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one leanr; in Iqfiarfjzerzde aanlaiddirzg, aan dc anderc kanr. Raymond HdllS(7lt/(Q€Qfi arm bride

asperten aandaclzr.

Dit is mijn lichaam
(Hoc est corpus meum)
Bij het ;1VOl1dl11ildl denken we ernan
W-at de Heer jezus in verleden heefi
gedazm en in het heclen en dc toe-
komst zal doen. Niet voor iedereen is
ecu dognutiek begrijpelijk; niet ieder-
ecn slaagt erin nan een gcdragsregel
te gehoorzamen. Maar iedcrcen kaln
een stukje brood eten en uit een beker
wijn drinken en een sinipele aandui-
ding begrijpen: mijn lichaaln, nujn
bloed! Heel eenvoudig en (och zo ver-
heven. Soms vraag ik me afhoeveel er
nog overgebleven is van her a\'ondm:i;1l
zoals dat ingesteld werd in her l\lieu\\'e
Testanlent.
Wie de geschiedenis een heetje kent.
weer (lat over dit verhe\~'en ‘eenvoucli-
ge' them-(1 in de loop der jaren heel \\'J[
debatten zijn gevoerd. Een culturele
ceremonie werd ervan gemaakt. De
priester mompelde do geheime woo!"-
den lmr vs! ('Ul']7IlS mum: (‘dit is mijn
lich;1;11n') en \’€ral1dt‘1"dt‘.l11CC1ld€ men.
op die manier hct brood en do wi_jn in

her lichanm en het hlocd \'-an Clnistus.
Op een kunstvolle wijze word nlles
bevredigd: dc priesterlijkc bchoefte nan
macht en invloed. en de behoefte van
her ke1"kvoll~: liaar geheime vrome ritu-
elen. Zo werd Ch1"istus' inzecting ‘ver-
beterd' en op llL‘t wonder. het geheiin
on de autoriteit gelmseercl.
Er ontstonden begrippcn als t1';mssub-
stantie en consuhstantie. waarin men
probeerde te vatten hoe Christus in
het brood en de \\'i_jn vertegenwoor—
cligd xvas. Alleen nl de zoektocht mar
clejuiste betckenis v'.m cle woorden 'dit
is mjjn lichainif zorgde voor heel war
inoeilijkhcden onder de gelovigen.
Gelukkig zegt de Heer_|ezus:‘Neem
en eet'. en niet:‘Nee111.;1lsje het be-
grijpf. l)e Hecr Wilde met het ;1vond-
maal zijn discipelen sarnenbrengen en
versterken. Het is" niet erg. nls we niet
precies alles begrijpen Wat er tijdens
her a\'ondn1;1;1l gebeurt. Erger zou her
misschien zijn als we clenken dat we
het zouden begrijpen.

De heihge ontmoetingen
Misschien moeten we .1lle theologische
debatten even aan de kant zetten en el-
knar opnieuw tonen \\';1aro\~'er hct wer-
kelijk in he: ;1\'ond1naal ga-at: over de
tegenwoordigheid van dc levende en
opgesmne God. Hij is met om tijdens
her ;1vondn1;ml.zoalfi Hij ons beloofd
heeft. Her ;1\'OI]Clll1&l;ll is een gcd.1ch-
teiiieiimal \\';mrbi_j Hi_i in het midden
swat. ‘Dost dat tot mijn ged;1chtenis.'
'\X/Quit zo dikwijls u dit brood eet en
de clrinkbeker drinkt. verkondigt u de
dood van de Heen totdat Hij komt‘
(1Kol 1 :26).
Staai1 we stil bij de tegenwoordigheid
van God tijdens het avondnianl? Raakt
her ons? En nemen we de tijd om met
nndere medegelovigen onze eenheid in
Hem samen te vieren? Hoe moeilijk is
her om vandaag niet imlividu.1listisch
Jan het avondiimal deel te nenlen en
het niet enkel te zien als "tussendoor—
t_je'_ of nog erge1':'s11elbulTet‘.
Her avonclmaal is de heilige plaats \\=';i4i'
we God ontmoeten en zijn volle liefde.
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warmte en geborgenheid e1'varen. In
onze posrmoderne \\'c‘l'e'lCl. waar veel
vraag is naar intimireir en ervaring.
ontdekken we deze dingen opnieuw.
We herinneren ons zijn geweldige
hoodseliapz \ve herdenken war Hij ge-
daan heetr: \ve danken en prijzen Hem
ervoor: we hebhen als gelovigen een
nauwe relarie met elkaar; we Worden
hemoedigd voor onze dagelijkse ge-
loofswandelz we zien hiddend uir naar
de belofren die God ons straks nog
zal schenlren. Z0 sraan wij stil bij de
grootheid van zijn lierde. een lieide die
ons verstand re boven gaar. een lierde
die ons leidr tor aanbidding en dank-
zegging.Al heel vroeg herkende men
dit en noemde men her avondmaal
dan ook rnr/m|'|'.r!ie.l1et Griekse woord
voor 'dankzegging'.

