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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 29 augustus 2021. 

Hoofdlezing: 1 Korintiërs 11:17b-34a. 
Overige lezingen: Jeremia 31:31-34 en Lucas 22:14-20. 

 

Gemeente van Jezus, 

 

Zondag 23 februari 2020, nu anderhalf jaar geleden, was de laatste zondag dat hier in de 

Pelgrimskerk het heilig avondmaal bediend werd. Nu wij vandaag voor het eerst sinds het 

uitbreken van de coronapandemie, met de nodige voorzorgsmaatregelen omkleed, weer de 

maaltijd van de Heer gaan vieren, lijkt het me zinnig wat uitgebreider dan normaal met u stil te 

staan bij de betekenis van deze maaltijd. 

Ik doe dat aan de hand van een gedeelte uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs, dat in een 

doorsnee protestantse gemeente zelden wordt gelezen of besproken, mede omdat het in het 

verleden aanleiding heeft gegeven tot een als veelal ‘zwaar’ ervaren wijze van 

avondmaalsviering, met voorbereiding en nabetrachting, waarvoor hedendaagse kerkmensen 

over het algemeen minder geporteerd zijn. Ik zal zo meteen met u bezien om welke woorden 

uit 1 Korintiërs 11 het precies gaat en bespreken of deze woorden inderdaad zouden moeten 

leiden tot een ernstige wijze van vieren van de maaltijd van de Heer 

Maar daarnaast wil ik vanmorgen aandacht geven aan wat Paulus ons verder vertelt over het 

avondmaal. Wat vieren wij eigenlijk als wij de maaltijd van de Heer gebruiken? Wat is het heil 

dat ons in brood en beker wordt aangereikt? 

  

Eerst dan bezie ik met u de woorden uit 1 Korintiërs 11 die een stempel van ernst hebben 

gedrukt op met name de gereformeerde wijze van vieren van het heilig avondmaal, waarbij de 

zondag vóór de geplande viering een voorbereidingspreek werd gehouden met een 

uitdrukkelijke oproep tot zelfonderzoek, opdat de gemeente op de avondmaalszondag zelf met 

de juiste geestelijke houding aan de maaltijd zou aangaan. 

Wie onze lezing uit 1 Korintiërs 11 vanmorgen aandachtig heeft meegelezen, zal weinig moeite 

hebben om daarin de verzen aan te wijzen die ten grondslag liggen aan de zojuist geschetste 

avondmaalspraktijk: vers 27, 28 en 29. Ik lees de betreffende verzen nogmaals voor: ‘Zo dan 

zal ieder die op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, schuldig 

zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat elk mens zichzelf beproeven, en zó 

van het brood eten en uit de drinkbeker drinken. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt zichzelf 

een oordeel, wanneer hij het lichaam niet onderscheidt.’ 

Paulus schrijft deze waarschuwende woorden aan de gemeente van Korinte, waar sommigen de 

maaltijd van de Heer ernstig misbruikten. De gemeente kwam samen op de dag van Jezus’ 

opstanding, de eerste dag van de week, waarschijnlijk in een grotere woning van een van de 

gemeenteleden, om de maaltijd van de Heer te gebruiken en om te horen naar woorden uit wat 

wij nu het Oude Testament noemen, uit de Jezus-traditie die zich begon te vormen en uit enkele 

rondgaande brieven van de apostelen. De maaltijd van de Heer was een mengvorm van wat wij 

het heilig avondmaal noemen en een gemeenschapsmaal. Het lijkt waarschijnlijk dat men deze 

maaltijd begon met het onderling delen van het brood van het heilig avondmaal, en vervolgens 

samen at en dronk van door de gemeenteleden meegebrachte etenswaren en dranken, om ten 

slotte af te sluiten met het laten rondgaan van de avondmaalsbeker met wijn. De maaltijd van 

de Heer was, kortom, een echte maaltijd, met een liturgisch begin en een liturgisch einde, waarin 

werd stilgestaan bij Jezus’ zelfovergave voor de zijnen. 

