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Moniquee Leijgraaf 

BroodBrood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing 

Eenn bijbels-theologische interpretatie van het I 
(Johanness 6), de wijn van de bruiloft te Kana (. 
enn de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8) 

roodd des levens 
ohanness 2:1-12) 

Hett proefschrift Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing 
biedtt een bijbels-theologische interpretatie van de zogenaamde broodrede 
vann Jezus (Joh 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Joh 2:1-12) en Jezus' 
woordd aangaande de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8). De bestaande 
sacramentstheologiee en -praktijk wordt hiermee kritisch onderzocht. Het 
onderzoekk leidt tot de conclusie dat avondmaal en eucharistie direct ver-
wijzenn naar de verkiezende Verbondsgod van Israël; de God die in de 
geschiedeniss van Jezus Christus onze vernedering tot de Zijne maakt, 
opdatt wij in Jezus Christus verhoogd worden. Precies deze geschiedenis 
vann vernedering en verhoging gedenkt de gemeente wanneer zij deelt 
inn brood en wijn. Deze opvatting staat op gespannen voet met strikt 
sacramentalistischh denken. Het sacrament van brood en wijn kan door 
geenn menselijke handeling werkelijkheid der openbaring worden. Het 
sacramentt wijst van zichzelf af; de in brood en wijn delende gemeente 
maaktt zichtbaar weet te hebben van hetgeen de verkiezende God van 
Israëll  koos door de gemeenschap met de mens te kiezen. In avondmaal 
enn eucharistie getuigt ze van het leven en de door God overwonnen dood; 
vann de menselijke verhoging en de door God gedragen en weggedragen 
vernedering.. Al met al biedt deze studie vanuit haar bijbels-theologische 
lezingg van passages uit het evangelie naar Johannes een nieuwe kijk 
zowell  op de klassieke sacramentenleer als op de klassieke verkiezingsleer. 
Bijj  bels-theologisch sluiten de inzichten van deze studie aan bij het werk 
vann K.H. Miskotte en F.H. Breukelman; dogmatisch wordt geput uit het 
werkk van K. Barth. 
Moniquee Leijgraaf heeft gestudeerd aan de Katholieke Theologische 
Universiteitt Amsterdam. Zij is werkzaam als docent aan de vakgroep 
Theologiee en Levensbeschouwing van Fontys Hogescholen Amsterdam, 
enn aan de Hogeschool I PABO Amsterdam/Alkmaar. 
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