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“Avondmaal / De Maaltijd des Heren?”

Dag allemaal,

Een tijdje geleden werd mij de suggestie gedaan om over het Avondmaal te schrijven, en het lijkt mij een goed
idee om dat deze keer te doen.

Context, context, geweldig, nietwaar?
Het oorspronlijke Avondmaal was een intieme maaltijd van Jezus met Zijn vrienden, op de avond van zijn
verraad en arrestatie.

Dus het eerste element is dat het een onderdeel was van een maaltijd, blijkbaar aan het eind gehouden.
Samen eten is heel intiem, vooral in de cultuur van het Midden-Oosten. Het was geen ceremonie, noch een
ritueel; het was een maaltijd te midden van vrienden.

Ten tweede, Joh. 13 spreekt over Jezus laatste onderwijs over leiderschap, dat van het wassen van de voeten
van de discipelen. Voor mij geen voetenwas ceremonies, omdat het niets betekent in onze westerse cultuur.
Maar in de tijd van Jezus, waren voeten het middel tot vervoer, men wandelde overal naar toe met sandalen
aan. Naast de deur stond een pot met water, bedoeld om de voeten te wassen, en bij de rijken waren het de
dienstknechten die de voeten van de gasten wasten. Dat was een gewoonte.

Je zou het kunnen vergelijken, in onze tijd, met de apostelen, die aan komen rijden in hun Chevy’s en Fords, en
de Heer die de waterslang pakt, wat lappen en een wasmiddel en daarmee één voor één hun auto’s gaat
wassen. Dan zou de reactie van Petrus geweest zijn: “Niet alleen de mini-van, Heer, maar ook mijn truck! 

Maar het punt waar het om gaat, is wel duidelijk. Gezien de setting in huizen, in Jezus’ tijd, en huiskerken
vandaag de dag, zou het goed zijn om opnieuw een toewijding te maken in het dienen van elkaar. In ieder geval
in het hart, uitgesproken of niet.

Het was tenslotte tijdens deze maaltijd dat Jezus zei: “een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk
Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van Mij zijt, indien
gij liefde hebt onder elkander.” (13:34-35)

Ten derde, Paulus brengt naar voren, in 1 Cor. 11:24-25, dat Jezus zei over de wijn en het brood: “Doet dit tot
Mijn gedachtenis”. Deze maaltijd en/of deel van de maaltijd, wordt gedaan om Jezus te gedenken. Het zorgt
ervoor dat we ons richten op wat ons allen verenigt, het offer van Jezus aan het kruis.

Gedurende deze maaltijd haalde Jezus een deel aan van een Joodse huwelijks ceremonie, in Joh. 14:2-3, dat
in deze context een verheugend weerzien inhoudt dat eens zal plaats vinden. De bruidegom zegt tegen de
jonge vrouw, als zij zijn aanzoek accepteert door het drinken van de wijn die hij haar aanbiedt, en meestal
gedaan in de aanwezigheid van haar vader en eventuele broers: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen,
Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en
zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben.”

De King James Vertaling zegt ‘woningen’ in plaats van ‘veel plekken, plaatsen’. Het woord ‘woningen’ staat niet
in het Grieks. Jezus gebruikte het Griekse woord voor ‘verblijfplaats, woonplaats’, evenzo in vers 23. De
vertalers hebben het woord ‘woning’ toegevoegd, zodat Koning James niet zou denken dat hij slechts een
kamertje in het huis van de Vader zou hebben, en zo is het een deel van onze traditie geworden.

Het Laatste Avondmaal is dus eveneens een verlovingsceremonie; de bruid van Christus die de terugkeer van
de Bruidegom verwacht, en het houden van die maaltijd als een gedachtenis aan de verloving en tevens als
een uitkijken naar de trouwdag. In die zin is het tevens een hernieuwde toewijding in hart en denken, ter
voorbereiding op die dag.

