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Doet dit tot Mijn gedachtenis
... doet dit tot Mijn gedachtenis. ... Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
1 Korinthe 11:24,26
Hij kan het niet verdragen om vergeten te worden door degenen die Hij op aarde liefheeft tot het
einde. Onwaardige zielen, kunnen we naar waarheid zeggen. Ja, maar de Heer Jezus geeft om hen: Hij
is gestorven om hen tot de Zijnen te maken en rekent erop dat wij Hem gedenken – en daartoe geeft
Hij ons dat wat daar de liefdevolle uitdrukking van is.
Als het Avondmaal van de Heer iets duidelijk maakt als wij eraan deelnemen, dan is het dit: dat wij
Hem liefhebben en Hem missen in de wereld die Hem heeft verworpen. Hij beschrijft het Zelf als volgt:
‘Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij
komt.’
Deze maaltijd is als een gewaad van de Gemeente, die treurt in een omgeving die door de dood van
Christus een woestenij is geworden en waarin geen rust is voor haar hart. Ze verblijft rondom de plek
waar Zijn kruis en graf het hart van de wereld naar Hem toe uitdrukken. Door geloof kennen we Hem
in de heerlijkheid, en we vinden rust in de omgang met Hem daar. Maar dit maakt de verwerping van
Hem door de aarde – en het kruis waardoor de wereld voor ons gekruisigd is en wij voor de wereld –
alleen nog maar scherper voelbaar.
We roepen onszelf weg van dit verschrikkelijke toneel en verwijderen ons er in de geest zo ver mogelijk
van, terwijl we streven naar een completer vereenzelviging met Hem in Zijn verwerping, als het beste
en heerlijkste deel dat Hij ons in zo’n wereld kan geven. Dit is niet een verdienste van een ‘gevorderd’
Christen, maar iets waarnaar Christus zoekt in het hart van iedereen die Hem liefheeft. Luister hoe Hij
zegt: ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’, en opnieuw: ‘verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’
Het is niet zo dat Hij Zich afvroeg: missen ze Mij wel? Verlangen ze ernaar dat Ik terugkom?
Geliefden, welk antwoord geeft ons hart op de oproep van Zijn liefde?
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