
Voor 16 jaar en ouder ! 

 

Zondag 28 

 

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)  

 
Zondag 28, vraag en antwoord 75,76 en 77. 

 

Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, 

  dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, 

  en aan al Zijn goed gemeenschap hebt ? 

 

Antw : Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot Zijn gedachtenis van 

  dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken 

  bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft : 

  eerstelijk : dat Zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis 

  geofferd en gebroken en Zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met 

  de ogen zie, dat het brood des Heeren mij gebroken, en de  

  drinkbeker mij medegedeeld wordt 

  en ten andere : dat Hijzelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam en  

  vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, 

  als ik het brood en de  drinkbekers des Heeren ( als zekere 

  waartekenen van het lichaam en bloed van Christus ) uit de hand  

  van de dienaar ontvang en met de mond geniet. 

 

Moeilijke woorden ! 

vermaand en verzekerd  = geleerd dat het echt waar is 

medegedeeld    = gegeven 

en ten andere   = ten tweede 

 

 

Vraag 76  : Wat is dat te zeggen : het gekruisigd lichaam van Christus 

   eten  en Zijn vergoten bloed drinken ? 

 

Antw  : Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden 

   en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving 

   der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook 

   daarnevens, door de Heilige Geest, Die en in Christus en 

   in ons woont, alzo met Zijn heilig lichaam hoe langer hoe 

   meer verenigd worden, dat wij, al is het, dat Christus in de 

   hemel is, en wij op aarde zijn, nochtans vlees van Zijn vlees  

   en been van Zijn gebeente zijn, en dat wij door één Geest 



  ( gelijk de leden van één lichaam door één ziel ) eeuwig 

  leven en geregeerd worden. 

 

Moeilijke woorden ! 

wat is dat te zeggen   =  wat betekent dat  

ganse lijden    = al het lijden van de Heere Jezus 

daarbenevens   = daarnaast 

verenigd worden   = één worden 

nochtans    = toch 

 

 

Vraag 77  : Waar heeft Christus beloofd, dat Hij de gelovigen 

   zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en 

   laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze 

   drinkbeker drinken ? 

 

Antw  : In de inzetting van het Avondmaal, die alzo luidt : de 

   Heere Jezus, in de nacht, in  welken Hij verraden werd, nam 

   het brood , en als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide : 

   Neemt eet; dat is Mijn lichaam, dat voor U gebroken wordt, 

   doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook de 

   drinkbeker, na het eten des Avondmaals, en zeide : Deze 

   drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet 

   dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 

   Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze  

   drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren 

   totdat Hij komt. 1 Korinthe 11:23-26. 

   Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, 

   waar hij spreekt : de drinkbeker der dankzegging, die wij 

   dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des 

   bloeds van Christus ? Het brood, dat wij breken, is dat niet 

   een gemeenschap aan het lichaam van Christus ? Want één 

   brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen 

   ééns broods deelachtig zijn. 1 Korinthe 10:16 en 26. 

 

Moeilijke woorden ! 

spijzen en laven  = wil zegenen met voeding voor de ziel 

des bloeds   = van het bloed 

 

   

   

 

 



Opdracht ! 

 

Leer, na het lezen van Zondag 28, de volgende vragen en antwoorden uit je 

hoofd ! 

 

Vraag 1 Waarom wordt het sacrament van het Heilig Avondmaal dikwijls 

  gevierd ? 

Antw  Omdat het Heilig Avondmaal een sacrament is van gedurige  

  opvoeding in het geloof. 

 

Vraag 2 Waarom wordt dit sacrament Heilig Avondmaal genoemd ? 

Antw  Omdat de Heere Jezus  het in de nacht heeft ingesteld. 

 

Vraag 3 In welke nacht heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal  

  ingesteld ? 

Antw  In de nacht toen Hij verraden werd. 

 

Vraag 4 Wat zijn de tekenen die je ziet in het Heilig Avondmaal ? 

  Brood en wijn. 

 

Vraag 5 Wat voor brood ? 

Antw  Gewoon brood. 

 

Vraag 6 Wat betekent het brood in het Heilig Avondmaal ? 

Antw  Het lichaam van Christus. 

 

Vraag 7 Wat voor wijn moet er in het Heilig Avondmaal gebruikt worden ? 

Antw  Gewoon wijn. 

