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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 3 oktober 2021. 

Lezingen: Deuteronomium 12:1-7; 1 Korintiërs 10:14-22; Johannes 15:1-5. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Toen wij vijf weken geleden na ruim anderhalf jaar voor het eerst weer avondmaal vierden, heb 

ik u meegenomen naar Korinte, naar de christelijke huisgemeente die daar in de jaren 50 van 

de eerste eeuw op de eerste dag der week samenkwam om naar de Schriften te luisteren en de 

maaltijd van de Heer te houden, een maaltijd die een combinatie was van het onderling delen 

van meegebrachte etenswaren en het doen rondgaan van het brood en de wijn van het heilig 

avondmaal. U zult zich nog herinneren dat die maaltijd niet vlekkeloos verliep: dat 

gemeenteleden uit de hogere lagen van de samenleving niet het geduld konden opbrengen om 

te wachten totdat ook broeders en zusters uit de onderste lagen, slaven bijvoorbeeld, zich uit 

hun werk konden vrijmaken, en dat die gegoede burgers alvast begonnen hun zelf meegebrachte 

proviand en drank op te eten en te drinken, zodat, wanneer eindelijk de gemeente compleet was, 

de rijken welgevoed én dronken waren en de armen op een houtje moesten bijten. 

Dat Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs schreef dat dát geen vieren van de maaltijd van 

de Heer is, hebben we ruim een maand geleden begrepen: het hart van de boodschap van het 

heilig avondmaal, de dienende zelfovergave van onze Heer tot verlossing van zijn gemeente, 

brak in Korinte immers stuk op de egoïstische nonchalance van het welvarende deel van de 

gemeente. Als Jezus in een ongekende akte van dienende liefde zijn lichaam en bloed heeft 

prijsgegeven om ons te redden uit onze schuld en verlorenheid, dan moeten wij in zijn spoor de 

maaltijd van de Heer vieren in een houding van oplettende dienstbaarheid naar elkaar. Dat was 

de boodschap die wij vijf weken geleden destilleerden uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. 

Nu wij vandaag opnieuw het heilig avondmaal mogen gaan vieren, neem ik u nogmaals mee 

naar de gemeente van Korinte, nu om aan de hand van een andere misstand aldaar nog een 

belangrijk aspect van het heilig avondmaal te belichten: het gegeven dat de maaltijd van de 

Heer niet alleen een gedachtenis is van zijn dienende zelfovergave voor ons, maar bovendien 

een bevestiging van onze gemeenschap met Hem. 

De misstand waar het vandaag om gaat, is niet dat sommige gemeenteleden te Korinte ánderen 

benadelen, maar dat sommigen de Héér benadelen. Zij hebben zich in náám bekeerd van hun 

geloof in de Griekse goden tot het geloof in de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. 

Maar in de praktijk eten zij nog van twee walletjes. Want wanneer tijdens hun sociale 

ontmoetingen met niet-christenen op bijzondere feest- en gedenkdagen een offer wordt gebracht 

aan een van de Griekse goden en een daarbij horende maaltijd wordt gehouden, waarin het 

offervlees door de aanwezigen wordt gegeten, dan doen zij, die ’s zondags nog aan de maaltijd 

van de Heer hebben aangezeten, met alle anderen mee en zitten zij óók aan die heidense 

offermaaltijd aan. 

 

Het is deze misstand aan de hand waarvan Paulus de Korintiërs iets bijzonders meedeelt over 

het karakter van het heilig avondmaal, iets bijzonders waaruit duidelijk wordt dat je niet zomaar 

zowel aan de maaltijd van de Heer kunt aangaan als aan een heidense offermaaltijd. 

Weten jullie wel, schrijft Paulus aan de Korintiërs maar ook aan ons, dat de maaltijd van de 

Heer jullie in gemeenschap brengt met het werk en de persoon van Jezus Christus? Dat daar 

waar een ieder het brood eet als teken daarvan dat Jezus voor hem of haar zijn lichaam heeft 

prijsgegeven, en ieder de wijn drinkt als teken daarvan dat Jezus voor hem of haar zijn bloed 
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heeft uitgegoten – dat daar de Heer zelf door zijn Geest de band versterkt die Hij sinds jullie 

bekering reeds met een ieder van jullie heeft?  

Ja, gemeente, als wij het brood eten en de wijn drinken, dan verbinden het brood en de wijn die 

wij proeven en doorslikken, een ieder van ons op de meest intieme wijze met het geschonden 

lichaam en het vergoten bloed van Christus aan het kruis. Wat Hij daar deed, deed Hij voor mij! 