Ten vierde:
In vers 20-21 in vers 20-21 vermaant Paulus de gemeente in Corinthe omdat ze het samenkomen van elkaar
niet op de juiste waarde schatten. Hij merkt op dat sommigen vooraf hun deel namen, dat anderen dronken
werden – en hij zegt dat ze dat in hun eigen huis kunnen doen, als ze dat willen. Maar als ze samen komen,
moeten ze de gemeente niet ‘minachten’ (vers 22) door zo te doen.

Dat is nog al wat! Dat de handelingen van een aantal Geest vervulde gelovigen openbaren dat ze het samen
komen met andere gelovigen ‘minachten’, alsmede de intieme maaltijd met het Avondmaal. Het Griekse woord
‘verachten’ is: ‘kataphroneo’ (kata = neer; pren = je denken) betekent:neer kijken op, minder denken van..



Dat zegt ons dat sommige gelovigen in Corinthe het samenkomen met andere gelovigen in elkaars huizen, niet
zo belangrijk vonden; ze keken daar op neer en schatten het niet op de juiste waarde.
Begrepen ze niet dat het een zaak van geestelijk gezond leven is om telkens weer bij elkaar te komen met
anderen die geestelijk op dezelfde golflengte zitten, in ware en hechte vriendschap?

Als ik tijd heb
Een paar weken geleden, terwijl ik in een garage aan het wachten was, liepen vrienden van de eigenaren
binnen, waarvan ik weet dat ze Christenen zijn. Ze spraken even met elkaar, en net voor ze weer weggingen,
zeiden de vrienden: “misschien komen we zondag naar de kerk. We zijn druk geweest in de tuin, en er kwamen
vrienden langs. We hebben het erg druk gehad.”

Ik vroeg Barb, toen we weggingen: “Ik vraag mij of waarom tuinieren voor hen belangrijker is dan het bij elkaar
komen met hun broeders en zuster in de Heer?”

Ik denk dat dit een ander onderwerp is voor een “Weekly Thought” : zit het probleem bij de mensen of bij wat ze
wel of niet ervaren in hun kerk?

Dat zal even moeten wachten. Het volstaat om te zeggen dat voor Paulus, waar christenen in de huizen in en
rondom Corinthe bij elkaar kwamen, hij van hen verwachtte dat ze hun bijeenkomsten en het samen
Avondmaal vieren een hoge prioriteit en waardering gaven in hun leven.

Tijd voor een röntgen foto
Hij zegt ook, in de verzen 27-30, dat we verantwoording aan de Heer moeten afleggen betreffende de conditie
van ons hart op zo’n moment: “Ieder beproeve zichzelf.”

Heel verrassend leert hij ook dat het een moment van genezing kan zijn, want hij zegt: …”als hij het lichaam
niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.” (vs. 29-30)

Ik heb dat gepreekt vanaf het podium van een traditionele gemeente en gezien dat mensen op dat moment
genazen, en ik heb dat ook gezien in gemeentes in huizen. Maar ik vraag mij af hoeveel we echt begrijpen van
de genezingskracht van God, al erkennen we dat het lichaam van Jezus gebroken was voor ons en dat we door
Zijn striemen genezen zijn. (1Petr. 2:24, Matth. 8:17, Jes. 53:4-5)

Ik heb dit heldere onderwijs ook toegepast zien geworden op emotionele zaken – Jesaja’s woorden dat ‘de straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem’ kan ook toegepast worden op zowel emotioneel als fysiek gebied.

Als we ons hart onderzoeken, en ons mentaal voorbereiden voor het ontvangen van het Avondmaal, kunnen we
emotionele en fysieke genezing ontvangen, evenals genezing in die zin van herstel met anderen.

Moderne gewoontes
Er zijn evenveel manieren om het Avondmaal te vieren als er stromingen in het lichaam van Christus zijn. Echte
wijn of sap, als een maaltijd of een apart iets, helemaal geen sap of wijn, maar gewoon een maaltijd, locaal
voedsel of juist wat in de eerste eeuw gewoon was om te eten, enz.

Voor mij is het Avondmaal niet iets dat je ‘doet’. Het is iets dat je ervaart omdat het vanuit een verlangen in je
hart komt om intimiteit met de Heer met anderen te delen. Iets wat je voorbereid, maar wat ook spontaan
gedaan kan worden wanneer je hart en je prioriteiten juist zijn..