 

Vraag 8 Wat betekent de wijn in het Heilig Avondmaal ? 

Antw  Het bloed van Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht ! 

Lees eerst het stukje en geef daarna antwoord op de vragen. 

 

De Heere Jezus heeft voor Zijn sterven het Heilig Avondmaal ingesteld. 

Bij het laatste Pascha met Zijn discipelen gaf Jezus Zijn discipelen het brood en 

zei :”Neemt, eet,dat is Mijn lichaam.”( Mattheüs 26:26) En bij het uitdelen van 

de drinkbeker zei Hij :”Drinkt allen daaruit, want dat is Mijn bloed.”Moesten 

dan de discipelen Jezus lichaam eten en Zijn bloed drinken ?  Nee, wij moeten 

hier niet denken aan het eten met de mond. Het gaat om het geestelijk eten, 

waardoor het hart, de ziel, gesterkt wordt. Bij het Heilig Avondmaal wordt het 

brood gebroken. Dat is het teken van het verbroken lichaam van Christus aan het 

kruis. En de wijn, die uitgegoten wordt,is het teken van het vergoten bloed van 

Christus. Bij het Heilig Avondmaal wordt het lijden en sterven van de Heere 

Jezus herdacht. Het is dus een “gedachtenismaal”.  

Wat betekent nu het lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken ? 

( vraag 76 ) Dat betekent in de eerste plaats : het lijden en sterven van Christus 

met een gelovig hart aannemen. Daardoor wordt vergeving van de zonden 

ontvangen, en het eeuwige leven. In de tweede plaats betekent het : één worden 

met Christus. Gods kinderen worden met Christus verenigd door het geloof. De 

Heilige Geest woont in Christus en in Zijn kinderen. De Heilige Geest brengt 

Christus en Zijn kinderen bijeen. Ook al is Christus in de hemel en Zijn kinderen 

op aarde, toch brengt de Heilige Geest Christus en Zijn kinderen samen. Zo 

worden al Gods kinderen geregeerd door één Geest. Net als de ledematen van 

een lichaam. Deze worden ook door één ziel bestuurd. Zo zullen Gods kinderen 

ook eeuwig leven. 

Op deze wijze wil de Heere het geloof van Zijn kinderen versterken, wanneer zij 

gebruik maken van het Avondmaal. 

 

Vragen ! 

 

Wanneer heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld ? ( Schrijf het 

tekst hoofdstuk erbij ) 

_______________________________________________________________ 

 

Waarvan is het gebroken brood een teken ? 

________________________________________________________________ 

 

Waarvan is de gebroken wijn een teken ? 

________________________________________________________________ 

 

Wat doet het gelovig hart bij het Heilig Avondmaal ? 

________________________________________________________________ 

 



Vragen ! 

 

Waar wordt bij ons het Heilig Avondmaal gevierd ? 

________________________________________________________________ 

 

Hoe dikwijls wordt bij jullie in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd ? 

________________________________________________________________ 

 

Hoe heet de preek die op zondag, een week voor het Heilig Avondmaal, 

gehouden wordt ? 

________________________________________________________________ 

 

Waarom wordt er een voorbereidingspreek gehouden ? 

( Lees 2 Korinthe 13:5a ) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wie mogen er aan het Heilig Avondmaal komen ? 

________________________________________________________________ 

 

Krijgen Gods kinderen onderwijs aan het Heilig Avondmaal ? 

________________________________________________________________ 

 

Hoe heet de preek die ’s morgens gehouden wordt, als het Heilig Avondmaal 

gevierd wordt ? 

_______________________________________________________________ 

 

Hoe heet de preek die op zondagmiddag, of avond, gehouden wordt, na de 

viering van het Heilig Avondmaal ? 

________________________________________________________________ 

 

Waarom gaan kinderen niet aan het Heilig Avondmaal ? 

________________________________________________________________ 

 

Mag iedereen die belijdenis gedaan heeft aan het Heilig Avondmaal ? 

________________________________________________________________ 

 

Kun je weten of je een kind van God bent ? 

________________________________________________________________ 

 

 

 



Wat zegt de dominee als het brood gebroken wordt ? ( 1 Korinthe 10:16b ) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat zegt de dominee als hij de  drinkbeker zegent ? ( 1 Korinthe 10:16a ) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijbelstudie ! 

Lees : 1 Korinhte 11:23-29. 

