
BELIJDENISCATECHISATIE BIJLAGE BIJ LES OVER HET HEILIG AVONDMAAL  

De hemel reikt ons leeftocht aan (over Jes.55:1-16) 

                      

ANDERE BIJBELGEDEELTEN: Ps.42:2,3;Spr.9:1-18;Mat.11:25-30;Joh.6:22-59;Openb.21:6;22:17 

SAMENVATTING: De Here wil Zichzelf uitdelen als een Koopman, Die zijn bezit weggeeft. Als een Gastheer wil 

Hij in ons midden zijn, maar willen wij nemen èn eten? Ben jij bereid om Zijn medicijnen tot je te nemen? 

 

OM OVER DOOR TE DENKEN:1.Er zijn weinig momenten dat er zó zinvol, zó indrukwekkend de diepste 

levensgeheimen worden uitgesproken, als bij de viering van het Heilig Avondmaal. Wij zijn uitgeholde, opgejaagde 

mensen van onze tijd, die vaak de innerlijke concentratie en ook de rust missen om het Heerlijke van dat moment te 

proeven. Het lijkt wel alsof het heilgeheim maar niet tot ons door wil dringen, alsof we alleen de rand ervan proeven. 

De Here Jezus Zelf sprak “neemt, eet”. (Mat.26:26) Hij gaf hierbij het brood, maar in dat brood mag je Zijn Liefde 

voor u en jou proeven. Hij legt Zichzelf in onze handen en zegt dan dat wij Hem moeten nemen èn eten. Het zou 

kunnen dat wij alleen maar ‘nemen’ en niet ‘eten’, oftewel Hem enkel als Heiland uit de Bijbel kennen, maar toch blijft 

er een afstand. Dan eigen ik mij het heil niet toe, dan lijkt het nog niet voor mij. Veel mensen kennen wel de verhalen 

en willen ook echt niet zonder Jezus, maar de èchte vreugde, die hoort bij de omgang met Hem, die kennen ze niet. 

Soms hebben mensen wel een schuldgevoel en weten ze dat ze bij Jezus terecht moeten komen, maar de 

schuldvergeving hebben ze voor hun gevoel nooit ontvangen. Ze moeten niet alleen „nemen‟, maar ook „eten‟, 

opengaan voor Hem Zelf, Hem toelaten in ons leven. Aan het Avondmaal mogen we nemen en eten, ontvangen wat ons 

leven tot LEVEN maakt. 

 

2.De Heidelbergse Catechismus biedt maar liefst lesstof voor 4 zondagen over het Heilig Avondmaal aan (tegen 2 

leerdiensten over de Heilige Doop). Het gaat daarbij om de volgende kwesties:   

·         Hoe vermaant en verzekert het Heilig Avondmaal ons dat wij aan het Heilig Avondmaal gemeenschap hebben 

aan het offer en de rijkdom van Christus? Antwoord: Net zo zeker als ik het brood en de wijn proef, zo zeker is Christus 

voor mij gestorven en opgestaan. (vr. en antw.75;Mat.26:26-28;Mark.14:22-24;Luk.22:19-20;1Kor.10:16,17;11:23-25 

en 12:13) 

·         Wat betekent het om Christus‟ lichaam en bloed te eten en te drinken? Antwoord: Met een gelovig hart neem ik 

aan dat Hij ook voor mij gestorven is.  Daarbij werkt de Heilige Geest het in mijn hart zo, dat ik steeds meer met 

Christus verbonden word.  Wij blijven op aarde, maar Zijn Geest maakt ons tot leden van Hem, Die in de hemel is. (vr. 

en antw.76; Joh.6:35-57,15:1-6;Hand.3:21;1Kor.6:15,11:26;Ef.3:16,4:15,16, 5:29,30; 1Joh.3:24,4:13) 

·         Waar heeft Christus ons het houden van het Heilig Avondmaal bevolen? Antwoord:  in Luk.22:19;1Kor.10:16,17 

en 11:23-26. (vr. en antw.77) Worden het brood en de wijn werkelijk het lichaam van Christus? Antwoord: Nee, maar 

in geloof mag je wel hierdoor gemeenschap hebben aan Christus.(vr./antw.78;Gen.17:10;Ex.12:11,13;13:9;Mat.26:29; 

1Kor.10:3,4,16;11:26;Ef.5:26;Tit.3:5; 1Pet.3:21)  

