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                                                Des Heeren Avondmaal 

                       

                                                     Door: R.B. Shiflet 

 

                                       Vragen betreffende het avondmaal                                    

 

Het is een weinig bekend feit dat de woorden, "des Heeren Avondmaal”, slechts één keer in 

de Bijbel voor komen en dan worden ze in negatieve zin gebruikt " 

 

“1Kor.11:20: Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. 

 

Letterlijk zegt deze passage: "gij kunt het avondmaal des Heeren niet eten." Toch, ondanks 

het feit dat er zo weinig informatie over dit onderwerp te vinden is in de Bijbel is er wellicht 

geen ander leerstuk waarover de gelovigen meer verdeeld zijn. 

 

Er zijn veel verschillende praktijken in de uitvoering dat “des Heeren avondmaal” wordt 

genoemd. Mogen we de volgende vragen naar voren brengen en een beroep doen op iedereen 

die een duidelijk Schriftuurlijk antwoord wil horen: 

 

---Hoe vaak moet het avondmaal worden gehouden? (Er is geen enkel bewijs om de 

theorie te ondersteunen, die verwijst naar het boek Handelingen waar staat “en van huis tot 

huis brood brekende” of  “Het breken van het brood op de eerste dag van de week”, dat dat 

het avondmaal des Heeren betekent).   

 

---Wie komt in aanmerking om deel te nemen - moet het beperkt worden tot de leden van 

de lokale gemeente of tot degenen die het leerstellig eens met elkaar zijn of moet het 

openstaan voor alle gelovigen? 

 

---Wie moet er beslissen of de persoon, die verlangt om deel te nemen, een echte christen is 

en moet worden toegelaten, of niet is gered en daarom moet worden uitgesloten?    

  

---Moet de "beker" druivensap bevatten, of gefermenteerde wijn? Is het toegestaan in 

landen die geen druiven hebben ter vervanging citroensap te gebruiken die rood is gemaakt 

met kleurstof, zoals sommige van onze missionarissen in Afrika hebben gedaan? 

 

---Moet het brood "crackers" zijn die speciaal zijn bereid voor dit ritueel door een 

huisleverancier, of moet het een brood zijn van “ongezuurde broden” (I Korintiërs 10: 17)?     

 

---Moet er één beker zijn of individuele bekers?    

 

---Moeten degenen die deelnemen rondom een tafel zitten zoals onze Heer en de discipelen 

dat deden, of moeten ze knielen bij een altaar, of moeten ze in hun banken, of op hun stoelen, 

blijven zitten en bediend worden? 

 

---Waar zijn de tekenen van 1 Korinthe 11:27-30, de oordelen die worden uitgesproken 

tegen degenen die onwaardig deelnemen? Laten we eerlijk zijn:  als ieder, die op een zondag 

op onwaardige wijze deelneemt aan dit sacrament, werd getroffen door ziekte of overlijden, 

zoals in de dagen van Paulus het geval was, dan zouden er niet genoeg van hun collega 

kerkleden overblijven om de doden te begraven! 
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Deze vragen zijn gerezen, niet omwille van het debatteren, of aansturen op verwarring, maar 

om Christenen aan het denken te zetten. Dit zijn geldige vragen. Kunt u een Schriftuurlijk 

antwoord geven of moet u de toevlucht nemen tot gewoonten en tradities? De vragen kunnen 

eenvoudig worden beantwoord in het licht van de verschillende tradities (hoewel de 

antwoorden sterk zullen variëren), maar kunnen ze worden beantwoord met een directe 

verklaring vanuit de Schrift? Als de lezer deze houding aanneemt: "het maakt eigenlijk niet 

uit betreffende de frequentie, de methode, de elementen, enz.”, dan moet hij er aan worden 

herinnerd dat de apostel Paulus aangaf dat zulke dingen er zeker toe deden toen hij aan de 

Korintiërs schreef om hen te berispen voor hun verkeerde vieringen. Degenen die onwaardig 

deelnamen riepen oordelen over zichzelf af (I Korintiërs 11: 27-30). 

 

“1Kor.11:27-30: 27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren 

drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. 28 Maar de mens beproeve 

zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. 29 Want die 

onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het 

lichaam des Heeren. 30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. 

 

Overwegingen betreffende des Heeren Avondmaal       

 

Laten we een aantal fundamentele feiten beschouwen betreffende de Korinthische gelovigen. 

