
ZONDAG 28 en 29. 

 

Lezen:  Lucas 22: 14-20        zingen:    Psalm   111: 3 + 5 

                                           Psalm    22:13 + 14 

                                           Psalm    89:14 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Over de sacramenten, over doop en avondmaal, wordt in de Heidelberger Catechismus nogal 

breedvoerig gehandeld, en van die twee spant nog weer het avondmaal de kroon. Hoe komt dat toch? 

Waaraan hebben we die uitvoerige stukken toch te danken, of te wijten, wat moet ik zeggen? Op die 

vraag ben ik al begonnen antwoord te geven, toen we onlangs spraken over de doop. We zagen toen dit: 

dat de sacramenten afkomstig zijn uit een milieu, een wereld, een gedachtenklimaat, dat heel anders is 

geweest dan het onze. Eigenlijk geldt dit voor heel onze Bijbel! De Bijbel is een oosters boek. 

Tenminste, laat ik oppassen: de Bijbel is géén Boek dat afkomstig is uit het Vérre Oosten, met z'n 

Boeddhisme bijvoorbeeld, en met z'n andere gevaarlijke fantasieën over de in wezen goddelijke kern 

van de mens: joga...! Nee, maar de Bijbel is afkomstig uit het Nabíje Oosten, in het Engels genaamd: 

"the Near East", niet "the Far East"! En in het Frans: "le Proche Orient", niet "l'Extrème Orient"; het 

Nabíje Oosten! Daarmee wordt aardrijkskundig díé halve cirkel bedoeld, waarvan de basis, de 

middellijn, loopt vanaf de monding van de Nijl in de Middellandse Zee, tot de monding van Eufraat en 

Tigris in de Perzische Golf, en waarvan de boog loopt over Kreta, Cyprus en Klein-Azië, zodat 

Palestina, Syrië, Assyrië en Mesopotamië er allemaal binnen vallen. 't Wordt wel genoemd "de 

vruchtbare halve maan". Uit díé wereld stamt de Bijbel! De Bijbel, een Boek waarvan men het A.B.C. 

nog niet begrijpt, wanneer men niets afweet van de verbonds-mà-ti-ge structuur, die het leven van de 

volkeren in genoemde aardrijkskundige halve cirkel heeft vertoond. Het behoort tot dé grote resultaten, 

ontdekkingen, van de archeologie -opgravingswetenschap- onzer eeuw, dat we dienaangaande nu alle 

gewenste zekerheid bezitten. Ontelbaar zijn de kleitabletten, waardoor we thans weten dat er akten 

werden opgesteld van kortweg alle mógelijke overeenkomsten. Bijvoorbeeld van koop en verkoop. 

Gelooft u maar gerust, dat zo'n geschiedenis als die van Genesis 23 -u weet wel, over Abraham, die de 

spelonk van Machpela kocht om Sara te begraven, kocht voor góúd van de Hethiet Efron- dat zo'n 

geschiedenis teruggaat op een koopacte, die best eeuwenlang in het bezit van Abraham en zijn 

nakomelingen zal zijn geweest. En zulke contracten werden toen ook algemeen, zelfs internationaal, 

gerespecteerd, geëerbiedigd! Later wordt in die spelonk dan ook Jacob, helemaal vanuit Egypte!, 

ordelijk begraven. 

 

     In díé wereld nu zijn net zulke verbonden gesloten, als waarvan we de duidelijkste gelijkenistrekken 

ook ontmoeten in bepaalde geschiedenissen van de Bijbel. Ik heb nu het oog op zulke Schriftgedeelten 

als Genesis 15. God buigt Zich neer tot een verbond met Abraham, tot een Zelfvervloekingsverbond: 

"Ze mogen Me aan stúkken snijden als ik niet doe wat ik je beloof!" Genesis 17. Maar God legt nu ook 

aan Abraham een verplichtend verbond op: "Je bent waard dat jij en je nakomelingen aan stúkken 

worden gesneden als je niet doet...!" Exodus 20. De tien Woorden zijn helemaal opgezet naar het model 

van een klassiek verbond, dat een groot-koning oplegde aan z'n onder-koning, z'n leenman, z'n vazal. En 

zo zou ik verder kunnen gaan. Het boek Deuteronomium vertoont de structuur van een 

verbondsdocument. Jozua 24: Jozua heeft voor z'n sterven aan de Israëlieten nog eens wéér het verbond 

opgelegd. Men vindt er altijd trekken van terug; blijkbaar ook overgeschreven uit zo'n document! En 

denkt u ook nog eens aan de twee Schriftgedeelten van vanmorgen: Richteren 2 en Richteren 6! Héél het 

levensstramien is bij de volkeren van het Nabije Oosten foederaal geweest... ("foedus" betekent: 

