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De hostie 
 
Eerste communie 
 
Toen ik in de tweede klas van de lagere school zat, heb ik mijn ‘eerste heilige communie’ 
gedaan. Ik kreeg mooie nieuwe kleren, en nieuwe witte schoenen, een zilveren kettinkje van 
mijn peettante, en een horloge van mijn ouders. Dit Roomse ritueel heb ik doorgegeven aan 
mijn zoon, en heb hem ook zijn ‘heilige communie’ laten doen. Op zestien juni vieren 
Rooms-katholieken wereldwijd ‘sacramentsdag’. Op deze dag wordt de ‘instelling van de 
eucharistie’ gevierd, of herdacht. Hoog tijd om het sacrament ‘de heilige hostie’ eens tegen 
het licht van de Bijbel te houden.  
 
Wat is een sacrament? 
 
Maar dan moeten we eerst even kijken wat een sacrament is. Nou, om daar een definitie 
van te krijgen, valt nog helemaal niet mee. Ik heb heel wat sites bekeken en gelezen, maar 
elke site zegt weer wat anders. Alleen daaruit valt al te concluderen dat een sacrament een 
vaag gebeuren is. Het volgende vind ik dan ook op een ‘theologische site’; 
 
Traditie  
 
“Het begrip 'sacrament' is een van de lastigste begrippen uit de christelijke theologie. Er is in 
de loop van de geschiedenis veel discussie geweest over de betekenis van het begrip 
'sacrament' en over het precieze aantal. Rond het jaar 1000 is men in de rooms-katholieke 
traditie gekomen tot een serie van zeven sacramenten, waarbij het getal zeven in de Bijbel 
staat voor 'aardse volheid'. In de Reformatie heeft men het aantal sacramenten 
teruggebracht tot twee (doop en avondmaal). Alle sacramenten bemiddelen genade van God 
naar gelovigen toe”. 
 
Zeven sacramenten 
 
De kerkelijke sites vertellen vooral dat een sacrament een gewijde, heilige handeling is. In 
het sacrament komt, volgens de Roomse kerk, God tot de mens. Ze zegt dat de verschillende 
sacramenten een belangrijk moment markeren in het leven van de gelovigen. Zo heb je de 
doop, de eucharistie (de communie/hostie), het vormsel, de biecht, de ziekenzalving, de 
priesterwijding, en het sacrament van het huwelijk.  
 
Een geloofsgeheim 
 
Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. Ach, het 
is een geheim. Vandaar dat er geen eenstemmige definitie van het woord te vinden is! Tja, 
een geheim kan van alles zijn. En als het geheim is, dan is het ook helemaal niet de bedoeling 
dat gelovigen het allemaal begrijpen, anders is het geen geheim meer!! 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
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Een sacrament is een handeling van Jezus Christus 
 
“De katholieke kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, die 
teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn, volgens de 
katholieke leer, ingesteld door Jezus. Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als 
plicht van de gelovige. Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk. Een 
sacrament is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting 
ervan. De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid. De 
werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvanger 
verkeert”.  
 
Waar kunnen we dit vinden in de Bijbel? 
 
Ben driftig gaan zoeken in de Bijbel. Nérgens kan ik iets terugvinden van een sacrament dat 
ingesteld is door de Heere Jezus. Nérgens kan ik iets vinden over een dergelijk directe 
handeling van de opgestane Christus. De sacramenten hebben geen enkele Bijbelse grond. 
Maar ja, ik was even vergeten dat het een geheim is ;) 
 
Lekker makkelijk 
 
“De werking van het sacrament is afhankelijk van de staat waarin de ontvanger verkeert”. 
Lekker makkelijk. Als het sacrament niet de juiste uitwerking heeft, ligt het aan de gelovige. 
Nee, aan God kan het niet liggen, en het uiteindelijke resultaat van een sacrament kun je ook 
niet toeschrijven aan de gewijde priester. Het ligt echt aan jezelf. 
 
Wat is een hostie? 
 
De hostie wordt ook wel de ‘heilige communie’ genoemd. Communie is een Rooms begrip en 
betekent in de kerk ‘gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus, in de gedaante 
van brood en wijn’. Het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord ‘communio’, dat 
‘gemeenschap’ betekent. Een hostie is een stukje brood, dat in de eucharistieviering, tijdens 
de consecratie, veranderd wordt in het Lichaam van Christus. Hóe dat precies in zijn werking 
gaat, is een geloofsgeheim. Het is tenslotte een sacrament! 
 