De hemelse aanbidding
We danken God rijdens her avondm.1al
voor her werk dat dc Heerjezus ver-
riehr heett op (iolgora. Door de (ieesr
aanhidden \ve de Zoon. want we mo-
gen her weren: de vijand is ovenvon-
nen, de maehten zijn onttnoond en
Chrisrus triomtee1‘t.
Een van de mooiste Bijbelboeken die
deze triomftot Liirdrukking brengt is
her hoek Openbaring. Daar ontmoe-
ten we een gevangen apostel die op
her l-cleine eiland Patmos een glimp
krijgt van de hemelse aanbidding.
En we mogen als gelovigen meel-;ij-
ken over zijn sehouder om iets op re
vangen van de hemelse heerlijkheid.
die normaal niet \\';1arneen1baar is
met menselijke oge11.Alle gelovigen
mogen deze rondleiding meemaken
en zien Wie er in de heme] is en war
van daaruit gebeuren zal. In de heniel
sraar een troon waarop lemand zit
(Op-l:‘); 5: I .7.13; 6: l (1; 7:15: 21 :5).
‘En die daarop zit is. — en dan
volgt een besclirijving van Degene
die op tie troon zit: van aanzien
een jaspissteeii en sardiussreen gelijk:
en rondom de troon was een regen-
hoog. van aanzien een sinaragd geli_jk'
(Op-l:3). Degene die op de troon zit.
hoefr nier nader genoemd re worden.

hode augustus ~;epteInlM‘I‘ Jun?

slechrs Een kan daar zirren. Enkel
God is waardig om daarop plaars re
nemen. Hij is her die op de rroon zit.
l)e ‘rroon' wijst op zijn heersehappij
als Schepper en God. Her is dc plaats
van maeht. de zerel van de regering
van de Almachrige. Her woord 'rroon'
wordr in her voorlaatste ver\' van Op3
twee keer gen0emd_ en dat woord
is vervolgens in Op-l een rode draad
door her hootdsrtik. tenvijl straks in
Op5 her woord ‘boekroll eentraal zal
sraan.
In hoofdstuk 5 vinden \ve her Lam
als de enige die waarclig is de hoekrol
re ontvangen uir Gods hand. Op her
eerste moment weer Johannes. de
schrijver van Openbaring. her nog
niet. Niemand lijlrt waardig om de
hoekrol re openen.\X/ie is de eigenaar
van de aarde en heeft her reehr om
de aarde re (\'er)lossen? Een hemelse
stilte. l)e tranen lopen over de wan-

van de protieer. Hi] laesert her.-1Fl :
diep: her gaat hier om de heerlijkheid
van God. Zou de opstandige mens-
heid. onder influistering van de hoze.
altijd met de vinger naar de Schep-
per kunnen blijven wijzen? Zou men
hlijven zeggen: waar blijtr zijn lierde.
zi_jn l1eiligheid_ zijn gerechrigheid?
Zal de hele sehepping nooit verlost
kunnen worden van al her onrecht?
Daarover huilrjohannes. Een van de
oudsten roepr hem om re kijken naar
de Leeuw. Maar in plaars van een
leeuw zier_|ohannes een klein Lam
dat geslacht is (013516). En her Lam
hevindt zieh niet aan her kruis ofin
her graf. Her staat in her midden van
Gods rroon. Her bevindr zieh in de
l1eerli_jkl1eid: her werk is volbrachtl
Her Lam is Overwinnaar. Ook al
lijkt her ons dwaas dat een lam iets
kan beginnen regen een wereld van
verschrikkelijke beesten en een draak.
roeh ovenvint Hi_j. De Geesr roont de
profeet hier dat de Messias niet straks
pas overwinnen :al door machr en
ge\ve1d_ maar nu al over\vonnen /reef}
door Zieh re vernederen en Zieh als
een Lam re laren ‘slacliteif.

