Schriftlezing: Johannes 6:35-59, Tekst: Joh. 6:55-56
Thema: HC28-30a Zingen: Ps. 105:1 en 22, Ps.
48:4, Ps. 23:1,2 en 3, Ps. 16:3 en 6, Ps. 25:7
Hoofdpunten van de preek
De HC kiest in de uitleg van de HA een insteek die
past bij hét thema van de HC: de enige troost.
Hoe [v&a 75]
Het HA vermaant (d.w.z legt uit) en verzekert dat we
gemeenschap hebben met het offer van Christus en
al Zijn verdiensten.
Uitleggen: zoals elk mens eet en drinkt, eet en drinkt
de gelovige voedsel en drinken voor de ziel:
Christus. Hij heeft gezegd: Mijn vlees is het ware
voedsel…
Hoe verzekert het HA de gelovigen dat ze delen in
het offer van Christus? De HC sluit helemaal aan bij
de instellingswoorden; doet dit tot Mijn gedachtenis.
Zo dus! Door gelovig gehoorzaam en gehoorzaam
gelovig te doen wat Jezus ons opdraagt en dat zó te
doen dat we het gaat om Jezus.
Daarbij en daardoor mag de gelovige het weten:
Christus deed dit ook voor mij, net zo zeker als ik eet
en drink. Daardoor wordt de gelovige ook gesterkt:
Christus voedt ons tot het eeuwige leven.
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Wat [v&a 76]
Het teken van het HA vraagt om uitleg. In twee
woorden gaat het om vergeving en gemeenschap:
 Door het geloof nemen we Christus aan. Jezus
vergelijkt geloven met het eten en drinken van
Zijn lichaam en bloed (Joh. 6:55), Zijn leven, Zijn
bestaan dat Hij offert aan het kruis om ons het
eeuwige leven te geven!
Brood en Wijn van het HA krijgen door Jezus’
uitleg deze bijzondere betekenis en verzekeren
ons dat dit echt voor ons geldt.
 Het HA wil ook de gemeenschap, de eenheid
met Christus versterken (Joh. 6:56. Steeds weer
op Hem gewezen worden en aan Hem
herinnerd worden… we zijn van Christus (HC1)
en we leven door de Geest van Christus. Dit
gaat alle relaties te boven: een diepere, innigere
en intensere band bestaat niet.
Waarom [v&a 78-80]
Geen bijgeloof! Geen vage mystieke rookgordijnen
rondom het HA. Brood blijft brood. Wijn blijft wijn.
Daarom geen aanbidding (80)
Door de instellingswoorden van Christus krijgen ze
hun betekenis. Het is een manier van spreken (78)
die aansluit op de taal van het geloof die Christus
sprak.
Christus’ offer is eten en drinken voor de ziel,
voedsel voor onderweg, verzekering dat het echt
waar is: Christus heeft genoeg gedaan.

