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Het Avondmaal van de Bruiloft des Lams 

 

 

Het Avondmaal des Lams is in de tale Kanaäns veelal eene dichterlijke benaming 

voor den hemel en de eeuwige heerlijkheid. Zoo vast houdt men zich over het 

algemeen overtuigd, dat hiermede niets anders dan de algemeene glorie en het geluk 

des hemels bedoeld wordt, dat verreweg de meeste verklaarders dit als eene 

onomstootelijke waarheid bij hunne lezers onderstellen. De hemelen zijn dan de 

eeuwige bruiloftszalen en de hemelingen de bruiloftsgasten en Christus de 

Bruidegom en dit alles sluit immers als een bus. 

Naar de ongewrongene en eenvoudige opvatting der profetie wordt hier echter iets 

zeer bepaalds mede gezegd. Een ieder die onbevangen Openb. 19 leest kan zich 

hiervan zelve overtuigen. Daar vinden we niet gesproken van het Avondmaal van de 

Bruiloft des Lams als iets vaag-symbolisch, maar als iets wezenlijks. Vers 9 luidt: “En 

Hij zeide tot mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het Avondmaal van de 

bruiloft des Lams. En Hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” 

Deze laatste verzekering is treffend. Gedurig ontmoeten we zulke korte en plechtige 

letterlijke verklaringen. Dewijl de Heere van te voren gezien heeft, dat de Vorst der 

duisternis in den loop der eeuwen zou trachten het profetisch getuigenis van zijn 

kracht en invloed te berooven, door de geloovigen wijs te maken, dat het alles maar 

dichterlijke voorspiegeling is van iets schoons, iets grootsch, iets heerlijks. Neen, zegt 

de H. Geest der profetie: wij hebben hier de waarachtige woorden Gods. Deze korte 

verklaring zegt ons, dat wij op de woorden moeten letten en niet aldoor behept zijn 

met de gedachte aan symbolen, poëzie of iets dergelijks. En verder zegt Hij ons dat 

deze woorden precies bedoelen wat ze zeggen. Het is toch immers eisch der 

waarachtigheid, om onmiskenbaar duidelijke taal te gebruiken. 

Ons dan houdende aan deze goddelijke vingerwijzing, wenschen wij ter nadere 

kennismaking met deze gewichtige zaak de volgende vragen te stellen: wanneer, wat 

en waar zal het zijn, en wie zullen er deel aan hebben ? 

1. Wanneer zal het Avondmaal van de Bruiloft des Lams zijn? —Niet thans in den 

hemel, want: 

a) Zijne bruid is nog niet volwassen en nog niet toebereid. 

b) Eerst nadat de Heere Jezus Christus is gekomen, lezen we er van. 

c) Eerst moet de ontrouwe bruid, de hoere Babylon geoordeeld worden. Zie Openb. 

18 en 19. 

En even weinig zal het Avondmaal van de Bruiloft des Lams al de eeuwigheid der 

eeuwigheden door gevierd worden. Indien het alzoo bedoeld was, dan was het beeld 

al zeer ongelukkig gekozen, want eene bruiloft, met name het avondmaal eener 

bruiloft, duurt maar zeer kort. Toch is de uitdrukking, “eeuwige bruiloftszalen” 

kennelijk geboren uit de onderstelling, dat deze Bruiloft heel de eeuwigheid in beslag 
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zal nemen. Openb. 19 leert ons echter duidelijk, dat er ook aan deze werkelijke 

Bruiloft en dit werkelijk Avondmaal een einde komt. Ze worden weldra gevolgd door 

de schrikkelijkste tooneelen van bloed en slachting, door den slag van Armageddon, 

den krijg des grooten Gods. Zeer treffend wordt daarbij het Avondmaal des grooten 

Gods gesteld tegenover het Avondmaal van de Bruiloft des Lams. Men zie de verzen 9 

en 17. 

Zoo komt het ons dan voor dat ook de gedachte van sommige Schriftverklaarders, die 

meenen, dat het Avondmaal van de Bruiloft des Lams geheel het duizendjarig rijk 

door zal duren op grond van de Schrift verworpen moet worden. Kennelijk moet het 

geplaatst bij de intrede van dit rijk. 

2. Wat zal het Avondmaal van de Bruiloft des Lams zijn? Hier dient men zich 

zorgvuldig voor tweeërlei uitersten te wachten, n.l. voor vervleeschelijking en voor 

vergeestelijking. Bij het eerste krijgen wij een Turkschen, of nog juister, een 

Mormoonschen hemel; bij het tweede vliegt alles heel schijngeestelijk in mist en 

nevel weg. Wij wenschen er verder aan te herinneren, dat we hier het hoogtepunt van 

de mystieke unie hebben, en waar deze als zoodanig een ondoordringbaar mysterie 

voor ons is, daar zal het ’t hoogtepunt hiervan dit wel niet minder wezen. Wij zullen 

er ons dus voor wachten om hier met grondlooze bespiegelingen voor den dag te 

treden. Slechts enkele zaken stippen we ter verduidelijking aan. 