Zijn kruisdood voor onze zonden is geen gegeven uit een ver verleden en nog minder een stoffig 

thema uit een duffe dogmatiek: het wordt voor een ieder die in geloof het brood eet en de wijn 

drinkt een levende en existentiële waarheid, hier en nu: ‘Het brood dat wij breken is een 

gemeenschap met het lichaam van Christus’, ‘De drinkbeker met wijn is een gemeenschap met 

het bloed van Christus.’ 

Maar de gemeenschap die in het avondmaal beleefd wordt, gaat nóg een tandje verder, schrijft 

Paulus: niet alleen wordt elke gelovige in brood en wijn persoonlijk verbonden met wat de Heer 

ooit op Golgota voor de zijnen gedaan heeft, hij of zij wordt bovendien verbonden met de Heer 

zelf, de verrezen Heer, die de Gastheer is. Zo immers werkt een offermaaltijd, zegt Paulus: het 

versterkt de band tussen de deelnemers aan de maaltijd en de godheid bij wie men te gast is. Zo 

werkte het al bij het volk Israël, wanneer men te Jeruzalem op het tempelterrein een 

offermaaltijd at ‘voor het aangezicht – in de directe aanwezigheid – van de HEER’, zoals wij in 

Deuteronomium 12 lazen. Zo werkt het, schrijft Paulus, in de Griekse samenleving van zijn 

dagen: wie aan een offermaaltijd deelneemt ter ere van een van de goden van het Griekse 

pantheon, wordt in verbinding gebracht met die godheid zelf, en dat is in de visie van Paulus 

een verbinding van een dubieus en donker karakter, een ‘gemeenschap met de boze geesten’. 

En zo werkt het ten slotte ook in de gemeente van Jezus Christus: wie aan de offermaaltijd 

deelneemt die Hij heeft ingesteld – de enige maaltijd waarbij het offer niet door mensen wordt 

gebracht maar door God zelf – die wordt nader verbonden aan niemand minder dan de tot 

goddelijke glorie verhoogde Heer, die ons tot die maaltijd nodigt. De communie van de 

christelijke maaltijd, de gemeenschap van de maaltijd van de Heer, is dus een gemeenschap niet 

alleen met datgene wat Christus eenmaal als de Gekruisigde voor een ieder van ons gedaan 

heeft, maar bovendien een gemeenschap met wie Hij hier en nu voor ons zijn wil als de verrezen 

Heer.  

Wie dat alles weet, moet zich wel twee keer bedenken voor hij als christen aangaat aan een 

heidense offermaaltijd. Een christen kan niet van twee walletjes eten, en zeker niet als het 

tweede walletje van een dubieus en donker spiritueel gehalte is: ‘U kunt niet deel hebben aan 

de tafel van de Heer én de tafel van de boze geesten.’ 

 

Gemeente, ik ga nu niet verder in op het gevaar van de deelname aan een heidense offermaaltijd. 

Dat staat intussen ver bij ons vandaan, hoewel er ook vandaag moderne afgoden zijn die 

bijvoorbeeld via het internet ons in invloedssferen kunnen trekken waar wij niet thuis horen. 

Wij zijn gewaarschuwd dat onze unieke verbinding met Jezus Christus niet verstoord of 

besmeurd moet worden, doordat wij banden aangaan met twijfelachtige geestelijke machten en 

krachten! 

Waar het mij vanmorgen om gaat en waarop ik mij met u wil concentreren, is het bijzondere, 

en helaas bij protestantse christenen vaak onbekende, gegeven dat het avondmaal ons in nadere 

verbinding brengt met Jezus Christus. De maaltijd van de Heer is niet een wat afstandelijke en 

plechtige herdenkingsmaaltijd, waarbij we terugdenken aan wie Jezus was en wat Hij deed. Het 

blijkt de maaltijd te zijn waarbij een ieder van ons etend en drinkend persoonlijk betrokken 

worden op wat Hij als de Gekruisigde voor zijn gemeente gedaan heeft; ja, de maaltijd waarin 
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wij door de Geest van God nader verbonden worden met Hemzelf, die als de Verrezene onze 

Gastheer is en in de kracht van zijn verrijzenis bij ons wil zijn. 

