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Geachte lezer,     
 

Wij verheugen ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, 
zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan 
voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee 
loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap 
door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt 
om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven 
en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze 
studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds 
meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 

 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Goede morgen broeder en zusters, ik wil het vanmorgen met u hebben over vier grote feiten, die 
gekomen zijn, door het grote werk Gods in de Heer Jezus, de Christus der Schriften, dat voltrokken is op 
het kruis van Golgotha en welke wij bij het Avondmaal in het bijzonder gedenken. 
 
Het eerste feit is: Gods wet eist, dat al de schuld betaald zal worden.  
 
En die schuld is niet gering. Het gaat hier niet om materiële dingen, het gaat hier om schade aan de ziel, 
aan het eeuwige leven, aan het rijk van God Zelf! Gods Woord zegt ons, dat één ziel meer waard is dan 
al het goud en zilver en al de edelgesteenten van deze wereld.  
 
Daardoor verstaan wij wel, dat deze enorme schuld niet door materiële dingen gedekt kan worden. Eén 
ziel is zó kostbaar, want dat is het leven uit God.  
 
Nu zegt Gods Woord: “De ziel is in het bloed”. De ziel is dus met dat bloed ten nauwste verbonden.  
 
Als deze schuld volkomen uitgedelgd moet worden, dan eist Gods wet, dat het zal plaats vinden, doordat 
een zondeloos mens zijn ziel als losprijs daarvoor zal geven. 
 
De mens, voortgekomen uit Adam, heeft gezondigd en een nieuwe mens wederom voortgekomen uit 
Adam, moet die schuld betalen. Dat is de eis. 
 
Maar er bestaat geen mens uit Adam, die zo’n kostbare ziel heeft, daar wij allen zondaren zijn. Dan zien 
wij hier het grote plaatsvervangend lijden van onze Heiland de Heer Jezus, de Christus der Schriften.  
 
Daarom staat er van Hem geschreven, hoe Hij geboren moest worden uit een vrouw. God zond Zijn 
Zoon in deze wereld om mens te worden uit Adams geslacht door die wonderbare geboorte uit die vrouw 
uit Adam, uit de maagd Maria. 
 
Nu ging Hij de losprijs betalen. Hij stortte Zijn ziel, voor u en mij uit in de dood en Hij stortte daarbij ook 
Zijn bloed uit en dat is de losprijs, die alleen kan voldoen.  
 
Om de enorme schuld, van ons allen uit te kunnen delgen, moest een betaalmiddel komen, dat zoveel 
waarde heeft, dat het alles kan betalen en dekken. En dat is alleen het kostbare bloed van de Heer 
Jezus. 
 
Daarom zegt Petrus in 1 Petrus 1:18-19 “wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt 
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van 
Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”. 
 
Weet u, waarom dat bloed van de Heer Jezus zo kostbaar is? Omdat het bloed verbonden is aan de ziel 
van de Heer Jezus en dat is dus het leven van de Heer Jezus Zelf, dat reine, zondeloze, heilige leven.  
 
Het bloed van de Heer Jezus heeft ook zo’n enorme kapitale waarde, omdat Hij een bijzondere bloed-
factor heeft, die geen ander mens ooit heeft gehad of zal hebben. 
 
Wij allen hebben alleen de bloedfactor van Adams geslacht, die uit Adam voortgekomen zijn. Maar de 
Heer Jezus had niet alleen de bloedfactor van het geslacht van Adam, door de geboorte uit Maria, maar 
Hij had ook de bloedfactor van Zijn Vader, gelijk iedere natuurlijk mens ook de bloedfactor van zijn vader 
heeft mee ontvangen. 
 
De Heer Jezus had geen aardse vader; ook wat Zijn vleeswording betrof, is Hij uit God geboren, want 
God heeft Hem verwekt. Dit is iets wonderlijks, wat wij met ons verstand niet kunnen begrijpen. Het is 
een geheimenis Gods, waarvan de Schrift spreekt.  
 
