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H. Avondmaal 

 
Broeders en zusters, in deze dienst mogen we de dood van onze Verlosser Jezus Chris-

tus verkondigen in de viering van het Heilig Avondmaal. Tevens zullen we mogen luis-

teren naar de Blijde Boodschap van de vergeving van onze zonden door onze Here. 

Daarom zullen we straks na de vredegroet van onze Here, zingen over het feit dat Hij 

alleen regeert. We zullen dat doen door het zingen van Psalm 97 vers 1. We beginnen 

deze dienst door onze afhankelijkheid van de Here te begroeten. Uit ons respect voor de 

Here te laten blijken zullen we daarbij gaan staan.  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 97 : 1 

4. Lezing van de wet 

5. Schuldbelijdenis met aansluitend Gezang 17 : 1 

6. Genadeverkondiging met aansluitend Gezang 17 : 4  

7. Gebed voor vernieuwing door de Heilige Geest 

8. Schriftlezing: 1 Johannes 1 : 5 – 2 : 2  

9. Tekst: 1 Johannes 1 : 9 

10. Woordbediening 

11. Lied: Psalm 16 : 3 en 4 

12. Klaarmaken tafel: Gezang 3 

13. Tijdens viering: Gezang 30 & 31 

14. Dankzegging en voorbede 

15. Slotzang: Psalm 87 : 1 en 5 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Zo jongens en meisjes, jongelui, straks gaan we weer het Heilig Avondmaal vieren. En 

wat gaan jullie dan doen? Je vervelen? De tijd uitzitten? Natuurlijk, ik begrijp het wel. 

De belijdende leden mogen straks naar voor gaan. Zij ontvangen straks een stukje brood 

en nemen een slok uit een beker met wijn. En jullie moeten blijven zitten. Maar toch, 

jongens en meisjes, is het heel bijzonder dat zich straks hier voor jullie ogen gaat afspe-

len. Ook al ziet het er misschien niet spectaculair uit, in werkelijkheid gebeurt hier 

straks iets heel bijzonders. Zijn jullie getuigen van een groot wonder. 

Een wonder waarover Johannes schrijft in de tekst van vanmorgen. Dan is het niet 

vreemd wat daar staat? Johannes zegt dat God rechtvaardig is. Hij spreekt hier dus over 

de Here. De Here die zo anders is als wij. De Here die in de hemel woont en van daaruit 

alles ziet dat er in de hemel en op de aarde gebeurt. De Here die zo groot en machtig is 

dat er geen haar van iemands hoofd kan vallen tegen zijn wil in. Alles ziet Hij. Alles 

weet Hij. Alles regeert Hij. Van de kleinste bacterie tot het grootste hemellichaam. Een 

lichaam dat 1000den keren groter is dan deze aarde. Maar de Here is niet alleen mach-

tig, maar de Here is ook rechtvaardig, zoals Johannes zegt. De Here heeft kennis van 

goed en kwaad. En de Here heeft daar ook een mening over en gevoelens bij. Hij haat 

het kwade. En Hij haat wie kwade dingen doen. Het is zoals de Here dat in Galaten 3 : 

10 heeft gezegd: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in 

het boek van de wet, omdat te doen. En daarmee zegt de Here dus: Ik wil niets te maken 

hebben met mensen die zonden doen. Of om het iets moeilijker te zeggen: met mensen 

die niet rechtvaardig zijn. Die zich niet houden aan mijn wet. 

Dat op zich is allemaal nog te begrijpen. Dat God rechtvaardig is en trouw. Trouw bete-

kent dat God altijd doet wat Hij zegt. Maar wat is nu het wonder? Johannes spreekt ook 

in vers negen over onze zonden. En over al onze ongerechtigheid. Dus over alle dingen 

die wij verkeerd hebben gedaan. Over al die dingen die in strijd zijn met de wet van 

God en die we toch hebben gedaan. En nu zegt Johannes niet omdat God trouw is en 

rechtvaardig straft God U, vervloekt God U. Want logisch en verdiend zou zijn. Maar 

Johannes schrijft: als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons 

de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoe kan dat? Hoe 

kan Johannes hier spreken over dat God rechtvaardig is een trouw en ons daarom onze 
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zonden vergeeft en reinigt van alle ongerechtigheid? Is God van gedachten veranderd? 

Heeft God plotseling een ander idee gekregen van de recht? Geldt Galaten 3 vers 10 niet 

meer? Is God zonden niet meer zo erg gaan vinden? 

