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Gedachten over het Heilig Avondmaal 
In verband met de bezinning op het Heilig Avondmaal 
die we dit jaar als gemeente willen houden, wil ik in ieder 
kerkblad iets schrijven over het avondmaal.

Verlangen naar God. Uit de bijbel le-
ren we dat God mensen vernieuwt als 
ze zijn Woord horen en proeven. Als ze 
ernaar verlangen. ‘Mijn ziel kwijnt weg 
van verlangen naar uw voorschriften, 
dag en nacht’ (Psalm 119:20). De bijbel 
lezend ontdekken we dat Jezus het 
eeuwige Woord van God is.
‘Gods Woord kennen’ is meer dan ver-
standelijk kennen. ‘Met heel mijn hart 
heb ik U gezocht, laat mij niet afdwa-
len van uw Woord’ (Psalm 119:10). Het 
is iets van je hart. We moeten er niet 
alleen over nadenken maar het in ons 
hart bewaren. Dat betekent dat je die 
woorden uit je hoofd leert en ze je ei-
gen maakt. Door er God voor te dan-
ken. Door erover te zingen. Alleen en 
samen. Knielend of met de handen 
geheven. Zodat ze gaan rondzingen 
in je. Niet alleen in je hoofd, maar in je 
hele persoon: ook in je lichaam en je 
gevoelsleven. Zo gaat de heilige Geest 
ermee aan de slag. Paulus zegt in Efe-
ze 3: 14 ‘Daarom buig ik mijn knieën 
voor de Vader, die de Vader is van elke 
gemeenschap in de hemelsferen en op 
aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister 
uw innerlijke wezen kracht en innerlijke 
sterkte schenken door zijn Geest, zodat 
door uw geloof Christus kan gaan wo-
nen in uw hart…’ Gods Woord stilt je 
honger niet, ze maakt je verlangen 
naar God alleen maar groter. En dat 

is precies de bedoe-
ling. Want wij zijn ge-
maakt om in een hechte vriendschaps-
relatie met God te leven. Met Christus, 
hoorden we Paulus net zeggen. Chris-
tus wil wonen in je hart. Daarom moet 
alles in de kerkdienst dat doel hebben: 
dat Christus krachtige aanwezigheid 
in ons hart, in ons leven er groter door 
wordt.
Jezus zegt in Johannes 15:4 ‘Blijf in mij, 
dan blijf Ik in jullie… Jullie kunnen geen 
vrucht dragen als je niet in Mij blijft.’ 
Hoe doe je dat? ‘Je blijft in mijn liefde 
als je je aan mijn geboden (mijn woor-
den) houdt’ vervolgt Jezus in vers 10. 
Je blijft in Jezus en Hij in jou als je zijn 
woorden inneemt. Als voedsel. Als ge-
meente lezen we daarom samen Gods 
Woord, biddend om de Geest of het 
ons tot voedsel mag worden.
Maar Jezus noemt nog een manier 
waarop Hij bij ons binnen wil komen. 
In Johannes 6: 56 ‘Wie mijn lichaam eet 
en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in 
hem’. Naast zijn Woord wil God niet 
minder door het heilig Avondmaal 
in ons woning maken! Daarom ver-
langen we op zondag niet enkel naar 
Gods Woord maar ook naar zijn Maal-
tijd. Om gevoed te worden door God 
en te groeien in Gods vriendschap.
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