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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
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Het is wel heel bijzonder dat precies in deze Avondmaalsdienst teksten klinken over 
Brood en Wijn. Vrouwe Wijsheid uit de Spreuken heeft haar wijn gemengd en zegt 
uitnodigend: ‘Kom, eet van het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb 
gemengd’. En Jezus zegt in Johannes dat Hij het levende brood is dat uit de hemel is
neergedaald: ‘Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven’. Ook zegt Hij: Het 
brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. 

Bijzonder toepasselijk, deze teksten in een Avondmaalsdienst. En het is er niet op 
uitgekozen, het leesrooster reikt het aan, dus je zou kunnen spreken van een toeval, 
maar de vraag is of toeval wel bestaat: het valt ons toe dat het zo mooi bij elkaar 
past. 



De symbolieken van Brood en Wijn hebben in de Joods-Christelijke traditie een rijke 
geschiedenis, zowel binnen de Bijbel als ook daarna in de enorme veelkleurigheid 
van het vieren van de Tafel van de Heer. In ons eigen leven alleen al heeft de 
betekenis van het Avondmaal steeds nieuwe kleuren gekregen en hebben we 
ontwikkelingen gezien.

Ik was nog jong, een jaar of 10 ongeveer toen in onze thuisgemeente de discussie 
plaatsvond over kinderen aan het Avondmaal. Mochten niet-belijdende leden 
meedoen en als het om kinderen ging, dan kon je die geen wijn geven, maar wel 
druivensap. Ik herinner me een gemeenteavond waar het er fel aan toeging, 
druivensap was geen echte wijn en toen zei de predikant, ik vergeet dat nooit weer: 
‘Nou, druivensap is meer vrucht van de wijnstok dan de zoete Spaanse vruchtenwijn 
die geschonken wordt.’ Het besluit viel dat kinderen mee mochten vieren in de 
tweede dienst. Bij ons thuis gingen we altijd naar de eerste dienst; besloten werd dat 
ik zou moeten wachten tot ik belijdenis had gedaan. En dus op mijn negentiende, de 
week na de belijdenis op Paasmorgen, nam ik voor het eerst deel en dat was een 
heel intense ervaring, evenals die eerste keer, tien jaar daarna, dat ik voor het eerst 
het Avondmaal mocht bedienen, de week na mijn bevestiging. 

Ik was wat royaal geweest met het ingieten van de beker – het heil is er immers 
overvloedig, zo dacht ik. De ouderling van dienst was er niet op bedacht dat de beker
zo vol zat en het leverde een flinke rode vlek op op haar hagelwitte bloes. Maar heilig
was het Avondmaal zeker, opnieuw die intense beleving, die ik ook ervoer bij allerlei 
vormen van de Tafel van de Heer: in een kring, aan kleine tafels, in kleine kring, of 
thuis bij mensen, soms ook bij mensen wier aardse leven bijna voorbij was. Allemaal 
kostbare herinneringen, waaraan de viering van vandaag mag worden toegevoegd. 

Wat vier en beleef je bij het Avondmaal? Dat is voor iedereen toch ook weer 
verschillend. Voor de één staat de vergeving van de zonden centraal, het offer dat 
Christus gebracht heeft aan het kruis, zijn lichaam zijn bloed: gebroken en vergoten 
tot volkomen verzoening van al onze zonden. 

Voor de ander is het meer een verwijzing naar de Seidermaaltijd in de Joodse 
traditie: de bevrijding uit het Angstland Egypte. De seidermaaltijd kent veel meer 
ingrediënten dan brood en wijn alleen, al die smaken die verwijzen naar verwijzen 
naar ene breed palet van menselijke ervaringen: de bitterheid van de slavernij, de 
zilte tranen van het verdriet, het zoete van de bevrijding. De Seidermaaltijd van 
Pesach zou je een symbolische schikking van gevoelens kunnen noemen: de 
letterlijke smaken verwijzen naar diepere betekenissen. En zo ook brood en wijn: het 
ongedesemd brood als teken van de haast die er bij is om weg te komen uit de 
slavernij, de wijn als voorsmaak van een mooie toekomst vol perspectief. 

En Jezus, die voluit in die Joodse traditie stond heeft tíjdens de laatste Seidermaaltijd
die Hij met zijn vrienden vierde, het brood betrokken op zijn lichaam dat daags er na 
kapot gemaakt zou worden, gebroken en zou sterven; de wijn betrok Hij op zijn bloed
dat vergoten zou worden. En zo ontstond het Christelijke Avondmaal, die een enorme
geschiedenis zou krijgen, en helaas ook met veel pijnlijke strijd. Is het brood letterlijk 
Jezus’ lichaam, of slechts een symbool? Welk brood mag wel en welk niet, evenals 
wat mag er wel en niet in de beker? En dieper nog: mag je wel aangaan als je leeft in
een conflictsituatie en eet en drink je jezelf geen oordeel als je niet zeker weet dat je 



gered bent? Voor de één is Avondmaal zwaar en beladen, voor de ander verlichtend 
en bevrijdend en is het echt een viering, echt een feest. 