Nee. Niets daarvan. God is niet veranderd. Hij haat nog altijd de zonden. En Galaten 3 

vers 10 geldt nog altijd. Dat een ieder vervloekt is die zich niet houdt aan alles wat ge-

schreven is in het boek van de wet, om dat te doen. Die vloek geldt nog altijd. Maar er 

is iets gebeurd, waardoor er voor mensen die tegen die wet gezondigd hebben toch een 

mogelijkheid is om van die vloek bevrijd te worden. Er is iets gebeurd waardoor God nu 

de zonden van mensen niet straft en toch rechtvaardig blijft. Waardoor God trouw is aan 

wat Hij gezegd heeft. Ja, het zelfs zo is, dat God nu onrechtvaardig zou zijn als Hij onze 

zonden niet vergeeft. 

Wat is er dan gebeurd, waardoor de haat van God tegen ons omgeslagen is in liefde? 

Waardoor het nu rechtvaardig is als God onze zonden vergeeft, terwijl dat vroeger juist 

onrechtvaardig, oneerlijk, van God zou zijn geweest? Wat is er dan toch gebeurd met de 

vloek die wij verdiend hebben? Weten jullie het jongens en meisjes?? Hoe kan het dat 

alles zo veranderd is ons allemaal? 

Ik denk dat je het wel weet, hè? En als je net goed hebt meegelezen weet je het ook. 

Want Johannes heeft in vers 7 gezegd dat als wij in het licht wandelen, zoals God, dat 

wij gemeenschap hebben met elkaar en het bloed van de Jezus, zijn Zoon, reinigt ons 

van alle zonden. Hier staat dus, wat het geheim is dat God ons niet vervloekt en niet 

haat. Namelijk dat het bloed van de Here Jezus al onze zonden afwast. Van al onze zon-

den. Dat woordje “al” staat er heel nadrukkelijk bij. Ja, broeders en zusters, van al uw 

zonden. Dus ook van …. En dus ook van …. Vult het maar in voor uzelf. Wat die zonde 

is waar u telkens weer over struikelt. Wat die verschrikkelijke zonde is die u ooit gedaan 

hebt en waar u diep van binnen nog altijd wroeging over voelt. Ook die zonde wordt 

weggewassen in het bloed van Jezus. 

Als u, als jij, want dat moet ik er wel bij zeggen. Want het bloed van de Here Jezus wast 

niet van alle mensen de zonden weg. Want kijkt u maar weer in uw Bijbel. Vijf keer 

achter elkaar, zowel in vers 6, als vers 7, als vers 8, 9 en 10, begint Johannes met te 

zeggen “indien”. Wij zeggen vandaag vaak “als”. Als je dit niet doet, dan. Zo begint 

Johannes hier ook vijf keer met “als”. 
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Zo was Johannes dus ook vers 7, waar hij spreekt over het bloed van de Here Jezus dat 

onze zonden afwast, begonnen met dat woordje “als”. Maar als wij in het licht wande-

len, gelijk Jezus in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van 

Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. We moeten dus in het licht wandelen om 

door het bloed van Jezus gewassen te worden van al onze zonden. Het bloed van de 

Here Jezus zal alleen voor ons werken als we in het licht wandelen. 

Weet nu hoe we twee weken geleden gehoord hebben dat de Here Jezus ons het licht 

van de wereld noemde. Het licht van de wereld dat niet uitgedoofd kan worden en licht 

brengt in een donkere wereld. Maar wat ik toen niet verteld heb, maar wat duidelijk uit 

het gelezen gedeelte blijkt. Dat licht dat wij mogen uitstralen is niet van onszelf. Het is 

het licht van God. Het licht dat wij uitstralen is het licht van God. Licht dat wij mogen 

doorgeven. Zodat er licht in de wereld is. Maar om licht te kunnen doorgeven moeten 

we het eerst opvangen. En dat kan alleen maar als we in het licht van God wandelen. 

Dan kan alleen maar als we daar zijn waar God ook wil zijn. Als we niet een leven lei-

den van zonden en boosheid. Als we niet een leven leiden waarin voor God geen plaats 

is. Een leven waarin we niet willen luisteren naar wat God tegen ons zegt. Waarin we 

niet willen gehoorzamen aan Gods geboden. Als we zo’n leven leiden dan worden we 

niet gereinigd van onze zonden en zullen we dus ook de gevolgen daarvan moeten dra-

gen. Dan leven we onder de toorn van God. Dan haat God ons en zullen we de vloek 

van God moeten dragen. Als we niet in het licht leven. 

