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de Hoop op de Opstanding

Evenals van de doop van een gelovige kan van de viering van het
‘Avondmaal’ gezegd worden dat dit nauw verbonden is met de dood en
opstanding van Christus. En ook hier geldt dat zonder Christus’ opstanding
het ‘Avondmaal’ geen zin zou hebben, omdat die dan van inhoud en bete-
kenis zou zijn beroofd.

Op de avond voor zijn kruisdood vierde Jezus met zijn twaalf uitgekozen
discipelen het Pascha. Lucas geeft hier het meest uitgebreide verslag van
(Luc 22:14-20). Bij het begin van de maaltijd zegt Jezus tegen zijn discipe-
len: “Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, voordat Ik lijd. Want
Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in
het Koninkrijk van God.” Dan laat Jezus een beker wijn rondgaan, waarbij
Hij zijn openingswoorden deels herhaalt: “Neem deze en laat hem bij u
rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht
van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk van God gekomen is.” Ver-
volgens neemt Hij een brood, breekt dat in stukken, die Hij aan de twaalf
geeft met de woorden: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt;
doe dit tot mijn gedachtenis.” Na de eigenlijke Pascha maaltijd neemt Je-
zus nog een beker wijn, en reikt die de elf overgebleven discipelen aan
(zie Joh 13:21-30), zeggende: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed, die voor u uitgegoten wordt.” Paulus bevestigt deze volgorde, als
hij de gemeente in Korinte herinnert aan Jezus’ instelling van het
‘Avondmaal’. We kunnen er zeker van zijn dat het zo gegaan is, omdat hij
het uit de mond van Christus Jezus zelf heeft vernomen (1 Kor 11:23-25).

We zien dat alles in deze maaltijd in het teken staat van Jezus’ lijden en
dood: “voordat Ik lijd”, “dit is mijn lichaam”, “in mijn bloed”. Tot dan toe
werd voor het Pascha een lam geslacht. Dit herinnerde de Israëlieten aan
hun uittocht uit Egypte. Zij brachten toen het bloed van het paaslam aan
op hun deurposten, zodat zij niet met de Egyptenaren zouden sterven. Het
vlees aten zij gezamenlijk als familie, broeders en zusters. Daarna ver-
trokken zij uit Egypte, om een nieuw leven te beginnen in het land dat God
beloofde aan Abraham, Izaäk en Jakob. Dat nieuwe werd gesymboliseerd
door het eten van ongezuurde broden. Ze mochten zelfs geen oud zuur-
deeg uit Egypte meenemen (‘zuren’ van brood om het door gisting te laten
rijzen, is een vorm van bederf). Paulus past de betekenis voor het nieuwe
leven van Israël in het beloofde land, onder het bij Sinaï gesloten verbond,
toe op het nieuwe leven onder de Koning van het nieuwe verbond: “Doe
het oude zuurdeeg weg, opdat u een vers deeg mag zijn; u bent immers
ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij daarom
feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en
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3. het Avondmaal

boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid” (1
Kor 5:7,8). Omdat er nu een ander Paaslam is, Christus, heeft het oude
Pascha dat herinnert aan de uittocht uit Egypte, geen betekenis meer.

Maar waarom zouden we feest vieren als Christus als Paaslam is geslacht?
Tegen de discipelen, die geen idee hadden hoe ze met zijn kruisdood
moesten omgaan, zei Jezus: “Moest de Christus dit niet lijden om zijn
heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:26). Zonder levende Koning zou er dan
ook geen feest te vieren zijn geweest. Het lijden had een doel, dat alleen
bereikt kan worden door de opstanding. Want hoe zou Hij anders zijn heer-
lijkheid ingegaan kunnen zijn zonder weer tot leven gewekt te zijn? Vaak
wordt het ‘Avondmaal’ opgevat als een herinnering aan Jezus’ lijden en
kruisdood. En inderdaad vraagt Jezus zijn vrienden, zijn broeders en zus-
ters, door het eten van het brood en het drinken van de wijn steeds in her-
innering te houden dat Hij voor hen gestorven is. Maar de offerdood van
Christus houdt een belofte in, namelijk die van vergeving van zonden tot
eeuwig leven. Voor wie dat gelooft en belijdt/verkondigt is Hij “de opstan-
ding en het leven” (Joh 11:25). Het gedenken van de offerdood van Chris-
tus is daarom onlosmakelijk verbonden met zijn opstanding en die van de
gelovigen in de eindtijd. En wie niet gelooft in de opstanding van Christus
en die van allen bij zijn komst, noemt Paulus “de beklagenswaardigste van
alle mensen”; want dan zou de vergeving van zonden op grond van geloof
in Christus alleen voor dit leven gelden, zonder enige toekomstverwach-
ting. Dan kunnen we beter met elkaar het leven van nu gaan vieren:
“Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want
morgen sterven wij” (1 Kor 15:19 en 32).

Als commentaar bij zijn herinnering aan de instelling van het ‘Avondmaal’
schrijft Paulus de Korintiërs: “Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de Here, totdat Hij komt” (1 Kor 11:26).
Sprak Jezus niet net zo? Had Hij het niet over de tijd dat alles vervuld zou
zijn in het Koninkrijk van God? En beloofde Hij zijn discipelen niet dat er
een tijd zou komen dat Hij opnieuw wijn met hen zou drinken in het Ko-
ninkrijk? Als Hij naar de aarde komt, en zijn vrienden zal uitnodigen voor
het feest van de hereniging met Hem, dan moet Hij tot leven zijn gewekt.
Temeer daar Hij van God de macht heeft ontvangen om zelf de doden uit
het graf te roepen: “dit is de wil van Hem, die mij gezonden heeft, dat Ik
van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het zal
opwekken op de jongste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat een
ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven zal heb-
ben, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag” (Joh 6:39,40). J.K.D.
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