"verbond"), foederaal geweest: verbondsmatig ingericht geweest! Nu, en tot díé volkerengemeenschap 

heeft ook Israël behoord. Het heeft er allerlei juridische, sociale en economische opvattingen mee 

gemeen gehad. Daarmee is Israël vertrouwd geweest, en dus is Israël in de taal en gedachten van die 

wereld ook aangesproken door God; het is Zijn neerbuigende goedheid geweest, dat God ze aansprak op 



een manier, die ze konden volgen. 

 

     En niet alleen oud-Israël heeft in dat klimaat geademd, maar ook nog het latere Israël uit de dagen 

van Christus en de apostelen, tot aan de zogenaamde "apostolische vaderen" toe. Dat zijn die 

Christelijke auteurs, die kort na het Nieuwe Testament geschreven hebben: Ignatius, Polycarpus... Ach 

ja, onder die Christenen is ook al heel vroeg allerlei kwestie uitgebroken. Wij spreken altijd over 

Polycarpus als de martelaar, maar hij was bijvoorbeeld ook een herriemaker over de Pascha-kwestie. 

Maar... kwesties over de verbondszegelen, over doop en avondmaal onder die eerste Christenen?? Mij 

niets van bekend! Díé narigheid bleef voor later bewaard. Wanneer? Toen de Christelijke Kerk zich 

uitbreidde naar buiten het gebied van die halve cirkel van daareven; dus toen de Bijbel terechtkwam in 

een heel ander klimaat, dan waarin hij was ontvangen en geboren, gegroeid. Toen, tóén pas zijn er 

kwesties gerezen, vragen gesteld, problemen geopperd inzake doop en avondmaal. En daarop zijn toen 

antwoorden gegeven, waaraan we vandaag nog maar al te duidelijk kunnen zien, dat men wel het klokje 

heeft horen luiden, maar niet goed geweten heeft waar de klepel hing. 

 

     Eén zo'n overbodige kwestie heb ik onlangs met u doorgenomen, toen het ging over de doop. Men 

ging vragen, wàt nu de grond was voor de doop van een kindje van Christenouders. Mócht zo'n kindje 

ook al gedoopt worden? Er stond immers in Marcus 16: "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn..." 

Daar heeft men nu mee gezeten, zoals de mensen van de Pinksterbeweging u dat vandaag nog 

voorleggen. En... als ze dan bovendien vragen, vràgen, wààr met zoveel woorden in het Nieuwe 

Testament staat, dat er ergens een kindje gedoopt werd, dan zult u moeten erkennen: "Nergens!" Ja, u 

kunt dan nog wel wat tegenstribbelen, en vragen "...of dan al die gezinnen die gedoopt werden: van 

Cornelius, van Lydia, van de stokbewaarder, van Stéfanas in 1 Korinte 1, of dat dan allemaal maar 

kinderlóze gezinnen moeten zijn geweest...?" Maar uitdrúkkelijk?? Een verhaal over de doop van een 

kindje?? Nee! Eerlijk is eerlijk! Nee! Nergens! En als u de Pinkstermensen dan voorhoudt, dat volgens 

Colossenzen 2 de doop toch in de plaats van de besnijdenis gekomen is, tsja...! dan verklaren zíj die 

Schriftplaats ànders! Dus dan bent u weer net zo ver. 

 

     De Middeleeuwse Kerk heeft daar een uitvlucht op gevonden. Deze: dat ze de kindertjes dan ook 

eerst belijdenis des geloofs lieten afleggen... met de mond van een ànder! Dan was dus aan de letter van 

de wet van Marcus 16 voldaan: "...Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn..." En in diezelfde lijn 

zijn de latere Dopersen en Doopsgezinden doorgegaan, alleen consequenter. Zíj hebben geëist: "Eérst 

geloofsbelijdenis met de éígen mond!" Andere Christenen, bijvoorbeeld de Darbysten, doen ook zo, en 

dr. Kuyper schreef wel honderduit over het verbond, maar was inzake de grónd voor de kinderdoop even 

subjectivistisch. En dr. K. Dijk op de kansel van de Julianakerk in 1944: dito. Als zo'n kindje 

wedergeboren was, en het dús -want dat was hún opvatting van wedergeboorte- als zo'n kindje dús het 

geloof bezat, zij het dan ook nog maar het geloofsvermógen, dàn ontving zo'n kindje toch een vólle 

doop! 

