
Lukas 22:7-38: Het laatste avondmaal

Observatie

Jezus stuurt Petrus en Johannes eropuit om het paasmaal voor te bereiden. Jezus voorspelt al hoe ze de man 

tegenkomen waar het gehouden gaat worden. En zo gebeurde het.

Ze gingen het pasmaal vieren. Jezus had vurig begeerd om het te vieren voordat hij zou lijden. Hij zal het zeker niet 

meer eten voor het vervuld is (made complete) in het koninkrijk Gods. Jezus liet de beker wijn rondgaan. Hij zou ook 

geen wijn meer drinken voor het koninkrijk van God gekomen is. Hij brak het brood en gaf het hun ‘Dit is mij 

lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis’ Na de maaltijd gaf hij de beker ‘Deze beker is het 

nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’

Jezus: ‘Wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt’ En de discipelen gingen discussiëren wie het zou

kunnen zijn.

Vervolgens gaan ze het hebben over wie de meeste is van hun. Jezus legt uit dat vaak de belangrijkste degene die 

bediend wordt is. Maar Jezus heeft hen gediend. De discipelen moeten dat ook doen, de eerste onder hen moet dienen.

De discipelen zijn altijd bij Jezus geweest in de verzoeking. Zij worden als koningen aan gesteld. De Satan heeft 

geprobeerd ze te verleiden, maar Jezus heeft voor ze gebeden dat hun geloof niet zou bezwijken. ‘En gij, als gij 

eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broederen.’ Petrus zegt bereid te zijn met Jezus de dood in te 

gaan, maar Jezus voorzegd de verloochening.

Toen Jezus de discipelen zonder geld of reiszak uitgestuurd had, hebben ze geen gebrek geleden. Maar u moeten ze 

wel geld en een reiszak meenemen en zelfs een zwaard want ‘Hij is onder de misdadigers gerekend’ moet in 

vervulling gaan. Ze hebben twee zwaarden. Jezus: ‘Het is voldoende’.

Interpretatie

Ze gaan het pasmaal vieren. Jezus heeft dit vurig begeerd. Waarom? Er gaan belangrijke dingen gebeuren. 

Waarschijnlijk dus ook belangrijk voor ons. Het avondmaal wordt ingesteld. Het nieuwe verbond gesloten.

Het pascha gaat vervuld worden in het koninkrijk Gods. Wat is dat? Het pascha is nog niet compleet. Het is niet af, 

niet vervuld. Dat gaat nu dus snel gebeuren. Komen we hopelijk achter als we de instelling van het pascha lezen.

Het koninkrijk Gods komt??

Jezus stelt het avondmaal in. Zijn lichaam wordt gegeven. Het bloed is het nieuwe verbond. Er is dus een oud 

verbond. Ja, het oude uit Exodus 24 is dus niet meer geldig.

Waarom wordt Judas hier op z’n plek gezet? De hele dood van Jezus moet gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat 

degene die het op z’n geweten heeft, een probleem heeft.

Ze gaan ruzieën over wie de meeste is. Jezus zet ze op hun plek, al komen ze wel op de tronen terecht. Bijna was het 

fout gegaan en had satan ze verleidt. Maar Jezus heeft gebeden. Dat helpt. En Petrus moet z’n broederen versterken 

als hij tot bekering gekomen is. Hij was dus nog niet bekeerd. Bekeren is het aannemen van Jezus’ offer voor je 

zonden. Dus dat duurt nog even. Daarna kan Petrus de rest helpen.

Dan wordt de verloochening voorzegd.

Wat is dat gedoe met die zwaarden en tassen enzo? Het wordt nu menens. De tegenstander is druk bezig. Dus er moet 

geestelijke oorlogsvoering aan te pas komen.

Toepassing

Bidden voor anderen dat ze niet verleidt worden helpt.

Doelen

Ze moeten weten:

• Wat het avondmaal en het pascha zijn

• Wat het lichaam en het bloed van Jezus zijn

• Het stuk begrijpen



Vragen:

Lees het stuk door

Waarom heeft Jezus vurig begeert het pascha te vieren?

Voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods? Leg uit.

Voordat het koninkrijk Gods gekomen is? Leg uit.

Wat betekenen het brood en de wijn?

Nieuw verbond? Wat was het oude?

Wat is vers 26-30? Wat kan je eruit leren?

Waarom wordt Judas hier op z’n plek gezet?

Satan had ze bijna verleidt. Waarom is dat niet gelukt? Wat is dus belangrijk?

Is Petrus nog niet tot bekering gekomen?

Wat is dat gedoe met die zwaarden en tassen enzo?