Ik geloof niet dat Jezus van iedere cultuur in de wereld verwacht dat de praktijken van de eerste eeuw
overgenomen worden in het vieren van het Avondmaal. Wel denk ik dat Hij verwacht dat we de elementen
ervan, waar ik hierboven iets over genoemd heb, erin betrekken: onderdeel van een maaltijd, een herinnering
aan dienend leiderschap en het dienen van elkaar, gedenken, een moment dat gewaardeerd en hooggeacht
moet worden, en een moment van zelfonderzoek, en genezing.

Vergeet niet dat het in die tijd regelmatig voorkwam dat mensen stierven voor hun geloof. Het Avondmaal
vieren richtte hun focus op de serieusheid van hun geloof in Christus en hun afhankelijkheid van elkaar.
Bovendien werd men eraan herinnerd dat het misschien niet zo ver in de toekomst zou liggen, dat ze oog in
oog met de Heer zouden staan.

Kunnen we de Geest van God toestaan om dat nivo van serieusheid en toewijding in onze harten te
bevestigen? Ik geloof het wel.
Als iedereen aanwezig het Avondmaal in de juiste geest viert, zal de aanwezigheid van de Geest dat met ons
meevieren.

Sommige gedachten,
Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ



19-092009

“Het Avondmaal - deel 2”

Hallo allemaal,
Na ‘enkele gedachten’ van vorige week, heb ik verschillende emailtjes ontvangen waarin me gevraagd werd om
nader in te gaan op ‘jezelf onderzoeken’ en genezing tijdens het Avondmaal. En daarover zal het vandaag
gaan.

Allereerst wat het belangrijkste is
Paulus zei het volgende in 1 Kor.11:26-28 (vertaling van de tekst uit de Amplified Bible):”Want elke keer
wanneer jullie dit brood eten en deze beker drinken verwijzen jullie naar en geven jullie te kennen en maken
jullie duidelijk dat de Heer gestorven is, totdat Hij terugkomt. Dus, ieder persoon die het brood eet en de beker
van de Heer drinkt op een manier die onwaardig is (ten opzichte van Hem) zal zich schuldig maken aan het om
laag halen en zondigen tegen het lichaam en bloed van de Heer. Laat iedereen zichzelf (grondig) onderzoeken
en (pas) wanneer hij dit heeft gedaan mag hij het brood eten en de beker drinken.”

De onderstreepte woorden helpen ons het Griekse woord ‘katangello’ te begrijpen, dat verkondigen betekent.
Dit woord wordt ook gebruikt door het meisje dat een waarzeggende geest had en Paulus volgde en luid riep
(verkondigen) dat zij de weg tot redding duidelijk maakten (in Fillippi hield ‘de weg tot redding’ in voor de
plaatselijke bevolking dat je de godin in de plaatselijke tempel naliep, en dat was dus duidelijk NIET wat Paulus
aan het doen was en dus wierp hij de geest uit).

Wij onderzoeken onszelf dus en wanneer wij deel hebben aan het Avondmaal verkondigen wij dat wij horen bij
hen die Zijn offer gedenken, dat ons hart recht voor Hem staat op dit moment, dat onze keus duidelijk is en dat
wij de dood van Christus VERKONDIGEN en VRIJMOEDIG uitzien naar Zijn wederkomst!

Rekenschap afleggen
Zoals we in vers 28 hierboven al hebben opgemerkt, moeten we onszelf onderzoeken, wat inhoudt ‘bewijzen,
op de proef stellen, goedkeuren’. Je zou kunnen denken aan een wiskunde toets op school, als je moet laten
zien wat je weet: het gaat er daarbij niet om dat de leraar probeert te laten zien wat wij niet weten (hoewel het
daar wel op leek in de wiskunde lessen die ik heb gehad).
Op dezelfde manier is dit zelfonderzoek bedoeld om na te gaan en te beamen dat ons hart in Christus is en niet
om de een of andere diepe, duistere zonde te ontdekken of bloot te leggen, maar eerder om vast te stellen wat
recht in ons binnenste is – Christus! We komen dit ook tegen in Gen.22:1 waar staat dat de Heer Abraham op
de proef stelde toen Hij hem opdroeg Izak te offeren. Het gaat ook hier niet om negatief te toetsen, maar meer
om Abraham de gelegenheid te bieden om te laten zien dat hij een hartsverbintenis met God had.

