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Het heilig avondmaaltijd 
 

 

Lieve kleinkinderen, 

 

Vroeger, toen ik een klein kind was, gingen bijna alle mensen op ons dorp 

Kollumerpomp naar de kerk. Je was een uitzondering, wanneer je geen lid was 

van onze kerk en dus ’s zondags ook niet naar de kerk ging. 

Ik kan mij herinneren dat één van die mensen (heidenen, die in ons dorp 

woonden….) op een zondagmorgen luid tegen een voorbijganger riep: ‘Is de 

kerk al uit? Of is het avondmaal? Ze zijn later dan anders.’ 

Ja, wanneer er in onze kerk het heilig avondmaal werd gevierd, dan duurde een 

kerkdienst extra lang.  

 

 

Hoofdstuk 82  -   Het heilig avondmaaltijd -   Johannes  13  :  36  -  38 

Mattheüs  26  :  26  -  35 

 

Het was in Israël een oud gebruik, dat men na het ceremoniële gedeelte van de 

paasmaaltijd gezellig aan tafel bleef liggen en met elkaar de hoofdmaaltijd 

gebruikte. Men sprak dan over ‘geestelijke’ zaken. Kinderen stelden vragen, die 

hun vaders beantwoordden. Ook vertelden de vaders de oude verhalen, die in de 

Schriften van Mozes stonden. 

Ook de Here Jezus gebruikte na de plechtige paasmaaltijd samen met zijn 

leerlingen de hoofdmaaltijd. Hij wilde voor de laatste keer hen troosten en 

vertellen over de komende dingen.  

Jezus wilde met het eten en drinken van brood en wijn hun een herinnering 

geven, als aandenken aan zijn komend lijden en sterven. Een nieuwe maaltijd, 

die zij na zijn opstanding uit de dood steeds weer zouden houden, als troost en 

om het geloof in hem te versterken. 

 

Nadat de hoofdmaaltijd was beëindigd, pakte de Here Jezus weer een stuk brood 

en een beker wijn en sprak daarover de zegen uit. 

De discipelen wisten niet hoe ze moesten kijken. Wat betekende dit? De 

paasmaaltijd was voorbij. Je mocht volgens oud gebruik, na de paasmaaltijd niet 

nog een keer brood pakken en een derde beker wijn gaan drinken. Zo waren de 

voorschriften. Maar Jezus stoorde zich hier niet aan en voor de zeer verbaasde 

gezichten van zijn leerlingen zei hij: ‘Hier heb ik naar verlangd! Ik wilde samen 

met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint. Luister naar mijn 

woorden: Ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’ 

Jezus nam een brood in zijn handen. Hij dankte God en brak het brood in 

stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan. Ik zal 
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sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven 

denken.’ 

De discipelen namen het stuk brood aan en omdat Jezus het zei, aten ze het op. 

Gedurende alle eeuwen dat er in Israël het Paschafeest gevierd werd, waren 

nooit deze woorden van Jezus gesproken. Nog nooit had een vader brood 

uitgedeeld en er zelf niet van meegegeten. En dan de woorden: ‘Dit is mijn 

lichaam’.  

Hoe kon dit? Hoe kon dit stuk brood zijn heilig lichaam betekenen? Het was een 

gelijkenis. Dat begrepen ze wel. Maar wat betekende dit? Maar in plaats dat 

Jezus hun de betekenis uitlegde, pakte hij een drinkbeker vol met wijn en zei: 

‘Drink allemaal uit deze beker. Want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal 

mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun 

zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd.’ 

Vooral dat laatste, dat zij dit brood moesten eten en de wijn drinken, greep hen 

erg aan. Als deze wijn het teken was van zijn bloed en dit brood een teken van 

zijn lichaam en heel deze maaltijd een herinnering aan hem, dan was het te 

begrijpen dat Jezus zelf geen brood at en wijn dronk. Maar zou Jezus dan toch 

bij hen weggenomen worden? Kwam er een tijd, dat hij niet meer bij hen zou 

zijn en dat zij niet meer elke dag met hem konden praten? Niet meer naar zijn 

woorden luisteren? Moesten zij deze wonderlijke maaltijd eten om hem niet te 

vergeten?  

Na alles wat er de laatste dagen was gebeurd en vooral na deze laatste maaltijd 

met hem moesten ze het bijna wel geloven. 
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Het maakte deze elf leerlingen van Jezus erg bedroefd. Zij hielden zo veel van 

hem en hem niet konden missen.    

Terwijl zijn leerlingen daar verslagen bij elkaar zaten, dacht Jezus aan zijn 

heerlijkheid, die na zijn lijden en sterven zou volgen. 