a) Christus Zelf is de Bruidegom. Zoo heeft Hij Zichzelven meermalen genoemd. Zie 

Matth. 9: 15; 12: 1-13; 25: 1-10; de Apostelen spreken eveneens van Hem als de 

Bruidegom, Joh. 3: 29; 2 Cor. 11:2; Ef. 5: 22-32. Reeds deze veelvuldige 

heenwijzingen geven ons genoegzamen indruk, dat eene geestelijke verbintenis van 

Christus en Zijn volk, met heel de Schrift is ingeweven, en daarom van het 

allergrootste belang is voor alle liefhebbers des Heeren. 

b) Verder dient men hier te onderscheiden tusschen het huwelijk als zoodanig en het 

Avondmaal, dat daarbij plaats heeft. Van het huwelijk zelve wordt hier welbezien in 

het geheel niet gesproken. Op de vraag naar wat dit is, verwijzen we naar Ef. 5 : 27-

29; Col. 1 : 22 en 2 Thess. 2: 10. Het huwelijk komt eerst (zie vers 7), daarna het 

Avondmaal. 

c) Het Avondmaal wijst ons op de eenheid, de blijdschap, de rust, de vrede en de 

vrijheid der verlosten. Al deze gedachten waren van ouds toch veelal samengevat in 

de rijke gedachte van den laatsten maaltijd van den dag. 

We hebben hier de vervulling van het H. Avondmaal. Het profetisch karakter van den 

H. Disch is door de Kerk van Christus ten zeerste veronachtzaamd. Op de plaatsen, 

waar het N. T. spreekt over het H. Avondmaal—en die zijn op verre na niet zoo 

veelvuldig als men gewoonlijk meent—wijst het ons ook nadrukkelijk op de toekomst 

des Heeren. “Ik zal van nu af niet meer drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op 

den dag als Ik ze met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.” Matth. 26: 

9. Zie ook Markus 14: 25 ; Lukas 22: 16. En op de tweede hoofdplaats, alwaar van het 

H. Avondmaal breedvoerig gesproken wordt, vinden we het alweder direct 
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verbonden met de gedachte van de toekomst des Heeren. “Zoo verkondigt den dood 

des Heeren, totdat Hij komt.” 1 Cor. 11: 26. 

Het komt ons voor, dat de reden, waarom zoo weinig geloovigen de gewenschte 

vrucht van het H. Avondmaal trekken, juist hier gevonden moet worden. Men 

beschouwt het H. Avondmaal bloot als een herdenkingsmaal, waar men zich 

uitsluitend dient te bepalen bij Zijn lijden en sterven. Maar gesteld, dat Christus 

geleden had en gestorven was en Hij was niet weder opgestaan, dan waren wij, zegt 

de Apostel, nog in onze zonden en wel de ellendigste van alle menschen. Het is 

duidelijk, dat de Heere wil, dat de geloovigen evenzeer den blik voorwaarts richten. 

Er zij drieërlei blik. Allereerst naar het verleden, naar het historisch heilsfeit van Zijn 

verzoenend lijden en sterven. Dit blijft tot in de eeuwigheid door voor de verlosten, 

het grootste wonder van Gods genade en het zwaartepunt der verlossing. Daarom 

moet het oog des geloofs zich daarheen telkens weder wenden. 

Maar de Christus is geen doode Christus, neen, Hij is dood geweest en ziet Hij leeft in 

alle eeuwigheid. De Schrift wil niet dat we Hem bloot herdenken, maar dat we aan 

Hem denken als den levenden Heiland, die daar boven nog in liefde ons blijft 

gedenken. Vandaar dat we in de tweede plaats den blik der liefde naar boven moeten 

heffen, zooals ons Avondmaals-formulier het ook wil. 

Beide deze elementen kunnen echter zeer wel tegenwoordig zijn, en dat toch vele 

vromen wel gevoelen, dat ze niet den rijken zegen trekken, die er wel in is. Ze 

gelooven wel dat de Heere er meer ingelegd heeft, doch zij krijgen het er niet uit. En 

dit wijten ze dan wel heel terecht aan hunne zonde, maar daarmede hebben ze nog 

niet den eigenlijken vorm dezer zonde aangewezen. 

Wij meenen, dat hier de vorm van zonde schuilt, dat er een wezenlijke werking voor 

de rechte avondmaalsviering ontbreekt, n.l. de hope. En door hope verstaat het N. 

Testament veelal het geloof zooals het zich welverzekerd, vreugdevol en verlangens-

vol naar de toekomst met name de toekomst des Heeren richt en het heil daarmede 

verbonden. Wij moeten den dood des Heeren verkondigen, totdat Hij komt. Wat zegt 

dit? Alleen dit, dat het H. Avondmaal nooit mag worden afgeschaft ? Zeker, dit wordt 

er ons ook mede gezegd, terwijl daarmede tevens wordt aangeduid, dat het in dezen 

vorm en beteekenis wel zal vervallen bij de komst des Heeren, dewijl de schaduwen 

vervliegen, wanneer het Lichaam er is, de teekenen verdwijnen, wanneer Christus 

Zelf tegenwoordig is en de geloovigen alsdan geene versterking des geloofs, geene 

verlevendiging der hope en geene vermeerdering der liefde meer behoeven. 