Als je thuis een Bijbel met kanttekeningen hebt, moet je die lezen. 

In de kanttekeningen staat de betekenis van de tekst. 

 

In het bijbelgedeelte dat je gelezen hebt, waarschuwt Paulus de gemeente van 

Korinhe, omdat het Heilig Avondmaal verkeerd gebruikt wordt. 

Hij leert de mensen dat de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld heeft 

en hoe Hij wil dat het gevierd wordt. 

Paulus gebruikt geen woorden van zichzelf, maar woorden die hij van de Heere 

krijgt. 

 

Vraag  1 Waarom zou Paulus erbij zeggen : in de nacht waarin Hij ( Jezus ) 

  verraden werd ? ( vers 23 ) 

 

Vraag 2 Wat betekent : doet dat tot Mijn gedachtenis ? ( vers 24 en 25 ) 

 

Vraag 3 Wat betekent : deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn 

  bloed ? ( vers 25 ) 

 

Vraag 4 Wat is de dood des Heeren verkondigen ? 

  Hoe gebeurt dat ? ( vers 26 ) 

 

Vraag 5 Hoe kun je op onwaardige wijze deelnemen aan het Heilig  

  Avondmaal ? ( vers 27 ) 

  Noem verschillende dingen. Denk ook aan de gemeente van  

  Korinthe. 

 

Vraag 6 Waarom moet een avondmaalganger zich beproeven ? 

  Hoe doe je dat ? ( vers 28 ) 

 

Vraag 7 Wat is de bedoeling van de zelfbeproeving ? ( vers 28 ) 

 

 

Het is de bedoeling van deze bijbelstudie dat je er ook met anderen over spreekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om over na te denken en te discussiëren met elkaar. 

 

De instelling van het Heilig Avondmaal. 

Lees : 1 Korinthe 11 :17-26. 

 

Het Heilig Avondmaal is ingesteld in de nacht toen de Heere Jezus verraden 

werd. 

Er gebeuren twee dingen. Het werk van de duivel komt openbaar, maar ook de 

liefde van de Heere Jezus. 

In de nacht, toen de Heere Jezus verraden werd, gebruikte Hij de Paasmaaltijd 

met de discipelen en daarna geeft Hij aan Zijn Kerk het sacrament van het 

Nieuwe Verbond. ( het Heilig Avondmaal ) 

In het Oude Testament moesten er dieren geofferd worden. Het bloed van het 

dier wees heen naar het bloed van de Heere Jezus, Die Zijn bloed zou geven tot 

verzoening van de zonden. 

Als de Heere Jezus sterft en met Zijn bloed betaalt voor de zonden van Zijn 

kinderen, is er geen offerdier meer nodig. 

Het oude, de offerdienst, vervalt. De Heere Jezus geeft iets nieuws aan Zijn 

Kerk, het sacrament van het Heilig Avondmaal.  

Als de Heere Jezus het Pascha gegeten heeft met Zijn discipelen, neemt Hij het 

brood, breekt het, en deelt het uit. Hij zegt :”Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat 

voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.” 

Dan neemt Hij de drinkbeker en zegt :”Deze drinkbeker is het Nieuwe 

Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot Mijn 

gedachtenis.” 

 

Discussievraag ! 

In sommige kerken worden er kleine bekertjes doorgegeven en drinkt iedereen 

van de wijn. 

Hoe is jouw gedachte hierover ? 

( Denk aan het bevel van de Heere Jezus. ) 

 

 

Het liefde bevel 

Lees : Lukas 22:14-23 

 

 De Heere Jezus geeft een bevel, om het Heilig Avondmaal te vieren. 

Tot hoelang moet dit duren ? Tot Hij terugkomt op de wolken.  

Het is grote liefde dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed gegeven heeft tot 

verzoening van de zonden. De Heere Jezus wil dat er aan Zijn grote liefde 

gedacht zal worden. Daarom geeft Hij een liefde bevel om het Heilig Avondmal 

te blijven vieren. Voor wie is dat liefde bevel ? 

 



    De Catechismus zegt : voor alle gelovigen. 

Wij moeten ons, bij het licht van de Heilige Geest, onderzoeken of wij tot de 

gelovigen behoren. Wanneer ben je een gelovige ? Als je opnieuw geboren bent, 

geboren uit God. Je bent een gelovige, als je, door het zaligmakend geloof, de 

Zaligmaker leert kennen. Want om Hem en Zijn liefde gaat het in het Heilig 

Avondmaal. 

