1. De mees t
l i eflijke ins tellin g

En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend
hebbende, brak Hij het en gaf het de discipelen en
zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
En Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf
hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit.
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen
Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot
vergeving der zonden.
Mattheüs 26:26-28

H

et Avondmaal des Heeren is om drie redenen
de lieflijkste van alle instellingen.

1.	Het Avondmaal des Heeren is lieflijk vanwege het
uur waarin het werd ingesteld. De Zaligmaker
stelde het in in de nacht in welke Hij verraden
werd. Deze nacht was de donkerste en tege7

lijk de helderste nacht die deze wereld ooit had
aanschouwd. Het was de nacht waarin Christus’
liefde voor zondaren op de meest smartelijke
manier op de proef werd gesteld. Zou het onze
bewondering niet moeten opwekken dat Hij
op dat moment nog dacht aan ónze vertroosting?
2.	Het Avondmaal des Heeren is de lieflijkste instelling omdat het is ingesteld voor de gelovigen.
Alle mensen hebben de plicht om te bidden. God
hoort zelfs het geroep van de jonge raven als zij
tot Hem roepen. Zo verhoort Hij ook vaak het
gebed van onbekeerden. Denk aan Psalm 107.
‘Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid
die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten.’
In Handelingen 8 vers 22 lezen we dat Petrus tot
Simon de tovenaar zegt: ‘Bekeer u dan van deze
uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.’ Alle mensen zijn verplicht om de prediking van het Evangelie te horen. De Wijsheid roept in Spreuken 8
vers 4: ‘Tot u, o mannen, roep Ik, en Mijn stem
is tot der mensen kinderen.’ Het Avondmaal des
Heeren is echter het brood der kinderen. Dát is
uitsluitend bestemd voor hen die de Heere Jezus
kennen.
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3.	Het Avondmaal des Heeren is de lieflijkste instelling omdat Christus het Begin, de Inhoud en het
Einde ervan is. We lezen van Hem: ‘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.’ Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 vers 26:
‘Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en
deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de
dood des Heeren, totdat Hij komt.’ Er zijn vele
leerredenen waar men Christus nergens in kan
vinden. Er zijn vele boeken waarin de lieflijke
Naam van Christus tevergeefs wordt gezocht.
Maar er bestaat geen sacrament waarin Christus
niet van het begin tot het eind aanwezig is. Hij
is de Alfa en de Omega van het Avondmaal des
Heeren. Heel het Avondmaal is Jezus Christus en
Die gekruisigd. Ziet u welk een bijzondere lieflijkheid Hij geeft aan het gebroken brood en aan
de vergoten wijn?
Ik vrees dat het Avondmaal des Heeren vaak op een
vreselijke manier wordt misbruikt.
Velen naderen tot de tafel des Heeren terwijl ze in
bepaalde zonden leven of hun plichten niet nakomen. Anderen weten dat ze niet bekeerd zijn of maken de weg der bekering bespottelijk. Maar … onwaardig het Avondmaal gebruiken, is een vreselijke
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zonde! Door die daad verzoekt u God of Hij Zijn
Geest van u wil wegnemen. U vraagt Hem of Hij u
door zware slagen van Zijn voorzienigheid wil treffen en u wil verzegelen voor de dag van het verderf.
Ben ik uw vijand als ik u deze waarheid zeg? Onderzoek uzelf ernstig en oprecht! Leg deze woorden
biddende aan de Heere voor. Hij, Die eens het hart
van Lydia opende, mocht uw harten openen!
Lezen: Mattheüs 26:17-30
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