Maar dit woord herinnert er ons voornamelijk aan, dat het Avondmaal, reeds zelve 

de vervulling zijnde van het Paaschmaal, op zijn beurt weder de profetie en 

afschaduwing, het voorbeeld en het voorspel is van het Avondmaal van de Bruiloft 

des Lams, wanneer al de geloovigen Hem in Zijn schoonheid aanschouwen zullen, 

van aangezicht tot aangezicht. En nu wil de Apostel zeggen, dat de geloovigen met het 

oog der hope moeten blikken op Zijne komst, wanneer de volle verwerkelijking van 

dezen heiligen maaltijd zal aanbreken, en waarvan de avondmaalsviering zelve reeds 

dient beschouwd als zalig onderpand en voorsmaak. 
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Tot geene andere gedachte leidt ons de Heere zelve in Matth. 26:29 en de verwante 

teksten bij de andere Evangelisten. Men heeft dit woord reeds vervuld geacht in het 

Heilig Avondmaal zelve, doch dan moet men aannemen, dat de Heiland Zelf het 

sacrament gebruikt en geestelijk Zijn eigen bloed drinkt. De verklaring, dat de Heere 

hier spreekt van de vervulling van het Joodsche Pascha houdt nog minder steek. 

Sommigen hebben gemeend, dat deze woorden hunne vervulling ontvingen, 

doordien de Heiland na Zijne opstanding en vóór Zijn hemelvaart met Zijne jongeren 

at en dronk, doch ook deze verklaring heeft te worstelen met onoverkomelijke 

hindernissen, want ten eerste is het lang niet zeker, dat Hij wijn, en wel nieuwen d. i. 

andersoortigen wijn met Zijne jongeren heeft gedronken. En ten andere is tegen deze 

opvatting, dat ze in het geheel niet rekent met de uitdrukking “in het koninkrijk 

mijns Vaders.” Waarbij nog gezegd kan worden, dat de jongeren ook zelve niet 

geloofden, dat ze in het koninkrijk waren, want zelfs na Zijne opstanding vroegen ze 

nog: “Heere zult Gij in dezen tijd het koninkrijk weder oprichten?” Zoo houden we 

het er voor dat deze woorden nog nimmer hunne vervulling erlangden, en eerst in het 

Avondmaal van de bruiloft des Lams zullen verwerkelijkt worden. Dus ook niet in de 

eeuwigheid, maar in het duizendjarig rijk moet de vervulling dezer woorden gezocht. 

In de eeuwigheid zullen buik en spijze ganschelijk te niet gedaan zijn, maar nog niet 

in de tusschenbedeeling van duizend jaren. Dat een woord als deze niet wel kan slaan 

op iets in het verleden, noch op de eeuwigheid, gevoelen de meeste verklaarders en 

predikers wel, weshalve men gewoonlijk liefst maar niet op zulk een tekst als deze 

ingaat, of, zoo men dit wel doet, alles vergeestelijkt in toepassing op het Avondmaal 

of den hemel der heerlijkheid. 

Vasthoudende, dat we hier de waarachtige woorden Gods hebben, verklaren wij 

echter dit Avondmaal van de Bruiloft des Lams voor eene geestelijk-lichamelijke 

werkelijkheid, en van de groote vreugde in het duizendjarig rijk en wel voornamelijk 

bij de intrede daarin. 

3. Waar zal dit alles plaats hebben? — Hier valt weinig van te zeggen, omdat de 

Schrift desbetreffende slechts weinige vingerwijzingen geeft. Maar de volgende 

plaatsen geven ons den indruk, dat het althans voor Israël in Jeruzalem zal plaats 

hebben: Matth. 8:11; 22:11-13; 25:6; Luk. 22:30; Jes. 25:6-9; Ez. 34:23, 24; 37:21-28; 

Joël 3: 17-20; Amos 9: 13-15. Dit is ook de meest algemeene gedachte. En voor den 

onbevangene zit hierin niets ongerijmds. 

4. Wie zullen aan dit alles deelnemen? — Christus en Zijne Gemeente, samenverga-

derd uit alle volken, zijn als de Bruidegom en de Bruid de hoofdfiguren. Doch alleen 

de idee van bruiloft en avondmaal zeggen ons reeds, dat er ook neven-figuren op dit 

feest van alle feesten zullen gevonden worden. Eene nauwkeurige lezing van de 

Openbaring van Johannes doet ons zien, dat dit dan ook werkelijk het geval zal zijn. 

Men vergelijke voorts het Hooglied van Salomo, Ps. 45 en de Gelijkenis der Tien 

Maagden. En na het volkengericht worden ook de volken genood. Zie Jes. 25. 

In het besef van zeer onvolkomen en gebrekkig over dit heilig mysterie der toekomst 

geschreven te hebben, maar ook terzelfder tijd staande in de overtuiging dat we hier, 
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althans in hoofdzaak, niets anders dan de waarachtige woorden Gods hebben 

ontvouwd, eindigen wij deze beschouwing. 