Groot is dit geheimenis Gods, in het vlees verschenen.  
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Daarom wordt, niet alleen in deze tijd, maar ook in alle toekomende eeuwen de kracht van dat bloed 
geprezen, niet alleen hier op de aarde, maar ook in de hemelen. En als straks de Gemeente in 
heerlijkheid in de hemel is, rondom de troon van God, dan zingt de Gemeente daar dat nieuwe lied, dat 
wij lezen in Openbaring 5: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. 
 
Het bloed van de Heer Jezus is daarom zo kostbaar, omdat het de bloedfactor van God Zelf heeft. Dat is 
van het Leven van God, dat onvergankelijke, dat onvernietigbare Leven. Dat is in dat bloed van de Heer 
Jezus, dat als losprijs voor uw en mijn ziel betaald werd en dat is voldoende. 
 
Elk ander middel van betaling is verreweg ontoereikend om onze schuld weg te nemen, maar dank God,  
het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonde. Zo is daar voor alle schuld betaald en voldaan, 
ook voor alle schuld, die nog gemaakt zal worden, mits het maar beleden wordt. Daar komt het op aan. 
 
Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeeft. Het bloed 
van de Heer Jezus reinigt ons dan van alle zonde. Dit is de voorwaarde, dat wij onze zonden en onze 
schuld belijden. Dit is het eerste feit.  
 
Nu het tweede feit. Gods wet eist ook, dat de zondaar zijn straf zal ontvangen en dat is de vloekdood. 
De zondaar móét sterven. Nu vinden wij in de Schrift, hoe de Heer Jezus onze straf op Zich nam.  
 
Hij werd niet alleen uit een vrouw, maar ook onder de wet geboren. Hij heeft onder de wet geleefd en is 
onder de wet voor onze zonden veroordeeld geworden. Hij is in onze plaats naar dat vloekhout gegaan 
en aan dat vloekhout genageld, om daar onder het oordeel van God aan die vloekdood te sterven. 
 
Toen de Heer Jezus daar onder de wet voor ons als zondaar werd gevonnist en dat vonnis aan Hem 
voltrokken werd, wat is er toen gebeurd? Toen is daar de zondaar gestorven in de Heer Jezus’ kruis-
dood. Dat heeft geweldige gevolgen. 
 
Immers, de zonde kan alleen tot zondige daden komen als zij een zondaar tot haar beschikking heeft. 
De leugen kan pas overgaan tot liegen, als hij een leugenaar tot zijn beschikking heeft. 
 
Dit is het grote werk in de Heer Jezus, dat God in de Heer Jezus kruisdood de zondaar onttrok aan de 
macht van de zonde, niet aan de zonde zelf, maar aan de heerschappij van die zonde. God nam de 
zonde niet weg uit deze wereld, toen de Heer Jezus stierf. De zonde is er nog steeds - hij is eerder erger 
toegenomen - maar God nam de zondaar weg uit deze wereld in de Heer Jezus kruisdood, om hem te 
zetten als een nieuw mens in het Rijk van Hem. 
 
Dat zijn geweldige dingen en dat leert de Schrift! Immers, de zonde kan onmogelijk macht hebben in een 
zondaar, wanneer hij dood is. Dat gaat niet meer en dat zegt ons hier Rom. 6:6-7 “dit weten wij immers, 
dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen 
worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de 
zonde”. 
 
Hoe wordt deze zegen ons deel? Daar gaat het om! 
 
1e. Enkel en alleen door het geloof. Dat wij dit geloven, dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft en 
dat Hij daar in Zijn kruisdood ook de zondaar mee kruisigde en deed sterven, radicaal. 
 
Dat geloof moeten wij niet trachten uit onszelf op te brengen, maar dat ontvangen wij van God Zelf door 
de verkondiging van deze boodschap, door de verkondiging van het Heil in de Heer Jezus kruisdood tot 
stand gekomen.  
 
En als wij het Woord horen, deze boodschap van het kruis en dat gaan opnemen en bewaren in ons 
hart, dan ontvangen wij daarbij ook het geloof daarin. 
 
