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Gedachten over het Heilig Avondmaal
Doe dit tot mijn gedachtenis! Jezus 
heeft het avondmaal ingesteld om 
hem niet te vergeten. Hij zei dit tegen 
zijn leerlingen. Ze waren met hem be-
vriend geraakt. Hadden een vertrou-
wensband. Hielden van hem. Maar 
hoezeer je ook van iemand houdt, als 
je elkaar langere tijd niet meer ziet, 
vervaagt de herinnering. Het leven 
gaat verder. Nieuwe mensen, nieuwe 
dingen. Soms is er even dat gemis, 
maar dat wordt minder na verloop van 
tijd. Zul je dat niet laten gebeuren, is 
wat Jezus hier zegt. Je vergeet me 
toch niet he! Dat kan, ook in de kerk. 
Daarom heeft Jezus het avondmaal in-
gesteld: om hem niet te vergeten. Hoe 
vaker we hem aan zijn Maaltijd ge-
denken hoe beter!
Maar aan het avondmaal breken we 
het brood, in opdracht van Jezus zelf. 
Dat is om Jezus te gedenken in wat 
hij heeft gedaan voor ons. Hij heeft 
zich laten breken, om ons te helen. Om 
de wereld heel te maken.
Het woord gedenken/gedachtenis 
is meer dan ‘Jezus herinneren’. Het 
betekent: opnieuw be-leven.   Het is 
niet Jezus in je herinnering brengen, 
maar Jezus in je leven laten komen, 
een actieve rol geven in je leven, in 
de wereld. Gedenken betekent dus 
praktisch: je bezig houden met het 
aanbidden van Jezus, het vertrouwen 
op Jezus, het gehoorzamen van Jezus. 
Het gedenken verandert dus je hou-
ding en je gedrag.
Jezus sprak deze woorden tijdens de 
viering van het Pesachfeest. Op dat 

feest gedenken de Jo-
den de bevrijding uit 
Egypte. Die bevrijding 
van honderden jaren 
geleden, maakt hen 
tot wie zij nu zijn: door 
God bevrijde mensen.
Met het Pesachfeest gingen de Jo-
den niet stilzwijgend aan introspectie 
doen: in hun eigen hart kijken. Nee, ze 
hoorden het verhaal van de bevrijding 
en lieten zich al luisterend opnemen 
in dat verhaal van Gods bevrijding 
van zijn volk. Gedenken is opnieuw 
be-leven. Daarbij zochten ze niet naar 
dat leven ergens diep van binnen in 
hun hart of ziel. Laat staan dat ze stil 
werden om hun zonden te gedenken. 
Nee: ze hoorden van dat nieuwe leven 
en mochten zich dat toe-eigenen. Het 
wordt hun aangezegd. En mogen dat 
leven niet zoeken, maar binnen laten 
komen in hun hart. Daarom zegt Jezus:  
Dit is mijn lichaam, mijn leven, voor 
jullie. Neem en eet. Breng het je zo te 
binnen. Van Jezus’ leven, zijn dood en 
opstanding, geldt: het is jouw levens 
(geschiedenis). Het is de Gods Geest 
die dat doet.   Paulus zegt in Kolossen-
zen 3: 3-4 U bent immers gestorven, en 
uw leven ligt met  Christus  verborgen 
in God. En wanneer  Christus, in uw leven, 
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in 
luister verschijnen. Dat is wat we horen 
en proeven als we samen het brood bre-
ken, delen en eten ‘tot zijn gedachtenis’. 
Christus gedenken betekent dus: le-
ven als ‘lichaamsdeel van het lichaam 
van Christus’ hier op aarde.  