Terwijl ze werden aangeduid als: "En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het 

bijzonder (letterlijk: 'los van elkaar')" (1Korintiërs 12:27), erkende de apostel Paulus 

sommige leden als geredde Joden en anderen als geredde Heidenen. Zie bijvoorbeeld 

hoofdstuk 10, waar hij verwijst naar geredde Joden, waar hij hen herinnert aan de daden van 

hun Hebreeuwse vaderen in de woestijn. In hoofdstuk 12 verwijst hij naar geredde Heidenen, 

zeggende: 

 

“1Kor.12:2: Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken,…..”.. 

  

Het is duidelijk dat op dat moment nog niet was geopenbaard dat de scheidsmuur was 

weggenomen, want in die tijd waren geredde Joden verplicht om hun kinderen te besnijden, 

de hele wet van Mozes te onderhouden, enz., Terwijl geredde Heidenen geen dergelijke eisen 

hadden (zie Handelingen 21:18-26; 15:28-29; Galaten 5:3). 

 

“Hand.21:18-26: 18 En den volgenden dag ging Paulus met ons in tot Jakobus; en al de 

ouderlingen waren daar gekomen. 19 En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot 

stuk, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. 20 En zij, dat gehoord 

hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van 

Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet. 21 En zij zijn aangaande u 

bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende: 

dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijze der wet wandelen. 22 Wat is er 

dan te doen? Het is gans nodig, dat de menigte samenkome; want zij zullen horen, dat gij 

gekomen zijt. 23 Doe dan hetgeen wij u zeggen: Wij hebben vier mannen, die een gelofte 

gedaan hebben. 24 Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, 

opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, 

waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar dat gij alzo wandelt, dat gij ook zelve de wet 

onderhoudt. 25 Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, 

dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden 

geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. 26 Toen nam Paulus de 

mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel, en 



 

3 

 

verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een 

iegelijk van hen de offerande opgeofferd was. 

 

“Hand.15:28-29: 28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen 

meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29 Namelijk, dat gij u onthoudt 

van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van 

welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel. 

 

“Gal.5:3: En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een 

schuldenaar is de gehele wet te doen. 

 

De “tongen” en andere tekenen functioneerden (1 Korinthiërs 14); en de gaven van genezing, 

enz. werden gepraktiseerd. 

 

Laat de lezer dit alstublieft overwegen. God handelde met Israël als een volk - en dat was 

gedurende de gehele periode van het boek Handelingen, totdat de apostel Paulus in Rome 

tenslotte het oordeel over Israël uitsprak (Handelingen 28:25-28) – tot die tijd stond Hij de 

geredde Joden toe om met hun vasten, feesten en rituelen door te gaan. (Zie: Handelingen 

18:21; 16:3; 20:6, 20:16, etc.) 

 

“Hand.28:25-28: 25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene 

woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, 

tot onze vaderen, 26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, 

en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 27 Want het hart dezes 

volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij 

toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met 

het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 28 Het zij u dan bekend, dat de 

zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. 

 

“Hand.18:21: Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende 

feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van 

Efeze 

 

“Hand.16:3: Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der 

Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. 

 

“Hand.20:6: Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden, en 

kwamen in vijf dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons zeven dagen onthielden. 

 

“Hand.20:16: Want Paulus had voorgenomen Efeze voorbij te varen, opdat hij niet den tijd in 

Azie zou verslijten; want hij spoedde zich, om (zo het hem mogelijk ware) op den pinksterdag 

te Jeruzalem te zijn. 

 

De ceremonie die genoemd wordt “des Heeren avondmaal” was duidelijk verbonden met één 

van deze Joodse feesten, namelijk het Pascha (Mattheüs 26:17-29; Lukas 22:7-20; I Korintiërs 

11:23-26). 

 

“Matth.26:17-29: 17 En op den eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot 

Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten? 18 En Hij 

zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik 



 

4 

 

zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen. 19 En de discipelen deden, gelijk Jezus hun 

bevolen had, en bereidden het pascha. 20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met de 

twaalven. 21 En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij zal verraden. 

22 En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben 

ik het, Heere? 23 En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, 

die zal Mij verraden. 24 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; 

maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, 

zo die mens niet geboren was geweest. 25 En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: 

Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. 26 En als zij aten, nam Jezus het 

brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, 

dat is Mijn lichaam. 27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, 

zeggende: Drinkt allen daaruit; 28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen 

Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 29 En Ik zeg u, dat 

Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer Ik met u 

dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. 