Wat is de consecratie? 
 
De consecratie is de mysterieuze gebeurtenis, tijdens de eucharistie, waardoor brood en wijn 
worden veranderd in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Voor dit geheime proces 
heeft de kerk zelfs een woord verzonnen; transsubstantiatie. 'Consecratie' komt van de 
Latijnse woorden com (samen) en sacrum (heilig). Het Latijnse woord consecrare betekende 
oorspronkelijk 'heiligen' of 'wijden'. Ook hier gebruikt de Roomse kerk het Bijbelse begrip  
‘heilig’ op een verkeerde manier. (zie de studie ‘zalig en heilig verklaren’) 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
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Transsubstantiatie 
 
Transsubstantiatie. ‘Als we er een moeilijk woord voor verzinnen, maakt het vast wel indruk’, 
moet de Roomse kerk gedacht hebben. Ze hebben gezocht naar een woord dat de lading van 
het proces dekt. Trans (over) is een voorvoegsel dat wijst op een overgang. Substantia 
betekent substantie (iets wat op zichzelf staat, of het wezenlijke van iets). Transsubstantiatie 
betekent volgens de kerk 'wezensovergang'.  
 
Lichaam en Bloed van Christus 
 
De kerkelijke Roomse leer zegt dat door de consecratie de offergaven van brood en wijn, 
worden veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus. De substantie van brood, wordt 
omgezet in de substantie van het Lichaam van Christus. De substantie van de wijn, wordt 
veranderd in Zijn Bloed. De uiterlijke gedaanten van brood en wijn blijven onveranderd. Dus 
de heilige hostie ziet eruit als brood, maar ís het Lichaam van Christus. Pffffff, mijn 
verbeeldingsvermogen werkt hier even niet mee. En natuurlijk nergens in de Bijbel terug te 
vinden. (zie de studie ‘Avondmaal; Brood en Wijn’) 
 
Brood en wijn in de Bijbel 
 
In de Bijbel zijn Brood en Wijn een type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der 
Genade. Brood verwijst naar de Heere Jezus Christus, het Woord, het Levende Brood. Wijn 
verwijst naar bloed, en dus naar leven. Het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. 
Eeuwig leven. Na de Opstanding is het Pascha niet meer terug te vinden in de Bijbel. Het 
was, onder het Oude Verbond, een herinnering aan de verlossing van de slavernij. Pascha is 
overgegaan in het Avondmaal; Brood en Wijn. Dit is ook ter gedachtenis aan verlossing, 
maar dan van zonden, dood en Wet en de oude Schepping. Het deelnemen aan een leven 
onder het Nieuwe Verbond der Genade. Voor iedereen die gelooft. 
 
Typologie 
 

Brood  =   Lechem  =   mjl    =    40.8.30    =   78 

Wijn    =   Jajin        =     nyy  =  50.10.10    =   70 

Pascha  =  Pesach   =  jsp  =    8.60.80   =  148 

 
Brood is typologisch ‘het Woord’. Ieder die Zijn Woord gelooft, zal niet sterven oftewel; 

ieder die van Hem eet, zal eeuwig leven. Ook water is in de Bijbel typologisch ‘het Woord’.  

ieder die Zijn Woord gelooft, zal niet sterven oftewel; ieder die van Hem drinkt, zal eeuwig 

leven. Wijn verwijst naar het eeuwige Opstandingsleven van Christus. 

Het Brood des levens 
 
Johannes 6 
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 
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50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete (eten is 
‘gemeenschap hebben met’. Wij zouden gemeenschap hebben met Christus en Zijn Woord. 
Wij zouden deelnemen aan Zijn Opstandingsleven. Daarvoor moeten wij de oude mens uit 
doen en de nieuwe mens aantrekken. Oftewel; niet meer ik leef, maar Christus in mij)., en 
niet sterve. 
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet,  
(Degenen die deelhebben aan mijn Opstandingsleven, degenen die in gemeenschap leven 
met Mij, die zullen voor eeuwig leven) die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik 
geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. 
 
