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Voorwoord

Geachte medereiziger,

Met deze studie hebben wij geprobeerd om weer te geven wat de Bijbel leert over het aantal keren per jaar dat des
Heeren avondmaal gevierd hoort te worden. Dit op grond van alleen de Bijbel, zonder rekening te houden met hoe
des Heeren avondmaal momenteel gebruikt wordt, wat er over gedacht wordt of hoe dit beleefd wordt. Alleen vanuit de
Bijbel is onderzocht wat God ons hierover wil leren.

Het kan zijn dat wat de Bijbel werkelijk leert afwijkt van wat u gewend was of dacht over des Heeren avondmaal. We
mogen echter niet bouwen op de geschiedenis en het ontstane gebruik van des Heeren avondmaal of gevoel maar
moeten dit geheel toetsen aan Gods Woord. Wees niet ongelovig over wat de Bijbel meer kan leren dan wat men weet
of dan wat men wil weten over des Heeren avondmaal maar onderzoek ook hierin de Bijbel.

Een andere uitleg of zienswijze dan wat u in dit document leest moet wel geheel in overeenstemming zijn met alle
teksten die over des Heeren avondmaal gaan.

Uitleg van teksten uit de Bijbel mogen elkaar niet tegenspreken. Men mag nooit een tekst gebruiken naar eigen inzicht
die een andere tekst tegenspreekt of ontkracht. Met deze studie over des Heeren avondmaal zijn voor zover bekend
alle teksten met de context die hier over leren met elkaar vergeleken en is de uitleg van deze teksten in
overeenstemming met wat andere teksten leren.

Uiteraard kan het zijn dat u het niet eens bent met genoemde punten of conclusies in deze studie of dat er zaken zijn
die Gods Woord anders leert. Graag vernemen wij eventuele aanvullingen of correcties. Deze kunt u mailen naar
info@avondmaal.com voor nader onderzoek.

Wij wensen u Gods zegen toe in het onderzoeken van Zijn Woord.

Uw medereizig(st)er,
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Wat is avondmaal in de Bijbel?

Allereerst willen wij nagaan waar het woord avondmaal in de Bijbel op wijst. Alle teksten waarin het woord avondmaal
in de Bijbel voorkomt zijn hieronder weergegeven. In de rechterkolom is aangegeven waar avondmaal in de
betreffende context op wijst.
Lukas 14:12

En Hij zeide ook tot dengene die Hem genood had: Wanneer gij een middagmaal of avondmaal
zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch uw magen, noch uw rijke geburen;
opdat ook dezelve u niet te eniger tijd wedernoden, en u vergelding geschiede.

Wijst op:
Normale
maaltijd

Het gaat hier over een middagmaal of avondmaal, niet over des Heeren avondmaal. Het gaat
hier dan ook om een normale maaltijd.
De uitdrukking des Heeren avondmaal was nog niet bekend!
Lukas 14:1617+23

Lukas 22:20

Johannes
12:2

Johannes 13

16 Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er
velen. 17 En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals, om den genoden te zeggen:
Komt, want alle dingen zijn nu gereed.
…
23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te
komen, opdat mijn huis vol worde; 24 Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen die
genood waren, mijn avondmaal smaken zal.

Grote
maaltijd

Het gaat hier in deze gelijkenis ook om een grote normale maaltijd. De uitdrukking des
Heeren avondmaal was nog niet bekend!
Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het Nieuwe
Testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

Pascha
maaltijd

Pas na het eten van de Pascha maaltijd verklaarde Jezus het teken van de drinkbeker die
tijdens de Pascha maaltijd gedronken wordt. Zie hoofdstuk 7.
Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lázarus was een van
degenen die met Hem aanzaten.

Normale
maaltijd

De uitdrukking des Heeren avondmaal was nog niet bekend!
1 En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze
wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo
heeft Hij hen liefgehad tot het einde.
2 En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon,
Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou),

Pascha
maaltijd

Het avondmaal voor het Pascha was gedaan, klaargemaakt. Niet afgelopen want Jezus stond op,
waste de voeten en zat wederom aan volgens vers 12 van dit hoofdstuk.
De uitdrukking des Heeren avondmaal was nog niet bekend!
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God
uitgegaan was, en tot God heenging,
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek,
omgordde Zichzelven.
Als de voorbereiding van het avondmaal (Pascha) gedaan was en men aanzat….. Het Pascha
was niet klaar wat blijkt uit Johannes 13:12 waar staat dat Hij wederom aanzat.
De voorbereiding was gedaan, men zou gaan eten echter waren de voeten niet gewassen. De
voeten moesten voor het eten van het Pascha gewassen worden. Zie ook Genesis 24:32-33 en

Lukas 7:44.
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te
drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.
6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen?
...
12 Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en
zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb?

Johannes
21:20
1 Korinthe
11:20

Jezus zat wederom aan. Het avondmaal van het Pascha was niet afgelopen maar het begon. Het
avondmaal is hier de maaltijd van het Pascha omdat de uitdrukking des Heeren avondmaal nog
niet bekend was.
En Petrus zich omkerende, zag den discipel volgen welken Jezus liefhad, die ook in het
avondmaal op Zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal?
20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.
Samen eten op een zelf bepaald moment is niet hetzelfde als des Heeren avondmaal eten.

Pascha
maaltijd
Een normale
maaltijd is niet
des Heeren
avondmaal

In de Griekse tekst en in de verschillende vertalingen staan de woorden als en wanneer. Deze
www.avondmaal.com
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woorden verwijzen naar een moment, niet naar een manier. Het woord als (tijdstip) mag niet
vervangen worden door het woord zoals (manier).
1 Korinthe
11:21
1 Korinthe
11:25

21 Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de
ander is dronken.
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals,

Normale
maaltijd
Pascha
maaltijd

In de Bijbel staat nergens: heilig avondmaal in de tekst. Wel is deze benaming door vertalers! boven
hoofdstukken in de Statenvertaling geplaatst.

1.1

Conclusie betreffende avondmaal in de Bijbel

Waar in de Bijbel gesproken wordt over avondmaal voordat Jezus Zijn laatste avondmaal gegeten had is er altijd
sprake van een avondmaal als normale maaltijd omdat Jezus de tekenen van Zijn laatste avondmaal toen nog niet had
verklaard.
avondmaal is: normale avondmaaltijd.
Alle teksten over avondmaal in de Bijbel leren:
- avondmaal is (Pascha)maaltijd, een complete maaltijd
- avondmaal is niet een klein stukje (on)gezuurd brood en een klein slokje wijn,
- een avondmaaltijd wordt ’s avonds gehouden, anders is het geen avondmaaltijd maar, zoals de Bijbel leert,
bijvoorbeeld een middagmaal.
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Wat is brood breken in de Bijbel

Wij willen vervolgens nagaan waar de term brood breken in de Bijbel op wijst. Alle teksten waarin het woord brood
breken of breking des broods in de Bijbel voorkomt zijn hieronder weergegeven. In de rechterkolom is aangegeven
waar brood breken of breking des broods in de betreffende context op wijst.
Markus
14:22

Lukas
24:30,31+35

En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zeide:
Neemt, eet, dat is Mijn lichaam;
Jezus neemt het ongezuurde brood van het Pascha en leert dat dit wijst op Zijn verbroken
lichaam zonder zonden.
De Emmaüsgangers:

Wijst op:
Pascha
maaltijd met
de tekenen
van brood en
wijn
Normale
maaltijd

30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het, en als Hij het
gebroken had, gaf Hij het hun.
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.
…
35 En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in
het breken des broods.

Handelingen
2:42

Hier wordt zoals anders een maaltijd gegeten. De Emmaüsgangers herdachten zijn dood
niet Ze geloofden ook niet dat Hij was opgestaan. Ze herkenden Jezus ook nog niet eens. Er
is hier ook geen sprake van de drinkbeker der dankzegging.
En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des
broods, en in de gebeden.
Jezus verwees tijdens Zijn laatste Pascha naar het ongezuurde brood en de drinkbeker van het
Pascha. Des Heeren avondmaal moet met ongezuurd brood gegeten worden.

Normale
maaltijd tijdens
samenkomst
wat Paulus
leert in 1
Korinthe 11

In de tijd van deze Bijbeltekst, de tijd direct na het Pinksterfeest, werden geen ongezuurde
broden gegeten.
De eerstelingen, de eerste broden van de nieuwe oogst, die tijdens Pinksteren als beweegoffer
dienden waren gezuurd. Men kon niet even tussendoor ongezuurde broden bakken zonder het
huis grondig te reinigen.
In hun huizen was toen gezuurd brood. De breking des broods kan dan ook hier niet des Heeren
avondmaal zijn met ongezuurd brood.
De breking des broods is een gemeenschappelijke maaltijd met samen bidden waartoe Paulus
ook aanspoort in 1 Korinthiers 11:33. Zie ook vers 46 hierna.
De breking des broods wijst hier niet op het gedenken van Zijn dood maar op het gezamenlijk eten
waarbij het brood wijst op het Brood des levens, het geloof in Jezus, dat we dagelijks nodig
hebben. Zoals we dagelijks brood breken (voedsel nodig hebben) hebben we dagelijks geloof in
Hem nodig.
Het herdenken van Zijn dood met ongezuurd brood mag men niet verwarren met het dagelijks
benodigde gezuurde brood wat wijst op het Brood de levens, het geloof.
Het in de Hebreeuwse cultuur herdenken van iemands dood is ook jaarlijks op de sterfdag.

Handelingen
2:46

Er is ook in de context ook geen sprake van de drinkbeker der dankzegging.
En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende,
aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten,

Normale
dagelijkse
maaltijd

Zie de toelichting op vers 42. Als des Heeren avondmaal hier bedoeld zou zijn met een klein stukje
brood en een slokje wijn dan zou men dit juist in de tempel gehouden hebben waar zij dagelijks
waren en niet van huis tot huis.
Zij waren dagelijks in de tempel en gingen daarna de ene dag naar het ene en de andere dag
naar een ander huis om samen te zijn tot eer van God en brood te breken, dat is: samen een
maaltijd te houden. Zij waren daar zelfs verheugd bij wat niet past bij het herdenken van Zijn
dood. Paulus leert ook om samen te komen tot eer van God en een maaltijd te houden met en
voor elkaar in 1 Korintiers 11:33. Zie ook de toelichting op vers 42.
Brood breken is ook hier in geen geval een klein stukje brood en een kleine slok wijn maar
een volwaardige maaltijd.

Handelingen
20:7

Er is ook in de context geen sprake van de drinkbeker der dankzegging.
7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken,
handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijn rede uit tot
den middernacht.
www.avondmaal.com
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…

sabbat)

Ze waren bij elkaar om brood te breken. Paulus houdt dan een lange toespraak. Later op dezelfde
avond brak Paulus ook brood ! (zie vers 11).
Normaal eten
11 En als hij weder boven gegaan was, en brood gebroken en wat gegeten had, en lang, tot den
dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo.
Paulus brak aan het begin van de avond brood (vers 7) en na middernacht weer (vers 11).

Paulus hield niet twee keer des Heeren avondmaal op die avond
Zij kwamen bij elkaar om brood te breken, om normaal te eten. Na de lange toespraak brak
Paulus weer brood als normaal eten.

Handelingen
27:33-35

Er is ook in de context geen sprake van de drinkbeker der dankzegging.
33 En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen, dat zij zouden spijze
nemen, en zeide: Het is heden de veertiende dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets
hebt genomen.
34 Daarom vermaan ik u spijze te nemen, want dat dient tot uw behoudenis; want niemand van u
zal een haar van het hoofd vallen.
En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid; en
hetzelve gebroken hebbende, begon hij te eten.

Er is geen
sprake van 2x
op dezelfde
avond des
Heeren
avondmaal
vieren

Normale
maaltijd om
aan te sterken

brood breken = spijze nemen, na lang niet gegeten te hebben.
Op een Turks schip vermaande Paulus de mannen om te eten na lang niet (normaal) gegeten te
hebben. Dit is geen gepaste hoedanigheid is om Zijn dood te gedenken.

1 Korinthe
10:16

Het gaat ook hier over normaal eten. Er is ook hier geen sprake van de drinkbeker der
dankzegging.
De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap
des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams
van Christus?