Daar is niets mis mee. Paulus’ kritiek heeft dan ook niet te maken met de te Korinte gebruikte 

vorm. De pijlen van zijn verontwaardiging richten zich op iets anders, namelijk op het feit dat 

de beter gesitueerden in de gemeente, die geen arbeidsverplichtingen hadden en op de zondag 

– een werkdag! – ruim op tijd aanwezig konden zijn met hun welgevulde mand met proviand, 
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niet het geduld konden opbrengen om te wachten totdat ook de lagere klassen, slaven 

bijvoorbeeld die eerst hun meester nog moesten dienen, verschenen met het karige wat zij aan 

eten en drinken hadden in te brengen voor het gemeenschapsmaal. Ja, Paulus’ afkeuring geldt 

het feit dat de vertegenwoordigers van de upper-class – gewend als zij waren om zelf te eten 

terwijl hun slaven nog niets te nuttigen hadden – bij het opkomen van gevoelens van trek 

vroegtijdig hun manden openden en naar hartenlust aten en dronken van de door henzelf 

meegebrachte spijs en drank, terwijl dit eten en drinken welbeschouwd bestemd was om, samen 

met de andere ingebrachte etens- en drinkwaren, eerlijk verdeeld te worden onder de 

aanwezigen. Met als gevolg dat de welgestelden, met een volle buik, in een vrolijke roes 

verkeerden wanneer de slaven verschenen, die, met het karige dat zij zelf hadden meegebracht, 

nu op een houtje moesten bijten: ‘De een heeft honger’, beschrijft Paulus het trieste 

eindresultaat, ‘en de ander is dronken.’  

De handelswijze van de rijken is op zich al verwijtbaar. Maar wat haar voor Paulus 

onverteerbaar maakt, is dat hun egocentrische optreden plaatsvindt tussen het gezamenlijk 

breken van het heilige avondmaalsbrood bij de opening van de maaltijd en het gezamenlijk 

drinken van de heilige drinkbeker met wijn aan het slot daarvan. De dienende zelfovergave van 

Jezus waarvan dit brood en deze wijn getuigen – Hij gaf zijn lichaam immers prijs voor de 

zijnen: ‘Dit is mijn lichaam, voor u’, Hij vergoot zijn bloed voor hun behoud! – staat in schril 

contrast tot het nonchalante en zelfgerichte eet- en drinkgedrag van de rijken, die zich aan het 

lot van hun lager gesitueerde broeders en zusters niets gelegen laten liggen. ‘Dat is niet een eten 

van de maaltijd van de Heer!’, hoorden wij Paulus verontwaardigd zeggen. 

Bijzonder confronterend is de geestelijke analyse die Paulus van de situatie geeft: ‘Ieder die op 

onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het 

lichaam en het bloed van de Heer’, schrijft hij. Als je bij de viering van de maaltijd van de Heer 

met een liefdeloze wijze van doen zó de betekenis van brood en wijn weerspreekt, als je je in 

je egocentrisme opstelt als iemand die Jezus’ dienende zelfovergave te schande maakt, dan 

schaar je je niet bij de vríenden van de Heer, die het geheim van zijn missie doorgrond hebben 

en daaruit willen leven, maar bij zijn vijanden, bij hen die Hem gekruisigd hebben – dan maak 

je je mét hen schuldig aan het schenden van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed. En 

zoiets laat God in zijn gemeente niet zomaar passeren: ‘Daarom’, schrijft Paulus aan de 

Korintiërs, ‘zijn er onder u velen zwak en ziek en ontslapen er heel wat.’ 

