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Brit Chadasja Serie: Brood en Wijn
In de context van wat vaak “Het Laatste Avondmaal” wordt genoemd, gebruikte onze Messias bepaalde
metaforen, waarmee hij Zichzelf vergeleek met brood en wijn.
Lucas 22:17-20
En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder
elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk
van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen
met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn
gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Marcus 14:22-25
En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en
zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij
hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken
van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk
van God. (zie ook Mattheus 26:26-29)
1 Corinthiërs 11:23-26
Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus (Jesjoea
ha Masjiach) in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij
het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn
gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn
gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood
van de Heere, totdat Hij komt.
In het verslag van Johannes over het Laatste Avondmaal worden deze metaforen, waarin Jesjoea zichzelf
vergelijkt met brood en wijn, niet vermeld.

WAS DIT EEN NIEUW GEBOD?
Allereerst moeten we ons realiseren dat onze Messias geen gebod aan het Woord van God toevoegde.
Als hij dat wel had gedaan, had Hij namelijk Gods Wet overtreden, en dus hebben gezondigd (1 Joh. 3:4)
Deuteronomium 4:2
U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de
geboden van de HEERE (JHWH), uw God, die ik u gebied, in acht neemt.
Onze Messias laat zien dat de Torah nog steeds autoriteit heeft, door eruit te citeren:
Mattheus 4:4
Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar
van elk woord dat uit de mond van God komt.
Die instructie staat in Deuteronomium 12:32, en schetst de context van Deuteronomium 13, waarin een
valse profeet wordt gedefinieerd.
Volgens Deuteronomium 13, zou een valse profeet iemand zijn die met tekenen en wonderen komt, en die
geboden onderwijst die niet in de Torah staan. Als je geboden navolgt die niet van JHWH komen, dan is
dat gelijk aan het volgen van afgoden, omdat de geboden en autoriteit die we volgen en erkennen laten
zien welke god we volgen.
Dus, als onze Messias aan de Torah toevoegde of er vanaf deed, dan zou Hij worden gezien als een valse
profeet, op grond van de definitie die de Bijbel daarvan geeft.
Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “De Deuteronomium 13 Test.”
Brood en wijn hoorden tot de standaard gangen van een typisch Hebreeuwse maaltijd. Omdat er vanuit
werd gegaan dat ze bij elke gezamenlijke maaltijd aanwezig waren, gebruikte Jesjoea metaforen om die
elementen symbolisch met zichzelf in verband te brengen, en daarmee te dienen als herinnering aan het
Nieuwe Verbond en aan het werk dat Jesjoea zou doen.
Dit wordt geïllustreerd in Zijn uitspraak die door Paulus wordt geciteerd:
1 Corinthiërs 11:25
Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
Onze Messias vraagt ons om Hem te herdenken door de metaforische, symbolische aard van typisch
Hebreeuwse onderdelen van een maaltijd, niet meer dan dat.
Het was niet bedoeld als nieuw ritueel of gebod, maar om een bestaande traditie in verband te brengen
met onze Messias.
Simpel gezegd, Jesjoea gaf ons een Hebreeuws ´ezelsbruggetje´.

