VOLLE EVANGELIE GEMEENTE OPSTANDINGSKERK

Themablad “Avondmaal”
Versie 8 september 2012
Instelling
Jezus zelf heeft vlak voordat Hij verraden werd, het avondmaal in zijn huidige vorm ingesteld en
christenen opgeroepen dit te blijven doen tot Zijn gedachtenis. Het is dus meer dan zomaar een
liturgisch handelen. (Luk. 22:19)
Toen Jezus en zijn discipelen bij elkaar kwamen, was dat om (de sedermaaltijd van) het pesach
(pascha), het Joodse paasfeest, te vieren. (Matt. 26:17)
De instelling van het avondmaal is tijdelijk; “totdat Hij (terug) komt”. (I Kor. 11:26)
Betekenis
Het avondmaal bestaat uit
 Het gebroken brood, dat symbool staat voor Zijn lichaam dat voor ons is verbroken op het kruis van
Golgotha. (Luk. 22:19 en I Kor. 10:16)
 De wijn, die symbool staat voor Zijn bloed dat voor ons heeft gevloeid op het kruis van Golgotha,
waarbij de beker tevens het “nieuwe verbond in Zijn bloed” representeert. (Luk. 22:20 en I Kor.
10:16 en 11:25)
Waarschuwing
De viering van het avondmaal is heilig. Er wordt dan ook nadrukkelijk voor gewaarschuwd niet op
onwaardige wijze aan het avondmaal deel te nemen. Alhoewel ziekte en dood normaliter niet het gevolg
zijn van onwaardige deelname aan het avondmaal, kan dit wel het geval zijn. (I Kor. 11:27-31)
Iedereen die aan het avondmaal deelneemt, dient zichzelf daarom te toetsen. (I Kor. 11:28)
Een bijzondere waarschuwing betreft situaties waarin er sprake is van onderlinge verdeeldheid. (I Kor.
11:18)
God doorgrond en kent een ieder! (Psalm 139)
De Opstandingskerk en het avondmaal
Gezien de ernstige waarschuwing die wordt gegeven ten aanzien van het ‘onwaardig’ deelnemen aan
het avondmaal, zijn binnen de Opstandingskerk de volgende afspraken gemaakt;
 Ongehuwd samenwonenden worden nadrukkelijk gevraagd niet aan het avondmaal deel te nemen.
 Kinderen van af de bovenbouw mogen –onder verantwoordelijkheid van de ouders - aan het
avondmaal deelnemen. Jongere kinderen ontvangen een zegen.
Voor deelnemers die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het nuttigen van alcohol, wordt
de mogelijkheid geboden gebruik te maken van vruchtensap.
Er is geen vaste frequentie voor de viering van het avondmaal. De praktijk komt neer op ca. eens per
twee maanden.
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