Pascha
maaltijd met
ongezuurd
brood en wijn

Om welk brood gaat het? Het ongezuurde brood van het Pascha volgens Jezus en Paulus
woorden dat verwijst naar Zijn verbroken Lichaam zonder zonden volgens 1 Korinthe 11:26.
Dit ongezuurde brood is buiten het Pascha / week van ongezuurde broden niet zo maar even
gebakken gezien de reiniging van het huis dat daaraan vooraf gaat.
Over welke drinkbeker gaat het ? De drinkbeker der dankzegging van het Pascha die verwijst
naar Zijn vergoten bloed.

1 Korinthe
11:23-26

De drinkbeker der dankzegging die in combinatie met breken van het brood wordt genoemd is niet
zo maar een beker. Buiten het Pascha wordt er in de Bijbel niet gesproken over de drinkbeker der
dankzegging als men brood breekt.
23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus
in den nacht in welken Hij verraden werd, het brood nam,
24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u
gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze
drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot
Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt
den dood des Heeren, totdat Hij komt.

www.avondmaal.com
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2.1

Conclusie over brood breken in de Bijbel

Voor Jezus sterven wordt er ook gesproken over brood breken zonder relatie met het herdenken van Zijn dood. Na
Jezus sterven is er ook sprake van brood breken zonder dat daarbij Zijn dood herdacht werd (Emmaüsgangers, aan
zee van Tiberias).
Brood breken kan en mag dan ook niet zo maar gekoppeld worden aan een nieuwe inzetting (avondmaal of maaltijd
des Heeren) terwijl die nieuwe inzetting al niet zo uit de Bijbel komt. Door de nieuwe inzetting van avondmaal buiten
Pascha is brood breken daaraan gekoppeld geworden. Hierdoor denkt men tegenwoordig gelijk aan een avondmaal
als men het over brood breken heeft.
De Bijbel leert:
- breken van brood = maaltijd, dit is niet een klein stukje brood eten
- in Handelingen 20 staat niet dat Paulus 2x des Heeren avondmaal op dezelfde avond vierde,
ook daar is van toepassing: brood breken = maaltijd
- waar men voor brood breken des Heeren avondmaal wil lezen vindt men nergens de drinkbeker der dankzegging.
Dit kan ook niet dan alleen op het jaarlijkse Pascha als deze drinkbeker alleen dan gedronken wordt.
Een klein stukje brood en een beetje wijn is geen maaltijd.
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Waar wijst tafel gecombineerd met eten op in de Bijbel?

1 Samuël
20:29

1 Samuël
20:34
2 Samuël 9:7

2 Samuël
9:10-13

2 Samuël
19:28
1 Koningen
2:7
1 Koningen
4:27
1 Koningen
10:5
1 Koningen
13:20
1 Koningen
18:19
2 Kronieken
9:4
Nehémia
5:17

Job 36:16

Psalmen
23:5
Psalmen
69:23

En hij zeide: Laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad, en mijn
broeder heeft het mij zelf geboden; heb ik nu genade in uw ogen gevonden, laat mij
toch ontslagen zijn, dat ik mijn broeders zie; hierom is hij aan des konings tafel niet
gekomen.
Daarom stond Jónathan van de tafel op in hittigheid des toorns; en hij at op den
tweeden dag der nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat
zijn vader hem gesmaad had.
En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om
uws vaders Jónathans wil; en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en
gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel.
10 Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en
zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uws heren brood hebbe dat hij ete; en
Mefibóseth, de zoon uws heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had
vijftien zonen en twintig knechten. 11 En Ziba zeide tot den koning: Naar alles wat mijn
heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen; ook zou Mefibóseth,
etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. 12 Mefibóseth nu had een
kleinen zoon, wiens naam was Micha; en allen die in het huis van Ziba woonden,
waren Mefibóseths knechten.
Want al mijns vaders huis is niet geweest dan maar lieden des doods voor mijn heer
den koning; nochtans hebt gij uw knecht gezet onder degenen die aan uw tafel eten.
Wat heb ik dan meer voor gerechtigheid, en meer te roepen aan den koning?
Maar aan de zonen van Barzillai, den Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen, en zij
zullen zijn onder degenen die aan uw tafel eten; want alzo naderden zij tot mij, als ik
vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Absalom.
Die bestelmeesters nu, een ieder in zijn maand, verzorgden den koning Sálomo en al
degenen die tot de tafel van den koning Sálomo naderden; zij lieten geen ding
ontbreken.
En de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en
hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn opgang waardoor hij henen opging in het huis
des HEEREN, zo was in haar geen geest meer.
En het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat het woord des HEEREN geschiedde
tot den profeet die hem had doen wederkeren;
Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op den berg Karmel, en de
vierhonderd en vijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van het bos, die
van de tafel van Izébel eten.
En de spijze zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren en
hun kledingen, en zijn schenkers en hun kledingen, en zijn opgang waardoor hij opging
in het huis des HEEREN, zo was in haar geen geest meer.
17 Ook zijn van de Joden en van de overheden honderd en vijftig man, en die van de
heidenen die rondom ons zijn, tot ons kwamen, aan mijn tafel geweest.
18 En wat voor één dag bereid werd, was één os en zes uitgelezen schapen; ook
werden mij vogels bereid, en binnen tien dagen van allen wijn zeer veel; ook heb ik bij
dezen het brood des landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was
over dit volk.
Alzo zou Hij ook u afgekeerd hebben van den mond des angstes tot de ruimte, onder
dewelke geen benauwing zou geweest zijn; en het gerecht uwer tafel zou vol
vettigheid geweest zijn.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt
mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een
valstrik.

Psalmen
78:19
Psalmen
128:3
Spreuken 9:2

En zij spraken tegen God; zij zeiden: Zou God een tafel kunnen toerichten in de
woestijn?
Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw
kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.
Zij heeft Haar slachtvee geslacht, Zij heeft Haar wijn gemengd, ook heeft Zij Haar tafel
toegericht.

Hooglied
1:12

Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.

Jesaja 21:5

Bereid de tafel, zie toe, gij wachter, eet, drink; maakt u op, gij vorsten, bestrijkt het
schild.
www.avondmaal.com
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tafel
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Jesaja 65:11
Ezechiël
39:20

Daniël 11:27

Matthéüs
15:27
Matthéüs
26:7
Markus 7:28
Markus 14:3

Lukas 16:21
Lukas 22:21

Maar gij verlaters des HEEREN, gij vergeters van den berg Mijner heiligheid, gij
aanrichters ener tafel voor die bende, en gij opvullers des dranks voor dat getal:
19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap
toe, van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.
20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rijpaarden en wagen paarden, van
helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE.
En het hart van beide deze koningen zal wezen om kwaad te doen en aan één tafel
zullen zij leugen spreken; en het zal niet gelukken, want het zal nog een einde hebben
te bestemder tijd.
En zij zeide: Ja Heere; doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen
van de tafel hunner heren.
Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot
ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.
Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja Heere, doch ook de hondekens eten onder
de tafel van de kruimkens der kinderen.
En als Hij te Bethanië was in het huis van Simon den melaatse, daar Hij aan tafel zat,
kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van
groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd.
En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen;
maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
Doch zie, de hand desgenen die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.

Lukas 22:30

Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de
twaalf geslachten Israëls.

Handelingen
6:2
Handelingen
16:34
1 Korinthiërs
10:21

En de twaalve riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet
behoorlijk dat wij het Woord Gods nalaten en de tafelen dienen.
En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met
al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken en den drinkbeker der duivelen; gij
kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heeren en der tafel der duivelen.

Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
koninklijke
tafel
Koninklijke
tafel
Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
tafel
Rijk gevulde
tafel van het
Pascha
Rijk gevulde
Koninklijke
tafel
Gezamenlijke
maaltijd
Gezamenlijke
maaltijd
Rijk gevulde
maaltijd van
het Pascha

De tafel des Heeren is de rijk gevulde tafel van het Pascha met brood en wijn.
Deelachtig zijn aan de tafel des Heeren is eten en drinken aan een rijk gevulde tafel
met de gelovigen met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn.
De tafel des Heeren is niet een willekeurige maaltijd. Dan zou de tafel des Heeren niet
te onderscheiden zijn van een normale maaltijd.
De tafel des Heeren is des Heeren avondmaal, Zijn laatste volledige maaltijd van het
Pascha waar Hij de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn van het Pascha
instelde.
Deel hebben aan de tafel der duivelen is deel hebben aan de duivel. Als men
Jezus dood gedenkt met het ongezuurde brood van het Pascha dan kan men
geen deel hebben aan duivelse zaken.

3.1

Conclusie over tafel en eten in de Bijbel

De tafel des Heeren is een rijk gevulde tafel, een complete maaltijd. Geen klein stukje ongezuurd brood en een klein
slokje wijn.

www.avondmaal.com
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4

At Jezus het Pascha of een andere maaltijd?

Er wordt soms gedacht dat Jezus’ laatste avondmaal niet het jaarlijkse Pascha was maar dat Jezus een andere
maaltijd at. De Bijbel geeft ook daarover duidelijkheid.
De Bijbel leert verschillende keren in Matthëus 26:17-18, Markus 14:12 en Lukas 22 dat Jezus vlak voor Zijn
sterven hét Bijbelse Pascha at, niet een andere maaltijd.
Matthéüs 26:
17 En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij
dat wij U bereiden het Pascha te eten?
18 En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het
Pascha houden met Mijn discipelen.
Markus 14:12
En op den eersten dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem:
Waar wilt Gij dat wij heengaan en bereiden dat Gij het Pascha eet?
Lukas 22:
7 En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het Pascha moest geslacht worden.
8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons het Pascha, opdat wij het eten mogen.
Jezus zegt niet: bereidt ons een maaltijd.
Jezus zegt: bereidt ons het Pascha.
9 En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het bereiden?
10 En Hij zeide tot hen: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik
waters; volgt hem in het huis, daar hij ingaat.
11 En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het Pascha met
Mijn discipelen eten zal?
Jezus zei dat Hij het Pascha met Zijn discipenen eten zal.
Jezus’ laatste avondmaal is hét Pascha, niet een andere maaltijd.
12 En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereidt het aldaar.
13 En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het Pascha.
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;
Jezus heeft begeerd dit Pascha met de discipelen te eten voor Zijn lijden. Daarna zal Hij niet meer van het Pascha
eten totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods:
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.
Het Pascha is nog niet vervuld. In het Koninkrijk van God zal het vervuld zijn. Het Pascha moet dan ook nog
steeds onderhouden worden met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker der dankzegging.

4.1

Conclusie over des Heeren avondmaal: Pascha of andere maaltijd?

Jezus’ laatste avondmaal, des Heeren avondmaal, is hét Bijbelse Pascha, niet een andere maaltijd.
Jezus leerde geen apart avondmaal. Des Heeren avondmaal is Zijn laatste Pascha met de nieuwe tekenen van
ongezuurd brood en wijn.
Het Pascha is nog niet vervuld. In het Koninkrijk van God zal het pas vervuld zijn. Het Pascha moet dan ook nog
steeds onderhouden worden met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker der dankzegging.

www.avondmaal.com
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5

Het soort brood tijdens het Pascha

Exodus 12:8
En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met
bittere saus eten.

Exodus 12:18
In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den
een en twintigsten dag der maand, in den avond.
e

Vanaf de 14 Nisan, tijdens het Pascha, moet ongezuurd brood gegeten worden.

5.1

Conclusie over het soort brood dat Jezus tijdens Zijn laatste Pascha at

Jezus laatste avondmaal is hét Pascha met ongezuurd brood. Het ongezuurde brood wijst op Zijn lichaam zonder
zonden. Het gedenken van Zijn dood kan en mag nooit met gezuurd brood worden gedaan.

www.avondmaal.com
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6

Zo dikwijls als wij zelf denken?

De Bijbel leert geen wekelijks, (nieuwe) maandelijks of driemaandelijkse vieren van des Heeren avondmaal.
Leert Paulus dat wij zo dikwijls als wij zelf denken des Heeren avondmaal mogen vieren?
Paulus leert: 1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo
verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
We moeten kijken wat de Bijbel leert over zo dikwijls, niet wat anderen daarover leren of denken:
Deuteronomium 4:7
Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn, als de HEERE onze God, zo dikwijls wij Hem aanroepen?
Zo dikwijls = telkens als
2 Koningen 4:8
Het geschiedde ook op een dag als Elísa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, dewelke hem
aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daar in om brood te eten.
Zo dikwijls = telkens als
1 Korinthiërs 11:25
Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe
Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
Zo dikwijls = telkens
1 Korinthiërs 11:26
Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren,
totdat Hij komt.
Zo dikwijls = telkens
Filippensen 1:3
Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk
Zo dikwijls = telkens
Zo dikwijls = telkens (als)
Er staat: Zo dikwijls als gij dit (ongezuurde) brood zult eten, dat is: Telkens als gij dit ongezuurde brood zult eten
en deze drinkbeker (de beker der dankzegging van het Pascha) drinkt zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij
komt.
De Bijbel verwijst met deze tekst duidelijk naar dit brood, het ongezuurde brood en deze drinkbeker naar het
jaarlijkse Pascha.