Dat oordeel lijkt misschien hard, gemeente, maar wordt begrijpelijk wanneer wij beseffen dat 

we ons met de viering van het avondmaal op heilige grond begeven. Het gaat, schrijft Paulus, 

om het lichaam en bloed van de Héér. Het is niemand minder dan de verrezen Jezus, die in 

brood en wijn ons delen doet in het heil dat Hij dienend tot stand heeft gebracht: de vergeving 

van onze zonden. Daarbij past een houding van verwondering en deemoed, van verlangen om 

zelf steeds meer de mens te mogen worden die Hij voor ons geweest is, en van dienende daden 

die van dat verlangen blijk geven. 

De Korintiërs moeten zichzelf voortaan beproeven, voor zij ’s zondags gezamenlijk aan tafel 

gaan. Met name de rijken onder hen moeten zich afvragen wat de intenties zijn waarmee zij 

bijeenkomen. Is hun samenkomen voor de maaltijd van de Heer een gezelligheidssoos voor de 

upper class, waarbij het klootjesvolk uit de gemeente er niet toe doet? Of zijn zij bereid het 

geheim van Jezus’ missie, waarvan brood en beker getuigen, te doorgronden en er zó uit te 

leven dat – anders dan in de maatschappij om hen heen – de laagsten uit de gemeente voorgaan 

en de kleinen worden gediend als broeders en zusters die mogen delen in de overvloed van hen 

die het beter hebben? 

Moeten ook wij onszelf beproeven voor we aangaan aan de maaltijd van de Heer? Ja, zeker 

wanneer er ook bij ons wantoestanden in de gemeente zouden zijn die een integere viering van 

de maaltijd in de weg kunnen staan. En ook privé kan het geen kwaad, wanneer wij ons 

voorafgaande aan de viering van het avondmaal afvragen waar in ons leven de dienende 
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intenties van onze Heer worden weersproken. Maar de zelfbeproeving moet geen 

navelstaarderij worden. En datgene wat nodig was in Korinte om de excessen aldaar te 

beteugelen moet niet, zoals maar al te vaak gebeurd is en op sommige plaatsen nog steeds 

gebeurt, tot een drukkende standaard worden voor de reguliere viering van het avondmaal, 

waarbij de verwondering en vreugde om Gods genadige goedheid in de vergeving van de 

zonden verdwijnt achter een grijze mist van worstelend zelfonderzoek. Het heilig avondmaal is 

primair een bevrijdingsmaal; die essentiële notie mag nooit verloren gaan! 

 

Gemeente, tot zover de situatie in Korinte en Paulus’ reactie daarop. Nu wil ik graag nog even 

met u de aandacht richten op enkele andere aspecten van het avondmaal die Paulus in onze 

lezing van vanmorgen naar aanleiding van deze situatie aanstipt. 

Laten we eerst kijken naar de instellingswoorden van het avondmaal die Paulus citeert om ze 

de Korintiërs in herinnering te brengen, woorden die teruggaan, schrijft Paulus, op Jezus zelf: 

‘Dit is mijn lichaam, voor u; doe dit tot mijn gedachtenis. […] Deze drinkbeker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls als u drinkt, tot mijn gedachtenis.’ 

Van belang is de betekenis van het woordje ‘is’ in ‘dit is mijn lichaam.’ Het betekent niets 

anders dan ‘staat voor’, ‘duidt aan’ of ‘representeert’. Het brood dat onder Jezus’ handen 

gebroken is staat voor zijn lichaam, dat in zijn kruislijden gekwetst en geschonden zal worden. 

Elke poging om aan het woordje ‘is’ meer betekenis te geven dan een verwijzende – 

bijvoorbeeld om de rooms-katholieke visie te onderbouwen dat brood en wijn tijdens de 

eucharistie werkelijk tot lichaam en bloed van Jezus worden – is exegetisch gezien tot 

mislukken gedoemd. We hoeven slechts te kijken naar de parallelwoorden die Paulus gebruikt, 

om daarvan overtuigd te raken: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed’ betekent 

niet dat de beker met wijn een nieuw verbond wordt, maar dat deze beker verwijst naar het 

nieuwe verbond dat in Jezus’ bloed gesloten is. 

