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Een geliefde plek 

De bovenzaal waar men het laatste Avondmaal vierde is vermoedelijk hetzelfde huis als het 

huis waar de discipelen – en verdere aanhang van Jezus – zich na de Hemelvaart verzamelden. 

Avondmaal, dat is niet de goede benaming. Feitelijk vierde men de Pesachmaaltijd. Het is de 

Joodse maaltijd met wijn en brood en bittere kruiden en een lammetje waarbij men het 

verhaal vertelde van de Uittocht uit Egypte. Die maaltijd vierde de Heere met de discipelen, 

maar Hij veranderde de geschiedenis waar men tijdens de maaltijd bij stilstond. Jezus betrok 

de maaltijd op zijn eigen ‘uittocht’ die dwars door de dood naar het leven liep. 1 Korintiërs 

11:24-26 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 testament 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. Onze Heere heeft het 

Heilig Avondmaal zelf ingesteld. Voor de kerk is dat de reden om het tot de sacramenten te 

rekenen.  

 

Huis van de gemeente  

We moeten goed begrijpen dat er tussen het sterven van de Heere Jezus, Zijn opstanding en 

Hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest – en het begin van de christelijke 

gemeenschap in Jeruzalem – maar twee maand zitten. Vijftig dagen van Pasen tot Pinksteren. 

Direct na de Hemelvaart lezen we. Handelingen 1:13,14 En toen zij in Jeruzalem gekomen 

waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en 

Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en 

Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het 

bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. Ook 

toen was er sprake van de bovenzaal net als met het Laatste Avondmaal, dat ze vierden op de 

dag vóór Christus’ dood. Ook toen kwamen ze bijeen om te bidden. Dit is het huis waar ze 
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vermoedelijk logeerden en waar niet alleen zij maar ook de andere volgelingen van Jezus 

bijeenkwamen om te bidden. De christelijke gemeenschap hecht zich bewust of onbewust aan 

een gebouw. Het is de kerk gevormd uit het woord ‘kuriake’ (huis van de Heere). Toen onze 

gemeente een kerkgebouw overnam van een andere kerkgemeenschap waren er 

gemeenteleden, die gewoon bleven zitten. Ze bleven gewoon naar hun oude kerk gaan en 

werden opgenomen in onze gemeenschap; of wij bij hen, zo kun je het ook zeggen.    

 

De uitstorting van de Heilige Geest 

Als het dat huis is – waar de gemeente bij elkaar komt – dan heeft daar vermoedelijk ook de 

uitstorting van de Heilige Geest plaatsgevonden. Handelingen 2:1,2 En toen de dag van het 

Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de 

hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij 

zaten. We weten van een huis dat een grote gemeenschappelijke ruimte heeft. Pas later leren 

wij de eigenaars kennen. Het huis van Maria is de geliefde plaats van samenkomst geworden. 

Omdat de Heere daar het Laatste Avondmaal met de discipelen had gehouden. En omdat daar 

de Heilige Geest was uitgestort. Het is een huis voor de gemeente. De plaats waar – dankzij 

Jezus – niet alleen de verzoening van de zonden tot stand is gebracht maar ook de vernieuwing 

door de Heilige Geest. In de protestantse gemeenschap is het gebouw iets van steen. Het zou 

vooral om de gemeenschap gaan die er samenkomt. Dat is ook zo. Mensen zijn belangrijker 

dan stenen. Toch is het bijzonder dat in dit huis zulke bijzondere bijeenkomsten waren en de 

christelijke gemeenschap beleefd werd met God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.   

 

 

 