Psalm 104 
15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt (blijdschap is vrucht van de Geest en 
verwijst hiermee naar het Nieuwe Verbond), doende het aangezicht blinken van olie (=type 
van de Heilige Geest); en het brood (= het Woord, de Heere Jezus Christus), dat het hart des 
mensen sterkt.  
 
Waar komt het woord hostie vandaan? 
 
Het woord 'hostie' is afgeleid van het Latijnse woord ‘hostia’. Hostia betekent 'slachtoffer' of 
'offerdier'. Volgens de kerk is het een verwijzing naar het Paaslam. Het bloed van een lam 
bood bescherming aan de Israëlieten toen Gods toorn over de Egyptenaren kwam. De hostie 
is, volgens de kerk, een beeld van het brood dat de priester aan God aanbiedt, maar het 
verwijst ook naar Christus, die zichzelf aan God heeft geofferd. Een hostie wordt trouwens 
gemaakt van een beslag van zuiver tarwemeel en water. In de Westerse kerk bevat het 
beslag geen zuurdesem of gist. 
 
Allemaal een beetje veel 
 
Om het brood en de wijn tijdens de consecratie daadwerkelijk te laten veranderen in het 
Lichaam en Bloed van Christus, moet de priester instellingswoorden uitspreken. Voor mij lijkt 
dit meer op een toverformule. Instellingswoorden, een geloofsgeheim, een mysterie, een 
verandering van substantie, wezensovergang. Het begint me allemaal een beetje veel te 
worden. Maar dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. 
 
De Heere Jezus heeft de maaltijd ingesteld 
 
De instellingswoorden, zijn dezelfde woorden die de Heere Jezus bij het laatste avondmaal 
heeft uitgesproken. De Roomse kerk zegt; “Hoe Jezus Christus in de viering aanwezig is, heeft 
Hij zelf aangeduid toen de Maaltijd werd ingesteld. In de nacht waarin Jezus werd 
uitgeleverd, heeft Hij een Pesach-maaltijd met zijn leerlingen gevierd waarbij hij hun brood 
gaf met de woorden ‘dit is mijn lichaam’, en een beker met de woorden ‘dit is mijn bloed ’. 
Met deze woorden heeft Jezus het brood en de wijn die Hij gaf, gelijkgesteld aan zijn lichaam 
en bloed, zijn eigen leven dat Hij zou geven”. 
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Instellingswoorden 
 
‘Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het 
dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen 
en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.  
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te 
verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en 
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken’. 
 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 
 
Na deze instellingswoorden nodigt de priester de gelovigen uit voor de maaltijd. Althans, 
voor het ontvangen van de hostie.  Priester; “Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des 
Heren. Ziet het Lam Gods, Dat wegneemt de zonden der wereld. Gelovigen: Heer, ik ben niet 
waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
Priester: het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus beware uw ziel ten eeuwigen 
leven. Amen’. 
 
De Heilige Geest woont in elke gelovige 
 
‘Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt (via de hostie, na substantiatie) , maar spreek 
slechts één woord en ik zal gezond worden’ 
 
Iedereen die gelooft in de opgestane Heere Jezus Christus, Zoon van God, krijgt op dát 
moment direct de Heilige Geest inwonend. Alleen geloof is genoeg om de Heilige Geest te 
ontvangen. De Heilige Geest is niemand anders dan de onzienlijke Heere Jezus Christus. 
Volgens de Bijbel hebben we helemaal geen hostie nodig om de Heere tot ons te laten 
komen. Het is omgedraaid; als wij tot God naderen, en Hem aannemen, dan komt Hij 
automatisch in ons wonen. Dat staat in de Bijbel.  
 
Efeze 1 
13 In Welken (=de Heere Jezus Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der Waarheid, 
namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd 
hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Herdenking van het offer van de Heere Jezus 
 
“De eucharistie is op zich geen offerritueel, maar de herdenking van het offer van Jezus op 
Golgotha. Toch is het meer dan een herdenking. De Katholieke Kerk gelooft dat in deze 
herdenking het ene offer van Jezus zich opnieuw voltrekt. De oude Schoolcatechismus 
verwoordde het aldus: “Jezus heeft de Heilige Eucharistie ingesteld om Zich in het Heilig 
Misoffer voortdurend voor ons op te offeren en ons te herinneren aan zijn Heilig Lijden. (..) 
Het Heilig Misoffer is hetzelfde offer als het Kruisoffer van Christus, maar op onbloedige wijze 
opgedragen door middel van de priester. De eucharistieviering de hoogste vorm van de 
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aanbidding van God is. Vandaar ook dat de eucharistie 'het Allerheiligste Sacrament' wordt 
genoemd en de Hostie het 'Allerheiligste”. 
 