 

     Hè! Wat moeilijk toch, hoor ik daar iemand klagen; wat sàài!, en wat vervelend allemaal! Je hersens 

zouden ervan kraken! Ja! Dat moeten onze studenten nu leren, de aanstaande dominees, de kandidaten in 

de theologie! En dan... ja! dat moet je weten om je vijanden van je lijf te houden! En dat, terwijl de 

waarheid toch zo kort en eenvoudig is! In héél de wereld van het Nabije Oosten stond dít vast: dat een 

grootkoning een verbond aanging met een van zijn vazallen. En als dat gebeurde, dat dan onder de zégen 

én onder de vlóék van dat verbond -in geval van ontrouw, ziet u?- niet alleen de man zélf viel, die vazal, 

maar óók zijn vrouw, of vrouwén, z'n harem, en àl zijn kinderen, vooral zijn opvolger, en àl zijn 

kleinkinderen, en àl zijn mensen, burgers, slaven, en àl zijn soldaten vooral, en héél zijn land, en àl zijn 

goed en have, vee, enzovoort, enzovoort... àlles! 

 

     Zolang de Pinkstermensen, en allen die in de grond der zaak met hen één lijn trekken -Roomsen, 

Doopsgezinden, Darbysten, Kuyperiaanse Synodalen- zolang zij díé les van de Heilige Schrift nog niet 

hebben leren verstaan, ook niet -dank zij het licht van de schitterende resultaten der moderne 

archeologie-, dit A.B.C. des verbonds, zólang is elke hoop op een grondige verandering van overtuiging 



bij die mensen uitgesloten! Ze moeten éérst dàt zien: dat die koepel van het verbond, die stolp, dat 

verbond waarvan Jezus Borg geworden is, dat die stolp over ons heengezet is door Niemand minder dan 

onze Groot-Koning: God! En dat die stolp, die koepel ALLES!, ALLES!!, ALLES!!!, ALLES!!!!, maar 

dan ook AL-LES van ons overspant! Onszelf, onze goederen, vooral onze portemonnee, roerende en 

onroerende goederen, geld en goed en natúúrlijk... het líéfste goed, dat God ons toevertrouwt: onze 

kinderen! Néé! Wàt zeg ik daar?? Gods kinderen! Góds kinderen! Nog toen Israël zijn kinderen aan de 

Kanaänitische afgoden wijdde, door het vuur deed heengaan -'t is gebeurd ten dage van Ezechiël- toen 

klààààgde God Zijn Israëlieten nog aldus aan: "Wat hebt ge met MIJN kinderen gedaan??" 

 

     Ziedaar eerst een herinnering aan het verband tussen verbond en doop. Ik moet er bij zondag 30 nog 

eens op terugkomen. En nu het volgende -vanzelf- over het verband tussen verbond en avondmaal. 

 

     Och gemeente, wanneer u er rekening mee houdt dat de kennis van de verbondsstructuur der wereld 

van het Nabije Oosten naderhand verloren is gegaan, dan gaat u ook over dat andere overbodige 

probleem van de Middeleeuwen eens wat milder denken. Dwalingen kunnen zo goed bedoeld zijn! 

Dwalingen kunnen voortkomen uit de innige begeerte, om aan de letter van de Heilige Schrift recht te 

doen! Dat zagen we daareven bij de doop. In Marcus 16 stónd toch immers: "Wie geloofd zal hebben, en 

gedoopt zal zijn..."? En... dat zien we nu ook bij het avondmaal. Had, hàd de Here Jezus dan niet gezegd, 

létterlijk gezegd: "Dit is Mijn lichaam..."? Welnu, getuigde het dan niet van ernst, van diepe ernst, van 

blóédige ernst, toen in het jaar 831 -let op dat jaartal: 831!- een zekere Radbertus, hier in Gallië, in 

Frankrijk, dus in West-Europa, beweerde, dat daaruit, uit die woorden "Dit is Mijn lichaam...", dús, dús, 

dús -denk om dat woordje "dus"- moest volgen, dat brood en wijn des avondmaals veranderden, 

verànderden, in het lichaam en bloed des Heren; wat later genoemd is "trans-substantiatie"? Toen is die 

Radbertus eerst nog niet helemaal serieus genomen; openlijk tegengesproken door dé theoloog van toen: 