Een ezelsbruggetje dient als ondersteuning om iets beter te kunnen onthouden. Met andere woorden, het
is een geheugentraining om je hersens te helpen om iets te coderen waardoor je belangrijke informatie
makkelijker onthoudt.
Onze Messias gebruikt brood en wijn als ezelsbruggetje om ons te helpen de twee belangrijkste dingen
van Hem te onthouden, Zijn bediening en Zijn dood.
Dit brengt ons bij de definitie van de symbolische aard van de gebruikte metaforen.
Brood en wijn werden symbolisch gebruikt om wijsheid en inzicht mee aan te duiden.
Spreuken 9:5-6
Kom, eet van Mijn brood
en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
Verlaat de onverstandige dingen en leef,
en begeef u op de weg van het inzicht..
We gaan kijken welke wijsheid en inzicht we kunnen verkrijgen uit Jesjoea´s toepassing van die
metaforen.
WAT BETEKENT HET DAT HET BROOD ZIJN LICHAAM IS?
Lucas 22:19
En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit
is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Als Jesjoea metaforen gebruikte, gebruikte Hij meestal bekende metaforen.
Bijvoorbeeld, brood wordt in de Torah gebruikt om de leer van de Torah te symboliseren.
Deuteronomium 8:3
Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE (JHWH) komt.
Brood is metaforisch verbonden met elk woord dat uit de mond van JHWH voortkomt.
De woorden die letterlijk voortkwamen uit de mond van JHWH zijn de woorden die werden gegeven bij
de Sinaï.
En de woorden die bij de Sinaï werden gegeven staan in de Torah.
Dus, de Torah wordt symbolisch in verband gebracht met het Brood van JHWH.
Dat brengt ons bij de vraag hoe de Torah is verbonden met onze Messias, die Zichzelf het brood noemde.
Johannes 1:14
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Het Woord kwam van de Vader, en als we dat toepassen op de metafoor van de Vader en Zoon, dan volgt
de Zoon de instructies van de Vader op. Hij is niet gekomen om de Torah te veranderen of te vervangen.
De autoriteit van een Zoon is niet groter dan die van de Vader.
Johannes 12:49
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij
een gebod (Torah) gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
Mattheus 5:17-19
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen, maar te vervullen (Grieks: pleroe -> volledig prediken). Want, voorwaar, Ik zeg
u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan,
totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo
onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en
onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Omdat onze Messias alleen maar kwam om over de Torah van Zijn Vader te spreken, en die in praktijk te
brengen, en omdat Zijn bediening draaide om het “volledig prediken” van de Torah, werd Hij door
Johannes in hoofdstuk 1:14 het vleesgeworden Woord genoemd.
Onze Messias is de vleesgeworden Torah.
Omdat de Torah, volgens de Torah zelf, al metaforisch is verbonden met brood, is Jesjoea, als Torah in
het vlees, ook metaforisch verbonden met brood.
Jesjoea legde dat uit.
Er werd Hem gevraagd welke werken we zouden moeten doen.
Johannes 6:28
Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?
Jesjoea antwoordt dat ´geloven´ het werk is dat wij moeten doen:
Johannes 6:29
Jezus (Jesjoea) antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die
Hij gezonden heeft.
Daarom wilden ze een duidelijkere definitie van Hem. Ze wilden weten wat Hij met geloven bedoelde,
daarom vroegen ze:
Johannes 6:30
Wat voor werk verricht u?
Er werd aan Hem gevraagd welk werk de Messias deed zodat ze zouden weten dat Hij van God was, zodat
zij dezelfde werken konden doen.
Het is erg belangrijk om dat te begrijpen, omdat Hij daarna uitleg wat we moeten doen vanuit ons geloof.
Hij gebruikt daarbij de metafoor van brood.

Johannes 6:33-40
Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.
En Jezus (Jesjoea) zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen
honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar Ik heb u gezegd dat u
Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en
wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat
Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader,
Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar
het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die
de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
De Joden hadden het daar moeilijk mee en begonnen vanuit hun onbegrip te klagen.
Het was voor hen een moeilijke metafoor.
Als reactie op hun worsteling, gaf Jesjoea een praktische aanwijzing over het feit dat Hij het brood was:
Johannes 6:45
Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn.
Dus het brood is een metafoor voor wat ons onderwezen moet worden .
Vervolgens geeft Jesjoea hun meer aanwijzingen voor de definitie van brood, oftewel wat ons onderwezen
moet worden… alles vloeit voort uit de oorspronkelijke vraag wat we moeten doen vanuit ons geloof.
Johannes 6:48-52
Ik ben het Brood des levens.
Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven.
Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het
levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in
eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de
wereld.
De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?
Het is duidelijk dat de Joden de metaforische taal niet begrepen, maar onze Messias legde uit waar het
brood een metafoor voor is, door iets aan te halen dat al in de Torah staat.
En deze connectie werd door de Joden niet begrepen.
Jesjoea sprak over het manna in de wildernis, net als in Deuteronomium 8:

