Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep
Ds. J.T. Doornenbal, Aan ’s Konings tafel. Overdenkingen rond het Heilig Avondmaal.
Aantal blz.: 124, Prijs: 14,90. Gebonden.
Deze keurig uitgevoerde uitgave bevat 14 niet eerder uitgegeven overdenkingen, korte preken
gehouden bij de voorbereiding (2), tijdens de bediening (8) en bij de nabetrachting 4) van het Heilig
Avondmaal. Goed leesbaar en leerzaam, uitleg van het Bijbelgedeelte, geestelijke betekenis voor de
praktijk van het geloofsleven. Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor de stille tijd, voor de week van
voorbereiding, voor het censura morum, voor Bijbelkringen en voor de belijdeniscatechisatie.
Ik geef enkele citaten:
Jer. 31:31-34. ‘Een nieuw verbond. Daarvan spreekt het Avondmaal. Teken en zegel van dat verbond,
van de belofte van schuldvergeving in Zijn bloed – tot sterking van het zwak geloof. En dan voor
zulken die het verbond overtreden hebben, zichzelf als bondsbrekers leerden kennen, maar ook
leerden hopen op de belofte van dat nieuwe verbond, in Christus, en van de schuldvergiffenis, en
wier begeerte het is in God wegen te wandelen’ (21).
Luk. 22:15. ‘Welk een woord van de Koning, ook heden! ‘Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te
eten.’ Hij is nog altijd Dezelfde. En Zijn liefde en toegenegenheid zijn nog tot Zijn volk, ook nu Zijn
lijden al eeuwen achter de rug is, en Hij leeft in de heerlijkheid bij Zijn Vader. (-) Maar Zijn Avondmaal
liet Hij na en met Zijn genade en Geest wil Hij nabij zijn en de Gastheer zijn, staan in het midden van
Zijn gemeente en nodigen tot de dis en spreken: ‘Neem, eet.’ (64).
Efeze 3:19. ‘Er is zo weinig doorbrekend genadeleven. Er is nog zoveel zelfliefde en zelfleven bij een
bekommerd en behoeftig volk. Dan is nodig dat de Heere Zelf ons afsnijdt in gerechtigheid, om, waar
we de dood ingaan in al het onze, het leven in Christus alleen te vinden’ (115).
Van harte aanbevolen.
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