God Zelf bewerkt het en geeft het, door Zijn Woord en Geest. 
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2e. Dat wij dat geloof, heel persoonlijk, voor onszelf moeten toe-eigenen, wat gegeven is: dus door een 
geloofsdaad, wat tevens een geloofsovergave is, door te zeggen: “Heer hier ben ik. Ik geloof Heer, dat U 
ook voor mij, daar op dat kruis als zondaar gestorven bent, niet alleen voor mijn zonden, maar dat U 
voor mij als zondaar gestorven bent, zodat, wat mijn zondaar zijn betreft, ik niet meer leef. Heer, toen U 
stierf op het kruis, bracht U die zondaar in mij in de dood. En nu Heer, in grote dank neem ik dit offer 
aan, Heer ik aanvaard Uw plaatsvervangend lijden en sterven voor mij”. 
 
Dat betekent dus nu voor mijzelf: Ik leeft nu niet meer als zondaar, maar Hij leeft nu voor mij en nu ook 
in mij. Ik kan mijzelf niet vrijmaken van de macht van de zonde, maar Hij heeft mij vrijgemaakt daarvan, 
toen Hij mij als zondaar, aan mijn zondaar zijn deed sterven. 
 
Van nu af aan leef ik niet meer voor de wereld en voor mijzelf, maar voor God en Zijn Koninkrijk. Ik leef 
voortaan niet meer naar het vlees, maar nu naar de Geest. Dat betekent dus aan onze zijde absolute 
capitulatie. 
 
Wie dat wil doen en in oprechtheid van het hart dat aan de Heer vraagt, die ervaart, dat de Heer ons niet 
beschaamt. Dan wordt heel ons levensterrein door Hem in bezit en onder controle genomen. En ik kan u 
verzekeren, dat dan de zonde geen heerschappij meer kan krijgen. 
 
Velen willen wel hun zonden kwijt, maar niet zichzelf en daarom moeten zij altijd weer opnieuw zondi-
gen. Want zo gauw men weer zichzelf wil blijven en zich handhaven, grijpt de macht van de zonde hen 
ogenblikkelijk weer aan en zij vallen en zondigen weer. Maar wanneer wij in de Heer Jezus willen zijn en 
zeggen: “Heer, U alleen hebt recht op heel mijn leven”, dan bestaat de mogelijkheid te leven op het 
hoogste niveau, onttrokken aan de macht van de zonde. 
 
Nu het derde feit. Toen de Heer Jezus voor de zonde en de zondaren stierf onder de wet, naar de eis 
van die wet, heeft Hij die wet volbracht en is de Heer Jezus het einde van de wet geworden. 
  
Die wet, uit inzettingen bestaande, die God door Mozes liet geven aan zondige mensen, opdat daardoor 
die zondige mensen goed besef van zonde zouden krijgen en zij zouden verstaan, dat zij uitermate 
zondig waren, dat zij allen onder de vloek lagen, want allen hebben de wet overtreden.  
 
De wet doet zonde kennen en eist de dood van de zondaar. Maar nu is die zondaar dood in het kruis 
van de Heer Jezus en daar is dus het einde van de wet gekomen. Prijst God!    
 
Dit is zeer belangrijk. Weet u waarom? Dit moeten wij weten. In Romeinen 7:1-6 zegt Paulus: “Of weet gij 
niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de mens, 
zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; 
wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien 
zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, 
is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, 
mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van 
een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in 
het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om 
voor de dood vrucht te dragen; maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons 
gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter”. 
 
Dus heeft de wet heerschappij over de mens, zolang hij leeft natuurlijk. Maar als die mens gestorven is, 
is die mens ontslagen van de wet. Die wet is niet voor doden, maar voor levenden.  
 
Als wij nu aan ons zondaar zijn gestorven zijn in de Heer Jezus kruisdood en dat geschiedde onder de 
wet en onder de veroordeling van de wet, werd daar aan de eis van de wet voldaan en zijn wij ook ont-
slagen van die wet. Dit is toch duidelijk. 
 
De Heer Jezus stierf de vloekdood voor ons, nadat Hij het volle pond betaald had en geheel naar de wet 
gevonnist was geworden. 
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Maar nu die zondaar gestorven is, is hij niet alleen onttrokken aan de zonde, maar ook onttrokken aan 
de wet. Dat is heel belangrijk. Weet u waarom? Omdat velen dit niet begrijpen en verstaan, zeggen zij: 
“waarom is dit nu zo belangrijk”? Omdat, zo gauw wij weer naar die wet willen gaan leven, gaan wij dus 
weer leven en gaan wij het zelf doen en onttrekken wij ons daardoor aan de Heer Jezus.  
 