 

“Lukas 22:7-20: 7 En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest 

geslacht worden. 8 En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons 

het pascha, opdat wij het eten mogen. 9 En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het 

bereiden? 10 En Hij zeide tot hen: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens 

ontmoeten, dragende een kruik waters; volgt hem in het huis, daar hij ingaat. 11 En gij zult 

zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het 

pascha met Mijn discipelen eten zal? 12 En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, 

bereidt het aldaar. 13 En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en 

bereidden het pascha. 14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met 

Hem. 15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik 

lijde; 16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 

Koninkrijk Gods. 17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: 

Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden. 18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de 

vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. 19 En Hij nam brood, en 

als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk 

voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 20 Desgelijks ook den drinkbeker na het 

avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u 

vergoten wordt. 

 

“1Kor.11:23-26: 23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven 

heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; 24 En als 

Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken 

wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten 

des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, 

zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als gij dit brood 

zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij 

komt. 

 

Het avondmaal is verbonden met het Nieuwe Testament, (I Korintiërs 11:25) en het Nieuwe 

Testament werd gemaakt met het huis Israëls en het huis van Juda (Jeremia 31:31), niet met 

het lichaam van Christus.  

Opmerking van de vertaler: Zie het artikel “Wanneer is het Nieuwe Testament begonnen” op 

deze website onder “artikelen”..  
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“Jer.31:31: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met 

het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 

                                                            ----------------- 

Opmerking van de vertaler: Oude Verbond of Oude Testament betekent hetzelfde. Nieuwe 

Verbond of Nieuwe Testament betekent hetzelfde. Dat de beide verbonden toebehoren aan het 

huis Israëls en het huis van Juda is ook op te merken uit: 

 

“Rom.9:4: Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en 

de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 

                                                            ----------------- 

Het Nieuwe Verbond was geprofeteerd, terwijl de waarheid aangaande het lichaam van 

Christus niet was geprofeteerd (Efeze 3:1-10; Kolossenzen 1:24-29). 

 

“Ef.3:1-10: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt 

bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen 

den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige 

apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en 

van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 

Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 

naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken 

rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap 

der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 

geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde 

aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 

 

“Kol.1:24-29: 24 Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de 

overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; 

25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om 

te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van 

alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie 

God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid 

onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelken wij 

verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, 

opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 29 Waartoe ik ook 

arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

 

Wordt ons niet verteld dat, evenals de Joden door de jaren heen het Pascha jaarlijks hielden 

(en alle details met betrekking tot de tijd en de methode duidelijk waren vastgelegd in Exodus 

12 en andere passages) als een herinnering aan hun bevrijding uit de Egyptische slavernij, zo 

ook de gelovige Joden van de overgangsperiode (het boek Handelingen) toen ze doorgingen 

met het houden van het Pascha, het niet meer alleen hielden als een herinnering aan de 

bevrijding uit Egypte, maar als een herinnering aan hun bevrijding van zonde door de dood 

van hun Paaslam, de Heere Jezus Christus! Wat een kans hadden deze gelovige Joden om op 

dit feest te getuigen voor hun niet geredde Joodse buren! Er is geen bewijs dat een Heiden, 

zelfs een geredde Heiden, deelnam aan dit avondmaal. Zie Exodus 12:44-48: 
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“Exodes 12:44-48: 44 Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem 

zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. 45 Geen uitlander noch huurling zal er van 

eten. 46 In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis 

dragen, en gij zult geen been daaraan breken. 47 De ganse vergadering van Israel zal het 

doen. 48 Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat 

alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, 

en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten. 

 

Tijdens de periode van Handelingen werd de belofte aan Israël gedaan, dat, als zij zich als 

volk zouden bekeren en hun Messias accepteren, Hij terug zou komen om het koninkrijk 

weder op te richten (Zie: Handelingen 3:19-21; I Korintiërs 7:29- 31). 

 

“Hand.3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; 

wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20  En 

Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet 

ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den 

mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 

 

“1Kor.7:29-31: 29 Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is; opdat ook die 

vrouwen hebben, zouden zijn als niet hebbende; 30 En die wenen, als niet wenende; en die 

blijde zijn, als niet blijde zijnde; en die kopen, als niet bezittende; 31 En die deze wereld 

gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 

 

In het licht van deze mogelijke terugkeer toonden deze Joodse gelovigen aan hun ongelovige 

joodse vrienden elke keer een getuigenis of herdenking van Christus zijn dood wanneer ze het 

Pascha hielden (I Korintiërs 11:23-26). 

 

“1Kor.11:23-26: 23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven 

heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; 24 En als 

Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken 

wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten 

des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, 

zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als gij dit brood 

zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij 

komt. 

