
Liturgie avonddienst      
Thema: zie, het Lam Gods
(met viering maaltijd van de Heer) 

1. Votum

2. Zegengroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. (amen)

3. Zingen: LvdK 177:1,2,6

4. Gebed

5. Schriftlezing: Lucas 22:1-23 

6. Zingen: LvdK 183:3,4

7. Preek n.a.v. 1 Korintiers 5:7

8. Amenlied: LvdK 178:1,2,4,5,8,9

9. Gebed

10. Viering van de maaltijd van de Heer:
Schuldbelijdenis: Psalm 51:3,4
Bijdrage cantorij: Agnus Dei
Geloofsbelijdenis: Gezang 91
Viering
Hallelpsalm: Psalm 117

11. Inzameling van de gaven

12. Slotzang: Gezang 89:3,4

13. Zegen
De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de 
heilige Geest zij met u allen. (amen)
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Preek n.a.v. 1 Korintiers 5:7 Zie, het lam Gods Emmen, Goede Vrijdag 2015

Agnus Dei – het lam van God. [dia1]
Het was de gewoonte dat het volk Israël op de eerste dag van het feest van het ongedesemde 
brood een eenjarige schaap of geit slachtte.
Een tastbare, bloederige herinnering, aan de bevrijding uit de onderdrukking in Egypte.
Daar kwam ook dat ongedesemde brood vandaan.
Ongedesemd = zonder gist. Dan bak je het brood, maar het rijst niet, het wordt niet hoog en 
luchtig. Het brood blijft plat en hard (Matzes). [dia2]
Dat symboliseerde de haast van het vertrek – er is geen tijd om het deeg te laten rijzen.
Zo snel mogelijk weg uit het slavenbestaan! 
Groot verlangen naar vrijheid – na zo lange tijd van knechting en onderdrukking is het heerlijk om 
echt vrij te zijn!
Later in de tijd kwam er ook de betekenis bij van zuiverheid. 
Want gist is een schimmel – onrein dus. 
Symbool van de zonde dat het hele leven doortrekt, zoals gist een heel deeg doet rijzen.
De Israëlieten hebben er een ritueel van gemaakt: de dagen voor het feest houden ze grote 
schoonmaak; het hele huis wordt op de kop gezet om elk restje gist, ieder kruimeltje brood, cake, 
koek, pasta, bier op te vegen en weg te gooien. 
Want helemaal rein moet je zijn voor Pesach.
[dia3]
En op de eerste dag van dat feest werd dus het lam geslacht.
Dat gebeurde bij de bevrijding uit Egypte door de vader thuis; later deed men het in de tempel.
Ieder gezin, iedere familie, z'n eigen lam.
Exodus 12 schrijft precies voor waaraan het lam moet voldoen en hoe het moet gaan.[dia4]
Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. Het 
dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: 
met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er 
toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je 
sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van JHWH, het 
pesachmaal. 

Wat verder belangrijk was:[dia5] het bloed van het lam moest worden opgevangen in een schaal, 
en met een bundeltje hysop (dat is een plant met kruidige takjes) aan de deurposten gestreken.
Dat was zelfs een kwestie van leven of dood. [dia6]
Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, zegt JHWH, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel 
van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik 
ben JHWH. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat 
merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 
Als er bloed aan de deurpost was gestreken zou JHWH voorbijgaan.
Maar dat moest je wel geloven! Je kon ook zoiets hebben van: nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen 
– dood...?!
De Egyptenaren hebben het geweten: wat een vreselijke plaag trof hen – stel je voor: alle oudste 
zoons dood! Wat een verschrikkelijk drama!
Daarom was het een geloofsdaad, dat strijken van het bloed van het lam aan de deurposten.
Alleen als er bloed was, zou JHWH aan de doodsengel opdracht geven om voorbij te gaan.
[dia7]Voorbijgaan – de dood ging voorbij. De straf gaat voorbij.
Voorbijgaan – daar komt die naam vandaan. Die drie hebreeuwse medeklinkers P-S-CH betekenen 
dat. (Later in het Nederlands ingevuld als Pascha, nu vaak Pesach.)
En de kinderen die erbij zijn als het Pesachmaal gevierd wordt, moeten vragen stellen: wat 
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betekent dit gebruik? 
En dan moeten de vaders en moeders antwoord geven: Wij brengen JHWH een pesachoffer omdat
hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij 
gespaard. 
Daarmee wordt duidelijk dat de Pesachmaaltijd niet maar een herinnering aan iets is wat in het 
verleden heeft plaatsgevonden, maar dat je er nu zelf ook deel aan hebt, er onderdeel van uit 
maakt. Gedenken is iets levend houden.
[dia8]
Agnus Dei – het lam van God.
Toen Gods Zoon Jezus Messias op aarde was vierde Hij als rechtgeaarde Jood Pesach.
We hebben van Lucas gelezen de geheimzinnige omschrijving van de plek waar enkele leerlingen 
de maaltijd moeten voorbereiden –  het is wel duidelijk dat het geheim moet blijven.
Want Jezus verlangt er hevig naar deze maaltijd nog samen met zijn leerlingen te vieren voor zijn 
lijden aanbreekt – en daarom mag de kwade die op de loer ligt geen roet in het eten gooien!
Ook hier ontdek je weer wie de regie heeft: het gaat precies zoals de Heer aangeeft.
Tegelijk zie je de spanning toenemen. Eerst (Lucas 22:1) is het feest van het Ongedesemde brood 
bijna aangebroken. Dan (22:7) breekt de dag waarop het Pesachlam wordt geslacht aan. En 
uiteindelijk (22:14) is het zover: het Uur U.
Jezus ligt samen met de twaalf aan voor de maaltijd.