In vers 29-30 gaat Paulus verder en zegt:”Want hij die onwaardig eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen
‘oordeel’, omdat hij het Lichaam des Heren niet onderscheidt. Daarom zijn er velen zwak en ziek onder jullie, en
zijn er velen voortijdig gestorven.”

Het woord dat met ‘oordeel’ is vertaald, is het woord ‘krima’ en dat betekent ‘de veroordeling die is
uitgesproken; een oordeel’. Het woord ‘onderscheiden’ betekent ‘uit elkaar halen, erachter komen; een
beslissing nemen’.

Als je alles samenvoegt zegt Paulus:”Want hij die onwaardig eet en drinkt eet en drinkt tot zijn eigen oordeel,
omdat hij niet juist onderscheidt en geen juiste conclusie trekt aangaande het Lichaam van de Heer. Daarom
zijn er velen onder jullie zwak en ziek en sterven en velen vroegtijdig.”

Al deze elementen zijn bedoeld om een vrijmoedige verklaring te zijn over de oprechtheid van ons hart en
geloof, zodat het kan werken als een tweezijdig zwaard. Als we deelnemen met een verkeerd hart zijn wij zelf
verantwoordelijk voor een gebrek aan respect voor de Heer en Zijn offer.

Maar als iemand op de juiste manier deel heeft aan het Avondmaal, kan er genezing plaatsvinden!

In de praktijk
Wat ik doe voordat ik deelneem aan het Avondmaal is mezelf geestelijk onderzoeken en elke zonde die ik
ontdek bij mezelf – zelfs de lichtste last die de Heer op me legt – belijden en onder het bloed van Jezus
brengen. Het kost slechts een microseconde om te vergeven, om stress, zorgen en angst los te laten en slechts
een microseconde om ons hart recht voor God te laten zijn.

En dat doe ik ook ten aanzien van mijn lichaam. Daarbij denk ik aan het lichaam van Jezus dat voor mij werd
verbroken: misschien ben ik moe, verkouden, heb ik hoofdpijn, pijnlijke spieren, wat ook maar valt onder
genezing, zwakte en kwetsbaarheid. Ik dank God dat ik door de striemen op Zijn rug ben genezen, dat Zijn
vrede in mij is door Zijn offer, enzovoort.



Ik heb meegemaakt dat mensen tijdens het Avondmaal werden genezen van allerlei kwalen en kwaaltjes, van
hoofdpijn tot spierpijn tot pijnlijke gewrichten en andere dingen. Soms vraag ik mensen om hun hand te leggen
op de plek in hun lichaam die zeer doet, terwijl ze eten en zei hen aan het verbroken lichaam van Jezus te
denken en Hem te danken voor wat Hij voor hen had gedaan. En tijdens de dankzegging en de lofprijs kwam
genezing!

Beoordeel jezelf
Paulus gaat verder en zegt in de verzen 31-32:”Want als wij onszelf beoordelen, zullen wij niet worden
geoordeeld. Maar als we worden geoordeeld, worden we getuchtigd door de Heer, opdat wij niet samen met de
wereld zullen worden veroordeeld.”

Als wij onszelf ‘beoordelen’. ‘Beoordelen’ is hetzelfde als jezelf onderzoeken met het doel om goedkeuring te
verkrijgen (waarover in vers 28 wordt gesproken. Als we dat doen, zullen wij niet door de Heer worden
veroordeeld. Dit woord ‘getuchtigd’ is ‘paideuo’, en het betekent ‘kinderen opvoeden/trainen’, dus meer in het
algemeen opvoeding/onderwijzen/leren.