Er staat niet: doe het dikwijls
Als dit er wel zou staan wat zou dan dikwijls zijn? Dagelijks, wekelijks, maandelijks of….. ?
Als men 1 Kor 11:26 uit wil leggen dat men dit zo dikwijls mag doen als men wil dan is dit in tegenspraak met Jezus’
(en Paulus’) verwijzing naar:
-

dit brood (het jaarlijkse ongezuurde brood)
deze drinkbeker (de jaarlijkse drinkbeker van het Pascha).

De verwijzing van Jezus en ook Paulus naar dit ongezuurde brood en deze drinkbeker der dankzegging van
het jaarlijkse Pascha mag niet losgelaten worden. Door de woorden zo dikwijls te gebruiken alsof men (veel)
vaker des Heeren avondmaal kan vieren worden Jezus’ verwijzingen naar dit ongezuurde brood en deze
drinkbeker der dankzegging van het Pascha ontkracht.

www.avondmaal.com
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6.1

Wat leer het Grieks over zo dikwijls?

In het Nieuwe Testament zijn er drie vermeldingen van het woord zo dikwijls,
Twee daarvan hebben betrekking op des Heeren avondmaal.

in het Grieks.

Steeds staat er daar bij de woorden zo dikwijls dé tijdsaanduiding die begint met als…:
Zo dikwijls als gij deze drinkbeker zult drinken tot Mijn gedachtenis…
Zo dikwijls als gij dit brood en deze drinkbeker zult drinken, verkondigt den dood des Heeren…

Gods Woord leert juist nadrukkelijk dé tijdsbepaling met de woorden na zo dikwijls.
Deze tijdsbepaling geeft aan wanneer men met de nieuwe tekenen van het Pascha Zijn dood gedenkt:
zo dikwijls als gij deze drinkbeker zult drinken tot Mijn gedachtenis…
Zo dikwijls als gij deze drinkbeker der dankzegging van het Pascha drinkt!
zo dikwijls als gij dit brood (het ongezuurde brood) zult eten en deze drinkbeker (de drinkbeker der dankzegging van
het Pascha) zult drinken, gedenk dan Zijn dood met de nieuwe tekenen.
Zo dikwijls als gij het ongezuurde brood van Pascha en de drinkbeker der dankzegging van het Pascha drinkt!

Er staat nergens in de Bijbel: eet het ongezuurde brood zo dikwijls als u zelf wilt…
Als men dit leert is dit inlegkunde waarmee een betekenis aan een tekst wordt gegeven die de Bijbel niet leert.
Dit is tegen Gods Woord.

Eerste vermelding van zo dikwijls:
1 Korinthe 11:25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is
het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

www.avondmaal.com
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Tweede vermelding van zo dikwijls:
1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren,totdat Hij komt.
Als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken verkondigt dan den dood des Heeren tot Hij komt.

Derde vermelding van zo dikwijls:
Openbaringen 11:6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner
profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage,
zo menigmaal als zij zullen willen.

Voor de woorden zo dikwijls en als zij willen zijn aparte woorden gebruikt zodat men niet kan zeggen dat het woord
dikwijls in 1 Korinthiërs 11:25-26 aangeeft dat dit zo dikwijls is als men wilt. Als men dit leert dan voegt men de

afzonderlijke woorden
anders is dan inlegkunde waar we ons ver van moeten houden.

samen in het woord dikwijls:

wat niets

Alleen het woord dikwijls of menigmaal leert op zichzelf niets. Juist wat bij het woord dikwijls staat geeft aan
waar het over gaat.

www.avondmaal.com
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6.2

Zelf bepalen wat goed lijkt?

Er staat niet in de Bijbel: doe maar wat je zelf denkt dat goed is. God laat het niet aan ons over om zelf te bepalen
wat goed is als het Zijn heilige inzettingen betreft. Als we zelf mogen denken wat goed is dan wordt het een
verwarring omdat de ene persoon het wekelijks wil, de ander maandelijks en weer een ander drie-maandelijks. Er is
dan geen eenheid over des Heeren avondmaal. De eenheid over des Heeren avondmaal moet gegrond zijn op
Gods Woord waarbij de uitleg van de verschillende teksten hierover met elkaar overeen moeten komen.
Als men zelf mag kiezen hoe vaak men des Heeren avondmaal viert dan kan men ook leren dat dit bij elke
avondmaaltijd hoort, dan is er echter geen onderscheid meer tussen een normale maaltijd en des Heeren
avondmaal.

6.3

Een eigen inzetting van wekelijks of maandelijks loopt klem met Gods inzetting

Grote verzoendag en eigen inzetting
Als men des Heeren avondmaal bijvoorbeeld elke week of elke maand wilt houden dan zal het een keer gebeuren dat
des Heeren avondmaal op de grote verzoendag zal vallen. Voor veel mensen is dit een vastendag. Op een vastendag
kan men echter niet des Heeren avondmaal houden en zal des Heeren avondmaal dan verschoven moeten worden.
Dit toont aan dat een eigen inzetting van een bepaald aantal keren in conflict komt met Gods inzetting.
Loofhuttenfeest / feest der inzameling en eigen inzetting
De eigen inzetting van het wekelijks of maandelijks houden van des Heeren avondmaal geeft ook een conflict als des
Heeren avondmaal in de week van het Loofhuttenfeest / feest der inzameling valt. God beveelt namelijk in Zijn
dankweek 7 dagen vrolijk te zijn wat niet gepast is bij het houden van des Heeren avondmaal, het gedenken van Zijn
dood.
Dit toont ook aan dat een eigen inzetting van een bepaald aantal keren in conflict komt met Gods inzetting.
Leviticus 23:
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen,
met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.
Als men met een klein stukje ongezuurd brood en een slokje wijn des Heeren avondmaal wil vieren dan is dit:
in tegenspraak met wat de Bijbel leert over een avondmaal: een volledige maaltijd
in tegenspraak met wat de Bijbel leert over de instelling van des Heeren avondmaal. Jezus
gebruikte de tekenen van Zijn dood tijdens het begin van de maaltijd van het Pascha (ongezuurde
brood en wijn) en legde het teken van de wijn pas aan het eind van het Pascha uit. Er is geen
inzetting apart van het Pascha maar Pascha omvattend!
We mogen uiteraard vaker denken aan bijvoorbeeld de verzoening van onze zonden door Jezus sterven.
De viering van de Grote Verzoendag blijft echter wel jaarlijks.
Zo mag men uiteraard vaker denken aan Zijn dood voor onze zonden. Jezus leert dat de jaarlijkse viering hiervan moet
gebeuren zoals Hij het geleerd heeft met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker van het Pascha.
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6.4

Conclusie over zo dikwijls

De Bijbel leert geen wekelijks, maandelijks of driemaandelijkse vieren van des Heeren avondmaal.
Alleen het woord dikwijls of menigmaal leert op zichzelf niets. Juist wat bij het woord dikwijls staat geeft aan waar het
over gaat:
1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren, totdat Hij komt.
Zo dikwijls is telkens. Telkens als men het ongezuurde brood van het Pascha eet. Dan herdenkt men met deze nieuwe
tekenen van brood en wijn Zijn dood.
Jezus en Paulus verwijzen beiden naar het jaarlijkse Pascha met dit brood (ongezuurde brood van het Pascha) en
deze drinkbeker, de drinkbeker der dankzegging (de drinkbeker van het Pascha).
De verwijzing van Jezus en ook Paulus naar dit ongezuurde brood en deze drinkbeker der dankzegging van het
jaarlijkse Pascha mag niet losgelaten worden. Door de woorden zo dikwijls te gebruiken alsof men (veel) vaker des
Heeren avondmaal kan vieren worden Jezus’ verwijzingen naar dit ongezuurde brood en deze drinkbeker der
dankzegging van het Pascha ontkracht.
Men mag zo vaak aan de heilsfeiten denken als men wil. De viering van des Heeren avondmaal doen we op het juiste
tijdstip, het Pascha met het ongezuurde brood en de drinkbeker van de wijn.

www.avondmaal.com
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7

Pascha is Zijn dood

Zijn dood is ons Pascha:
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
Het teken van de drinkbeker wijst op het geven van Zijn leven = ons Pascha
Zijn dood, van Zijn Lichaam zonder zonden en Zijn vergoten bloed, is ons Pascha.
Het teken van het breken van het ongezuurde brood wijst op: Zijn dood = ons Pascha
Zijn dood is ons Pascha.
De tekenen van de drinkbeker der dankzegging en het gebroken ongezuurde brood wijzen ons op hét Pascha,
Christus’ dood. Zijn dood is ons Pascha met de tekenen van het ongezuurde brood en de drinkbeker der
dankzegging.
Zijn dood gedenken met deze nieuwe tekenen is het Pascha wat de Bijbel leert met: Zijn dood = ons Pascha. Men
mag deze tekenen van Zijn dood niet uit het Pascha halen, dan maakt men een eigen inzetting.

1 Korinthe 10:16
De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van
Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?
De drinkbeker der dankzegging is de drinkbeker van het Pascha.
De drinkbeker der dankzegging van het Pascha is hét teken van de gemeenschap met Zijn bloed.
Deze drinkbeker is onlosmakelijk verbonden met het Pascha. Die drinkbeker (en niet een andere) is de
gemeenschap met Zijn bloed.
Het brood is het ongezuurde gebroken brood van het Pascha
Het ongezuurde brood is hét teken van de gemeenschap met Zijn lichaam zonder zonden.
Het ongezuurde brood is onlosmakelijk verbonden met het Pascha. Dat brood is de gemeenschap met Zijn
lichaam.
Buiten het Pascha / week van ongezuurde broden was er geen ongezuurd brood bij de Joden in huis.
Deze tekenen van dit ongezuurde brood (dat na grondige reiniging van het huis gebakken werd) en deze drinkbeker
zijn onlosmakelijk verbonden met het Pascha volgens de Bijbel:
1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren,totdat Hij komt.
Zo dikwijls, telkens, als gij met het ongezuurde brood en de drinkbeker der dankzegging het Pascha viert verkondig
dan de dood des Heeren, met de tekenen van dit ongezuurde brood en deze drinkbeker van het Pascha.

De verkondiging van Zijn dood met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker
der dankzegging is ons Pascha.
Het gedenken van Zijn dood met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn kan en mag ook nooit buiten het
Pascha gedaan worden want Jezus leert zelf dat ons Pascha Zijn dood is. Als men Zijn dood wel gedenkt buiten het
Pascha dan koppelt men Zijn dood los van het Pascha en leert men een eigen inzetting. Men mag er wel aan denken
maar gedenken is jaarlijks.

7.1

Wat Jezus wel en niet leert over het Pascha vieren

Jezus zegt niet: vier avondmaal ter gedachtenis aan mij.
Jezus zegt wel: vier het Pascha ter gedachtenis aan Mij:
Tijdens Zijn laatste Pascha leert Jezus:
Lukas 22:19 En Hij nam (het ongezuurde!) brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hun, zeggende: Dat
(het ongezuurde!) brood is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Jezus is het Pascha-lam. Hij geeft opdracht het Pascha te onderhouden met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood
en de drinkbeker der dankzegging ter herinnering aan Zijn dood.
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
www.avondmaal.com
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7.2

Conclusie over Zijn dood verkondigen

1 Korinthe 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren,totdat Hij komt.
dit brood. Het ongezuurde brood en de drinkbeker van het Pascha
dezen drinkbeker. De drinkbeker van het Pascha
Zo dikwijls als gij het Pascha viert verkondig dan de dood des Heeren, met de tekenen van dit ongezuurde brood en
deze drinkbeker van het Pascha.
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8

Wat leert Jezus met brood breken na Zijn opstanding?

Jezus breekt verschillende keren brood na Zijn opstanding. Daarbij is nergens sprake van des Heeren avondmaal.

