
HER VORM DE W IJKGEMEE N TE C ALV IJNKER K B AAR N  

Prekenserie 1 Korinthe 11  

Samenvatting bij preek 1 en 2 (van 3) 

Pauluskerk 17.00 uur 

Zondag 17 maart 2019 

 

Vragen voor gesprek: 

• Wat betekent het voor u dat Christus zelf het avondmaal heeft ingesteld In de nacht waarin Hij verraden 
werd?  

• ‘Gedenken’ heef te maken met verleden, heden en toekomst. Welke van deze drie aspecten is ivoor u  
het belangrijkst. Wat zou meer aandacht mogen krijgen in uw beleving van het avondmaal?  

• In hoeverre vindt u onze wijze van avondmaalvieren aansluiten bij 1Kor. 11:23-26?   

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

In deze verzen gaan we terug naar de basis van het avondmaal, want dit is het oudste getuigenis van de instel-
lingswoorden zoals Jezus zelf ze heeft uitgesproken. In een christelijke avondmaalsviering zullen deze woorden 
ook altijd gelezen/gesproken worden. Het brengt gelovigen in gedachten terug naar het moment dat Jezus 
voor het laatst met zijn leerlingen aan tafel zat. Paulus zet deze basisgegevens tegenover de ontsporingen in 
Korinthe en ook voor ons geldt dat in alle klassieke of moderne vragen rond het avondmaal, we het beste maar 
terug kunnen gaan naar hoe Christus het heeft ingesteld.  
Niet toevallig stelde Jezus het avondmaal in tijdens het Joodse Pascha, waar het ook gaat om gedenken wat 
Gods reddende daden. Jezus geeft daar een nieuwe vervulling aan door te wijzen op zijn lijden en dood die een 
reddende betekenis hebben voor zijn leerlingen en alle gelovigen na hen. Als wij avondmaal vieren ontmoeten 
we de levende Jezus die ons wijst op wat Hij heeft gedaan, maar ook dat ons persoonlijk aanreikt om ons erin 
te laten delen. Zo versterkt Hij ons geloof in Hem en ervaren we het contact, de band met Hem.  
Daarmee stuiten we op een kernwoord in het avondmaal: gedenken. Echter niet alleen gedenken van het ver-
leden en wat Jezus toen voor ons deed, Christus zelf is ook in het heden door Zijn Geest aanwezig in de samen-
komst van de gemeente en Hij geeft in het avondmaal Zichzelf aan ons. Paulus gebruikt in vers 26 ook het 
woord verkondigen. Bij het avondmaal mag getuigd worden van de betekentis van het evangelie van Christus 
voor ons. De worden ‘totdat Hij komt’ plaatsen het avondmaal ook nog in het perspectief van de toekomst. 
Avondmaal vieren is een voorproefje van straks voor altijd bij Hem zijn.  

Vorige week: 1 Korinthe 11:17-22 

De gemeente in Korinthe (50-100 perso-
nen?) kwam vermoedelijk bijéén in een 
wat groter huis van een rijk gemeentelid. 
De problemen waar Paulus zoveel kritiek 
op heeft, hebben te maken met de 
standsverschillen in de gemeente. In de 
luxe eetkamer wordt door de rijken veel 
en duur voedsel naar binnen gewerkt . In 
het Atrium zitten gewone mensen met 
en karige maaltijd, terwijl slaven nog niet 
eens konden aanschuiven omdat ze nog 
aan het werk waren! In de maatschappij 
is dat misschien heel normaal, maar in de 
kerk van Christus mag dat zo niet. Juist 
waar het om Christus lijden en sterven 
gaat, vallen verschillen weg, omdat we 
allemaal van genade moeten leven.  

Atrium 

1 Korinthe 11:23-26 de ‘basics’ van het avondmaal  

Volgende week: 1 Korinthe 11:27-34  