Deuteronomium 8:3
Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE (JHWH) komt.
Deuteronomium legt uit dat de Torah het brood is waardoor wij leven.
Jesjoea verwees naar Zijn lichaam als de Torah; Hij is de Torah, het levende voorbeeld dat wij na mogen
volgen.
En dat is precies wat het betekent om in onze Messias te geloven en Hem na te volgen.
Het betekent dat we geloven en leven in overeenstemming met Torah (Wil je daar meer over weten, bekijk
dan onze studie “Geloven”)
Dus als we het onderwijs van Jesjoea in Johannes 6, dat Hij het brood is, samenvatten, dan zegt Jesjoea
dat we moeten geloven en vertrouwen dat de Torah waarheid is, en het werk van God waar onze Messias
naar verwijst als het op ons geloof aankomt.
Dit is geen ondermijning van genade omdat we nog steeds genade nodig hebben als we hebben gefaald,
en daarom is redding enkel en alleen mogelijk door genade.
Het gaat erom dat gelovigen Gods Woord als waarheid aannemen, en daarom naar die waarheid zullen
handelen.
Dus als we brood eten, dan vraagt onze Messias ons om eraan te denken dat Hij de Torah is; Het Woord
van God dat ons voedsel moet zijn en ons moet onderhouden.
Dat is het eerste dat Hij wil uitleggen bij het Laatste Avondmaal, als verbinding met het Nieuwe Verbond..
De woorden van de Torah, die moeten in het Nieuwe Verbond op onze harten en in ons verstand zijn
geschreven, zodat we de Torah zullen willen doen.
Jeremia 31:33
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de
HEERE (JHWH): Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik
zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
Dus wat betekent het dat de Torah op onze harten zal zijn geschreven?
Ezechiël beschrijft het Nieuwe Verbond als harttransplantatie waardoor wij de Torah willen gehoorzamen.
Ezechiël 36:26-27
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart
van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw
binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen
in acht neemt en ze houdt.

Een nieuw hart en een nieuwe geest zijn de belangrijkste nieuwe elementen van het Nieuwe Verbond. We
willen de Torah gehoorzamen in plaats van dat we ongehoorzaam willen zijn.
Er is een Nieuw verbond, geen nieuwe wet.
Nieuw verbond, zelfde Torah.
Dit brengt ons bij het gedeelte over de wijn.
WAT BETEKENT HET DAT DE WIJN ZIJN BLOED IS?
1 Corinthiërs 11:25
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
Allereerst moeten we de ogenschijnlijke tegenstelling die er in de Torah lijkt te staan begrijpen.
Anti-missionarissen die zich vasthouden aan de autoriteit van de Torah, maar de positie van Jesjoea
ontkennen, hebben er moeite mee dat Jesjoea de wijn als metafoor voor bloed gebruikt, en die daarna
drinkt.
Hun redenering daarvoor is simpel.
Er staan behoorlijk wat teksten in de Torah waarin het drinken van bloed wordt verboden:
Leviticus 7:26
Ook mag u in al uw woongebieden totaal geen bloed eten, niet van vogels en ook niet van vee.
Iedere persoon die ook maar iets van bloed eet, die persoon moet van zijn volksgenoten worden
afgesneden.
Leviticus 17:10-12
Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat
voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn
aangezicht keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want het leven van het
vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening
te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.
Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van u mag bloed eten. Ook de vreemdeling
die in uw midden verblijft, mag geen bloed eten.
Leviticus 17:13-14
Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren
of vogels die gegeten mogen worden, tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit
laten lopen en het met aarde toedekken. Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor
hun leven. Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: U mag geen bloed eten van wat voor vlees
dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden.
Deuteronomium 12:16
Alleen het bloed mag u niet eten; u moet het op de aarde uitgieten als water. (ook in
Deuteronomium 15:23)