8.1

Jezus breekt ’s avonds brood bij de Emmaüsgangers

Lukas
24:30,31+35

De Emmaüsgangers:
30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood en zegende het,
en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.
31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun
gezicht.
…
35 En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was
geworden in het breken des broods.
Hier wordt zoals anders brood gegeten als normale maaltijd.
Dit was nog in de week van de ongezuurde broden.
De Emmaüsgangers herdachten zijn dood niet omdat ze nog niet geloofden dat Hij
ook was opgestaan. Ze herkenden Jezus nog niet eens.
Jezus zegt ook niet dat het ongezuurde brood dat Hij hier brak wees op Zijn
gebroken Lichaam. Dit leert Hij alleen van het ongezuurde brood en de drinkbeker
der dankzegging tijdens het Pascha.
Er is hier ook geen sprake van de drinkbeker der dankzegging die bij het gedenken
van Zijn dood, het Pascha, wel aanwezig is.

8.2

Jezus’ middagmaal met brood aan de zee

Na Zijn opstanding verscheen Jezus aan de zee van Tiberias terwijl de discipelen aan het vissen waren.
Zij aten ook hier brood echter is er geen sprake van des Heeren avondmaal.
Johannes
21:5-13

5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden
Hem: Neen.
Na Zijn dood verschijnt Jezus aan de discipelen en vraagt om toespijs, vis, bij het
brood van de maaltijd.
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult
vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de
menigte der vissen.
7 De discipel dan dwelken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon
Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was
naakt) en wierp zichzelven in de zee.
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet ver van het
land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen.
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis
daarop liggen, en brood.
Als men bij het brood breken des Heeren avondmaal kon houden dan zou Jezus het
de discipelen hier juist nader verklaard en geleerd hebben. Er is in deze context geen
sprake van des Heeren avondmaal.
Over de drinkbeker der dankzegging wordt ook hier niet geschreven.
10 Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt.
11 Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie
en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet.
12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de
discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende dat het de Heere was.
www.avondmaal.com
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Er is geen sprake van het houden van des Heeren avondmaal maar van een
middagmaal.
13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks.
Jezus nam en gaf het brood. Er is geen sprake van het herdenken van Zijn dood en
het gemeenschap hebben aan het lichaam van Christus.
Jezus gaf de vis op dezelfde manier. Als het brood hier het teken van Zijn gebroken
lichaam zou zijn geweest dan zou ook het breken van vis wijzen op Zijn gebroken
Lichaam. Dit is uiteraard niet zo. Gods Woord leert dit niet.
Jezus verscheen hier in de tijd na de week van de ongezuurde broden. Hij had daar
het normale gezuurde brood. Het gezuurde brood wijst ook niet op Zijn verbroken
lichaam zonder zonden.

8.3

Conclusie over het breken van het brood door Jezus na Zijn opstanding

Als Jezus brood breekt na Zijn opstanding verwijst Hij niet naar het teken van het brood en het teken van de drinkbeker
die Hij tijdens het Pascha instelde.

9

Leert het Grieks normaal of ongezuurd brood tijdens des Heeren
avondmaal?

Des Heeren avondmaal is Zijn laatste Pascha. Het Pascha moet met ongezuurd brood gegeten worden. Jezus heeft
Zijn Pascha ook met ongezuurd brood gegeten anders zou Hij zijn Vader niet gehoorzaam zijn geweest. Het
ongezuurde brood wijst op Zijn lichaam zonder zonden.
In het Grieks staat voor het brood dat Jezus brak tijdens Zijn laatste Pascha:
Uit de context blijkt dat het ongezuurd brood is. Jezus brak geen gezuurd brood tijdens Zijn laatste Pascha.
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Lukas 24:30 bewijst dat het Griekse woord
volgens de context ongezuurd brood is.
Toen Jezus daar brood brak met de Emmaüsgangers was dit in de week van de ongezuurde broden.
Jezus brak toen ongezuurd brood. Er mocht geen gezuurd brood in huis zijn.
In het Grieks staat daar voor brood hetzelfde woord

Het Griekse woord voor brood is
voor gezuurd brood gebruikt.

9.1

als in Lukas 22:19.

, dit wordt voor ongezuurd brood en elders in het Nieuwe Testament ook

Conclusie betreffende het Griekse woord voor brood

Het woord
wordt voor zowel gezuurd als ongezuurd brood gebruikt. De context leert of er sprake is van
gezuurd of ongezuurd brood. Jezus at tijdens Zijn laatste Pascha ongezuurd brood.
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10 Vergelijking Bijbelteksten over des Heeren avondmaal
Hieronder zijn de Bijbelboeken die over des Heeren avondmaal schrijven of ernaar verwijzen verticaal naast elkaar
vergeleken en in tijdsverloop in elkaar passend weergeven. Een samenvatting hiervan vindt u ook in een horizontale
tijdsbalk in het volgende hoofdstuk.

Voorbereiding van het Pascha:
Matthéüs 26:
17 En op den
eersten dag der
ongehevelde
broden kwamen
de discipelen tot
Jezus, zeggende
tot Hem: Waar wilt
Gij dat wij U
bereiden het
Pascha te eten?
18 En Hij zeide:
Gaat heen in de
stad tot zulk een,
en zegt hem: De
Meester zegt: Mijn
tijd is nabij, Ik zal
bij u het Pascha
houden met Mijn
discipelen.
19 En de
discipelen deden
gelijk Jezus hun
bevolen had, en
bereidden het
Pascha.

Markus 14:
12 En op den eersten
dag der ongehevelde
broden, wanneer zij het
Pascha slachtten,
zeiden Zijn discipelen
tot Hem: Waar wilt Gij
dat wij heengaan en
bereiden dat Gij het
Pascha eet?
13 En Hij zond twee
van Zijn discipelen uit
en zeide tot hen: Gaat
heen in de stad, en u
zal een mens
ontmoeten, dragende
een kruik water; volgt
dien;
14 En zo waar hij
ingaat, zegt tot den
heer des huizes: De
Meester zegt: Waar is
de eetzaal, waar Ik het
Pascha met Mijn
discipelen eten zal?
15 En hij zal u wijzen
een grote opperzaal,
toegerust en gereed;
bereidt het ons aldaar.
16 En Zijn discipelen
gingen uit en kwamen
in de stad en vonden
het gelijk Hij hun
gezegd had, en
bereidden het Pascha.

Lukas 22:
7 En de dag der
ongehevelde broden
kwam, op denwelken het
Pascha moest geslacht
worden.
8 En Hij zond Petrus en
Johannes uit, zeggende:
Gaat heen en bereidt ons
het Pascha, opdat wij het
eten mogen.
9 En zij zeiden tot Hem:
Waar wilt Gij dat wij het
bereiden?
10 En Hij zeide tot hen:
Zie, als gij in de stad zult
gekomen zijn, zo zal u
een mens ontmoeten,
dragende een kruik
water; volgt hem in het
huis waar hij ingaat.
11 En gij zult zeggen tot
den huisvader van dat
huis: De Meester zegt u:
Waar is de eetzaal, waar
Ik het Pascha met Mijn
discipelen eten zal?
12 En hij zal u een grote
toegeruste opperzaal
wijzen; bereidt het
aldaar.
13 En zij heengaande,
vonden het gelijk Hij hun
gezegd had, en
bereidden het Pascha.

Johannes 13:
1 En voor het feest van
het Pascha, Jezus
wetende, dat Zijn ure
gekomen was, dat Hij
uit deze wereld zou
overgaan tot den Vader,
alzo Hij de Zijnen, die in
de wereld waren,
liefgehad had, zo heeft
Hij hen liefgehad tot het
einde.

Overige teksten

Begin Pascha maaltijd
Matthéüs 26:
20 En als het
avond geworden
was, zat Hij aan
met de twaalve.

Markus 14:
17 En als het avond
geworden was, kwam
Hij met de twaalve.

Lukas 22:
14 En als de ure
gekomen was, zat Hij
aan en de twaalf
apostelen met Hem.

Johannes 13:
2 En als het avondmaal
gedaan was, toen nu de
duivel in het hart van
Judas, Simons zoon,
Iskariot, gegeven had,
dat hij Hem verraden
zou),

Overige teksten

Als de voorbereiding
van het avondmaal
(Pascha) gedaan was
en men aanzat….. De
maaltijd van het Pascha
was niet afgelopen wat
blijkt uit vers 12 waar
staat dat Hij wederom
aanzat.
Judas wist dat Hij Hem
zou gaan verraden (de
www.avondmaal.com
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duivel had het in het
hart van Judas
gegeven) maar bleef
aanwezig na de
voetwassing en tijdens
het Pascha volgens
Lukas 22:19-21. Daarna
voer de satan in hem
volgens Johannes
13:27.

Voetwassing:
Matthéüs 26:

Markus 14:

Lukas 22:

Johannes 13:
De voorbereiding was
gedaan, men zou gaan
eten echter waren de
voeten niet gewassen!

Overige teksten

Johannes 13:2 Jezus,
wetende, dat de Vader
Hem alle dingen in de
handen gegeven had,
en dat Hij van God
uitgegaan was, en tot
God heenging,
4 Stond op van het
avondmaal, en legde
Zijn klederen af, en
nemende een linnen
doek, omgordde
Zichzelven.
5 Daarna goot Hij water
in het bekken, en begon
de voeten der
discipelen te wassen,
en af te drogen met den
linnen doek, waarmede
Hij omgord was.
De voeten moesten
voor het eten
gewassen worden zoals
ook in Genesis 24:32
staat:
Toen kwam die man
naar het huis toe, en
men ontgordde de
kemels, en men gaf den
kemels stro en voeder;
en water om zijn voeten
te wassen en de voeten
der mannen die bij hem
waren.
33 Daarna werd hem
te eten voorgezet;
Lukas 7:44 staat En Hij
Zich omkerende naar
de vrouw, zeide tot
Simon: Ziet gij deze
vrouw? Ik ben in uw
huis gekomen; water
hebt gij niet tot Mijn
voeten gegeven; maar
deze heeft Mijn voeten
met tranen natgemaakt
en met het haar van
haar hoofd afgedroogd.
www.avondmaal.com
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Vervolg Johannes 13:6
Hij dan kwam tot Simon
Petrus; en die zeide tot
Hem: Heere, zult Gij mij
de voeten wassen?
7 Jezus antwoordde en
zeide tot hem: Wat Ik
doe, weet gij nu niet,
maar gij zult het na
dezen verstaan.
8 Petrus zeide tot Hem:
Gij zult mijn voeten niet
wassen in der
eeuwigheid! Jezus
antwoordde hem: Indien
Ik u niet wasse, gij hebt
geen deel met Mij.
9 Simon Petrus zeide
tot Hem: Heere, niet
alleen mijn voeten,
maar ook de handen en
het hoofd.
10 Jezus zeide tot hem:
Die gewassen is, heeft
niet van node, dan de
voeten te wassen, maar
is geheel rein. En
gijlieden zijt rein, doch
niet allen.
11 Want Hij wist, wie
Hem verraden zou;
daarom zeide Hij: Gij
zijt niet allen rein.
12 Als Hij dan hun
voeten gewassen, en
Zijn klederen genomen
had, zat Hij wederom
aan, en zeide tot hen:
Verstaat gij, wat Ik
ulieden gedaan heb?
13 Gij heet Mij Meester
en Heere; en gij zegt
wel, want Ik ben het.
14 Indien dan Ik, de
Heere en de Meester,
uw voeten gewassen
heb, zo zijt gij ook
schuldig, elkanders
voeten te wassen.
15 Want Ik heb u een
voorbeeld gegeven,
opdat, gelijkerwijs Ik u
gedaan heb, gijlieden
ook doet.
16 Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: Een
dienstknecht is niet
meerder dan zijn heer,
noch een gezant
meerder, dan die hem
gezonden heeft.
17 Indien gij deze
dingen weet, zalig zijt
gij, zo gij dezelve doet
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Begeerte van Jezus om dit laatste Pascha met de discipelen te eten:
Matthéüs 26:

Markus 14:

Lukas 22:
15 En Hij zeide tot hen:
Ik heb grotelijks
begeerd dit Pascha met
u te eten, eer dat Ik
lijde;
16 Want Ik zeg u, dat Ik
niet meer daarvan eten
zal, totdat het vervuld zal
zijn in het Koninkrijk
Gods.

