
Verkondiging bij de viering van het Avondmaal op 25-10-2020 

Welkomkerk- Zuidland 

 

Lezing: Hebreeën 12: 1-3 

 

Intro 

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Het is een zin 

die we de afgelopen zeven maanden al weet ik hoeveel keer gehoord 

en gezien hebben. Een uitspraak, die op de achtergrond van ons 

denken en doen een rol zou moeten spelen, zoals die ook letterlijk 

de achtergrond vormt van iedere persconferentie die Mark Rutte en 

Hugo de Jonge tot nu toe hebben gehouden (foto). 

Maar soms vraag je je af of we daar nog in geloven – afgezien van 

de vraag of iedereen daar ook aan wil meewerken. 

Alleen samen! 

Lukt het om elkaar op afstand vast te houden in dit gevecht, dat 

een jaar geleden niemand van ons had voorzien. 

 

Het waren gedachtes die bij mij opkwamen in de afgelopen week, 

waarin de voorbereiding van deze Avondmaalsviering de aandacht 

vroeg. Een liturgie met thema’s en liederen rond de Maaltijd van 

de Heer, maar ook rond het standhouden met de blik gericht op 

Jezus Christus. 

 

Vorige week hoorden we over de vrienden van Daniël; Daniël, de 

Joodse wijze, ziener en rechtsgeleerde aan het hof van koning 

Nebukadnezar. 

Toen ik me afvroeg of hij en zijn vrienden ook in het rijtje van 

geloofsgetuigen van Hebreeën 11 staan – en dus even op zoek ging – 

kwam ik daar zijn naam niet tegen, maar wel de korte zinnetjes 

‘die leeuwen de muil toeklemden’ en ‘aan het vuur zijn laaiende 

kracht ontnamen’. Dus toch ... Blijkbaar is de rij van gelovigen 

uit het Oude Testament zo omvangrijk dat de laatste alleen maar 

sober worden aangeduid. 

En wil de schrijver een ander punt maken, dan nog meer namen aan 

zijn lijstje  toevoegen en dat blijkt ook wel bij zijn overstap 

naar wat wij kennen als Hoofdstuk 12. 

 

‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn’ ... Opeens 

verspringt het beeld naar een groot stadion alsof alle gelovigen 

dáár zijn binnengewandeld en hebben plaatsgenomen op de tribune. 

Een enórme menigte, op anderhalve centi-meter afstand van elkaar 

en zij moedigen nu óns aan om onze eigen wedloop, wedstrijd te 

lopen. Een beeld uit de sportwereld, dat we wel vaker in de 

brieven van het Nieuwe Testament tegenkomen. 

Lopen alsof ons leven ervan afhangt... En het is opvallend dat de 

schrijver ons en de lezers uit de eerste eeuw aanspreekt met ‘wij’ 

– niet ‘jullie’ moeten dit of dat, maar wij allemaal als gelovigen 

van het nieuwe Verbond lopen die wedstrijd. 



Een aantal zaken wordt bij dat ‘wij’ genoemd, om als eerste maar 

het woord ‘vastberaden’ te noemen. Dat was voor mij ook de eerste 

link met de openings-slogan ‘Alleen samen’. Volharden is een 

bekend woord in dit opzicht. Blijkbaar is het een heel gevecht dat 

gevoerd wordt op al die rondes op de sintelbaan van het geloof. 

Dan moet je ook geen ballast met je meedragen. Al het overbodige 

moet dan echt over boord, in het bijzonder de last, het gewicht – 

overgewicht van de zonde. Je raakt erin verstrikt, horen we. 

 

Ja, waar denk je aan als je dat woord ‘zonde’ hoort? 

Iedereen zal daar een eigen invulling aan geven. Sommigen mensen 

kennen het woord niet eens meer... 

Zonde ... is dat groot of klein? – in ieder geval is het iets wat 

je verhouding met God kan belemmeren; je struikelt over je eigen 

benen; je mist, bereikt je doel niet meer. 

Want dát is – zoals wel bekend – de oorspronkelijke betekenis van 

zondigen. Missen: als een pijl, die zijn doel mist, als méns je 

doel missen; je einddoel, je bestemming niet bereiken. 