En ik zou ons allen gunnen dat we het mogen beleven als een feest vandaag! En 
dan niet zomaar een leuk gezellig feestje, maar een feestelijk gevoel dat er nieuwe 
ruimte mag komen in onze ziel, dat we aangeraakt mogen worden door de liefde van 
God die tot ons gekomen is en die we ons te binnen mogen brengen. Niet als een 
magisch ritueel, maar als een innerlijke bezinning dat God ons zo lief heeft, dat Hij tot
ons gekomen is en tot ons wil blijven komen, ja sterker nog dat Hij in ons wonen wil 
en ons tot woning maken wil waarin Hij wonen kan. 

Als vrouwe Wijsheid haar wijn gemengd heeft, haar gasten uitnodigt aan tafel, en 
zegt: ‘Kom, eet het brood en drink van van de wijn’, zegt zij eigenlijk: ‘breng je Mijn 
wijsheid te binnen, wees wijsbegerig, verlang er naar om in wijsheid te groeien en zo 
geestelijk te groeien in een levenshouding die tegen allerlei dwaasheid in gaat’. 
Eigenlijk zegt zij: ‘Wees verschillig, leer te onderscheiden tussen wat goed is en wat 
kwalijk en ontwikkel je daar in’. Het brood en de wijn van Gastvrouwe Wijsheid is dus 
symbolisch en geestelijk van aard. Wie het tot zich neemt, laat een verlangen zien 
om in dit leven anders te zijn dan de veel aardse dwaasheid die je aanraakt. Wie het 
tot zich neemt geeft aan: ik wil in een andere werkelijkheid geloven en niet meegaan 
in al die patronen van geweld en eindeloos consumeren en alleen maar leven voor 
jezelf. 

Wanneer wij bij het Avondmaal Brood en Wijn tot ons nemen, geven we ook aan dat 
we willen horen bij de wereld van God, ons willen verbinden met Hem en met zijn 
Zoon. Dat we ons willen aansluiten bij die beweging die in durft te gaan tegen de 
patronen van onrecht, haat, geweld en chaosmachten. Dat we er eigenlijk naar 
verlangen om andere mensen te mogen zijn. En dat gaat niet één twee drie met een 
stukje brood of een slokje wijn, maar het geeft wel je intentie aan. 

Ik wil graag bij U horen, maar ik heb daar kracht voor nodig, 
ik heb het geestelijk voedsel nodig om die weg te gaan, 
ik heb U nodig om me te voeden. 

Geestelijke voeding, dat hebben we nodig en ik weet en hoor dat daar een groot 
verlangen naar is, maar ook dat geestelijk voedsel schaars kan zijn. 

Ik wil zo graag wat meer verdieping, 
ik wil zo graag een lichtpunt kunnen ervaren in mijn duisternis, 
ik wil zo graag geïnspireerd worden in mijn geestelijke woestijn. 

Soms zijn er van die prachtige momenten dat je het samen ervaart en dat kan heel in
het klein zijn. Alleen al dat belangstellende telefoontje kan je even optillen, het 
aandachtige gesprek, net even weer anders kunnen kijken naar je eigen 
werkelijkheid. Of dat woord dat je raakt in een overdenking, in een gebed of in een 
lied of zegening. Die andere klank, dat andere geluid. 

Als geloofsgemeenschap, als gemeente, hebben we een verantwoordelijkheid in het 
bemoedigen, inspireren en voeden van elkaar. In het elkaar aanreiken van 
levensbrood en wijsheidswijn. En dat is een spannende opdracht! Want we voelen 



ons er in tekortschieten vaak. Je had nog meer willen doen, je had het beter willen 
doen, ik hoor dat om me heen, ik herken het in mezelf. Of dat je aan het worstelen 
bent met het zoeken naar een goed antwoord, iets dat de ander echt oprecht opbeurt
en goed doet, maar je kunt de goede woorden niet vinden op de vragen die leven bij 
de ander. Er is een drempel, er is schroom om binnen de kerk een taak op te pakken,
omdat je misschien denkt dat je niet voldoende vaardigheid of capaciteit hebt. 

Misschien moeten we wat minder angstig zijn voor ons eigen onvermogen en 
misschien moeten we soms ook iets kleiner leren denken. Je hebt gewoonweg niet 
altijd een op maat gesneden antwoord. Maar als je in een ontmoeting het gevoel 
krijgt dat jouw vragen begrepen worden en er ruimte is voor jouw gevoelens en je die
kunt delen, komt er al iets moois op gang en kiert het hemelse licht weer open en zijn
er snippers hemel, die je het vertrouwen kunnen geven dat God jou niet in de steek 
heeft gelaten en dat er tóch perspectief is en tóch liefde voor jou en dat je wel 
opgenomen bent in de geborgenheid van Gods grote liefde. En dat, dat kleine, dat 
beetje, die bete Broods, dat slokje Wijn, dat mag het ons vandaag zeggen: de liefde 
van God is er voor jou, de liefde van Christus mag door je heen stromen en je 
versterken. 

Je bent een beelddrager van Christus, in al je gebrokenheid of onzekerheid, je bent 
een beelddrager van het Levende brood en daarvan mag je delen. Op jouw unieke 
manier. Zo voeden wij elkaar. Zo voedt God ons. 

Amen  