Deuteronomium 12:23
Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel, en u mag niet, samen met
het vlees, ook de ziel eten.
In het Nieuwe Testament, of Brit Chadasja, schreef Jacobus aan de bekeerde heidenen dat ze zich moeten
onthouden van het drinken van bloed, waarmee hij de Torah citeert als autoriteit voor gelovigen.
Handelingen 15:20
…maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden
besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.
(Wil je meer weten over Handelingen 15, bekijk dan onze studie Handelingen 15: Wetticisme of
gehoorzaamheid)
Dus als Jesjoea metaforisch verwijst naar de wijn als Zijn bloed, vanuit de intentie om dat te drinken, dan
lijkt er een probleem te ontstaan dat de metafoor niet consistent is met de Torah.
Maar, wijn wordt juist vaak als symbool voor bloed gebruikt, afgeleid van het bloed (zelfde Hebreeuwse
woord) van druiven:
Genesis 49:11
Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok
en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok;
hij wast zijn kleren in wijn
en zijn gewaad in druivenbloed (dawm).
Deuteronomium 32:14
Boter van runderen, en melk van kleinvee,
samen met het vet van lammeren,
van rammen die in Basan weiden, en van bokken,
samen met het allerbeste binnenste van de tarwekorrel,
en druivenbloed, goede wijn, hebt u gedronken.
Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor druivenbloed is hetzelfde woord dat wordt gebruikt
voor bloed van dieren.
Strongs:
 דָּ םdâm, dawm; van H1826 (vergelijk met H119); bloed (vergoten met de dood tot gevolg) van
mensen of van een dier; analogisch, druivensap; figuurlijk (met name in meervoudsvorm)
bloedvergieten (bijv. bloeddruppels):—bloed(-ig, -schuld), (-dorstig), + onschuldig.
In de Torah wordt beschreven dat de leeuw bloed drinkt:
Numeri 23:23-24
Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob
of waarzeggerij tegen Israël.
Er wordt in deze tijd over Jakob gezegd,
en over Israël, wat God gedaan heeft.
Zie, een volk, het staat op als een leeuwin,
als een leeuw richt het zichzelf op;

het gaat niet liggen, voordat het zijn prooi opgegeten heeft
en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft.
Als JHWH Zelf het drinken van bloed als metafoor gebruikt in de Torah, waarom zou Jesjoea dan niet
hetzelfde doen?
Ezechiël gebruikte ook de metafoor van vlees en bloed als iets dat JHWH in de toekomst voor ons zou
bereiden om te eten en te drinken op een toekomstig feest, afgeleid van het oordeel van de wereld.
Ezechiël 39:17-19
En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle
dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng,
een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. U zult vlees van helden
eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge
stieren, allemaal gemest vee van Basan. U zult vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot
dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb.
Daarom kunnen we de metafoor van wijn voor bloed die Jesjoea gebruikt niet zomaar wegdoen, net zomin
als we JHWH’s eigen woorden door de profeet Ezechiël kunnen wegdoen.
Als Joodse anti-missionarissen Jesjoea afvallen omdat Hij dergelijke metaforen gebruikt, doen ze dat
slechts uit onwetendheid van de Torah en Profeten, of om door opzettelijk bedrog Jesjoea in een kwaad
daglicht te stellen. Het is allebei niet goed.
Dergelijk taalgebruik wordt ook in Openbaring gebruikt:
Openbaring 19:17-19
En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan
de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van
koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en
van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het
beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem
Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
Openbaring 14:20
En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de
tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.
Algemeen wordt aangenomen dat wijn symbool staat voor het vernietigen van mensen, zoals bij een druif.
Jesaja 53:5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
Onze Messias werd uitgeperst als een druif, voor onze zonde, waarmee het Huis van Juda en het Huis van
Israël een mogelijkheid wordt geboden om het Nieuwe Verbond binnen te gaan.
Dat is de exacte reden waarom onze Messias zei dat de wijn ons moet herinneren aan het Nieuwe Verbond,
dat door Hem mogelijk is gemaakt.