Als je aan iemand denkt, moet je die persoon wel kennen. 

Zo is het ook in het Heilig Avondmaal. Als de Heere Jezus een liefde bevel geeft 

om aan Hem te denken aan het Heilig Avondmaal, moet je wel iets van de Heere 

Jezus kennen. 

De Heere Jezus zegt tegen Zijn kinderen : Kijk naar het gebroken brood en de 

vergoten wijn. Dat zie je met je ogen. Dat is zeker waar. Zo zeker waar is het dat 

Ik uw ziel met Mijn gebroken lichaam en vergoten bloed wil voeden. Ik laat de 

tekenen van brood en wijn zien, om u van Mijn werk te verzekeren. Brood en 

wijn zijn panden van Mijn liefde. 

 

Discussievraag ! 

Bovenaan dit stukje staat : een liefde bevel. 

Wanneer zijn Gods kinderen gehoorzaam aan het liefde bevel en wanneer zijn 

zij ongehoorzaam ? 

 

 

 

Gebroken en vergoten 

Lees : Johannes 6:48-58 

 

Naast het bevel van de Heere Jezus staat een belofte. Een belofte voor Gods 

kind. We zullen het een kind van God zelf laten vertellen.  

Een kind van God zegt :”Het bevel van Christus is : doet dat tot Mijn 

gedachtenis. Zijn belofte is : Zijn lichaam is aan het kruis voor mijn zonden 

geofferd en gebroken en Zijn bloed voor mij vergoten. Ik ontvang het brood en 

de beker uit de hand van de dominee. Dat is zeker. Ik ontvang het geloof van 

God om met mijn hart te zeggen : het is vast en zeker dat Christus mijn ziel 

voeding geeft. Door het lijden en sterven van Christus, krijg ik vergeving van 

mijn zonden. Het gebroken brood en de vergoten wijn is een preek voor mij. Een 

preek, waarin de Heilige Geest mij leert hoe groot de kracht van het offer van 

Christus is. De Heere Jezus heeft de toorn van God over de zonden gedragen en 

weggedragen. Ik had anders onder die toorn moeten sterven, omdat ik de toorn 

van God over mijn zonden verdiend heb. Ik kon niet betalen voor mijn 

zondeschuld aan God.Ik heb het wel geprobeerd, maar God was met niets van 

mij tevreden. God was alleen tevreden met het offer van Zijn Zoon. Op dat offer 

mag ik gelovig rusten.” 

Dat is geloofstaal van een kind van God. 



Geloofstaal van een kind van God, die mag geloven dat de Heere Jezus Zijn 

lichaam verbroken en Zijn bloed vergoten heeft voor hem of haar. 

 

Discussievraag ! 

Moet je alleen aan brood en wijn denken, als je kijkt naar de bediening van het 

Heilig Avondmaal,of gebeurt er bij Gods kinderen meer ? 

 

 

 

 

Vergeving en vereniging 

Lees : Jesaja 55 

 

Misschien denk je: wat betekent het precies om het gekruisigd lichaam van 

Christus te eten en Zijn bloed te drinken ? Het betekent : met een gelovig hart 

al het lijden en sterven van Christus aannemen. 

Dit kan alleen als het zaligmakend geloof in het hart is. Dan mag een kind van 

God zeggen : alles wat Christus gedaan heeft, heeft Hij voor mij gedaan. Hij is 

voor mij gestorven. Zijn bloed reinigt van al mijn zonden. 

Maar het betekent nog meer. 

Boven het stukje staat : vergeving en vereniging. 

Vereniging betekent : één worden met de Heere Jezus, door het werk van de 

Heilige Geest. De Heilige Geest woont in Christus, maar ook in Zijn kinderen. 

Door diezelfde Geest horen Christus en Zijn kinderen bij elkaar. De Heilige 

Geest zorgt ervoor dat Gods kinderen meer en meer verenigd worden met 

Christus. Christus is in de hemel en Zijn kinderen zijn op de aarde, maar ze 

horen bij elkaar. Dezelfde Geest, Die in Christus woont, regeert ook in Gods 

kinderen. 

 

Discusievraag. 

Maak het verschil duidelijk tussen vergeving en vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