Johannes 13:

Overige teksten

Volgens Lu 22:11 en 15,
Matthéüs 26:18 en
Markus 14:14 gebruikt
Jezus dit Pascha
volledig met Zijn
discipelen.
Jezus zegt dat Hij er niet
meer (niet nog eens)
van zal eten totdat het
Pascha vervuld zal zijn =
totdat het Koninkrijk
Gods zal gekomen zijn
(vers 18).
17 En als Hij een
drinkbeker genomen
had, en gedankt had,
zeide Hij: Neemt dezen
en deelt hem onder
ulieden.
Jezus neemt een
drinkbeker waarvoor Hij
dankt en deze zegent,
daarna heet deze de
beker der dankzegging.
Jezus dankte altijd voor
aanvang van de maaltijd.
Bij het begin van de
avondmaaltijd van het
Pascha dankte Jezus
voor de wijn en liet deze
rondgaan tijdens het
Pascha.
Bij het drinken van de
wijn tijdens het Pascha
zei Jezus nog niet dat dit
op Zijn bloed wees.
Dit zei Hij na de maaltijd
van het Pascha in vers
20.
18 Want Ik zeg u, dat Ik
niet drinken zal van de
vrucht des wijnstoks,
totdat het Koninkrijk
Gods zal gekomen zijn.
Jezus zegt dat Hij er niet
meer van zal drinken
totdat het koninkrijk Gods
zal gekomen zijn.
19 En Hij nam brood,
www.avondmaal.com
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en als Hij gedankt had,
brak Hij het en gaf het
hun, zeggende: Dat is
Mijn lichaam, hetwelk
voor u gegeven wordt;
doet dat tot Mijn
gedachtenis.

Want ook ons
Pascha is voor ons
geslacht, namelijk
Christus.
1 Korinthe 11
24 En als Hij
gedankt had, brak
Hij het, en zeide:
Neemt, eet, dat is
Mijn lichaam, dat
voor u gebroken
wordt; doet dat tot
Mijn gedachtenis.

Direct na het drinken van
de wijn nam Jezus
tijdens de Pascha
maaltijd het ongezuurde
brood, dankte daarvoor,
brak het en zei: Dat is
Mijn lichaam….

Het ongezuurde
brood (brood zonder
gist) van het Pascha
wijst op Zijn lichaam
(lichaam zonder
zonden) dat
gebroken werd.

Bij het eten van het
brood tijdens (het begin
van) de avondmaaltijd
van het Pascha zei
Jezus gelijk dat dit op
Zijn Lichaam wees.
Jezus zei dit niet na het
Pascha maar tijdens het
Pascha!
Jezus stelde geen heilig
avondmaal in.
Hij stelde de nieuwe
tekenen in tijdens het
Pascha:
ongezuurd brood =
lichaam zonder zonden
beker met wijn = bloed
Dit zijn de nieuwe
tekenen in plaats van het
te slachten lam en het
bloed.

Wat zegt Jezus over de drinkbeker na het eten van het Pascha:
Matthéüs 26:

Markus 14:

Lukas 22:
20 Desgelijks ook den
drinkbeker na het
avondmaal, zeggende:
Deze drinkbeker is het
Nieuwe Testament in
Mijn bloed, hetwelk voor
u vergoten wordt.
Volgens 1 Kor. 11:25 zei
Jezus dit van de
drinkbeker na het eten
het avondmaal.
Let op: het avondmaal
was niet afgelopen. Dit
was pas nadat ze de
lofzang gezongen
hadden.

Johannes 13:

Overige teksten
1 Korinthe 10:16
De drinkbeker der
dankzegging, dien
wij dankzeggende
zegenen, is die niet
een gemeenschap
des bloeds van
Christus? Het brood
dat wij breken, is
dat niet een
gemeenschap des
lichaams van
Christus?

Men was klaar met het
eten van het Pascha. Het
Pascha was echter nog
niet voorbij omdat de

Deze drinkbeker der
dankzegging en dit
brood zijn de
drinkbeker van het
Pascha en het
ongezuurde brood
van het Pascha dat
jaarlijks gehouden
werd.
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lofzang nog niet
gezongen was.
Hier staat niet dat men
de wijn toen (nogmaals)
moest drinken en laten
rondgaan. De beker met
wijn had Jezus al
rondgedeeld bij het
begin van het
avondmaal, het begin
van het Pascha volgens
Lukas 22:17.
Hier is ook geen sprake
van een nieuw
avondmaal omdat er
staat dat Jezus dit na het
eten van het
avondmaal zei, na de
maaltijd. De drinkbeker
zou dan niet bij het
avondmaal horen.
Echter hoort de
drinkbeker er wel bij want
deze was gelijk bij het
begin van het avondmaal
(de Pascha maaltijd) al
na de dankzegging
gedronken en
rondgedeeld. Voordat het
brood gegeten was
volgens Lukas 22:17.
Jezus verklaart pas na
het eten van het
avondmaal het teken
van de wijn, dat deze
drinkbeker wijst op Zijn
Lichaam.
In deze tekst is het
avondmaal ook het
Pascha!
Het ongezuurde brood
en de wijn wijzen op het
grote Offerlam Jezus.
Het dierlijk lam hoeft niet
meer als slachtoffer
gegeten te worden.
Voortaan mag het
Pascha gegeten worden
zonder geslacht lam

Volgens Lu 22:11 en
15, Matthéüs 26:18
en Markus 14:14
gebruikt Jezus dit
Pascha volledig met
Zijn discipelen.

1 Korinthe 11
25 Desgelijks nam
Hij ook den
drinkbeker na het
eten des
avondmaals, en
zeide: Deze
drinkbeker is het
Nieuwe Testament in
Mijn bloed; doet dat,
zo dikwijls als gij
dien zult drinken, tot
Mijn gedachtenis.
Er staat niet dat het
Pascha afgelopen
was. Het Pascha
was pas afgelopen
na het zingen van
de lofzang.
Volgens Lukas 22:17
had men al uit de
drinkbeker
gedronken maar
wordt na het eten
tijdens het
avondmaal (het
Pascha) geleerd dat
men deze moet
drinken tot Zijn
gedachtenis.
Er staat niet dat ze er
voor het eerst uit
dronken. Ze hadden
volgens Lukas 22:17
allen al uit de beker
gedronken en deze
rondgedeeld.
Jezus verklaart na
het eten, tijdens het
Pascha, voor het
zingen van de
lofzang, wat de
drinkbeker inhoud.
Deze had Hij bij het
begin van de
Pascha maaltijd al
laten rondgaan.
De instelling van des
Heeren avondmaal is
met de maaltijd van
het Pascha
verweven!
Jezus leert: Telkens
als u deze
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drinkbeker van het
Pascha drinkt, denk
dan aan de
verlossing door Mijn
bloed.
Deze drinkbeker is
de drinkbeker met
de wijn van het
Pascha dat wijst op
Zijn bloed dat
vergoten zou
worden.
1 Korinthe 11
26 Want zo dikwijls
als gij dit brood zult
eten en dezen
drinkbeker zult
drinken, zo
verkondigt den
dood des Heeren,
totdat Hij komt.
Onthoud dat de
dood des Heeren
ons Pascha is:
1 Korinthiërs 5:7b
Want ook ons
Pascha is voor ons
geslacht, namelijk
Christus.
Het Pascha is de
dood des Heeren.
Als gij het Pascha
viert verkondig dan
de dood des
Heeren, met de
tekenen van dit
ongezuurde brood
en deze drinkbeker
van het Pascha.

Het verraad voorzegd:
Matthéüs 26:
21 En toen zij
aten, zeide Hij:
Voorwaar Ik zeg u,
dat een van u Mij
zal verraden.

Markus 14:
18 En als zij aanzaten
en aten, zeide Jezus:
Voorwaar Ik zeg u, dat
een van u, die met Mij
eet, Mij zal verraden.

Lukas 22:
21 Doch zie, de hand
desgenen die Mij
verraadt, is met Mij aan
de tafel.
De maaltijd van het
Pascha was gegeten
maar het Pascha was
nog niet afgelopen. Ze
waren nog aan tafel, de
lofzang was nog niet
gezongen.
Judas had het Pascha
meegegeten.
22 En de Zoon des
mensen gaat wel heen,
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Johannes 13:
18 Ik zeg niet van u
allen: Ik weet, welke Ik
uitverkoren heb; maar
dit geschiedt, opdat de
Schrift vervuld worde:
Die met Mij het brood
eet, heeft tegen Mij zijn
verzenen opgeheven.

Overige teksten

Judas had het Pascha
meegegeten.
19 Van nu zeg Ik het
ulieden, eer het
geschied is, opdat,
wanneer het geschied
zal zijn, gij geloven
moogt, dat Ik het ben.
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gelijk besloten is; doch
wee dien mens door
welken Hij verraden
wordt.

20 Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: Zo Ik iemand
zende, wie dien
ontvangt, die ontvangt
Mij, en wie Mij ontvangt,
die ontvangt Hem, Die
Mij gezonden heeft.
21 Jezus, deze dingen
gezegd hebbende, werd
ontroerd in den geest,
en betuigde, en zeide:
Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, dat een van
ulieden Mij zal
verraden.

Wie is het?
Matthéüs 26:
22 En zij zeer
bedroefd
geworden zijnde,
begon een iegelijk
van hen tot Hem
te zeggen: Ben ik
het, Heere?
23 En Hij
antwoordende
zeide: Die de hand
met Mij in den
schotel indoopt,
die zal Mij
verraden.
24 De Zoon des
mensen gaat wel
heen, gelijk van
Hem geschreven
is; maar wee dien
mens door welken
de Zoon des
mensen verraden
wordt; het ware
hem goed, zo die
mens niet geboren
ware geweest.
25 En Judas, die
Hem verried,
antwoordde en
zeide: Ben ik het,
Rabbi? Hij zeide
tot hem: Gij hebt
het gezegd.

Markus 14:
19 En zij begonnen
bedroefd te worden en
de een na den ander
tot Hem te zeggen: Ben
ik het? En een ander:
Ben ik het?
20 Maar Hij
antwoordde en zeide
tot hen:
Het is een uit de
twaalve, die met Mij in
den schotel indoopt.
21 De Zoon des
mensen gaat wel heen,
gelijk van Hem
geschreven is; maar
wee dien mens door
welken de Zoon des
mensen verraden
wordt; het ware hem
goed, zo die mens niet
geboren ware geweest.

Lukas 22:
23 En zij begonnen
onder elkander te vragen
wie van hen het toch
mocht zijn die dat doen
zou.

Johannes 13:
22 De discipelen dan
zagen op elkander,
twijfelende, van wien Hij
dat zeide.
23 En een van Zijn
discipelen was
aanzittende in den
schoot van Jezus,
welken Jezus liefhad.
24 Simon Petrus dan
wenkte dezen, dat hij
vragen zou, wie hij toch
ware, van welken Hij dit
zeide.
25 En deze, vallende
op de borst van
Jezus, zeide tot Hem:
Heere, wie is het?
26 Jezus antwoordde:
Deze is het, dien Ik de
bete, als Ik ze
ingedoopt heb, geven
zal. En als Hij de bete
ingedoopt had, gaf Hij
ze Judas, Simons zoon,
Iskariot.

Overige teksten

Jezus gaf de
ingedoopte bete aan
het eind van het eten
van het Pascha.

Satan voer in Judas:
Matthéüs 26:

Markus 14:

Lukas 22:
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Johannes 13:
27 En na de bete, toen
voer de satan in hem.
Jezus dan zeide tot
hem: Wat gij doet, doe
het haastelijk.
28 En dit verstond
niemand dergenen, die
aanzaten, waartoe Hij
hem dat zeide.
29 Want sommigen
meenden, dewijl Judas
de beurs had, dat hem
Jezus zeide: Koop,

Overige teksten

30

hetgeen wij van node
hebben tot het feest, of,
dat hij den armen wat
geven zou.
30 Hij dan, de bete
genomen hebbende,
ging terstond uit. En het
was nacht.
Judas nam de bete en
vertrok in de nacht.
31 Als hij dan uitgegaan
was, zeide Jezus: Nu is
de Zoon des mensen
verheerlijkt, en God is in
Hem verheerlijkt.
32 Indien God in Hem
verheerlijkt is, zo zal
ook God Hem
verheerlijken in
Zichzelven, en Hij zal
Hem terstond
verheerlijken.
Mattheüs en
Markus
beschrijven hier
pas achteraf wat
Jezus eerder
tijdens het eten
van het Pascha
instelde. Lukas
beschrijft dit al in
22:17-19
26 En als zij
aten, nam Jezus
het brood, en
gezegend
hebbende, brak
Hij het en gaf het
den discipelen en
zeide: Neemt, eet,
dat is Mijn
lichaam.