Paulus zegt het zo duidelijk in Galaten 5:3 “Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij 
verplicht is de gehele wet na te komen”. 
 
Zo gauw als ik weer de wet ga najagen en ga trachten, die na te komen, doe ik het en leef ik weer en 
onttrek mij daardoor aan de kruisdood van de Heer Jezus, dan leef ik weer, zoals vóór het kruis. Wij 
leven nu toch niet vóór het kruis, maar ná het kruis. Ik ben gestorven, want de Heer Jezus is het einde 
van de wet. 
  
Paulus zegt het ook in Galaten 2:19 “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te 
leven”. Wanneer is Paulus door de wet gestorven, met andere woorden, wanneer werd Paulus door de 
wet van God gevonnist en veroordeeld tot de vloekdood? 
  
Paulus zegt: “ik ben door de wet gestorven”. Wanneer is dat gebeurd? Antwoord: Toen de Heer Jezus 
onder de wet werd veroordeeld en toen de Heer Jezus ook voor Paulus daar stierf.  
 
Het is voor ieder, die de Heer Jezus aanvaardt! Zo gauw als wij die oude wet weer willen nakomen en 
die geboden willen najagen, dan zijn wij bezig ons zelf te verlossen en te heiligen. Er bestaat geen 
gerechtigheid door de wet. Dat is een verwerpelijk iets. De gerechtigheid, die door het geloof is, is alleen 
in de Heer Jezus. 
 
Wij zijn nu gestorven voor de wet, maar wij leven toch, natuurlijk! Maar wat wij nu nog leven in het vlees, 
dat leven wij door het geloof in de Zoon van God en uit het geloof van de Zoon van God. Is er voor ons 
dan geen wet? 
 
Ja, de nieuwe wet. Wij zijn aan het oude gestorven en zijn nu met de Heer Jezus opgewekt in nieuwheid 
des levens, wedergeborenen. Nu zijn wij geen nakomelingen van Adam meer, maar nakomelingen van 
God, geboren uit God, uit de Heer Jezus.  
 
Want Hij, Die voor ons gestorven is, is ook voor ons opgewekt. Maar hoe werd Hij opgewekt? Door de 
majesteit van de Vader, door de Geest van de eeuwige God, zodat de Heer Jezus nu leeft voor God als 
de Zoon van God als de nieuwe Mens.  
 
En wij in en met Hem, gestorven aan onze oude Adams afstamming om nu met de Heer Jezus in Zijn 
dood, door de Vader opgewekt te worden in nieuwheid des levens.  
 
Wij zijn dus nu uit God geboren, uit de Geest van God in Zijn Zoon de Heer Jezus, waardoor wij nu ook 
zonen van God zijn, voortgekomen uit de eeuwige, ééngeboren Zoon van God, zo staan wij onder de 
volmaakte wet van God en die gaat heel wat verder, dan de wet, die God aan Mozes gaf. 
 
Maar de volmaakte wet van God is wel veel zwaarder dan de wet van Mozes en toch niet zwaar. Want 
het gaat er nu niet om, dat ik als zwakke mens, zwak door de zonde, zwak in de misdaden, moet 
trachten die wet na te gaan leven. 
  
Neen, maar nu, levende als een wedergeborene, in en uit de Heer Jezus en uit de kracht van God, heb 
ik dat Christus leven in mij ontvangen. En dat is geen wet, die ik moet najagen, maar het is een wet, die 
ik als een natuur in mij ontvangen heb.  
 
Nu het vierde en laatste feit. Toen de Heer Jezus aan het kruis daar stierf, gebeurde er nog een gewel-
dig ding. 
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Het dodenrijk en de machthebber van het dodenrijk, de duivel, moesten de Heer Jezus ziel opnemen, 
toen Hij deze uitstortte in de dood. Maar ik kan u verzekeren, dat kwam dat dodenrijk en zijn macht-
hebber lelijk te staan. Het lag hen letterlijk zwaar op de maag.  
 