Daarmee komen we bij het nieuwe verbond. Dat is een essentieel begrip, dat we moeten 

doorgronden, willen wij de betekenis van het heilig avondmaal verstaan. Maar ik vermoed dat 

maar weinig kerkmensen weten wat dat nieuwe verbond inhoudt. Onze eerste lezing van 

vanmorgen, uit Jeremia 31, voorzegde de komst ervan aan het in ballingschap gevoerde volk 

van God. Het eerste verbond, de eerste bezegeling van de liefdesrelatie tussen God en zijn volk, 

die ooit zo hoopvol bij de berg Sinaï begonnen was, is dan op een fiasco uitgelopen als gevolg 

van de zonden van het volk. Maar midden in het uitzichtloze duister van de Babylonische 

ballingschap trekt God zijn vastgelopen relatie met Israël genadig los: Hij belooft een nieuwe 

start, die bezegeld zal worden met een nieuw verbond. Onder dat nieuwe verbond wordt de 

verhouding met God hersteld doordat Israëls zonden in een daad van onverdiende liefde van 

Godswege vergeven worden: ‘Ik zal hun zonden niet meer gedenken.’ Het is die belofte, uit 

Jeremia 31, die in vervulling gaat wanneer Jezus op de avond van zijn verraad de beker met 

wijn heft en zegt: ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed’: het lang beloofde herstel van Gods 

relatie met Israël in de vergeving van zijn zonden wordt nu tot stand gebracht in het bloed dat 

Jezus aan het kruis vergieten zal tot verzoening van alle schuld.  Geen wonder dat in sommige 

evangeliën de instellingswoorden over ‘het nieuwe verbond in mijn bloed’ nader worden geduid 

met de woorden, ‘dat voor velen vergoten wordt’1 of ‘dat voor velen vergoten wordt tot 

vergeving van zonden.’2 In het avondmaal mogen wij vieren dat God met zijn volk een 

onverdiend nieuw begin heeft gemaakt, waarbij de zonden van zijn kant radicaal zijn vergeven, 

en dat ook wij, niet-joodse heidenen, in dat royale gebaar van goddelijke liefde mogen delen. 

Ten slotte, gemeente, nog dit: het avondmaal is een gedachtenismaal. ‘Doe dit’, hoorden wij 

Paulus Jezus citeren, ‘tot mijn gedachtenis.’ Wie het avondmaal eenzijdig beziet als een gezellig 

sociaal gebeuren, zonder de diepgang van Jezus’ eens betoonde zelfovergave te peilen, zoals 

 
1 Marc. 14:24. 
2 Mat. 26:28. 
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de elite in Korinte dat deed, mist de pointe van de maaltijd. Het avondmaal is een 

gedachtenismaal: het verwijst primair naar de Heer die eenmaal dienend zijn leven gaf tot 

redding van de zijnen.  

Maar bij dat verleden stopt het welbeschouwd niet. Want de dienende Heer die wij gedenken, 

is tegelijk degene die tot aan zijn wederkomst de verrezen Gastheer wil zijn te midden van zijn 

disgenoten. Daarom schreef Paulus volgend op de woorden ‘doe dit tot mijn gedachtenis’: 

‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u – beeldt u uit zonder 

woorden – de dood van de Heer – de verrezen Heer! –, totdat Hij komt.’ Verleden, heden en 

toekomst komen in het gedenken samen. 

 

Laten wij dan, nu wij na anderhalf jaar voor het eerst weer het heilig avondmaal vieren, dat 

doen in gedachtenis aan wat Jezus, onze aanwezige en komende Heer, voor ons gedaan heeft, 

en laten wij zijn dienende zelfovergave daarbij als norm hanteren voor onze omgang met elkaar! 

 

Amen. 