Ik zal het op deze manier uitleggen: elke keer wanneer je van een bepaalde zonde wordt overtuigd in je hart
vindt dit plaats door de werking van de Heilige Geest, die je vertelt dat je hebt gezondigd. Als je die zonde
belijdt en er vergeving voor vraagt, heb je jezelf op dat moment beoordeeld.

Omdat je jezelf op dat punt hebt beoordeeld zal, wanneer je eens voor Jezus zult staan, die zonde niet meer ter
sprake worden gebracht. Je hebt jezelf beoordeeld en de zaak opgelost toen je hier op aarde was.

Maar, als je zou sterven voordat je met die zonde hebt afgerekend, en je komt voor de Heer te staan, dan zal
Hij het ter sprake brengen. Of het nu hier of daar is, je zult er iets mee moeten doen. Het gaat in dit geval niet
om hemel of hel, maar het is wel het beste om het aan deze zijde van de hemel in orde te maken, vind je ook
niet? En zo zegt Paulus biedt de viering van het Avondmaal ons de gelegenheid om onszelf te beoordelen.

Wees gewoon eerlijk
Het gaat hier niet om een ‘reken er nu mee af of anders…’ situatie. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms
is de Heer maandenlang met me bezig over bepaalde situaties in mijn leven – elementen in mijn persoonlijkheid
die nog meer Christus gelijk moeten worden. Pas geleden nog (ik vertel het om transparant te zijn), mijn gebrek
aan geduld met bepaalde chauffeurs in Oklahoma die zo graag op de linkerrijstrook blijven rijden terwijl ze
duidelijk onder de maximum toegestane snelheid rijden en daardoor een flessenhals veroorzaken.

Meestal rijd ik op het gedeelte waar je 120 km.p.u. mag rijden en dat houdt in dat ik de cruisecontrole op 130
km.p.u. zet. Als ik dan bij zo’n flessenhals kom doordat iemand 110 km per uur rijdt en op de linker rijstrook
rijdt, waardoor mensen die hem in willen halen gedwongen worden om dat rechts te doen – nou, met een stuk
of twee van zulke gasten op die strook zak je meteen naar 90 km per uur en zit je kilometers lang achter zo’n
stuk of 10 auto’s en vrachtwagens.

Okay, het is maar een kleine irritatie, maar ik ken mezelf; hoe vaak de Heer me er ook op aanspreekt, iedere
keer wanneer zo’n iemand beslag legt op die rijstrook, zo lang ik achter het stuur van een auto zal mogen zitten
erger ik me er wezenloos aan. Het is mijn taak om af te rekenen met mijn sterke zucht naar gerechtigheid, mijn
ongeduld, mijn boosheid en hoe ik niet over pietluttigheden moet vallen en wat in moet dammen.

En gaat dit maar steeds door? Maar ik blijf deelnemen aan het Avondmaal – omdat ik er aan werk, Hij en ik zijn
er mee bezig. Dus dit proces van mezelf onderzoeken gaat steeds door en om je de waarheid te zeggen, het
gaat nu beter dan een jaar geleden .

Ik weet nog dat een van onze zoons zijn rijbewijs haalde en de Heer sprak hem aan over zijn rijgedrag: hij reed
vaak te hard. Ik wilde dat de Heer Hem tot de orde zou roepen, omdat hij er zelf niets aan deed. Ik begon met
hem te waarschuwen en hij erkende dat de Heer met hem bezig was. Toen kreeg hij een bekeuring in het
stadje waar we woonden, maar nog steeds onderzocht hij zijn gedrag niet. Vervolgens reed hij achterop een
vrachtwagen op een gladde weg – toen begon hij na te denken. (zijn auto was Total loss, maar gelukkig was er
niemand gewond geraakt en er was weinig schade aan de vrachtauto die hij had geraakt)

Waarom ik deze voorbeelden noem? Sommige mensen zullen lezen wat Paulus heeft geschreven en niet meer
deelnemen aan het Avondmaal uit angst – en dat is niet goed, want het is een heel geschikt ogenblik om na te
gaan hoe het met ons is gesteld, of we vooruitgang hebben geboekt en of we echt gemeenschap met de Heer
hebben in ons hart voor wat betreft dat bepaalde onderwerp in ons leven. Paulus zei niet dat je moet wachten
totdat je volmaakt bent geworden. Hij zei dat je jezelf moet onderzoeken zodat je deel kunt nemen aan het
Avondmaal met een gezuiverd hart – hoe onvolmaakt ons leven ook mag zijn!