 

Maar Israël, als geheel, accepteerde niet het getuigenis betreffende Christus, en zij werden 

tijdelijk opzij gezet. Met hun terzijde stelling is de gave om tekenen te doen opgehouden, 

extern ritueel gestopt, de waterdoop werd vervangen door de doop met de Heilige Geest, de 

besnijdenis werd niet meer gepraktiseerd, en de komst van Christus voor het oprichten van het 

koninkrijk, waarin Hij de beker en het brood zou nemen met Zijn joodse discipelen (Mattheüs 

26:29) werd uitgesteld. 

 

“Matth.26:29: En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot 

op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. 

                                                 ------------------------------ 

Opmerking van de vertaler: Onze apostel Paulus, de apostel der Heidenen, heeft in totaal 13 

brieven geschreven, zes brieven in de Handelingen periode en zeven daarna. De zes in de 

Handelingen periode zijn: Galaten; 1 en 2 Thessalonicenzen; 1 en 2 Korinthiërs en 
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Romeinen. De zeven er na zijn Filemon; Kolossenzen; Filippenzen; Efeziërs; Titus; 1 en 2 

Timotheüs.  
 

Het blijkt dat Paulus voor het woord “kennis” verschillende Griekse woorden heeft gebruikt. 

In de zes brieven, geschreven in de Handelingen periode, dus vóór het sluiten van 

Handelingen 28, gebruikte hij:  

 

“Gnosis en Ginosko”. Deze woorden betekenen: NIET VOLLEDIGE KENNIS.  

 

In de brieven na Handelingen 28 gebruikt Paulus voor het woord “kennis”:  

 

“Epignosis en Epignosko”. Deze woorden betekenen: VOLLEDIGE KENNIS.  

 

Ook is de verdeling in zes en zeven brieven zeer opmerkelijk.  

 

ZES : Het getal “van de mensen”. 

 

ZEVEN : Het getal van de “volmaking” of de “'volheid der bedelingen”. 

                                                 ------------------------------- 

 

Na Handelingen 28:28 is de gave om tekenen te doen niet meer aanwezig (vergelijk 

1Korintiërs 12:1-31 met Efeziërs 4:11), we worden niet langer gezien als gelovige Joden en 

gelovige Heidenen, maar als een gemeenschappelijk organisme, waarin Jood noch Heiden is. 

 

“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en 

dezelve zullen horen. 

 

“1Kor.12:1-31: 1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. 2 

Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid 

werdt. 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 

vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen 

Geest. 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 5 En er is 

verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6 En er is verscheidenheid der 

werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Maar aan een iegelijk wordt 

de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 8 Want dezen wordt door den 

Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden 

Geest; 9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der 

gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10 En een ander de werkingen der krachten; en een 

ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en 

een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende 

aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 12 Want gelijk het lichaam een is, en 

vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo 

ook Christus. 13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij 

Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest 

gedrenkt. 14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. 15 Indien de voet 

zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het 

lichaam? 16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam 

niet; is het daarom niet van het lichaam? 17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het 

gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God 

de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. 19 Waren zij 
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alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? 20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar 

een lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom 

het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. 22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de 

zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. 23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des 

lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben 

overvloediger versiering. 24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft 

het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve 

heeft; 25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg 

zouden dragen. 26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid 

verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. 27 En gijlieden zijt het lichaam van 

Christus, en leden in het bijzonder. 28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten 

eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der 

gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. 29 Zijn zij allen apostelen? Zijn 

zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? 30 Hebben zij allen gaven 

der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?31 

Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is. 

 

De middelmuur des afscheidsels is neergehaald. Zie Ef.2:14: 

  

“Ef.2:14: Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 

afscheidsels gebroken hebbende, 

 

Onze roeping is geestelijk; onze positie is "ver boven alles"; onze hoop is de Gezegende Hoop 

van Zijn heerlijke verschijning (Titus 2:13), en onze verschijning met Hem in heerlijkheid. 

 

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten 

God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

 

Stelt u zich een gelovige voor die vandaag de dag de waarheid van Kolossenzen 2:14-17; 20-

23; en 3:1-4 is geleerd (lees deze verzen zorgvuldig) en vervolgens zijn hemelse positie 

verlaat om te kibbelen over zulke alledaagse, vleselijke dingen, als de beker en het brood van 

het Joodse Pascha! Zie de volgende kostbare verzen: 

 

“Kol.2:14-17: 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen 

bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden 

weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten 

uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over 

hen getriomfeerd. 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest 

dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende 

dingen, maar het lichaam is van Christus.  

 

“Kol.2:20-23: 20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, 

wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 21 Namelijk raak niet, 

en smaak niet, en roer niet aan. 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd 

naar de geboden en leringen der mensen; 23 Dewelke wel hebben een schijn rede van 

wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch 

zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. 

