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Meditatief 
 
Overvloedig 
 

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 

met pure, rijpe wijnen. 
Op deze berg vernietigt hij het waas 

dat alle volken het zicht beneemt, 
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 

Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 

Jesaja 25:6-8 
 
Als we het heilig avondmaal eens tijdens een uitgebreide maaltijd zouden vieren, zou het 
feestelijk karakter van de heerlijke gedachtenis dan niet op een natuurlijke wijze aan bod 
komen? Zijn wij er niet op achteruitgegaan? In de oude bedeling waren de gelovigen rijkelijk 
bedeeld met offermaaltijden. Feestelijke gebeurtenissen waarbij je de gast van de Heer zelf 
was. Eten voor het aangezicht van de Heer, heette dat. Telkens werd de nadruk gelegd op het 
gemeenschap oefenen met Hem als een vreugdevolle aangelegenheid. 
 
Jesaja geeft uitzicht op de toekomst. Een feestmaal wordt aangericht voor alle nationaliteiten. 
Nu mogen niet alleen de bevoorrechten uit Israël plaatsnemen. Ieder volk is ruimschoots 
vertegenwoordigd. Want velen zullen komen en aanliggen van oost en west, met Abraham, 
Isaak en Jakob. Deze tafelgemeenschap getuigt van een hechte band die niet verbroken kan 
worden. Er komt ook geen einde aan. De tafels staan boordevol. Overvloedig, van al het 
goede voorzien. Kostelijk eten en uitgelezen wijnen staan uitgestald. Het eten druipend van 
vet (een lekkernij voor een oosterling). Wijn door de jaren heen gerijpt. Als God zelf Gastheer 
is, wordt het geen karig maal. Maar een diner waar een restaurant met vijf sterren in de 
Michelingids niet aan kan tippen. Het beste van het beste. Echt iets voor fijnproevers. 
 
Het wordt onbekommerd genieten! Dat kan, omdat de dood is opgeslokt. De dood is de grote 
verslinder. Die doet niets anders dan mensen verslinden, complete volken verslinden. Maar er 
komt een dag waarop de grote verslinder zelf verslonden wordt. Naar dat moment zijn alle 
volkeren op weg. Nu dragen ze nog een rouwgewaad als een grauwe sluier. De dood omhult 
hen nog, maar eens wordt de grote slokop zelf verorberd. Dan is de dood verzwolgen en de 
rouw voorgoed verdwenen. Tijdelijke rouw vervangen door eeuwige trouw. 
 
Het wordt volop genieten van de liefdesband met Christus, die Heer en Meester is van alle 
volken. Intens genieten van de onderlinge band met elkaar. Wat een vooruitzicht! Dat zie je 
alleen met de ogen van het geloof. Wat een voorsmaak! Wij genieten aan de avondmaalstafel 
een voorsmaak van de overvloed van vreugde die Hij heeft toegezegd. Dat beleef je nu al 
door de gelovige verbinding met Hem. Als ik het begin van eeuwige vreugde in mijn hart kan 
voelen, waarom zou ik dat begin van de vreugde ook nu al niet proeven? 