22 En als zij aten, nam
Jezus brood, en als Hij
gezegend had, brak Hij
het en gaf het hun en
zeide: Neemt, eet, dat
is Mijn lichaam;

Als zij aten…
Toen zij aten,
tijdens de maaltijd
van het Pascha,
zie Lukas 22:1719, nam Jezus het
ongezuurde brood
en gaf hun het
nieuwe teken van
dit brood.
27 En Hij nam
den drinkbeker en
gedankt
hebbende, gaf hun
dien, zeggende:
Drinkt allen
daaruit.
28 Want dat is
Mijn bloed, het
bloed des
Nieuwen

23 En nam den
drinkbeker en gedankt
hebbende, gaf hun
dien; en zij dronken
allen uit denzelven.

24 En Hij zeide tot
hen: Dat is Mijn bloed,
het bloed des Nieuwen
Testaments, hetwelk
voor velen vergoten
www.avondmaal.com
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Testaments,
hetwelk voor velen
vergoten wordt, tot
vergeving der
zonden

wordt.

29 En Ik zeg u,
dat Ik van nu aan
niet zal drinken
van deze vrucht
des wijnstoks, tot
op dien dag
wanneer Ik met u
dezelve nieuw zal
drinken in het
Koninkrijk Mijns
Vaders.

25 Voorwaar Ik zeg u,
dat Ik niet meer zal
drinken van de vrucht
des wijnstoks, tot op
dien dag, wanneer Ik
dezelve nieuw zal
drinken in het
Koninkrijk Gods.

Zingen van de lofzang:
Matthéüs 26:
30 En als zij den
lofzang gezongen
hadden, gingen zij
uit naar den
Olijfberg

Markus 14:
26 En als zij den
lofzang gezongen
hadden, gingen zij uit
naar den Olijfberg.

Lukas 22:

Johannes 13:

Overige teksten

Pascha beëindigd
In het volgende hoofdstuk zijn de gebeurtenissen uit deze Bijbelboeken in een horizontale tijdsbalk weergegeven.
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10.1

Horizontale tijdsbalk van het Pascha, des Heeren avondmaal

zonsondergang

nacht

avondeten van het Pascha,
des Heeren avondmaal
Eten van het Pascha

Na het eten

Pascha slachten tussen 2 avonden, tussen
zonsondergang en duisternis, in de
avondschemering.

Einde van de
Pascha maaltijd
Na het eten van de Pascha maaltijd:

Pascha maaltijd staat klaar. De duivel had
Judas ingegeven om Jezus te verraden.



Jezus staat op van het avondmaal, Joh. 13:4



Verklaring van het teken van
de wijn volgens Lu 22:20 en 1
Kor 11:25
Voorzei Jezus het verraad
volgens Lukas 22:21

Voetwassing met Judas, Joh. 13:4-11
Jezus zat weer aan het avondmaal, Joh 13:12

Het teken van het brood was al bij
het begin van de maaltijd verklaard
volgens Lu 22:19

Zingen van de lofzang,
Mat. 26:30, Lu 22:26

Nacht:
Ingedoopte bete aan Judas
Satan ingevaren in Judas

Jezus zei dat Hij dit grotelijks begeerd had te
eten voordat Hij zou lijden. Lukas 22:15
Tijdens begin van het Pascha:
Danken voor drinkbeker en rondgaan
hiervan (Lu 22:17 en 1 Kor 10:16).

Johannes valt aan Jezus borst,
Joh. 13:25: Wie is het?

Het teken van de drinkbeker verklaarde
Jezus pas na het eten volgens Lu 22: 20
Na de drinkbeker der dankzegging:
Danken voor en breken en geven van
het ongezuurde brood volgens Lukas
22:19.
Het teken van het brood verklaarde
Jezus al tijdens het eten van het
Pascha volgens Lukas 22:19

10.2

Conclusie over wat des Heeren avondmaal is

Het Pascha met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en drinkbeker der dankzegging is des Heeren avondmaal.
Deze tekenen zijn met het Pascha verweven vanwege de verwijzing naar het ongezuurde brood en de drinkbeker der
dankzegging van het Pascha.
Deze tekenen mogen niet gescheiden worden van het Pascha. Als men des Heeren avondmaal scheidt van het
Pascha dan wordt de verwijzing van Jezus naar dit brood, het ongezuurde brood en deze drinkbeker, de drinkbeker
der dankzegging van het Pascha ter zijde geschoven.
Des Heeren avondmaal is het Pascha met de nieuwe tekenen van ongezuurd gebroken brood en wijn van de
drinkbeker der dankzegging!
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11 Gods Woord leert het aantal keren
1 Korinthe 11:
23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht in
welken Hij verraden werd, het brood nam,
Hier staat dé tijdsaanduiding die Paulus vermeldt om te leren wanneer des Heeren avondmaal gehouden moest
worden, toen Jezus het ongezuurde brood nam in de nacht in welken Hij verraden werd, tijdens de Pascha
maaltijd.
Wanneer moeten wij dus des Heeren dood gedenken met de tekenen van ongezuurd brood?
In de nacht in welken Hij verraden werd, tijdens de Pascha maaltijd.
24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat
tot Mijn gedachtenis.
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe
Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des
Heeren,totdat Hij komt.
Hoe dikwijls eet men dit ongezuurde brood?
Alleen met het Pascha en in de week van de ongezuurde broden.
Dit ongezuurde brood wordt alleen tijdens het Pascha en in de week van de ongezuurde broden gegeten.
Hoe dikwijls drinkt men deze drinkbeker?
Alleen met het Pascha.
Hoe dikwijls eet men dit ongezuurde brood en drinkt men deze drinkbeker?
Alleen tijdens het Pascha.

Hier staat het aantal keer per jaar dat des Heeren avondmaal gehouden moest worden: telkens als u dit
ongezuurde brood eet en de drinkbeker der dankzegging drinkt.
Dit is jaarlijks: tijdens de Pascha maaltijd.
Hoe vaak des Heeren dood gedenken met het ongezuurde brood en de wijn drinkbeker van de beker der
dankzegging?
Telkens als gij dit ongezuurde brood eet en de drinkbeker der dankzegging drinkt, dit is jaarlijks.
Er is in de Bijbel geen instelling van een dagelijks, wekelijks of maandelijks vieren van des Heeren avondmaal. Er is
alleen een verwijzing naar het jaarlijkse Pascha als Christus zegt: deze drinkbeker, de drinkbeker van het Pascha en
dit brood, het ongezuurde brood van het Pascha.
Het ontbreken van een ander aantal keren per jaar vieren van des Heeren avondmaal geeft ook al aan dat des Heeren
avondmaal geen aparte inzetting is maar dat de ingestelde tekenen bij het jaarlijkse Pascha horen.

11.1

God is geen God van verwarring

Als God een inzetting geeft dan geeft Hij ook aan wanneer en hoe deze gevierd moet worden.
Jezus heeft geen aparte inzetting van des Heeren avondmaal ingesteld naast of in plaats van het Pascha. Als Hij dit
gedaan zou hebben dan zou Hij ook in opdracht van Zijn Vader geleerd hebben dat dit wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of een bepaald aantal keren gehouden zou moeten worden.
God is een God van orde, niet van verwarring:
1 Korinthiërs 14:33
Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen.
Jezus leert zelf geen nieuwe inzetting naast het Pascha want Hij leert ons:
Johannes 7:16b Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen Die Mij gezonden heeft.
Matthéüs 28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en
des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden Mijns
Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
www.avondmaal.com
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11.2

Conclusie over het aantal keer per jaar

1 Korinthe 11:23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in
den nacht in welken Hij verraden werd, het brood nam,
Wanneer des Heeren dood gedenken met de tekenen van ongezuurd brood?
In de nacht in welken Hij verraden werd, tijdens de Pascha maaltijd.
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12 Toelichting 1 Korinthe 10:14-22, tafel des Heeren en tafel der duivelen
1 Korinthe
10:14-22

14 Daarom, mijne geliefden, vliedt van den afgodendienst.
15 Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij hetgeen ik zeg.
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een
gemeenschap des bloeds van Christus?
De drinkbeker der dankzegging van het Pascha, die is de gemeenschap met het bloed
van Christus.
Vervolg vers 16:
Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?
Het ongezuurde brood van het Pascha, dat is de gemeenschap met het lichaam
zonder zonden van Christus.
Wanneer hebben wij gemeenschap met Zijn lichaam? Tijdens het herdenken hiervan
tijdens het Pascha met de nieuwe tekenen van Zijn lichaam en bloed.
17 Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam; dewijl wij allen ééns broods
deelachtig zijn.
18 Ziet Israël dat naar het vlees is: hebben niet degenen die de offeranden eten,
gemeenschap met het altaar?
19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is?
20 Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode;
en ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken en den drinkbeker der duivelen; gij
kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heeren en der tafel der duivelen.
De drinkbeker des Heeren is de drinkbeker der dankzegging die de Heere dronk
tijdens Zijn laatste Pascha. Dit is geen willekeurige beker tijdens een normale maaltijd.
De tafel des Heeren is de tafel van het Pascha toen hij de nieuwe tekenen gaf.
Dit is geen willekeurig tafel waar wij aan zitten om te eten, anders is er ook geen
onderscheid tussen een normale maaltijd aan tafel en de tafel des Heeren.
De tafel de Heeren kan ook niet de liefdesmaaltijden zijn omdat er buiten het Pascha
geen ongezuurd brood gegeten wordt waarnaar 1 Korinthe 11:26 verwijst (wat wijst op
Zijn Lichaam zonder zonden!).
Gij kunt niet aan de tafel des Heeren, Zijn Pascha, deelnemen (deelhebben aan het
lichaam van Christus) en op andere tijden deel hebben aan de tafel / offers der
duivelen en daardoor gemeenschap hebben met afgodenoffers.
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?
Als wij dit doen dan tergen wij de Heeren en zal Hij ons straffen:
1 Korinthe 11:30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.
De mogelijke bepaalde frequentie van de offers der duivelen mag niet als uitgangspunt
genomen worden voor het vaker gedenken van Zijn dood met de tekenen van
ongezuurd brood en de beker der dankzegging. Er staat niets in dit hoofdstuk over het
vaker gedenken dan jaarlijks van Zijn dood met de nieuwe tekenen.
Paulus verwijst naar de jaarlijkse drinkbeker der dankzegging en het jaarlijkse
ongezuurde brood van het Pascha, Paulus zegt in 1 Korinthe 11:26 dit brood:, het
ongezuurde brood dat wijst op Zijn lichaam zonder zonden. Er is dus juist een
verwijzing naar het jaarlijkse Pascha.

12.1

Conclusie over tafel des Heeren en tafel der duivelen

Gij kunt niet aan de tafel des Heeren, Zijn Pascha, deelnemen (deelhebben aan het lichaam van Christus) en op
andere tijden deel hebben aan de tafel / offers der duivelen en daardoor gemeenschap hebben met de duivel.
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13 Het onderscheid tussen een maaltijd en des Heeren avondmaal
Paulus schrijft:
1 Korinthiers 11:20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.
Paulus leert:
Als gij samenkomt en eet is er geen sprake van des Heeren avondmaal vieren.
Het samenkomen en samen eten is niet gelijk te stellen met des Heeren avondmaal.
Zie verder paragraaf 13.1 Toelichting op 1 Korinthe 11:17-34.
Als men van mening is dat men tijdens het samenkomen en het samen eten tegelijkertijd des Heeren avondmaal kan
vieren dan verwerpt men Jezus’ maar ook Paulus’ nadrukkelijke verwijzing naar dit brood (ongezuurde brood van het
jaarlijkse Pascha en week van ongezuurde broden) en deze drinkbeker (de drinkbeker der dankzegging van het
jaarlijkse Pascha).

13.1

Toelichting op 1 Korinthe 11:17-34

Omdat Jezus en in navolging van Hem ook Paulus nadrukkelijk verwijst naar dit brood (ongezuurde brood van het
jaarlijkse Pascha en week van ongezuurde broden) en deze drinkbeker (de drinkbeker der dankzegging van het
jaarlijkse Pascha) lijkt het niet aannemelijk dat Paulus in 1 Korinthe deze verwijzing naar het ongezuurde brood en de
drinkbeker van het Pascha afschaft en zou leren dat men des Heeren avondmaal kan vieren wanneer men wil en hoe
men wil (klein stukje brood en slokje wijn in plaats van een volwaardige liefdemaaltijd aan Zijn rijk gevulde tafel).
Bij het vasthouden aan de verwijzing van Jezus en Paulus naar dit brood en deze drinkbeker kan de hieronder
uitgewerkte toelichting een verklaring zijn van 1 Korinthe 11:17-27.