Gods waardigheid en eer
_]ezus Chrisrus is de Ene die door
nietswaardige mensen. zogenaamd als
een onwaardige_ naar her kruis werd
verwezen en als een lam rer slaehting
werd geleid./\lleen Hij, aan Wie op
aarde geen ander plekje geguntl werd
om zijn hootd neer re leggen dan
Golgotifs l~:ruis.Alleen die 1nen—
sen zoals u en ik een plaars in Gods
heerlijkheid bereidde./\lleen Hij is
waardig. . . _]ohan Lukasse sehrijFr: ‘Hij
verhoorde geheden. maar heeii zelf"
leren hidden. Hij droogde alle rranen,
maar heefr zelfgeweend. beraalde
dc prijs voor onze verzoening. maar
werd zelfvoor dertig zilversrukken
verkoehr, Hij is de goede Herder, maar
is toch her Lam dar rer slachting werd
geleid.” Een srerker contrast kunnen
we ons niet voorsrellen.
Onze monden vallen open: we staan
versteld. Bewondering en respect vul-
len ons.\X/e begrijpen goed de reacrie
van aanhidding en lot-prijs rondom her
Lam. Steeds grorer en groter wordr
die lofprijs en aanhidding in Op-l—5.
Eerst horen we enlrel de vier levende
wezens de eer geven aan de Sehepper
(Op-l:‘))_ vervolgens worden mereen in
her daaropvolgende vers de sremmen
van de vierenrwinrig oudsren hoorhaar
(vslll). In Op5 lezen we opnieuw dat
de vier levende wezens en oudsten
God lofprijzen en aanbidden (vs8). Die
aanbidding vindt geen rust.ma.1r wordt
vergezeld door een onrelbare groep
engelen (v<l 1). miljoenen engelen lof-
prijzen Hem en dan wordr ten slotre
als laatste deelnemer de gehele sehep-
ping meegenomen in deze inagiiirieke
aanhidding voor de enige ware God
(vsI3). de Schepper en Verlosser die alle
eer en glorie ontvangt voor eeuwig en
eeu\\'ig.Wat een heerlijkheid!

Christus is triomfator!
We zeiden her net al: in her avond-
maal denken we er samen met alle
gelovigen aan dar her Lam geslacht is
en overwonnen heert. Christus is tri-
omfaror! En hoewel we als gemeente
welliehr nog ver verwijderd zijn van
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de hemelse aanbidding zoals her boek
Openbaring die besclirijft. mogen we
nu al een glimp van de aanbidding in
het‘l1iernan1a-als’ opvangen.\X/e willen
nu al tijdens de viering van her avond-
maal denken aan war Hij voor ons
deed. en war Hij zal doen.\X/e Ieggen.
net als de vierentwinrig oudsten. onze
eigen eer neer voor de rroon van onze
Sehepper (vgl. Op~I:]()). Niers aan
eigen eer willen we op dat moment
hebhen; al onze roem en eer dient uir
re gaan naar de Allerhoogsre God die
2o nahfi gekomen is. Hij alleen dient
geroemd en geprezen re worden.\X/ant
alles war we niet ten volle gehruiken
voor Hem. roven \ve van Hem. Niet
wij. niet onze daden. onze dingetjes.
maar Hij! Hij alleen mag op de rroon
zitten. En met lofiiederen en geheden
vereren en prijzen we Hem.
We‘ vieren her avondmaal niet primair
voor onszelf. omdar we nog niet in
de heme] zijn .1angelromen_ maar we
vieren her voor Hem. omdar Hfl nog
niet op aarde is gekomen. Hier. in deze
aardse werkelijklieid. is Gods heerlijk-
heid geopenbaard in her leven van de
Heer _Ie2us_ en hier. in dezelfde aardse
werI<eli_ikheid. zal eem opnieuw die
Iieerlijldieid openhaar worden in de
wederlromsr van (Il11'istus. Daar gaar
her ons om. daar willen we hij srilstaan.
Soms vergeren we her gewoon re
vaak dat God een God is die he\vo-
gen ifi met om gebed en ons smeken.
Hoe anders zijn de Bijhelse sclirijvers‘
daarinl Paulus riep her r1it:.\Iam1mi/m.
Aramese woorden die we kim-
nen verralen mer:'Kom. onze HeerI'
(lI(oI(>:ZZ). In de Romeinse catacom-
hen vindr men her woord nog alrijd
op sonunige plaatsen gegrifr in de
muren van de onderaardse gewelven.
\X/aar is de uiring van ons verlangend
gehed voor de komst van Gods heer-
lijkheid op aarde gebleven? Zijn we
al zo gewend aan deze wereld dat we
niet meer verlangen naar de komsr van
Gods heerliflrheid? Ofzijn we in slaap
gedommeld door een rheologie die
ons wijsiiiaakt dat God onbewogen is
met de inen§heid?\IV.1nneer hebr u er

eigenlijk voor her Iaarsr voor gebeden
dat de Heerjezus toch mag komen?
\X/anneer hebhen we dit als gemeenre
voor her laarsr gedaan? Openharing.
her groorste aanbiddingsboelr van her
Nieuwe Testament. eindigt niet voor
niers met de uitspraal<:'De Geest en
de bruid zeggen:“Kom!"'\X/aarop dan
weer die praehrige woorden van de
gemeente volgen: ‘K0111. Heer]ezusl'
(OpZ2:2l I). Zo hrengt de Geesr ons
erroe re hidden voor de konist van
Cliristns. De laatsre bazuin kan elke

