
 
 

 

Jos Douma 

11 augustus 2013 

Doe dit, telkens opnieuw 
Verlangen naar het goede leven (8) 

Lucas 22:14-20 

Jos Douma 

 

 
08 11 2015 

Om te lezen 
Lucas 5:27-32 

Lucas 7:36-50 

Lucas 10:38-42 

Lucas 14:1-15 

Lucas 19:1-10 

 

Voor een geloofsgesprek 
1. Welke betekenis heeft Avondmaal 

vieren voor jou? 

2. Wat maakte volgens jou dat Jezus 

zo sterk verlangde om dit Pe-

sachmaal te vieren? 

3. Herken je de dubbele bevrijding of 

revolutie die Jezus komt brengen: 

verticaal én horizontaal? 

4. Welke van de vier genoemde 

kenmerken van het eten met Jezus 

vind je het belangrijkste? 

5. Hoe kun je de vier genoemde 

deugden praktisch toepassen op je 

werk en in je dagelijkse leven? 

6. Ben je het hiermee eens: Christus 

is al aanwezig als jij op je werk 

komt? 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.levenindekerk.nl  

www.plantagekerk.nl  

www.verlangennaarhetgoedeleven.wordpress.com  

 

Op de themazondag ‘Christen zijn op je werk’ gaan we bij 

Jezus aan tafel zitten: ‘bij Christus zijn in de kerk’. Hoe kan de 

avondmaalstafel een bron van inspiratie zijn als we aan onze 

werktafels, vergadertafels, kantinetafels zitten (of hoe onze 

werkplek er ook uit mag zien)? Hoe kunnen we wat we bele-

ven bij het eten met Jezus meenemen als we aan het werk zijn 

- of dat nu betaald is of vrijwillig (en uiteraard geldt dit voor 

heel ons doordeweekse leven, ook als we niet meer werken, 

nog niet werken, of geen werk hebben). 

 

Bevrijding en revolutie 

De context waarin Jezus het Avondmaal instelt, is die van het 

pesachfeest, het feest van de bevrijding uit Egypte. Maar nu 

gaat het niet alleen om terugkijken, maar ook om vooruitkij-

ken: ‘Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn ver-

vulling heeft gevonden in het koninkrijk van God’ (22:16). Het 

Avondmaal bevindt zich dus tussen de exodus die er was en 

het koninkrijk dat komt. Daarmee gaat het samen eten met 

Jezus ook niet alleen over de verticale dimensie van ons leven 

(bevrijding van onze zonden, persoonlijke verzoening: de ver-

ticale balk van het kruis), maar ook om de horizontale dimen-

sie ervan (een betere samenleving, gerechtigheid en barmhar-

tigheid in deze wereld: de horizontale balk van het kruis). Sa-

men eten met Jezus betekent een geestelijke én een maat-

schappelijke revolutie (Gert-Jan Roest in: Eten met Jezus). 

 

Eten met Jezus 

Opvallend: Jezus zegt dat hij er hevig naar heeft verlángd om 

dit pesachmaal met zijn leerlingen te vieren (22:14). Hij legt 

daarbij zelf een heel direct verband met zijn lijden. Het kruis 

komt al heel dichtbij. En Jezus spreekt over zijn lichaam en 

bloed om duidelijk te maken dat hij de dood zal ondergaan die 

onmisbaar is voor de komst van het koninkrijk. Hij gaat zich-

zelf geven en ontketent een geweldloze revolutie. Wat is daarin 

nu kenmerkend? Uit die overvloedige rijkdom aan betekenis-

sen van de maaltijd met Jezus kiezen we nu vier belangrijke 

kenmerken: 

1. Aanwezigheid: Jezus is vol verlangen helemaal aanwezig 

bij deze maaltijd. Vol overgave en zelfovergave - dat ty-

peert hem. Hij is immers gekomen om te dienen en zich-

zelf te geven. 

2. Vergevingsgezindheid: de tafel is vol van vergeving en 

verzoening. Dat is de kern van Gods heilsplan: dat onze 

zonden op Jezus terecht komen zodat wij weer in de ruim-

te kunnen staan die geopend wordt door de vergeving. Dit 

is het nieuwe verbond: een nieuwe verbondenheid dankzij 

het verzoenende werk van Jezus en dankzij de Geest. 

3. Gastvrijheid: er is ruimte bij God, want hij is een gast-

vrije God. En daarom is er aan deze tafel ook ruimte voor 

iedereen (zelfs voor een Judas). Want God heeft alle men-

sen op het oog. Zo barmhartig is hij. 

4. Dankbaarheid: het samen eten en het delen van brood 

en wijn is altijd ook een daad die dankbaarheid oproept: 

we mogen genieten van het goede leven dat we proeven. 

‘Doe dit, telkens opnieuw’. Dat gaat niet alleen over het ritueel 

van het avondmaal vieren en het gedenken van Jezus. Dat gaat 

over heel ons leven: ‘doe dit, telkens opnieuw’ is een manier 

van leven (way of life).  

 

Christus op je werk 

Zó is er ook een heel directe verbinding tussen avondmaal 

vieren en ons dagelijks werk en leven. Avondmaal is niet maar 

een liturgisch ritueel los van ons dagelijke leven. Hier oefenen 

we het goede leven dat we zeven dagen per week in de kracht 

van de Geest in de praktijk willen brengen, ook op ons werk. 

De vier kenmerken van het samen eten met Jezus worden zo 

ook vier deugden die we kunnen oefenen in ons dagelijks 

werk: 

1. Aanwezigheid: Christus is ook aanwezig op je werk; hij is 

er al voordat jij er bent. Zie hem ook in anderen. 

2. Vergevingsgezindheid: de werkplek is een plek waar 

fouten worden gemaakt en conflicten zijn. Een geweldige 

plek dus om vergeving en verzoening te oefenen. 

3. Gastvrijheid: aanvaard de ander die zo anders is. Laat er 

echt ruime voor hem en voor haar zijn. 

4. Dankbaarheid: wees dankbaar voor wat je ontvangt en 

deelt. Misschien ben jij het die een klaag- en moppercul-

tuur kunt ombuigen. 