Hoe men samen moet komen tot eer van God en een maaltijd moet delen met elkaar:
1 Korinthe 11

17 Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger
samenkomt.
18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn
onder u, en ik geloof het ten dele.
19 Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn,
openbaar mogen worden onder u.
20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.
Als gij bijeen komt (samenkomt om een maaltijd te houden) dan is dat niet des Heeren
avondmaal eten.
Paulus leert:
een maaltijd houden is niet hetzelfde als des Heeren avondmaal houden
21 Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal; en deze is
hongerig, en de ander is dronken.

Normale
maaltijd

Want in het eten, als u samenkomt om te eten, dan eet ieder vooraf zijn eigen
avondeten, wat hij / zij zelf meegenomen heeft. De één is dan hongerig en de ander is
dronken (oververzadigd). Wat u meebrengt voor de maaltijd moet u delen!
22 Hebt gij dan geen huizen, om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente
Gods, en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen?
In dezen prijs ik u niet.
Als u bij elkaar komt om een maaltijd te houden eet dan thuis en eet niet zelf op wat u
meeneemt. Deel dit, anders veracht u de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die
niet hebben.
Paulus gaat in de volgende verzen leren dat het houden van een gezamenlijke maaltijd
niet hetzelfde is als des Heeren avondmaal. Paulus legt uit wat des Heeren avondmaal
wel is, vers 23-32.
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Wat des Heeren avondmaal is en hoe men deze moet houden:
1 Korinthe 11

23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de
Heere Jezus in den nacht in welken Hij verraden werd, het brood nam,
Wanneer nam Hij het brood? Tijdens het Pascha, zelfs aan het begin van het Pascha
volgens:
Lukas 22:19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun,
zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn
gedachtenis.).

Hier staat dé tijdsaanduiding die Paulus vermeld om te leren wanneer des
Heeren avondmaal gehouden moest worden, toen Jezus het ongezuurde brood
nam: in de nacht tijdens de Pascha maaltijd.
Wat nam Jezus? Het brood, het ongezuurde brood, van het Pascha.
24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat
voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Het ongezuurde brood (brood zonder gist) van het Pascha wijst op Zijn lichaam (lichaam
zonder zonden).
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des avondmaals, en zeide:
Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij
dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
Deze drinkbeker is de drinkbeker met de wijn van het Pascha dat wijst op Zijn bloed dat
vergoten zou worden. Volgens Lukas 22:17 had men al uit de drinkbeker gedronken
maar wordt na het avondmaal (het Pascha) geleerd dat men deze moet drinken tot Zijn
gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker zult drinken, zo
verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
Hoe dikwijls eet men dit ongezuurde brood en drinkt men deze drinkbeker?
Alleen met het Pascha.

Hier staat het aantal keer per jaar dat des Heeren avondmaal gehouden moest
worden: telkens als u dit ongezuurde brood eet en de drinkbeker der
dankzegging drinkt. Dit is jaarlijks: tijdens de Pascha maaltijd.
Er is in de Bijbel geen instelling van dagelijks, wekelijks of maandelijks. Er is alleen een
verwijzing naar het jaarlijkse Pascha als Christus zegt: deze drinkbeker, de drinkbeker
van het Pascha en dit brood, het jaarlijkse ongezuurde brood van het Pascha.
Paulus leert dat bij het houden van een gezamenlijke maaltijd geen sprake is van des
Heeren avondmaal omdat des Heeren avondmaal het Pascha is met de nieuwe tekenen
zoals Jezus leert met dit brood en deze drinkbeker.
Des Heeren avondmaal is: Pascha waarop het ongezuurde brood wijst op Zijn
Lichaam zonder zonden en de drinkbeker met wijn wijst op Zijn bloed.
Des Heeren avondmaal is het avondmaal (de maaltijd) van het Pascha met de
nieuwe tekenen van brood en wijn.
27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of den drinkbeker des Heeren drinkt, die
zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.

1 Korinthe 11

Wanneer eet men onwaardiglijk?
- Als men des Heeren avondmaal, het Pascha, met de tekenen van het
ongezuurde brood en de drinkbeker der dankzegging op andere tijden en een
andere manier houdt dan Hij dit ingesteld heeft.
- Als men het lichaam van Christus niet onderscheidt.
28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood en drinke van den
drinkbeker.
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet
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onderscheidende het lichaam des Heeren.
30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.
Er zijn vele zwakken en kranken omdat zij des Heeren avondmaal, Zijn Pascha, buiten
de daartoe gezette tijd of onwaardig houden.
31 Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.
Als wij uit geloof het avondmaal van het Pascha met de tekenen van het ongezuurde
brood en de wijn van de beker der dankzegging, des Heeren avondmaal gebruiken,
zoals Jezus het ingesteld heeft, dan worden wij niet geoordeeld of vermaand door
mensen.
32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij
met de wereld niet zouden veroordeeld worden.
Als wij vermaand worden omdat wij des Heeren avondmaal, Zijn Pascha, niet vieren
zoals Jezus het leerde dan is dit een tuchtiging van de Heere om Hem te dienen en te
volgen in leer en leven.

Paulus’ conclusie hoe men een normale maaltijd moet houden:
33 Zo dan, mijne broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.
Als men samenkwam om te eten verwacht dan elkander.
Let op, er staat niet: als men samenkomt om des Heeren avondmaal te vieren.
Het samen eten is niet hetzelfde als des Heeren avondmaal eten (vers 20).
Paulus spoort aan om samen te komen tot eer van God en samen te eten. Dit is wat hij
ook leert in Handelingen 2:42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in
de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
Volharden, volhouden in:
- de leer van de apostelen
- samenkomen tot Zijn eer
- delen van het meegebrachte eten en samen eten = liefdesmaaltijden
- samen bidden
Als men hier met breking des broods leert dat dit des Heeren avondmaal is dan:
- volgt men niet wat de Bijbel leert over breking des brood = maaltijd, zie
hoofdstuk 2.
- verwerpt men Jezus ! verwijzing naar dit brood (het ongezuurde brood) en
deze drinkbeker welke men alleen tijdens jaarlijkse Pascha at en dronk.
- dan is er tijdens elke maaltijd sprake van des Heeren avondmaal, dan is er geen
sprake meer van een waardig ’s Heeren avondmaal.
34 Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel
samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn.
Houdt de maaltijden uit liefde tot elkaar. Ga niet samen eten om uzelf vol te eten of te
drinken waarbij anderen gebrek lijden maar deel met anderen opdat gij niet tot een
oordeel samenkomt.
Jezus stelde bij het avondmaal van het Pascha geen ander avondmaal in. Hij verving aan het begin en tijdens
het eten van het Pascha het lam met Zijn eigen offer met als nieuwe tekenen het ongezuurde brood en drinkbeker der
dankzegging.
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13.2

Conclusie over maaltijd gelijk aan des Heeren avondmaal?

Het samenkomen met een maaltijd is niet hetzelfde als des Heeren avondmaal.
Paulus leert in 1 Korinthiers 11 twee zaken in één hoofdstuk:
1a
dat men samen moet komen tot eer van God en samen een maaltijd moest gebruiken
1 Korinthe 11:17-22
2

wat het onderscheid is tussen een maaltijd (die gehouden wordt als men samenkomt) en des Heeren
avondmaal, Zijn Pascha.
1 Korinthe 11:23-32

1b

hoe men samen moet komen om met elkaar te eten
1 Korinthe 11:33-34

Als men deze zaken door elkaar verweeft dan is er geen onderscheid meer tussen:
dit ongezuurde brood van het Pascha waar Jezus en Paulus op wijzen en gezuurd brood
de drinkbeker der dankzegging met de wijn van het Pascha waar Jezus en Paulus op wijzen en het
normaal drinken van wijn

Normale maaltijd:
-

Verwacht elkander in de samenkomst.
Deel het meegebrachte eten, houdt dit niet voor uzelf.
Paulus spoort aan om samen te komen tot eer van God EN samen te eten en te delen.

Het samen een maaltijd houden is niet gelijk aan des Heeren avondmaal eten.
Bij het samen eten in de loop van het jaar was er geen ongezuurd brood om te eten, dit was er alleen in de week van
de ongezuurde broden.

Des Heeren avondmaal:
Des Heeren avondmaal is het laatste avondmaal van het Pascha dat de Heere at waarbij Hij tijdens het begin van de
Pascha maaltijd de nieuwe tekenen gaf van:
- het ongezuurde brood (dit brood), aan het begin van de Pascha maaltijd,
- wijn van de beker der dankzegging (deze drinkbeker), gedronken aan het begin van de Pascha maaltijd. Het
teken van de drinkbeker met de wijn heeft Jezus verklaard na het eten het eind van de maaltijd, voor afloop
van de maaltijd.

Gebruik dit Pascha met de nieuwe tekenen van brood en wijn, des Heeren avondmaal:
-

waardiglijk, zoals Hij het ingesteld heeft op Zijn tijd (Pascha) en wijze (volledige maaltijd met ongezuurd brood
en de drinkbeker der dankzegging),
onderscheidende tijdens de Pascha maaltijd het lichaam van Christus.

Jezus en Paulus leren dat er onderscheid is tussen:
dit ongezuurde brood van het Pascha waar Jezus en Paulus op wijzen en gezuurd brood,
de drinkbeker der dankzegging met de wijn van het Pascha waar Jezus en Paulus op wijzen en het
normaal drinken van wijn.
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14 Brood des hemels en brood des levens
Leert Jezus met Brood des hemels het dagelijks gedenken van Zijn dood met brood?
Johannes
6:30-35, 4758

30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U
geloven? Wat werkt Gij?
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf
hun het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven
het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
Jezus leert dat het brood dat Mozes in de woestijn gaf (manna) niet het Brood uit den
hemel is. Het ware Brood dat de Vader gegeven heeft is Jezus.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het
leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
….
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
48 Ik ben het Brood des levens.
Die in Mij, het Brood, gelooft heeft het eeuwige leven.
Jezus is het Brood dat we nodig hebben voor het eeuwige leven. Het geloof in Zijn offer
hebben we nodig voor het eeuwige leven.
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.
Het dagelijkse Manna was niet het gedenken van Zijn dood. Het dagelijkse Manna was
nodig voor het tijdelijke leven want Jezus leert daarover: en zij zijn gestorven.
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet
sterve.
Jezus is het Brood dat uit de hemel nederdaalde om het eeuwige leven te geven.
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit
Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees,
hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
Jezus leert nadrukkelijk dat het hier niet gaat over het met de mond eten van
brood. Het gaat over het geloof in Hem.
Door met dit tekstgedeelte te leren dat we zo vaak we willen des Heeren
Avondmaal moeten/mogen eten en drinken dan leert men zaken die de Bijbel niet
leren. Dan past men inlegkunde toe wat tegen Gods Woord is.
52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te
eten geven?
Hoe kunnen wij Zijn vlees eten? Hoe hebben we deel aan Christus?
Zie Jezus verklaring in vers 58.
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees
des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem
opwekken ten uitersten dage.
55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die
Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het
Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid
leven.
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Het eten van Zijn vlees en drinken van Zijn bloed is zoals Jezus zelf leert niet het
dagelijks eten van brood want dat geeft alsnog de dood. Jezus leert hier niets over des
Heeren Avondmaal of maaltijd van de Heer maar over het geloof in Hem.
Het manna dat God in de woestijn gaf was voor het tijdelijke leven op aarde.
Het Brood is Jezus, die God gaf voor het eeuwige leven in Zijn Koninkrijk.
Het dagelijks eten van het manna is niet hetzelfde het dagelijks gedenken van Zijn dood.
Er was bij het manna ook geen wijn. Het manna hield ook op na de woestijnreis.
Het dagelijks eten van brood is ook niet hetzelfde als het dagelijks gedenken van Zijn
dood.
Jezus leert dat Hij het Brood is dat nodig is voor het eeuwige leven.
Zoals dagelijks brood nodig is voor het tijdelijke leven is het Brood (Jezus) nodig voor
het eeuwige leven.
Zoals we normaal brood nodig hebben voor het tijdelijke leven, hebben we Jezus, het
Brood, nodig voor het eeuwige leven.
Tijdens liefdemaaltijden:
Het dagelijkse gezuurde brood wijst op de noodzaak van het geloof in Jezus. Hij is
het Brood des levens. Het geloof in Hem hebben we nodig voor het eeuwige leven.
Tijdens Pascha:
Het jaarlijkse ongezuurde brood wijst op Zijn Lichaam zonder zonden met Zijn
lijden en sterven.
Deze zaken werden in Korinthe al door elkaar gehaald waartegen Paulus waarschuwde.
Het gedenken van Zijn dood doen we met het ongezuurde brood, dat alleen met
Pascha aanwezig is. Dit ongezuurde brood wijst op Zijn Lichaam zonder zonden
dat voor ons geslacht is tijdens het Pascha:
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
1 Korinthiërs 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult
drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
-

14.1

dit brood (het jaarlijkse ongezuurde brood van het Pascha)
deze drinkbeker (de jaarlijkse drinkbeker van het Pascha)

Conclusie over Brood des hemels en des levens

Johannes schrijft dat Jezus zelf leert dat Hij het Brood des hemel en des levens is. Hij is nodig voor het eeuwige leven.