Een wonderbare afschaduwing ervan vinden wij bij Jona, want de Heer Jezus zegt in Matt. 12:40 “Want 
gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in 
het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten”. 
  
En u weet wel, toen Jona in dat zeemonster was, kon dat dier Jona niet verteren, die lag hem echt zwaar 
op de maag. Hij moest Jona weer uitspuwen op het land en zo ontving Jona het leven weer terug. Dit is 
maar een zwakke afschaduwing. 
 
Toen de Heer Jezus Zijn reine, zondeloze, heilige ziel uitstortte als een losprijs voor u en mij en het 
dodenrijk die ziel moest opnemen, toen verloor dat dodenrijk al zijn recht. Want het dodenrijk, de dood 
en de machthebber satan ontlenen hun recht alleen aan de zonde.  
 
Toen daarom het dodenrijk en zijn machthebber de Heer Jezus Zijn ziel moesten ontvangen, kon satan 
geen recht uitoefenen over de zondeloze ziel van de Heer Jezus en kon die dus niet gevangen zetten.  
 
Integendeel, de Heer Jezus werd daarmee de machthebber en nam de gevangenis gevangen. Daarom 
zegt de Heer Jezus in Openbaring 1:18 “en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in 
alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”. 
 
De dood heeft zijn verschrikking verloren en de machthebber van het dodenrijk werd onttroond. Wat 
gebeurt er nog meer? 
 
Er waren in dat dodenrijk zielen van mensen, die hun geloof reeds gesteld hadden op God en op de 
verlossing, die God zou aanbrengen in de beloofde Messias. Zij waren op een aparte plaats in dat 
dodenrijk, maar zaten daar toch nog gevangen.   
 
Toen de Heer Jezus daar nu binnenkwam, nam Hij niet alleen de gevangenis gevangen, maar Hij nam 
de gevangenen mee naar Zijn heerlijkheid, zodat deze gelovige doden niet meer in het dodenrijk zitten, 
maar nu leven bij de Heer Jezus.  
 
Alleen de zondaars, die in hun zonde gestorven zijn, zonder hoop en zonder geloof, zitten daar nu nog,  
als in voorarrest te wachten op de grote dag, dat de Heer Jezus gericht zal houden op de grote witte 
troon.  
 
Dat zegt immers het Schriftwoord. Wij lezen dat in Hebreeën 2:14-15 “Daar nu de kinderen aan bloed en 
vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die 
de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse 
leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren”.  
  
Dus vrijgekomen van de macht van de dood en van de macht van satan.  
 
En daarom lezen wij in Ef. 4:8 een aanhaling van de Oud Testamentische profetie, waarin al staat 
geschreven, hoe de Heer Jezus de gevangenis gevangen heeft genomen en gevangenen meenam. 
“Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de 
mensen”. 
 
Krijgsgevangenen nam Hij mee en toen Hij het dodenrijk verliet, verlieten alle zielen, die in hoop en 
geloof op God gestorven waren, deze plaats en waren nu bevrijd. De prijs was betaald! 
 
Nu gaan de gelovigen niet meer naar het dodenrijk, dat heeft opgehouden. De Heer Jezus zei dat ook 
tegen de moordenaar aan het kruis: ʺHeden zult gij met Mij in het paradijs zijnʺ .  
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Geest en ziel van de gelovige, die in de Heer Jezus ontslaapt, is bij de Heer Jezus, zoals Paulus het 
zegt: ʺ Ik ben liever ontbonden van dit lichaam, want dan zal ik met Christus zijnʺ . 
 
Het allerheerlijkste komt nog, als Hij straks wederkomt voor de Gemeente en wij ook nog een verheerlijkt 
opstandingslichaam zullen krijgen.  
 
Zo zien wij welke geweldige feiten tot stand gekomen zijn door dat grote werk Gods in de Heer Jezus op 
Golgotha’s kruis.  
 
Hetgeen wij elke keer, wanneer wij samenkomen als Gemeente, deze geweldige feiten zullen gedenken. 
Het offer van het Lam van God hoort altijd centraal in onze Erediensten te staan.  
 
1 Cor. 11:23-25 “Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, 
dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het 
brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de 
maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls 
gij die drinkt, tot mijn gedachtenis”.  
 
Amen. 