Gooi het daarom van je af – alles wat in de weg zit! 

 

En dan het belangrijkste: Houd je blik gericht op Jezus! 

In de weg, die wij gaan door het leven, is er Eén, die voorop 

gaat: Jezus Christus.  

Hier staat alleen de naam Jézus, alsof het wil zeggen: de aardse 

Jezus, te midden van alle pijn en zorg van mensen om Hem heen; die 

Jezus, die als Rechtvaardige toch de weg naar het kruis ging. Hij, 

die zijn hemelse status opgaf, Hij is het die ons in het hier en 

nu wil voorgaan. 

 

Jezus is de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Hij is het 

fundament, maar ook de Voorloper. Hij is zijn weg door de wereld 

gaan, vanuit het vooruitzicht op de grote vreugde, die op Hem 

wachtte. Daarom had zelfs het kruis zijn dreigende werking 

verloren. Jezus kende het vooruitzicht op de hemelse heerlijkheid, 

hier aangeduid met ‘zijn plaats aan de rechterhand van God’. 

 

Dat is ook wat wij vanmorgen mogen vieren. 

Niet een nederlaag, geen doodlopende weg, 

niet een dodelijk einde, máár de overwinning, 

een uitweg – Exodus – een weg naar het Leven. 

 

Brood en wijn, druivensap zijn voor ons de symbolen dat het Kruis 

van Jezus Christus, niet een zinloos martelwerktuig is geweest, 

maar de doorgang naar het Leven. 

 

Als we ook vandaag, op zondag gesterkt worden aan zijn Tafel, dáár 

gast mogen zijn – en dat mág, we zijn welkom! – dan zijn we ook 

uitgenodigd om op maandag en iedere dag van ons leven in zijn 

voetstappen te gaan. 



En... verlies dan de moed niet, geef niet op – dat is was de 

schrijven van de Hebreeënbrief zegt. 

Want je ziet toch hoe Jezus stand hield – zelfs bij alle 

tegenstand. Daarom is Hij niet alleen het begín en fundament van 

ons geloven, maar ook de ‘voltooier’. Daar wordt in het Nieuwe 

Testament een zelfde woord gebruikt als bij dat laatste woord van 

Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht’. Mijn weg op aarde is 

voltooid! 

 

En zó zal Hij ook onze levensweg voltooien, het ons tot een goed 

einde laten brengen. 

Laten wij daarbij ons oog gericht houden op Hem. 

Alleen sámen met Hem bereiken we het doel. Zullen we niet meer 

missen. En dan ook samen met elkaar. 

 

Misschien mag dat ook de geloofs-inspiratie zijn in deze tijd. 

Om niet de moed te laten zakken, maar in ons persoonlijke gevecht 

– als we zélf zijn geraakt door het virus, want dát gebeurt steeds 

meer – als we onder druk leven, omdat in zorg en werk de effecten 

steeds voelbaarder worden, om dán als het ware óp te staan van 

deze Tafel, en het uit te spreken: ‘ik, wij geloven in het Leven 

door Jezus Christus’. 

 

Dáárom blijven we positief in de wereld staan, volgen we géén 

doem-scenario’s, zeggen we ‘Alleen samen’ – en is dat iedere dag 

de achtergrond van waaruit we leven. 

Samen de wedstrijd lopen – en pas na de finish gaan we erbij 

liggen. De blijdschap, vreugde in het leven niet kwijt, maar als 

het ware ‘met de handen in de lucht’ – zoals Chantal Blaak vorige 

week bij de ronde van Vlaanderen – het laatste stukje naar de 

finish! 

 

Wij mogen, hier in kleine kring en u en jullie allemaal thuis 

verbonden zijn met de Heer en met elkaar. Hij komt ons tegemoet 

met de tekenen van zijn lichaam en zegt: ‘Ook voor jou’. 

Zouden we dan niet vol vreugde de nieuwe week in gaan. 

De overwinning kómt! Voor ons allemaal samen... 

Jezus Christus is er de garantie voor! 

Dat is een geloofsuitspraak, mar toch! 

Hij zal ons de overwinning geven. 

                                                Amen 

 

 