‘hoord worden en we klemnienF‘- I-J U2 '15; rt

ons vast aan de Iwelotte van de Heer:‘_Ia.
Ilr lrom spoedigl‘ De geineenre de hidt:
‘K0111. Heer_|ezusl’ ziet uir naar her
komen van Hem die ti"ioi11fatoi"is.Zo
eindigt her laat.\"te Bijbelboek met een
heerlijk vooruirzieht voor de gelovigen
en een hemoediging voor de \vankel-
moedigen. En juist in her avondmaal
sraan we daar weer even I:-ij sril: we
vieren dit maal niet voor eeuwig. Eens
zal er een einde aan komen.\X/ant we
\veten her diep in ons hart. en we wil-
len her vertronwen vasthouden om re
hlijven vragen en smeken:‘I{om._Iezus.
Kom! Vul dit land met uw heerlijklieid.
Spreek. Heer. nw woord. dat her Iichr
overwinr.'
Vol eerbied laren we daarhij her brood
en de helrer rondgaan. al< een gezel—
sehap van mensen die dit goddelijke
geheim kennen. En ondanks onze he-
perkrheid van her kennen van de diep~
te. lengte en hreedre van dat goddelijke
geheim. staan we versteld van Hem.
aanhidden we Hem en weten we dat
Hij degene is die al onze dank ont-
vangt.AlR zwakke graankorrels ener-
zi_ids_ maar ande1'zi_jds ook als kraehrige
en lieerlijke priesrerzonen aanbidden
we de Vader door de Zoon_ in de Hei-
lige (ieest. Net als de vierenrwinrig
oudsren komen we voor Gods rroon
met zang en gehed. l)e vierentwinrig
oudsten dienen Hem als priesrer en
dragen de gouden ;<ehalen. Ze zijn in
de eerwte plaarfi aanhidders. dat is re
zien aan de gouden harpen die ze lich-
ben. en verder ook voorbidders voor
de heiligen die nog op aarde zijn. Er

is in de hemel ruiinsehoots aandachr
voor her gehed. Maar de nood die ze
als reukotfer voor God hrengen \vordt
niet meer gevormd door hun eigen
noclen. maar door die van de heiligen.
In Op8:3 zullen we deze geheden op-
nieuw regenlromen. Daar wordr ons
dan indirect uirgelegd war de betekenis
ervan is.AIs je her daar goed naleest.
dan zie dat her 'reuk\verI<' eigen-
li_il< iers is war \vordr rotjg¢'i’r>rjqii aan de
gebeden van de heiligen. De engel in
Op8:3 wordr namelijk veel reukwerk
gegeveir opdar hij her met de gebe-
den van alle heiligen zou le ‘ll op'1'?'11? r‘

her gouden alraar (vgl. de gesehiede-
nis in Nm I(i:3‘)vv). Her 'reukwerl<'
zeltiis volgem sommige uitleggers de
persoonlijke heerlijkheid van de Heer
_Iezus zeltil Hi_i wordt voorgesteld
als reukwerk voor Gods aangezicht.
de ophetiing van zijn handen als her
avondorler (Psl ~H :2).

De aanbidding van het Lam
Alleen God de Hee1'_|ezu< Cliristus.
her Lam. i\' onze aanhidding waard.
Niet pas in de roel~:omsr_ ook nu al
mogen we dit geweldige Lam ver-
eren. loven. liethehhen en dienen.
Want we weten her: de aanbidding
en geheden van heiligen vervliegen
niet in de ruimte. maar bereiken hun
eindhesremming. Als we ons tijdens
her avondmaal met heel ons we-zen op
her I..am eoneentreren. zal her a\'ond-
maal \\'eer opnieuw een schar voor de
gemeente zi_jn.\X/e zullen dan Hem
onrmoeren die her \vaard is om alle eer
re onrvangen. nu. straks en in de een-
wigheid. I

Noten
1. J. Lukasse, Niemand kan her alleen,

Vaassen: Medema, 2002.
2. W.J. Duweneel, Verwachting, Vaassen:

Medema, 2000.
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