Agnus Dei – het lam van God.
Enkele jaren geleden was het inmiddels al weer.
Bij de rivier Jordaan; Johannes de Doper had naar Jezus gewezen en gezegd: zie het Lam Gods dat 
de zonde van de wereld wegneemt.
Herinnerden ze zich dat? Hier? Aan tafel?

Agnus Dei – het lam van God.
Het stond al jaren in de Profeten geschreven.
Bij de jaarlijkse lezing hadden ze het gehoord; ze kenden het woord van Jesaja over de lijdende 
knecht des Heren: als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
Herinnerden ze zich dat nu? Hier? Aan tafel?
[dia9]
Jezus ligt samen met de twaalf aan voor de maaltijd.
Hij kijkt de kring van vertrouwelingen rond. Wat heeft Hij er intens naar verlangd nog eenmaal dit
Pesachmaal met hen te eten. Tegelijk vertelt Hij dat dit voor Hem voorlopig de laatste keer zal zijn: 
Hij zal geen pesachmaal meer eten voordat het z'n vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van 
God.
Wonderlijk moet dat geweest zijn voor de apostelen, evenals alles wat daarna gebeurt. 
Jezus spreekt over een toekomstig samenzijn. Over lijden. En over vervulling – zal het hen niet 
geduizeld hebben? 
Pas later kun je het op een rij zetten en duiden:
– Jezus naderende dood is dus niet een definitief einde!
– En de belofte van het koninkrijk van God zal, ondanks alle dreiging, worden vervuld!
– En dit is niet het einde van een heerlijke traditie van maaltijden met Hem, integendeel!

Want zie: Jezus gaat de Pesachmaaltijd een nieuwe dimensie geven.
Heel bijzonder betrekt hij de symbolen van Pesach op zichzelf.
En zo wordt, wat in de volksmond vaak het laatste avondmaal heet, niet het laatste maar het 
eerste avondmaal als maaltijd van de Heer...
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Bij de Pesachmaaltijd wordt altijd een bepaalde volgorde (seder) aangehouden. Telkens wordt iets 
gegeten of gedronken waarbij wordt verwezen naar de geschiedenis van de uittocht.
Zo staan er voor iedereen op tafel vier bekers met wijn (of druivensap), die elk een eigen betekenis
hebben, gebaseerd op Exodus 6:5-7.
Bij de eerste beker wordt eraan herinnerd dat JHWH het volk zal leiden uit de slavernij van Egypte.
Over deze eerste beker spreekt Jezus de gebruikelijke zegenbede uit. 
Maar dan doet Hij iets bijzonders: Hij geeft zijn beker door, met de bedoeling dat ieder uit die ene 
beker drinkt. Dat laat zien dat er vanaf nu gedeeld moet worden!
Nogmaals wijst onze Heer dan vooruit naar de komst van het koninkrijk; pas als dat koninkrijk 
gekomen is zal Hijzelf opnieuw wijn drinken.