Ratramnus, theoloog aan het hof van Karel de Kale. En de meerderheid stond toen absoluut niet achter 

de theorie van Radbertus, die van de verandering. Maar nà die tijd kwam er een àndere tijd! En toen zijn 

de rollen successievelijk, niet zo heel snel, maar toch op den duur, in de tijd van drie, vier eeuwen, 

almeer en almeer omgekeerd, en tenslotte is in 1215 als kerkelijk dogma uitgesproken: de 

wezensverandering, de transsubstantiatie van brood en wijn des avondmaals in lichaam en bloed van 

Christus. En dat is geweest een dogma, dat zelfs Luther -nou, die durfde toch wel wat aan!- waaraan 

zelfs Luther zich niet ten volle heeft kunnen ontworstelen. Vóór hij een zeker godsdienstgesprek met 

Zwingli aanving -u weet dat Zwingli van die veranderingsleer niets moest hebben; jammer dat die man 

zo jong gesneuveld is!- vóór die conferentie schreef Luther met krijt op de tafel daar voor hem: "Hoc est 

meum corpus"; dat wil zeggen: "Dit is Mijn lichaam". En dàt weten we nu wel: dat was een loos gebaar. 

Dat leek nu wel verbazend dapper, maar dat was een loos gebaar, want het was nou net de vraag wat die 

woorden betekenden; daar heb ik het nu vanavond over. Maar de geste van Luther zei al genoeg, en bij 

het afscheid kreeg Zwingli dan ook geen hand, geen broederhand. 

 

     Wàt een spektakel toch! Wat een spektàkel!, wat een spektakel! En dat allemaal voor niks, door 

misverstand! 

 

     We gaan nog eens terug. Eeuwen terug; terug naar het begin, toen de Here Jezus daar zat te midden 

van Zijn discipelen, en wat waren dat voor mensen? Theologen? Theológen...?? Vissers! Van het woord 

"transsubstantiatie" hadden ze vast en zeker nog nooit gehoord! En kandidaten in de theologie waren ze 

ook niet! Maar ze hebben de bedoeling van hun Meester bést begrepen! Metéén! En kunnen onthouden, 

en aan ons doorgeven! En hoe kwam dat nu? Wel, zij kenden de foederale termen, het verbondsmatig 

spreken van hun omgeving. Neem bijvoorbeeld de term "een verbond sluiten". Sluiten, jawel. Zo 

vertalen wij 't. En 't is goed hoor! Maar bedenk wel, dat men én in het Hebreeuws van het Oude 

Testament, én in het Grieks van het Nieuwe Testament niet placht te spreken van "een verbond slúíten", 

maar van "een verbond sníjden"! Snijden... En hoe ging dat snijden dan toe? Dan werd er een dier 

geslacht, zeg een schaap. Bij de Hethieten ook wel een varken, of een ezel. En als dat dier dan geslacht 

was, daar dood neerlag, dan werd daarvan telkens een stuk afgesneden, van dat dode dier, en dan werd 

dat stuk omhoog gestoken, en dan werd er plechtig verklaard: "Dit oor is niet het oor van dit schááp..." 



-of van wat voor dier het dan was- "...maar dat is het oor van ú!" En dan volgde de naam van de vazal, 

van de leenman. Laat ik eens een Hethietische naam noemen: Hattusilís. "Van jóú, Hattusilís! voor het 

geval dat jíj ontrouw mocht worden aan dit verbond, dan gaat jóúw oor eraf!" En dan werd daarna de 

kop omhooggestoken. En dan zei men: "Dit is niet de kop van dit beest, maar dat is jóúw hoofd! Dat 

gaat er àf! En van je zóón! En van je kléínzoon: dat gaat er àf! Bij óntrouw!" Zó werd dat ieder ogenblik 

uitgesproken; bij het afsnijden van het oor, bij het afsnijden van een poot, bij het afsnijden van een kop, 

enzovoort, van zo'n dier. Dat waren bekende rites. Rituele, foederale, contractuele actes, handelingen; 

verbóndshandelingen! 

 

     Kunt u nu begrijpen dat in díé wereld het woord "verbond" en het woord "vloek" synoniemen van 

elkaar zijn geweest? Ook in de Bijbel? "Verbond" en "vloek" wisselen elkaar af. Kijk, dat is weer iets 

voor ons om te onthouden, gemeente! Ach, ik denk wel eens: "Hadden we daar maar goed aan gedacht 

in het jaar 1944, in de Vrijmakingstijd! Dat aan Gods verbonden twéé sancties hangen: niet alleen zégen 

in geval van géloof en gehóórzaamheid, maar óók vlóék, in geval van óngeloof en àfval!" 