 

Nergens in de Bijbel wordt die verbondenheid met Jezus beeldender geschetst dan in het 

evangelie van Johannes. Daar tekent Jezus Zichzelf als wijnstok en zijn leerlingen als ranken 

die aan Hem – letterlijk: in Hem – zijn. Waar de ranken verbonden blijven met de wijnstok, 

daar produceren ze volle druiven, omdat de sapstroom van de wijnstok voortdurend alle daartoe 

benodigde groei-ingrediënten naar ze toevoert. Waar de ranken echter van de wijnstok worden 

losgesneden, daar wordt de sapstroom ruw onderbroken en verschrompelen bladeren en 

vruchten binnen de kortste keren, zodat er niets bruikbaars van overblijft. 

Zo is het met onze band met Christus. Die band komt tot stand in de weg van het geloof. 

Wanneer wij tot geloof komen, worden wij met Hem verbonden, worden wij als ranken op Hem 

geënt. De doop die daarvan een teken is, wordt in het Nieuwe Testament niet voor niets 

aangeduid als een doop ‘tot Jezus Christus’1, dat wil zeggen: naar Jezus Christus toe, om ons 

met Hem in verbinding te brengen. 

Maar wanneer die verbinding met Jezus Christus eenmaal is gelegd, moet zij wel onderhouden 

worden. Elke relatie die niet onderhouden wordt, dreigt immers te vervagen of op den duur uit 

te doven. Van Gods kant wordt de gelegde band onderhouden doordat Hij met ons bezig blijft, 

als een goede wijngaardenier de ranken snoeit, ofwel met zijn Geest onze akelige trekken en 

liefdeloze eigenschappen steeds verder wegsnijdt, zodat wij in staat worden gesteld meer en 

meer vrucht te dragen. Van onze kant onderhouden wij onze verbinding met Jezus Christus 

door de Bijbel te lezen en te overdenken, door te bidden dat wij met Hem verbonden mogen 

blijven en daarin mogen groeien, door te zingen en geestelijke muziek te luisteren of te maken. 

Maar wij onderhouden die verbinding ook door met zekere regelmaat het brood en de wijn van 

het avondmaal tot ons te nemen. Zo blijven wij als ranken verbonden aan de wijnstok, die Jezus 

is. Zo blijven wij dicht bij Hem. Zo blijft de geestelijke sapstroom, de voedingsbron van ons 

geestelijke en ons morele leven, die aan Hem, de opgestane Heer, ontspringt, in stand. Zo 

worden wij, in verbondenheid met Hem die Gods nieuwe Mens is, in de kracht van zijn 

opstanding zelf steeds meer nieuwe mensen, mensen naar Gods beeld. Zo kan God, de 

wijngaardenier, met ons tot zijn doel komen. Zo dragen wij vrucht, de vrucht van zijn Geest, de 

rijpe en volle druiven van de liefde en het geduld, de vriendelijkheid en de goedheid, de trouw 

en de zachtmoedigheid en, niet te vergeten, de zelfbeheersing.2 

Wat denkt u, gemeente, is het belangrijk om met Jezus Christus verbonden te blijven? Komen 

wij in eigen kracht ook niet een heel eind in onze strijd om staande te blijven in het leven en 

het goede na te streven? Oppervlakkig beschouwd lijken we deze vraag dikwijls met ‘ja’ te 

kunnen beantwoorden. Maar de Heer zelf beantwoordt haar vanmorgen met een stellig ‘nee’. 

Onze eigen kracht schiet te kort, is niet genoeg. ‘Zonder Mij kunnen jullie niets doen’, hoorden 

wij Jezus in Johannes 15 zeggen: zonder Mij groeit er aan jullie geen werkelijk goede vrucht, 

zoals mijn Vader en Ik die graag zien. Het onderhouden van de band met Jezus Christus is 

levensnoodzakelijk, willen wij uitgroeien tot mensen zoals God ons bedoeld heeft. 

 

Wij vieren vandaag opnieuw het heilig avondmaal, de tweede maal na een akelige onderbreking 

van meer dan anderhalf jaar. Wij doen dat in het besef dat brood en wijn een ieder van ons deel 

 
1 Zie bv. Hand 19:5 (letterlijk: ’tot de naam [persoon] van Jezus Christus’) en Rom. 6:3 (letterlijk: ‘tot Christus 

Jezus’). 
2 Vgl. Gal. 5:22. 
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doen hebben aan wat de gekruisigde Jezus in zijn zelfovergave voor ons gedaan heeft, maar 

ook in het besef dat wij etend en drinkend in gemeenschap worden gebracht met de verrezen 

Heer zelf en daarmee met de kracht van zijn opstanding. Zó deel hebbend aan dezelfde Heer 

worden wij nader verbonden aan elkaar.  

Moge deze meervoudige communie goede vruchten in ons voortbrengen! 

 

Amen. 

 