Het brood des levens is Jezus. Zoals wij dagelijks brood nodig hebben om te leven is Jezus en het geloof in Hem voor
ons nodig voor het eeuwige leven. Brood des hemels wijst ons op het geloof in Jezus, niet op het gedenken van Zijn
dood. Johannes leert geen gedenken van Zijn dood met een avondmaal maar hij leert het geloof in Jezus, hét Brood
des levens.
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15 Brood des levens en het ongezuurde brood van Zijn dood
Er is verschil tussen:
- het breken van het jaarlijkse ongezuurde brood waarmee wij Zijn dood gedenken
en
- het breken van het gezuurde brood dat wijst op het Brood des Levens, Jezus, met Wie wij verbonden zijn door
het geloof.
Het samen brood breken (eten met gelovigen) ziet op het als één lichaam verbonden zijn door het geloof met het
Brood des Levens, Jezus de Messias en elkaar. Dit is niet het gedenken van Zijn dood, zoals Paulus ook aangeeft in 1
Korinthe 11:20.
Het breken van het jaarlijkse ongezuurde brood en de drinkbeker met wijn wijst ons ons op Zijn dood, Zijn gebroken
Lichaam en vergoten bloed.
Het brood van het gedenken van Zijn dood (Pascha) en het brood des levens worden ernstig door elkaar geleerd door
de menselijk inzetting van avondmaal of maaltijd des Heeren buiten het Pascha. Dat is juist niet de bedoeling leert
Paulus vanaf 1 Korinthe 11:20.
Als men buiten Pascha Zijn dood wil gedenken met ongezuurd brood dan trekt men het ongezuurde brood uit het
Pascha en maakt men daar een eigen inzetting van. Dit is ook gebeurd door de vervangingstheologie waarbij het
Pascha met ongezuurd brood werd afgeschaft en hiervoor een heilig avondmaal werd ingesteld waarbij het
ongezuurde brood zelfs vaak is vervangen door gezuurd brood.

16 De persoonlijke beleving maatgevend?
Men kan een zegen hebben ervaren als men meerdere keren per jaar de dood des Heeren herdacht met ongezuurd
brood en wijn. Een ervaren zegen is echter geen bewijs en geen grond voor het correct Bijbels gebruik van des
Heeren avondmaal (pascha).
e

e

Een zegen op het houden van de zondag (de 1 dag) is ook geen bewijs dat het vieren van de sabbat (de 7
dag) afgeschaft zou zijn.

Een ervaren zegen of een persoonlijke overtuiging of bevestiging dat men des Heeren avondmaal vaak mag eten is:
geen grond voor het juiste gebruik van des Heeren avondmaal
geen grond voor het maandelijks of wekelijks gebruik hiervan
Het juiste gebruik van des Heeren avondmaal leert de Bijbel: tijdens de volledige maaltijd van het Pascha.
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17 Vaker Zijn tekenen gebruiken?
Als men de tekenen van Jezus laatste Pascha uit het Pascha haalt en Zijn dood hiermee vaker gedenkt dan verwerpt
men zaken die de Bijbel ons leren en voert men inzettingen / gebruiken in die de Bijbel niet leren.

17.1

Klein stukje en een slokje is geen maaltijd

Als men buiten het Pascha met een klein stukje ongezuurd brood en een slokje wijn Zijn dood gedenkt dan verwerpt
men de rijk gevulde maaltijd van het Pascha toen Jezus deze tekenen instelde. Dit is tegen Gods Woord.
Een klein stukje ongezuurd brood en een klein slokje wijn is geen maaltijd.

17.2

Verwerping van Jezus woorden: dit brood en deze drinkbeker

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan verwerpt men Jezus’ verwijzing naar het
ongezuurde brood en de drinkbeker van het Pascha die Paulus aanhaalt. Dit is tegen Gods Woord.
1 Korinthiërs 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren, totdat Hij komt.
-

dit brood (het jaarlijkse ongezuurde brood van het Pascha)
deze drinkbeker (de jaarlijkse drinkbeker van het Pascha)

Men leert dan:
1 Korinthiërs 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen een drinkbeker zult drinken, zo verkondigt
den dood des Heeren, totdat Hij komt.
Dit is tegen Gods Woord.

17.3

Verwerping van Paulus verwijzing naar de nacht

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan verwerpt men Paulus’ verwijzing naar de
nacht in welke Jezus verraden werd. Dit is tegen Gods Woord.
1 Korinthe 11:23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in
den nacht in welken Hij verraden werd, het brood nam,

17.4

Jezus leert geen nieuwe inzetting

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan leert men dat Jezus een nieuwe inzetting
heeft geleerd. Dit is tegen Gods Woord:
Johannes 7:16b Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen Die Mij gezonden heeft.
Jezus leert niets anders dan wat Hij van Zijn Vader geleerd had.

17.5

Leer geen mensen inzettingen

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan leert men mensen-inzettingen zoals het
aantal keer, de manier waarop, uiterlijke vorm, de plaats, het tijdstip enzovoort. Dit is tegen Gods Woord:
Markus 7:8 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen

17.6

Leer geen verwarring

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan leert men mensen-inzettingen zoals het
aantal keer, de manier waarop, uiterlijke vorm, de plaats, het tijdstip enzovoort. Hiermee maakt men dan God
inzetting verwarrend. Dit is tegen Gods Woord:
God is een God van orde, niet van verwarring:
1 Korinthiërs 14:33
Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen.
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17.7

Kom niet in de knel met Gods hoogtijden

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan komt men in de knel met Gods hoogtijden:
- Grote verzoendag, als veel mensen vasten
- Loofhuttenfeest / feest der inzameling als men vrolijk moet zijn
Het leren van eigen inzettingen is tegen Gods Woord.

17.8

Behoud eenheid op grond van Gods Woord

Als men naar eigen inzicht buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt op zelf gekozen tijdstippen
dan is er geen eenheid meer over des Heeren avondmaal (Pascha). Dit is tegen Gods Woord.
We moeten één zijn op grond van Gods Woord, niet op grond van wat men denkt dat goed is.

17.9

Leer niet dat des Heeren avondmaal zijn laatste Pascha niet is

Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen Zijn dood gedenkt dan leert men dat des Heeren avondmaal niet
Zijn laatste Pascha is. Dan spreekt men Jezus tegen. Dit is tegen Gods Woord.
Jezus leert van Zijn laatste Pascha:
Lukas 22:11 En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het
Pascha met Mijn discipelen eten zal?
De maaltijd dat Jezus de nieuwe tekenen verklaarde is Zijn laatste Pascha. Des Heeren avondmaal is Zijn Pascha.
Als men leert dat des Heeren avondmaal niet het Pascha maar een andere maaltijd dan spreekt men de Bijbel tegen.
Paulus leert: 1 Korinthiers 11:20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.

17.10 Ga niet onwaardig om met Zijn laatste Pascha
Als men leert dat des Heeren avondmaal een andere maaltijd is dan het Pascha dan kan elk avondmaal des Heeren
avondmaal zijn. Dan is er geen onderscheid meer tussen des Heeren avondmaal en een normaal avondmaal. Dit is
tegen Gods Woord. Men verwerpt dan ook Jezus verwijzing naar het ongezuurde brood. Dit is tegen Gods Woord.

17.11 Bij brood breken is er niet gelijktijdig sprake van des Heeren avondmaal
Als men leert dat bij brood breken sprake is van des Heeren avondmaal dan houdt men des Heeren avondmaal bij elke
(brood) maaltijd. Dan is het ook niet meer des Heeren avondmaal maar des Heeren maaltijd. Dit is tegen Gods
Woord. Het is geen maaltijd van de Heer maar des Heeren avondmaal. De Bijbel leert geen maaltijd van de Heer.
Gods Woord leert: des Heeren avondmaal.
Buiten de week van ongezuurde broden was er in de tijd van de apostelen ook geen ongezuurd brood in de huizen.

17.12 Leer geen ongezuurde broden buiten de week van ongezuurde broden
Als men buiten het Pascha met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en de drinkbeker der dankzegging Zijn dood
gedenkt dan haalt men het ongezuurde brood uit de week van ongezuurde broden. Dit is tegen Gods Woord.
Buiten de week van ongezuurde broden is er geen ongezuurd brood. Dan is er alleen gezuurd brood in de huizen.
Des Heeren avondmaal kan ook niet met gezuurd brood gegeten worden omdat het ongezuurde brood wijst op Zijn
Lichaam zonder zonden.
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18 Eenheid belangrijker dan waarheid?
Eenheid mag nooit de Waarheid geweld aandoen. Eenheid waarbij Gods inzettingen anders worden geleerd is geen
ware eenheid. Er moet eenheid zijn in Christus op grond van Gods Woord.
Er kan geen ware eenheid zijn waarbij Gods gebod en inzettingen anders worden geleerd dan in Zijn Woord. Er is
alleen ware eenheid in Christus met gewillige gehoorzaamheid naar Zijn heilig Woord.
2 Korinthiërs 10:5 Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis
Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;
Gehoorzaamheid aan Christus is:
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, gelijkerwijs Ik de geboden Mijns
Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.
Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
God vraagt waarheid, gehoorzaamheid en oprechtheid. Waar nog eenheid is maar ook overtreding van Gods
inzettingen moet met alle inspanning Gods Woord naarstig onderzocht worden om één te blijven op grond van Gods
Woord. Niet op grond van een gebruik of inzetting waarvan men denkt dat deze goed is.

Waarheid is oneindig belangrijker dan eenheid.
Men moet eenheid zoeken op grond van Waarheid,
nooit ten koste van de Waarheid.

Ware eenheid geeft dat men wil reformeren naar Gods Woord, niet vasthouden aan eigen inzettingen.
Eenheid met ongehoorzaamheid vertoornt God. God vraagt geen eenheid met eigen inzettingen.
Markus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en
drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.
9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden.
Jezus keurt eigen inzettingen af die niet geheel overeenkomstig met Gods inzettingen zijn.
We mogen en moeten elkaar aanscherpen vanuit Gods Woord en geduld met elkaar hebben om tot inzicht te komen
wat God van ons vraagt.
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19 Eindconclusie: des Heeren avondmaal is Zijn laatste Pascha

Des Heeren avondmaal
is de

jaarlijkse maaltijd
aan de

rijk gevulde tafel
van het

Pascha,
met de

nieuwe tekenen
van

ongezuurd brood en wijn
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20 Nawoord
Graag vernemen wij eventuele aanvullingen of correcties op grond van de Bijbel zonder terug te vallen op een mening
of gevoel. Wij willen dan uw opmerking op grond van de Bijbel nader onderzoeken en waar deze overeenstemt met de
Bijbel verwerken in dit concept document.
Als u ook (gedeeltelijk) in mag zien dat de manier, het tijdstip en de frequentie van het avondmaal of maaltijd van de
Heere niet in overeenstemming is met de Bijbel dan willen wij u wijzen op uw plicht om de oude zuurdesem, de
onvolkomenheden, uit te zuiveren:

Klaagliederen 3:40
Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken,
en laat ons wederkeren tot den HEERE.

1 Korinthiërs 5:8
Zo dan, laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der
kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.

1 Korinthiërs 5:7
Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd
zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
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