 

“Kol.3:1-4: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, 

waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
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die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid. 

 

Zeker, deze verzen spreken voor zich en bieden een opvallend contrast aan tussen het aardse 

ritueel en ceremonie van Israël, die zelfs onder de gelovige Joden mocht blijven gedurende de 

gehele Handelingen periode, en de leden van het lichaam van Christus van vandaag de dag die 

volmaakt zijn in Christus, met een besnijdenis die zonder handen is geschiedt, een geestelijke 

doop door de werking van God, en de gemeenschap en omgang met onze opgestane en 

verheerlijkte Hoofd in de hemelse gewesten waar we nu samen zijn gezeten in Christus (Zie: 

Kolossenzen 2:10-11; Efeziërs 2:4-7). 

 

“Kol.2:10-11: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de 

uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 

 

“Ef.2:4-7: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij 

ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt 

met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons 

mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen 

den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

 

Er is niets in de Schrift te vinden, in de brieven die door Paulus geschreven zijn na de 

overgangsperiode van het boek Handelingen (Filemon; Kolossenzen; Filippenzen; Efeziërs; 

Titus; 1 en 2 Timotheüs), dat zinspeelt op de viering van des Heeren avondmaal. 

 

Degenen die ons hieraan willen laten deelnemen zijn tegen hun broeders die proberen om het 

spreken in tongen te doen herleven terwijl de belangrijkste passages voor het spreken in 

tongen in dezelfde brief wordt gevonden waarin ook wordt verwezen naar het houden van des 

Heeren avondmaal. Laten wij de schaduwen van de tradities verlaten en in het volle zonlicht 

van Gods genade treden. 

 

Meditaties over des Heeren avondmaal 

 

Hoe kunnen we vandaag de dag het avondmaal houden? Elke keer als gelovigen in hun huis 

samenkomen of in de samenkomst en “het brood des levens breken”, (het Woord van God), 

hebben ze gemeenschap met de Vader en de Zoon door de Geest, en hebben gemeenschap 

met elkaar. 

 

Mogelijk is er nog een andere toepassing die we missen, waarvan God wil dat we ons dat in 

herinnering brengen. Elke keer als we samenkomen met onze gezinnen voor de maaltijd en 

pauzeren om God te danken voor Zijn goedheid in het verstrekken van ons voedsel zouden we 

herinnerd moeten worden aan het offer, van onze gezegende Heere, voor ons.  

 

Dus in plaats van een rituele maaltijd in een kerkelijke samenkomst, die zo vreemd is aan de 

Bijbelse leer, kunnen we, drie keer per dag, als wij "brood breken" op onze eettafels in het 

huis met de familie, "Zijn dood verkondigen totdat Hij komt ". Toegegeven, dit is een 

toepassing, geen interpretatie, maar het is een zegen voor de schrijver geweest. 
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Deze meditatie wordt aangeboden aan de Bereërs (Het principe van Hand.17:11) met één 

reden in het achterhoofd, namelijk een uitdaging om het Woord op een moeilijk onderwerp te 

bestuderen. Het is de schrijver zijn oprechte overtuiging dat iedere christen zou moeten staan 

voor zijn geloof, maar open  blijven staan als het gaat om vragen als deze. 

 

Wat moet onze houding zijn ten opzichte van onze verwanten in Christus, die met ons 

verschillen op deze zaak? Boven alles moet het een houding zijn van liefde en respect. Dit 

mag nooit een belemmering zijn voor de gemeenschap. Eén van de grootste belemmeringen 

om: “…..allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der 

verborgenheid zij,……" (Ef.3:9) is onenigheid onder de broeders door verschillen van inzicht. 

 

Laten we onze inspanningen verenigen om de verlorenen te bereiken met het evangelie van de 

genade van God en de gelovigen de vreugde leren van de volmaaktheid in Christus. Laat ons, 

uit liefde, blijven studeren, als nobele Bereërs, in de dingen waarin we verschillen. 

 

Laat de Christen die niet gelooft dat de letterlijke beker en het brood voor ons vandaag zijn 

niet proberen om ze af te nemen van zijn collega-christen die dit niet heeft gezien, en laat de 

gelovige die wel deelneemt aan de maaltijd des Heeren niet proberen druk uit te oefenen op 

degene die zich verheugt in zijn volmaaktheid in Christus, afgescheiden van alle 

verordeningen. Laat het nooit een belemmering zijn voor gemeenschap! 

 

 

Grace Bible Church 

 