·         Waarom spreekt Christus over het Nieuwe Verbond en Paulus over de gemeenschap aan het lichaam en bloed 

van Christus? Antwoord:Net als brood en wijn belangrijk voedsel zijn voor het tijdelijke leven, zo zijn deze tekenen 

voedsel voor het eeuwige leven. Door de Heilige Geest mogen we, in het geloof, de zekerheid van het heil ontvangen(de 

verbondenheid met Hem), net zo zeker als we dit alles proeven.(vr. en antw.79;Joh.6:55;1Kor.10:16)  

·         Welk onderscheid is er tussen het Heilig Avondmaal en de Rooms Katholieke Mis (met eucharistie)? (antwoord: 

In het Heilig Avondmaal wordt benadrukt dat onze redding ligt in het ene en unieke offer van Christus op Golgotha, 

terwijl de Mis suggereert dat Christus opnieuw Zijn bloed stort voor ons, alsof het op Golgotha nog niet voldoende is 

geweest.(vr. en antw.80;Mat.6:20,21;26:28;Luk.22:19;24:52; Joh.4:21;19:30;20:17;Hand.7:55;1Kor.6:17; 10:16,17;  

Fil.3:20; Kol.3:1;1Thess. 1:10.;Heb.1:3;7:26,27; 8:1;9:12,25-26; 10:1-14) 

·         Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld? Antwoord: Voor ieder die Christus nodig heeft en die ernaar 

verlangt dat Hij belangrijker wordt in het leven. Ieder die oneerlijk is en zich niet wil bekeren tot God, eet en drinkt 

zichzelf een oordeel.( vr. en antw.81;1Kor.10:19-22;11:28) 

·         Moet je iedereen maar toelaten? Antwoord: Nee, want zo wordt Gods verbond ontheiligd en Zijn toorn over de 

gemeente opgewekt.(vr. en antw.82;Jes.1:11;6:3;Jer.7:21;Ps.50:16; 1Kor.11:20,34). In het verdere vervolg blijkt dat het 

moet gaan over mensen die zich graag willen bekeren en de Here steeds meer nodig hebben gekregen en leven uit de 

schuldvergeving. (vr. en antw.84;Mat.16:19;Joh.20:21-23) 

3.Moeten we geen gebruik maken van „ongezuurd‟ brood, oftewel brood zonder gist?Paulus lijkt hiertoe op te roepen 

(1Kor.5:8), terwijl wij gebruik maken van ‘gewoon’ brood. De Here Jezus Zelf heeft waarschijnlijk ‘Matses’ gebruikt, 

moeten wij dan niet hetzelfde doen? Volgens mij gaat het in de Bijbel niet om het soort brood, anders zou je juist weer 

waarde gaan hechten aan de vorm van het symbool.  Het gaat er veel meer om wat je ermee doet.  Zoiets leert Paulus 

juist in 1Kor.5:8. Hij stelt dat je wel het beste brood zou kunnen gebruiken (waarschijnlijk een Joodse opvatting over 

de viering van het Heilig Avondmaal), maar veel belangrijker is dat je leven ernaar gaat smaken. Nergens in de Bijbel 

staan dan ook richtlijnen voor de precieze wijze van Avondmaalsviering, maar veel richtlijnen zijn er te vinden voor 

ons leven als avondmaalsganger en discipel van de Here. 



 

4.Hoe noodzakelijk is de Avondmaalsgang voor je zaligheid? De Here Jezus heeft gezegd dat het eeuwige leven bestaat 

in de kennis van de Here. (Joh.17:3) Het gaat niet om onze verdienste, om onze goede werken, maar enkel alleen om 

Gods genade! (Ef.2:8) Daarom is de avondmaalsgang nooit een voorwaarde om zalig te kunnen worden, denk maar aan 

de misdadiger aan het kruis.  Hij ging met Christus naar het paradijs, zonder ooit te hebben deelgenomen aan het Heilig 

Avondmaal. Tegelijk is het Heilig Avondmaal wel voedsel voor je ziel, dat je waarschijnlijk ook niet zonder schade 

kunt versmaden. De Here Jezus heeft het zelfs bevolen: “doe dit tot Mijn gedachtenis”.(Luk.22:19) Hoe is het mogelijk 

dat er gelovigen zijn die hierin geen discipel willen zijn? 