Als tijdens de maaltijd het ongedesemde brood aan de beurt is, breekt Jezus het en zegt dan niet 
wat gebruikelijk is: dit is het brood van de verdrukking, maar betrekt het op zichzelf: dit is mijn 
lichaam dat voor jullie gegeven wordt...
Opvallend is dat Jezus het brood en niet het vlees van het lam op zichzelf betrekt.
[dia10] Daarmee laat Jezus zien dat Hijzelf het lam is dat geslacht gaat worden. En dat, als straks 
zijn bloed vloeit, dat genoeg is voor altijd – daarna hoeft er nooit meer een lam geslacht worden, 
nooit meer bloed te vloeien.
Ons pesachlam, Christus, is geslacht..., zegt 1 Korintiers 5:7.
Voortaan zal bij iedereen die in geloof het bloed van Jezus aan de 'deurposten van zijn eigen leven' 
strijkt de engel van de dood voorbij gaan.
Maar dat moet je wel geloven: dat dankzij dat lichaam dat Jezus geeft jouw straf voorbij gaat.
Dat voor jou de dood voorbij gaat!
Wat een heerlijke betekenis: vrij van de knechting en onderdrukking, geen slaaf meer, maar vrij! 
[dia11]
Daarna is de derde beker met wijn aan beurt, het is de beker van de verlossing, het symboliseert 
het bloed van het lam. 
Ook deze betrekt Jezus nu op zichzelf, als een teken van het nieuwe verbond dat door zijn bloed 
gesloten wordt.
Na het Pesachlam bij de bevrijding uit Egypte, bij het eerste verbond, besprenkelde Mozes het volk
met bloed. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat JHWH met u heeft gesloten... 
(Exodus 24:8)
Nu, met het Pesachlam Christus, begint wat Jeremia heeft geprofeerd: De dag zal komen, spreekt 
JHWH, dat ik een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan toen ik hen uit Egypte leidde... Ik zal 
mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn 
volk... (31:31v)
Dat nieuwe verbond krijgt nu, met de dood van het ware Pesachlam Christus, rechtsgeldigheid.

Net als de mensen die het Pesachmaal vierden, zullen ook zij die de maaltijd van de Heer vieren, er
zelf helemaal in betrokken worden.
Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken, zegt onze Heer.
Dat gedenken is niet zoiets als je iets herinneren, er even aan denken, even twee minuten stil zijn, 
en dan gauw weer verder. 
Het gaat veel dieper: het is je er echt zelf helemaal onderdeel van weten, het is opnieuw de 
maaltijd gebruiken met je Heer, bij Hem aan tafel. Gedenken is het levend houden.
En je realiseren dat de beker voor jullie, voor ons, voor jou, voor mij, is uitgegoten. [dia12]
– Het is omhoog kijken naar het kruis en beseffen: dat U daar hangt Heer Jezus is ook vanwege mij.
Die vreselijke dood, die martelgang, die helse godverlatenheid – dat heb ik verdiend.
Het is vanwege mijn schuld, mijn zonde. 
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Ik heb geen schone handen. Het kan me niet onverschillig laten.
Ik heb schuld Heer – kyrie-eleison, vergeef mij, ontferm U over mij.
– Het is in de ogen kijken van het Lam dat geslacht is, ons Pesachlam Christus.
In die ogen vol pijn en verdriet, maar ook vol liefde – waarmee Jezus zegt: zoveel houd Ik van jou!
Waarmee Hij zegt: Ik houd zoveel van jou, dat ik jouw plaats inneem, jouw schuld draag, en jou de 
vrijheid geef.
Dank U voor zoveel liefde Heer!
[dia13]
Agnus Dei.
Ons Pesachlam, Christus, is geslacht.
Zullen we Hem niet huiverend en tegelijk vol dankbare liefde gedenken?!
En tegelijk alle oude desem wegdoen?
De besem door alle hoeken en gaten van ons hart en van ons leven – weg met alle onreinheid en 
onzuiverheid. Weg met alles wat ons besmeurt en besmet. Weg met alles wat vloekt met Gods 
heiligheid. 
Leg het neer onder het kruis.
Ons Pesachlam, Christus, is geslacht!
Is dat geweldig, cruciaal, indrukwekkend gebeuren, het niet meer dan waard ons leven aan Hem te
geven. En in vrijheid heen te gaan om vanaf nu niet meer te zondigen?!
Ons Pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem 
van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.

Amen
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