Betekent dat dus dat alleen mensen zonder zonde mogen zeggen dat ze in het licht le-

ven? Nee, zeker niet. In het licht leven betekent niet dat we geen zonden hebben. En wie 

meent dat het wel zo is, moet vers 8 nog maar eens lezen. Waar staat dat als wij zeggen 

dat wij geen zonde hebben, wij onszelf misleiden en de waarheid niet in ons is. Niet de 

mensen die menen zonder zonden te zijn wonen in het licht. Het is juist een teken van 

duisternis als je meent zonder zonden te zijn. Want er is geen mens zonder zonden. En 

juist het wandelen in het licht maakt onze zonden zichtbaar. Denkt u maar aan wat Jesa-

ja riep, toen hij voor God mocht verschijnen. U kunt dat lezen in Jesaja 6 vers 5: Wee 

mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van 

een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heer-

scharen gezien. Jesaja voelde zich hoe zondig hij was toen hij voor God verscheen. Hoe 

dichter we bij God leven, hoe meer we juist onze zonden zien. Dat geldt voor ons men-
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sen, maar dat geldt ook voor kerken. Een kerk die nauwelijks spreekt over onze zonden, 

is nog ver van God af. Hoe vrolijk het er misschien mag zijn. Blijdschap zonder besef 

van zonden is een oppervlakkige blijdschap, en de waarheid is daarin niet. 

Maar wie in het licht leeft, ziet zijn zonden. En wie het echte licht van God kent zoals 

Hij dat zichtbaar gemaakt heeft in zijn Zoon Jezus Christus, weet dat hij niet hoeft te 

wanhopen. Maar weet waar hij met zijn zonden naar toe mag. Waar hij reiniging voor 

die zonden kan vinden. Namelijk bij deze Zoon van God. Zijn bloed reinigt ons van al 

onze zonden. Daarom, omdat hij in het licht van God niet ontkomt aan de erkenning van 

zijn zonde, begint Johannes vers 9 dan ook met: “Indien wij onze zonden belijden”. Dat 

staat tegenover het “zeggen” van vers 8. Al zit in dat woord belijden wel veel meer 

diepte. Want het woord belijden in het Grieks betekent letterlijk “hetzelfde zeggen”. Het 

is dus beamen wat een ander heeft gezegd. Het is dus erkennen wat God ons heeft ge-

zegd. Namelijk dat wij zondigen. Daar komen niet onderuit. En wie het probeert zal 

door zijn zonden bedolven worden en eronder sterven. Maar wie de zonden erkent, zal 

ervan bevrijd worden. 

Want God heeft gezegd: wie in mijn Zoon gelooft en bij Hem redding zoekt voor zijn 

zonden, zal vergeving voor zijn zonden vinden. Zal niet hoeven te sterven onder mijn 

toorn en mijn vloek. Want mijn Zoon heeft voor hem of haar die toorn en vloek al ge-

dragen. Voor zijn of haar zonden is al betaald. En Ik ben trouw en rechtvaardig en zal 

naar mijn Woord vrijspraak geven wie in mijn Zoon en zijn plaatsvervangend lijden 

gelooft. 

En wat is nu het mooie van het Heilig Avondmaal, jongens en meisjes? Wat is nu het 

mooie van wat hier straks te zien is? Als straks allemaal mensen uit ons midden opstaan 

en brood ontvangen en uit de beker drinken? Dan belijden deze mensen in hun opstaan, 

naar voren gaan, en het eten van brood en het drinken uit de beker, dat ze willen leven 

in het licht en reiniging van hun zonden verlangen in het bloed van de Here Jezus. En de 

Here Jezus die dit Avondmaal voor ons heeft ingesteld, laat die mensen weten dat Hij 

de gemeenschap met ze wil. Door van zijn lichaam en bloed aan ons te geven. Want 

daar staan het brood en de wijn voor. Zodat ze het zeker weten. Jezus wast ook mijn 

zonden af en ik ben vrij van de toorn en de vloek van God. 

Maar dat niet alleen, jongens en meisjes. Het Heilig Avondmaal wil niet alleen een 

machtig kijkspel zijn. Maar jullie mogen ook weten. Dat ook jullie zonden worden af-
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gewassen in het bloed van de Here Jezus als jullie in zijn licht willen leven. Als jullie je 

zonden willen belijden en met God willen leven. O jullie er straks voor spek en boon 

bijzitten, als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, hangt dus vooral van jezelf af. Vier 

dus met ons mee en maak zo onze blijdschap nog groter. Door ook in jouw houding te 

laten zien, dat je in Jezus de Zoon van God gelooft. 

Amen 

 


	Amen