Terug naar zwak en ziek
Over het onderwerp van zwak, ziek en kwetsbaar zijn en voortijdig sterven, heeft Paulus al eerder in deze brief
wat uitgelegd. In hoofdstuk 6:18 staat dat er zonden zijn buiten het lichaam, maar dat sexuele zonden (o.a.)
zonden zijn die tegen het lichaam zijn gericht, en zich als zodanig ook in het lichaam openbaren.



Omdat het lichaam van deze aarde is, wordt er bedoeld dat deze zonden zich hier op aarde manifesteren en in
dit lichaam. Paulus zegt dat seksuele zonden in deze zonden vallen, van zonden die tegen het lichaam zijn
gericht en natuurlijk kennen we allerlei soorten aftakkingen van zulke zonden, inclusief ziekten, emotionele
verwarring en onrust, enz.

Maar de categorie omvat meer: Als iemand weet dat iets slecht voor zijn lichaam is, maar het toch doet, blijven
de aftakkingen (gevolgen) beperkt tot het lichaam. Zonden die we tegen de Heer begaan kunnen worden
weggewassen via de weg van berouw en bekering, maar zondigen we tegen zaken die gebonden zijn aan deze
aarde dan blijven ze ook op aarde. Hoe meer we weten, over des te meer hebben we verantwoording af te
leggen.

Als ik me bijvoorbeeld volprop en toeneem in gewicht, kan ik de Heer om vergeving vragen en Hij zal het me
geven, maar de gevolgen van die zonde (tegen mijn lichaam), zal in meerdere of mindere mate duidelijk worden
(te zien zijn): misschien in de vorm van een ziekte, misschien diabetes, of iets anders. En in dit geval schenkt
de Heer ons waarschijnlijk geen genezing, maar zal Hij in zijn goedheid uitkomst bieden via doktoren.

Ik kan aardig wat voorbeelden noemen van mensen die om genezing vroegen terwijl ze in feite de vruchten
plukten van de zonden tegen het lichaam die ze jarenlang hebben begaan. In dergelijke gevallen komt de
genade van God tot hen via medische hulp, in plaats van een duidelijke Goddelijke genezing. En dat is slechts
één kleine oorzaak waarom mensen soms geen genezing ontvangen. Ga nu dus niet iedereen die geen
genezing ontvangt in dit doosje stoppen.

Tot slot, en een gebedsverzoek
De tijd voorafgaand aan het Avondmaal vieren kan een bijzondere tijd van overdenking zijn, allerlei zaken eens
even overdenken en genezing en vrede in je binnenste ontvangen, wanneer wij onszelf onderzoeken en het
offer van de Heer op de juiste manier onderkennen.

Dit waren zo enkele gedachten over het Avondmaal.
Volgende week nieuwe gedachten.

Ik heb een gebedsverzoek:
Sommigen van jullie kennen Sid Roth. Op woensdag a.s. vlieg ik naar hem toe om 2 TV shows op te nemen
van zijn “Het is Bovennatuurlijk” Show, die zal worden uitgezonden op alle christelijke TV zenders (opnames op
donderdag). We hebben al 2 weken radioshows opgenomen die later deze herfst zullen worden uitgezonden
(de juiste data weet ik nog niet; het gaat om 4 interviews).

Bij dergelijke gelegenheden bid ik dat de luisteraars aangeraakt zullen worden door de Geest van wijsheid en
openbaring, en wat mijzelf betreft en Sid, dat de Vader ons zo zal leiden dat we het zullen hebben over dingen
die op het hart van de Vader liggen. Dankjewel.

Zegen,
John Fenn / vertaling CG
www.iFaithhome.org


