Schriftlezing: Lukas 22:14-23 Tekst: Lukas 22:19-20
Thema: Brood en Wijn Zingen: Ps. 65:1 en 3, Ps.
36:2, Ps. 22:12 en 13, Ps. 116:1,3,5 en 7, Simeon:1

Het herinneringsbrood verzekert ons keer op keer
opnieuw: Ik voor u…! Zo voedt dit brood vandaag en
wordt het één met ons bestaan.

Hoofdpunten van de preek
Jezus richt onze aandacht op het brood en de wijn
van het Pascha. Hij vertelt Zelf de betekenis van
beide tekenen:

Wijn
Wijn drink je op en daarna wordt het snel in de
bloedsomloop opgenomen om overal te komen.

Brood
Brood betekent voeding. Door het te eten wordt het
opgenomen in ons lichaam.
Jezus geeft Zijn discipelen herinneringsbrood om te
eten. Al etend van het gebroken brood zullen de
discipelen denken aan Jezus.
Hij zegt: dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven
wordt. Aan het kruis laat Hij Zich ‘verbrijzelen’ om
de zonden te verzoenen. Voor u…
Voor de discipelen, voor een ieder die in Hem
gelooft. Jezus vergelijkt dat met het eten van het
Brood des levens.
(Over)gegeven. Het wordt uitgedeeld. Ten diepste
door God. Zo lief heeft Hij de wereld… we hoeven dit
brood – net zoals aan het Heilig Avondmaal –
slechts gelovig te ontvangen.
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Bij de beker wijn zegt Jezus: ‘deze beker is het
Nieuwe Verbond in Mijn bloed dat voor u vergoten
wordt.’
Bloed betekent in de Bijbel iemands ‘levensgeest.’
Jezus geeft Zijn bloed, Zijn leven voor de zonden
van de wereld. Zonder bloed geen vergeving.
De wijn herinnert ons dat: vergeven zijn uw zonden.
Maar, de wijn vertelt ons meer: dit is het nieuwe
verbond…
Jezus brengt het nieuwe verbond in vervulling. ‘Ik zal
Mijn wetten in hun verstand/ hart schrijven.’ Hartelijk
leven voor God. Van binnenuit. Door de levensGeest
van Jezus (waarvan de wijn het bloedloze beeld is).

