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Wat nemen wij eruit mee? 

Omdat het klassieke avondmaalsformulier veel gebruikmaakt van 1 Korinthe 11 zijn een paar dingen belangrijk 
om vast te houden:  
- Het avondmaal is voor ‘onwaardige’ mensen, het woord slaat hier op de houding/gedrag tijdens de viering.  
- Het klassieke formulier zoekt de grenzen van deze tekst op wanneer zij zegt dat ongelovigen ‘hun straf en ver-
oordeling des te zwaarder maken’ als zij avondmaal vieren zonder inkeer/omkeer.  
- De zelfbeproeving slaat bij Paulus in de eerste plaats op de houding tegenover elkaar. In de gereformeerde 
avondmaalspraktijk wordt dit verbreedt tot een voorbereiding waarin we stilstaan bij ‘de drie stukken’ van ge-
loofsleven: zonde, genade, dankbaarheid. Op zich is dit niet in strijd met de basics van het avondmaal waar ook 
Paulus de gemeente mee naar terug neemt in vers 23-26. Het aspect ’met elkaar’ mag in deze niet ontbreken.  
- Zelfbeproeving is geen examen om te kijken of ’het deze keer wel of niet kan’. Gelovigen vieren avondmaal en 
blijven daarin kritisch naar zichzelf om het avondmaal te blijven vieren zoals Jezus het heeft ingesteld/bedoeld.   
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1 Korinthe 11:27-34 misverstanden rond het avondmaal 

27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit 
brood eet of de drinkbeker van de Heere 
drinkt, is schuldig aan het lichaam en 
bloed van de Heere. 
28 Maar laat ieder mens zichzelf beproe-
ven en laat hij zó eten van het brood en 
drinken uit de drinkbeker. 
29 Want wie op onwaardige wijze eet en 
drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oor-
deel, omdat hij het lichaam van de Heere 
niet onderscheidt. 
30 Daarom zijn er onder u veel zwakken 
en zieken, en velen zijn ontslapen. 
31 Want als wij onszelf zouden beoorde-
len, zouden wij niet geoordeeld worden. 
32 Maar als wij geoordeeld worden, wor-
den wij door de Heere bestraft, opdat wij 
niet met de wereld veroordeeld zouden 
worden. 
33 Daarom, mijn broeders, als u samen-
komt om te eten, wacht op elkaar. 
34 Maar als iemand honger heeft, laat 
hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel 
samenkomt. Wat betreft de overige zaken 
zal ik opdracht geven wanneer ik kom. 

Het stukje dat nu komt is een 
soort conclusie of toepassing 
van het voorgaande. Het gaat 
in het avondmaal dus om het 
gedenken en verkondigen van 
de dood van Christus. En 
dáárom…  

In de oude Statenvertaling stond hier ’onwaardiglijk’, wat 
veel mensen op het verkeerde been zette. Met name dat 
men zich ging afvragen: ben ik (on)waardig? Terwijl het 
gaat om een verkeerde manier van avondmaal vieren die 
tot uiting komt in verkeerd gedrag tegen elkaar.  

Bijzondere manier van zeggen, 
dat dit egoïsme in Korinthe   zon-
de is tegen Christus. Je bent dan 
net zo aansprakelijk als   degenen 
die Jezus kruisigden. 

Vers 27 is hoe het niet moet, 
het woordje ‘maar’ geeftaan 
dat nu volgt hoe het wel moet.  

Vers 28 zelfbeproeving. Niet in het 
algemeen, maar juist rond de punten 
die Paulus hier noemt.   

Vers 28 ‘en laat hij zo’. Nergens bij 
Paulus is zelfbeproeving iets dat je 
kan afhouden van de tafel.  

Vers 29 Belangrijk: er staat hier 
niet ’het’ oordeel, maar ’een oor-
deel, zie vers 30’ (dus niet het zgn. 
‘laatste oordeel’, zie ook vers 32) 

Vers 29 gaat het hier om het li-
chaam, dus het lijden van Christus? 
In het verband van de tekst (zie ook 
1Kor.  10:17 en 12:12) is toch als 
eerste te denken aan de gemeente 
als één lichaam.  

Vers 30 Paulus legt hier een voor 
ons niet vanzelfsprekend verband 
tussen ziekte en verdriet in de ge-
meente en de misstanden rond het 
avondmaal. Wij vatten dit op als 
een profetische uitspraak van de 
apostel in een specifieke situatie.  

Vers 31/32. Het in vers 30 genoemde 
zou voorkomen worden, wanneer de 
gemeenteleden kritisch naar zichzelf 
kijken en met de juiste houding 
avondmaal vieren. Dat ze nu wakker 
geschud worden, is om hen tot in-
keer te brengen en te behouden.   

Vers 33 Opnieuw het woordje 
‘daarom’ luidt het einde van het 
betoog in en nu komt dus het con-
crete antwoord op de misstanden uit 
vers 17-22.  

Vers 33 Het woordje ‘wachten’ kan 
letterlijk ook zijn: ‘ontvangen’ in de 
zin van ‘verwelkom elkaar’.  

Vers 34 honger is hier waarschijnlijk niet letterlijke honger van de arme gemeente-
leden, maar juist de vreetzucht van de rijken die zich tijdens samenkomsten van de 
gemeente samen terugtrokken in de luxe eetkamer.  