Kruisdood herdenken? 
 
De Roomse kerk heeft van het Avondmaal een herdenking van Zijn lijden en sterven 
gemaakt. Het kruis staat daarbij centraal. De tafel van de Heere is in de Roomse kerk een 
‘offertafel’. Zij roept met het Brood en de Wijn de gelovigen op om Zijn kruisdood te blijven 
gedenken. Wat hebben zij dit slecht begrepen; het Avondmaal mag gevierd worden in plaats 
van bedrukt en bedroefd te nuttigen…Het gaat immers over het Opstandingsleven van de 
Heere Jezus Christus, en onze gemeenschap en onlosmakelijke verbondenheid met Hem. Het 
Avondmaal gaat helemaal niet over dood maar over léven!! 
 
Het laatste avondmaal 
 

De laatste maaltijd ging niet over Zijn dood. De Pesachmaaltijd met zijn leerlingen was een 
beeld van de positie die de Heere Jezus Christus ná Zijn dood en Opstanding zou innemen. 
Hij geeft sindsdien Zijn Leven over aan de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij is Hogepriester van 
het Nieuwe Verbond, en verzoent ons met God de Vader. Hij is Middelaar tussen God en de 
gelovigen. Hij maakt ons bekwaam om God te kunnen dienen. Het zogeheten laatste 
avondmaal is eerder het eerste avondmaal! Het is namelijk de uitbeelding van de eenheid 
van de Gemeente. Voor ons is de tafel toebereid oftewel klaargemaakt. Wij zitten allemaal 
aan dezelfde tafel omdat wij gehoor hebben gegeven aan Zijn oproep om tot Hem te komen.  
 
Tafel van het Nieuwe Verbond 
 
Psalm 23 
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt 
met mij; Uw stok en Uw staf (types van Opstanding), die vertroosten mij.(vertroosting 
betekent  in de Bijbel altijd vervanging. Het betekent dat er iets beters voor in de plaats 
komt) 
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders (het Joodse Volk, 
alle ongelovigen); Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.  
 
Deze Psalm gaat over de Heere Jezus Christus. Híj ging door het dal des doods; Hij ging erin 
en er weer uit. En Hij zei; ‘Ik vrees geen kwaad, want U bent met Mij’. De Heere Jezus was 
ervan overtuigd dat de Vader Hem zou opwekken uit de dood. Zíjn beker vloeide over, Zíjn 
Hoofd werd gezalfd. Deze Tafel is de Tafel van het Nieuwe Verbond der Genade. Het is de 
Tafel des Heeren omdat het Zíjn Tafel is. De Tafel is voor Hém bereid. (zie ook de studie 
‘Tafels in de Bijbel’) 
 
Brood en Wijn op de Tafel van de Heere 
 
De Heere Jezus Christus nodigt ons uit om aan Zijn Tafel deel te nemen. Hij nodigt ons uit om 
deel te nemen aan Zijn Opstandingsleven. Het is de tafel waaraan gelovigen gemeenschap 
hebben met elkaar, en hun Hoofd. Hij is het Hoofd van de Tafel. Dit komt ook tot uiting in de 
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viering van bet Avondmaal met brood en wijn, symbolen van het nieuwe leven. (zie ook de 
studie ‘Avondmaal; Brood en Wijn’) 
 
De tabernakel en de Godslamp 
 
De heilige hosties, het eucharistisch brood, dat ná een viering overblijft, wordt bewaard in 
het tabernakel, zodat het daarna weer kan worden uitgedeeld. Het tabernakel is een soort 
kastje, of kluis, dat op het hoogaltaar staat. Volgens de Roomse leer maakt het tabernakel 
met daarin de hosties de kerk tot ‘huis van God’. De kerk is de ruimte waarin zij God op een 
haast lijfelijke manier kunnen ontmoeten. De gewijde hostie wordt behandeld alsof het God 
zélf is. Christus is in de kerk aanwezig in sacramentele gedaante, als de zogenaamde 
Godslamp brandt. Deze lamp gaat alleen op Goede Vrijdag uit, dan is het tabernakel leeg en 
opengezet. 
 