 

     Dus wat heeft de Here Jezus bedoeld met die woorden: "Dit is Mijn lichaam..."? En met die 

woorden: "Deze beker is het níéuwe verbond..." -niet het oude, van Horeb- "... het níéuwe verbond in 

Míjn bloed..." -niet het verbond van Horeb, maar:- "...het níéuwe verbond in Míjn bloed..."? Dat is 

eenvoudige verbondstaal geweest, voor de discipelen heel niet moeilijk: contracttaal! De Here Jezus 

verklaarde Zichzelf trouwens daarna nog wat nàder, want Hij zei: "Dit is Mijn lichaam... dat voor u 

gegéven wordt"! En ook: "Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed... die voor u úítgegoten 

wordt"! U ziet het: de Here Jezus heeft Zichzelf aangewezen als de Drager van vloek, van de 

verbóndsvloek, in de plaats van allen die in Hem geloofden, en zóúden geloven. Hij heeft daarmee, door 

dat brood, en door die beker, en door die uitspraken, gedaan wat Paulus later in Galaten 3 aldus onder 

woorden bracht: "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door voor ons een vloek te wórden, 

want er staat geschreven: "Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt." Dàt is nu alles! 

 

     En nu ben ik haast uitgesproken. Mag ik nog even een korte terugblik met u werpen op de 

Catechismus? Speciaal op zondag 29? U begrijpt natuurlijk wel: de opstellers van zondag 29 hebben de 

resultaten van de hedendaagse opgravingswetenschap nog niet gekend. En daarom: wat een leiding van 

God! Wat hebben ze -door Gods goedheid- toch de bedoeling van de Heilige Geest -voor die tijd!- al 

aardigjes, kéúrig! onder woorden gebracht! 't Had wat korter gekund; 't is een beetje erg lang, maar... 

hoor nou-es! Vraag 78: "Worden brood en wijn dan in het wezenlijk lichaam en bloed van Christus 

verànderd?" Antwoord: "Welnee! Ben je nou helemaal mal! Hoe kom je dààr bij?? Het water van de 

doop veranderde toch ook niet in Christus' bloed? Nu, evenmin het brood bij het avondmaal, en de beker 

met de wijn erin, bij het avondmaal...!" Maar wél is het zo, dat er in de Bijbel over dat doopwater 

gesproken wordt alsóf het Christus' bloed, en Christus' Geest Zélf is. Nu, en zo is 't nu ook met brood en 

wijn van het avondmaal. Christus sprak -inderdààd, Hij sprak, daar hoeven we helemaal niet omheen te 

draaien!- Hij sprak: "Dit is Mijn lichaam!" Hoe dat kan? En dan zegt Antwoord 78: "Dat is dan 

gesproken naar de aard en eigenschap der sacramenten." Kijk, dat heeft onze Catechismus dan voor zijn 

tijd dan toch maar keurig opgelost! Schitterend onder woorden gebracht! Want dàt is 't geweest! 

Zégeltaal! Heel gewone verbóndstaal! De taal van dàt verbond, broeders en zusters, waartoe u en ik, met 

heel ons hebben en houden, óók behoren! Jajaja!! Wij stààn onder die stolp! We hóren er bij! Die stolp 

staat over u heen, al zou u niet eens willen! Maar u hóórt er bij! Maar daarover -Deo volente- een 

volgende keer nog. 

 

     Zó, als over een verbondsofferdier, heeft onze Here Jezus over Zichzelf gesproken, terwijl Hij... wat 

dééd Hij eigenlijk? Hij nam een brood, niet stukjes brood zoals ik die krijg, nee, maar Hij nam een 

bróód! En daar brak Hij stukjes van af, en die deelde Hij uit, en Hij zei van dat brood: "Dat ben Ik! Dat 

is Mijn lichaam!" En daarna gaf Hij de drinkbeker rond, met de wijn erin, en Hij zei daar ook van: "Dat 

ben Ik!" Moest het nóg eenvoudiger? En veelzeggender? Nee! 

 

     Luisteren we nog éénmaal naar Paulus: "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, door voor 



ons een vloek te wórden, want er staat geschreven: "Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt."! 

  

                                             Amen. 

 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 18 juni 1972 

 


