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Van verwachten naar deelnemen

LEZEN 
Lukas 22:15-20

Jezus verandert in de nacht waarin Hij verraden werd de kern van het gedenken. Niet langer staat de 
uittocht uit Egypte centraal, maar het geven van Zichzelf voor de Zijnen. Het gedenken van Gods 
grote daden wordt Christus gedenken.

Het bijbelgedeelte dat uitgangspunt is voor deze bijbelstudie en deel uitmaakt van de paasliturgie 
heeft bij theologen die zich vooral bezighouden met de tekst van het Nieuwe Testament vragen 
opgeroepen. En iedere kritische bijbellezer herkent die vragen. Het lijkt dat er herhalingen in de tekst
zijn. Jezus zegt twee keer dat Hij niet meer zal deelnemen aan de maaltijd: noch aan het paasmaal 
(16), noch aan het drinken van wijn (18). Verder vragen we ons af hoe de maaltijd nu precies 
verlopen is. Het lijkt zelfs even dat er sprake is van tweemaal de beker delen (18 en 20). Verder zijn 
er uitleggers die denken dat Jezus Zelf niet deelgenomen heeft aan de wijndronk, omdat Hij in vers 
18 zegt: ‘Ik zal niet drinken van de vrucht van de wijnstok’. 
Hoe moeten we de instellingswoorden1 vanuit Lukas lezen en welke betekenis hebben ze voor ons 
geloof?

Vurig verlangen
Het eerste dat opvalt, is het vurige verlangen van de Heere Jezus om de maaltijd met Zijn discipelen 
te houden. Jezus’ opmerking geeft aanleiding daar even over te mediteren. Zoekt Hij de 
gemeenschap met Zijn vrienden? Wil Hij tussen de twistgesprekken met de priesters en farizeeën en 
Zijn lijden even de rust met hen die Hij liefheeft? Wil Hij zich nog een keer op Gods grote daden 
concentreren als voorbereiding op wat Hem te wachten staat? Wil Hij voordat het vreselijke lijden 
definitief van start gaat de apostelen nog één keer op Zijn lijden voorbereiden en hun een weg wijzen
om de komende tijd te ondergaan en te verwerken? Is het ook een laatste waarschuwing aan Judas?

Wat bedoelt Jezus met de periode totdat het Koninkrijk van God gekomen is? Waarschijnlijk bedoelt 
Hij daarmee de korte periode totdat Hij zal zijn opgestaan uit de doden. De komende dagen zullen de
merkwaardigste dagen uit de geschiedenis van God en mensen worden. Jezus Zelf wordt het ware 
Paaslam. Hij geeft Zijn lichaam en bloed voor Zijn discipelen. Hij wordt geofferd voor de zonden van 
Zijn volk. Daarmee zou deze paasmaaltijd de laatste worden van de eeuwenlange reeks van 
vooruitzien naar de Messias. Sinds Jezus’ dood en opstanding viert de gemeente het avondmaal als 
maaltijd van het Koninkrijk.

Dit kan ook de schijnbare herhaling verklaren in de verzen 16-18 en 19-20. Eerst zegt Jezus dat Hij 
van het pascha niet meer zal eten en drinken totdat het Koninkrijk zal gekomen zijn. Je zou kunnen 
zeggen dat het pascha op deze manier ten einde komt. Pas als het Koninkrijk gekomen zal zijn, als 
Jezus in volle heerlijkheid terugkomt, breekt het avondmaal van de bruiloft van het Lam aan (Openb. 
19:7/Matth. 26:29). In de latere verzen stelt Jezus het Heilig Avondmaal in en daarin is Hijzelf 



uitdrukkelijk aanwezig. Dat brood is Zijn lichaam en die wijn is het nieuwe verbond in Zijn bloed. De 
inhoud van het avondmaal is de zaak waarover het nu voortaan in de geschiedenis van God en mens 
zal gaan. Er is duidelijk een voortgaande lijn tussen de verzen 16-18 en 19-20. Het nieuwe van de 
verzen 19-20 stelt het gebeuren van de verzen 17-18 beslist in de schaduw. Het pascha liet zien hoe 
God het opneemt voor Zijn volk, hoe Hij bevrijdt en vijanden verslaat. Het pascha toont hoe God het 
leven zoekt voor en geeft aan hen die het van Hem begeren. Jezus’ sterven en opstaan maken 
duidelijk dat Hij het offer brengt voor allen die tot het leven gaan.