Op dit moment klopte misschien de verrader op de deur van de hogepriester, 

maakten de soldaten zich klaar om hem gevangen te nemen. Het kruis kwam 

steeds dichterbij. Maar Jezus keek verder en was zeker van zijn glorie, die na dit 

lijden zou komen. 

 

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door 

hem krijgt God alle eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de 

Mensenzoon geven. Dat zal snel gebeuren. Lieve vrienden, ik zal nog maar kort 

bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik zeg tegen jullie hetzelfde 

als ik tegen alle mensen gezegd heb: Waar ik naar toe ga, daar kunnen jullie niet 

komen. Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo 

van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien 

dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

 

Petrus vroeg: ‘Heer, waar gaat u dan naar toe?’ 

Jezus antwoordde: ‘Ik ga naar een plaats, waar jij nu nog niet kunt komen. Maar 

later zul je mij daarheen volgen.’ 

Petrus zei bijna verwijtend: ‘Maar Heer, waarom kan ik niet meteen met u mee?’ 

De Here Jezus antwoordde: ‘Pas op Simon Petrus! Satan staat klaar om het jullie 

moeilijk te maken. Dan zal duidelijk worden wie van jullie trouw is aan mij en 

wie niet. Maar ik heb gebeden dat jouw geloof sterk genoeg zal zijn. 

Petrus, eerst zal je mij in de steek laten, maar daarna zal je mij weer dienen. Dan 

moet jij de andere leerlingen gaan helpen.’ 

De tranen sprongen Petrus in de ogen. Hoe kon Jezus zeggen dat hij zou vallen 

in de macht van de satan? Hij, Simon Petrus, die Jezus boven alles liefhad! 

‘Heer,’ zei hij, ‘ik ben bereid om samen met u naar de gevangenis te gaan! En ik 

wil zelfs samen met u sterven.’ 

Maar Jezus zei: ‘Luister Petrus, jij zult deze komende nacht nog drie keer 

zeggen, dat je mij niet kent. En dat gebeurt zelfs nog voordat de haan voor de 

tweede keer kraait.’ 

 

Tegen de andere discipelen zei Jezus: ‘Denk niet dat alleen Petrus mij in de 

steek zal laten. Jullie zullen in deze nacht mij allemaal in de steek laten om wat 

er gaat gebeuren. Maar later zullen jullie allen tot inkeer komen en spijt hebben.’ 

Ongelovig en niet begrijpend keken ze Jezus aan. 

Jezus zei verder: ‘Een tijd geleden stuurde ik jullie op reis, zonder geld, tas of 

schoenen. Misten jullie toen iets?’ 

De leerlingen antwoordden: ‘Nee, helemaal niets.’ 
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Toen zei Jezus: ‘Maar nu is het anders. Neem je geld mee en ook een tas met  

spullen. En als je geen geld hebt om een zwaard te kopen, verkoop dan je jas en 

koop een zwaard! Want er komen kwade dagen. In de heilige boeken staan deze 

woorden: ‘De mensen behandelden hem als een misdadiger.’ 

Die woorden gaan over mij. Dat moet dus gebeuren.’ 

De discipelen begrepen ook deze woorden verkeerd. Zij dachten dat ze nu al 

voor Jezus moesten gaan vechten. 

En moedig riepen ze: ‘Kijk Heer, hier hebben we twee zwaarden.’ 

Maar Jezus zei: ‘Genoeg hierover. Stil maar!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even later zei Jezus: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In 

het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. 

Want ik heb gezegd, dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. 

En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik 

jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn.’ 

Toen zei Thomas: ‘Maar Heer, wij weten niet eens waar u naar toe gaat! Hoe 

kunnen wij dan weten langs welke weg wij moeten gaan?’ 

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, Ik ben de waarheid en Ik ben het leven.’ 

 

Toen zei Filippus: ‘Heer, laat ons de Vader zien! Dat is voor ons voldoende.’ 

Jezus antwoordde: ‘Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds 

niet? Jij zegt: ‘Laat ons de Vader zien.’ Maar als je mij gezien hebt, dan heb je 

ook de Vader gezien. Want de Vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat kun je 

zien aan alle wonderen die de Vader mij heeft laten doen. 

Luister heel goed naar mijn woorden: Als jullie in mij geloven, zullen jullie net 

zulke wonderen doen als ik. Ja, zelfs nog grotere wonderen. 

Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. Ik zal de Vader vragen 

om jullie een nieuwe Helper te geven: De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij 

jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. 

Als jullie van mij zouden houden, dan zouden jullie blij zijn, dat ik naar de 

Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan ik. 

Ik geef jullie mijn vrede. De vrede, die deze wereld jullie kan geven, duurt maar 

kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. 
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En nu is het tijd, dat ik ga doen, wat mijn Vader mij opgedragen heeft. 

Kom, laten we hier vandaan gaan.’ 

 
 