1 Corinthiërs 11:25
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is
het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.
Hebreeën 8 gaat over het Nieuwe Verbond, en hoe Jesjoea Hogepriester is naar de orde van Melchizedek.
Hebreeën 8:1
De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben
wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.
Dus, onze huidige Hogepriester, Jesjoea, naar de orde van Melchizedek, gaf ons brood en wijn, Zichzelf.
Het is interessant dat de eerste keer dat Melchizedek in de Bijbel wordt genoemd, ook hij brood en wijn
meebrengt.
Genesis 14:18
En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de
Allerhoogste.
Samenvattend, Jesjoea werd voor onze zonden verbrijzeld, daarmee voorzag hij in de wijn die ons in staat
stelt om het Nieuwe Verbond binnen te gaan.
Zie je dat de wijn, als Nieuw Verbond, wordt vergezeld van brood, de Torah?
Je kan het ene niet zonder het andere hebben, omdat de Torah in ons hart en ons verstand moet worden
geschreven zodat we het zullen doen.
We hebben een nieuw verbond, maar geen nieuwe wet.
WAT BETEKENT HET OM BROOD TE ETEN OF DE BEKER TE DRINKEN OP EEN
ONWAARDIGE MANIER?
1 Corinthiërs 11:27-34
Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig
aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten
van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet
en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn
er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden
beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door
de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.
Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger
heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal
ik opdracht geven wanneer ik kom.
Vers 33-34 laten zien dat het eten van brood en het drinken van wijn typische praktijken zijn bij een
Hebreeuwse maaltijd. De Corinthiërs waren niet in een Hebreeuwse cultuur geboren, maar hadden veel
tijd doorgebracht met Paulus zodat hij hen die dingen zal hebben onderwezen, net zoals de Messias, dat
brood en wijn Hem vertegenwoordigen.

Zoals we kunnen zien in vers 33, hadden de Corinthiërs niet erg veel respect voor elkaar, ze stelden hun
eigen honger boven het wachten op anderen om een gezamenlijke maaltijd te hebben.
Dat is egoïstisch, en dit egoïstische gedrag kwam waarschijnlijk ook in hun alledaagse levens voor,
waardoor mensen ziek werden en als gevolg daarvan stierven omdat er niet goed voor hen werd gezorgd.
De Torah gaat over het leven van een geest vervuld leven voor onze Schepper, om te worden gezegend
vanuit het verbond met Hem. Dat is de kern van onze Messias, en daarom is Hij brood en wijn .
De Corinthiërs deden die vergelijking teniet met hun zelfzuchtige praktijken, en Paulus corrigeert hun
gedrag.
Het Nieuwe Verbond gaat over een harttransplantatie, die ervoor zorgt dat we volgens de Torah willen
leven, en ten diepste gaat het erom God en anderen lief te hebben, en niet om alleen aan onszelf te denken.
Ezechiël 36:26-27 (Het Nieuwe Verbond )
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart
van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw
binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen
in acht neemt en ze houdt.
Als we brood eten, en wijn drinken, dan moet ons dat herinneren aan onze Messias… zodat we in praktijk
kunnen brengen wat Hij, de vleesgeworden Torah, leerde en deel zullen hebben aan Zijn genade in het
Nieuwe Verbond in ons geloof .
Dus, laten we aan Hem denken zoals Hij dat vroeg, en niet vergeten waar het om gaat, zoals de Corinthiërs
deden.
We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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