Voortzetting
We stellen vast, dat Jezus geen herhalingen heeft gesproken en dat Lukas ze ook niet heeft 
beschreven. De herhaling is geen herhaling. Het is een voortzetting. Jezus leidt Zijn apostelen van 
pascha naar avondmaal. Hij laat hen bovendien zien, dat het alles bepalende nu staat te gebeuren en
dat zij er met allen die zullen geloven in mogen delen. Hij neemt Zelf uitdrukkelijk deel aan het 
pascha. Aan het avondmaal neemt Hij niet zozeer deel. Hij is er het wezen van. Het verkondigt Hem 
en het brengt Hem nabij. Hij is er de inhoud en de rijkdom van. Vanuit Hem opent zich het leven en 
gaan wij het Koninkrijk tegemoet.

Dat gedenken we dus tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Als we het avondmaal vieren 
wordt de avond met Jezus als het ware weer herhaald. We verenigen ons in de viering met Jezus en 
de apostelen in die nacht. Maar tegelijk vieren wij het in onze eigen tijd. Dat wil zeggen, dat wij de 
gemeenschap en de liefde die Jezus met Zijn discipelen deelde ontvangen in de wetenschap en het 
geloof dat Jezus aan de rechterhand van de Vader is. Daarom ontvangen we tijdens de viering van 
het Heilig Avondmaal de bevestiging dat we met Christus in het Koninkrijk der hemelen zullen mogen
leven. Het avondmaal verkondigt ons dat de verzoening van Christus ons deel is en dat we van zonde 
bevrijd en uit de dood gered God mogen dienen en eren. Het is daarbij geen individuele zaak, maar 
een gebeuren waar allen die deelnemen bij betrokken worden. Het is inderdaad de gemeenschap 
met de levende Christus.

Daarom is het belangrijk de woorden die Jezus voorafgaand aan Zijn lijden heeft gesproken te zeggen
en tot je te laten komen. Ook tijdens het gezamenlijk of persoonlijk lezen van de woorden uit Lukas 
22 mag de werkelijkheid die Jezus aanwijst je verblijden en vrijmaken. Jezus zegt: ‘Dit is Mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt’. Dat betekent dat de Heere Jezus echt bij ons is en dat we deel hebben 
aan Zijn offer. Datzelfde geldt voor wat Hij zegt over de wijn. Het is het nieuwe verbond in Zijn bloed. 
Het nieuwe verbond is wat Jeremia profeteerde (Jer. 31:31-34). Het leven van het verbond wordt 
niet buiten ons in stenen tafels geschreven, maar in ons hart. God Zelf plaatst ons door Zijn 
verkiezing in Zijn Koninkrijk.

Vragen

1. Welke gedachten en gevoelens roept de lezing van Lukas 22 vers 15-20 bij u op? Probeer te 
verwoorden wat uw hart ontvangt uit de woorden van Jezus.

2. In de bijbelstudie wordt gezegd, dat er een doorgaande lijn is tussen het vieren van het 
pascha en het vieren van het Heilig Avondmaal.
a. Wat gedenken de Israëlieten bij het pascha?
b. Wat gedenken we bij het Heilig Avondmaal?
c. Waarin stemmen pascha en avondmaal overeen?
d. Wat is het overstijgende van het avondmaal t.o.v. het pascha?

3. Welke geloofswinst trekt u uit de wetenschap, dat God voor de volbrenging van Zijn verbond 
niet afhankelijk is van onze medewerking, maar geheel soeverein Zijn liefde in ons hart 
schrijft (Jer. 31)? Welke rol vervult Jezus’ lijden en opstanding daarin?



1 Er zijn ook commentatoren die helemaal niet van instellingswoorden willen spreken. Zij denken dat Paulus pas tot 
een instelling van het Heilig Avondmaal is gekomen. Jezus zou alleen maar op dat moment deze ervaring met Zijn 
discipelen hebben willen delen.