   
 
Met eerbied 
 
Bij binnenkomst in de kerk werd er, vooral vroeger, een kruisteken gemaakt, en geknield in 
de richting van het tabernakel. De mensen pakten toen de hostie niet met hun hand aan, 
maar de priester legde de hostie op de tong van de gelovige. Er is een heel protocol over hoe 
men moet handelen als een geconsacreerde hostie per ongeluk op de grond gevallen is. 
Volgens het katholieke dogma (geloofswaarheid) is elke christen aan de 
geconsacreerde heilige hostie en aan de geconsacreerde wijn goddelijke aanbidding 
verschuldigd, zelfs aan het kleinste deeltje ervan. 
 
Wie mogen meedoen met de eucharistie? 
 

“De Rooms-Katholieke Kerk geeft eigenlijk drie voorwaarden om de Heilige Communie te 
kunnen ontvangen. Men moet rooms-katholiek gedoopt zijn. Men moet geloven dat Jezus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
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werkelijk tot ons komt onder de gedaante van de Heilige Communie. Men moet leven zoals 
Jezus ons dat in het evangelie vraagt en zoals de Kerk het vertaalt naar de huidige tijd (we 
kunnen daarbij zeker ons leven leggen op de tien geboden van God en de vijf geboden van de 
Heilige Kerk, de Catechismus van Katholieke Kerk geven ons daar ook veel duidelijkheid in)”. 
 
“Diegene die er zich van bewust is een zware zonde te hebben begaan, moet het sacrament 
van de biecht ontvangen alvorens tot de communie te naderen. Voor het ontvangen van de 
communie moet de katholieke gelovige ook het door de Kerk voorgeschreven vasten 
onderhouden. Dat wil zeggen dat men minstens één uur niets gegeten of gedronken moet 
hebben (water en medicijnen mogen wel)  
 
De kerk bepaalt wie verenigd mag worden met Christus 
 
Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt volgens de Roomse kerk ieder 
persoonlijk verenigd met Christus. Ze predikt dat de hostie en de wijn daadwerkelijk, dus 
letterlijk, maar onzichtbaar, veranderen in Christus Zélf. Het Roomse, wereldse instituut 
bepaalt wie er wel en niet verenigd mogen worden met de Heere Jezus Christus. De kerk 
bepaalt dus wie Zijn Opstandingsleven mag leven. In de Roomse kerk is de Bijbel, het Woord 
van God, ondergeschikt aan de kerkelijke leer. Niet alleen in het geval van de sacramenten. 
 
De Heilige Geest woont in élke gelovige 
 
Johannes 14 
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.(=al het gebodene, al wat aangeboden is) 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid (= de onzienlijke Christus), Welken de wereld niet kan 
ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij 
ulieden, en zal in u zijn. 
-- 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft (=gelovig), die zal Mijn woord 
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning 
bij hem maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet (=ongelovig); en het woord dat 
gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 
En ik dan?? 
 
En mensen, zoals ik, die niet (meer) deelnemen aan de eucharistie, zijn dan zonder de 
Heere? Ik heb dus het sacrament van de kerk nodig om verenigd te worden met Christus? 
Allemaal nonsens want wat dan te denken van de inwonende Geest op het moment van 
wedergeboorte? De Heere geeft niet om uiterlijkheden en kerkelijke wetten en regels. Het 
gaat de Heere niet om religie. Het gaat om geloof. Bij Hem is geen aanneming van de 
persoon. Al wat nodig is om deel te hebben aan Zijn Lichaam, en daarmee aan Zijn Leven, is 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biecht
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een gelovig en nederig hart. De Heere Jezus Christus openbaart Zich niet in stoffelijke zaken 
van de oude schepping, zoals een hostie. Deze zaken hebben geen eeuwigheidswaarde. Het 
is ook niet nodig de Heere Jezus Christus ‘letterlijk’ te eten, aangezien Hij al in ons woont. 
Dus eet en drink. 
 
Prediker 9 
7 Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God 
heeft alrede een behagen aan uw werken. 

 

 
 
                                                                       Amen. 
 

 