 

5.Moet je belijdenis doen om deel te mogen hebben aan de tafel van de Here? Het belangrijkste argument hiervoor is 

dat het gaat om een geloofszaak: door het geloof heb je aan de tafel deel aan Christus’  overwinning.  Dat betekent dus 

een bijzondere manier van door de dingen heenkijken, oftewel geloof.Hoewel je niet kunt zeggen dat mensen die 

„openbare geloofsbelijdenis‟  hebben afgelegd veel geloviger zijn dan anderen, die dat niet hebben gedaan. Toch is het 

vreemd dat als je in Christus gelooft, dit niet wilt duidelijk maken aan de rest van de gemeente, met wie je in Christus 

juist verbonden bent. Uiteraard kan een geloofsbelijdenis alleen vorm zijn, maar zonder vorm kan het ook niet. Onze 

opdracht is om de vorm een levende inhoud te laten krijgen en vooral te laten houden. Daarvoor is de 

Avondmaalsviering bedoeld. Als je geloofsbelijdenis hebt afgelegd heb je ook beloofd om in overeenstemming met 

Christus‟ wil te leven.  Vandaar dat je dus ook aanspreekbaar bent als je aan het Heilig Avondmaal gaat en je daden 

totaal niet in overeenstemming zijn met Christus‟ wil.  

De Avondmaalsgang is juist een geloofsbelijdenis: ik heb de Here nodig en ik zoek Hem en Zijn genadegaven. 

 

6.Hoe komt het nu dat mensen zonder veel hindernissen hun kinderen laten dopen, maar bij de viering van het Heilig 

Avondmaal enorme drempels ervaren? Nu is het waar dat de Heilige Doop soms onderschat en dat het Heilig 

Avondmaal soms overschat wordt, alsof er verschil zit tussen de twee sacramenten.  Zo is het niet, het ene is niet 

minder waard dan het andere. Beiden vragen om een rein en gelovig hart om te ontvangen wat er in een sacrament 

beloofd wordt. Waarschijnlijk is er rondom de Doop veel gewoontevorming gegroeid, zodat mensen eerder ertoe 

komen om hun kind ook maar „gewoon‟  te laten dopen. Het Heilig Avondmaal lijkt veel meer een hoge drempel te 

hebben, omdat het hier gaat om een handeling van „heiligheid‟, waarop je aanspreekbaar bent in de  rest van de week. 

Dat is niet extra griezelig, want eigenlijk geldt dit voor elke handeling in het Koninkrijk van God.(2Kor.5:10) 

 

7.Is het verkeerd dat er tegenwoordig zoveel meer mensen dan vroeger aangaan? Op zich is het Heilig Avondmaal 

bedoeld om eraan deel te nemen en is een massale avondmaalsmijding, of een hoge drempel om aan te gaan, zeker niet 

bij voorbaat goed. De Here Zelf beveelt ons juist Hem zo te gedenken. (Luk.22:19) Veel mensen zijn bang geweest om 

‘zich een oordeel te eten of te drinken’. Men had veel aandacht  voor het gevaar van ‘onwaardig eten en 

drinken‟.(1Kor.11:29) Dit „onwaardig zijn‟ heeft echter niet te maken met de persoon die aangaat,maar met de manier 

waarop deze persoon aangaat. Het is van belang dat je als avondmaalsganger ook discipel van Jezus bent en dus niet 

voor je eigen belang verder leeft, maar voor Hem.(1Kor.11:17-34) Beproef jezelf of „Christus wel in ons is‟. 

(2Kor.13:5) Het Avondmaal is bedoeld als een stimulans om je leven verder aan de Here toe te wijden, om alles van 

Hem te ontvangen. Ben je wel echt bereid om met zonden te breken en een verder begin te maken met levensheiliging? 

Beproef jezelf!  Laat een massale toeloop tot het Heilig avondmaal toch alstublieft niet betekenen dat we met deze 

dingen geen ernst meer maken! 

8.In preken en de voorbereiding op het Heilig Avondmaal werken twee soorten medicijnen: het A-medicijn is het 

medicijn van de aanklacht, waardoor je lijkt te worden afgehouden van het Koninkrijk en de deelname aan Zijn tafel. 

Maar daar is ook het B-medicijn, van Bevrijding en Bemoediging. A en B werken alleen met vitamine C: 

Christus, Die voor ons is gekruisigd (2Kor.2:2) en opgestaan.(Fil.3:9-12) 

 

9.Zoals een koopman op de markt zijn waar aanbiedt, zo roept de Here ieder die verlangt naar Hem, Hem nodig 

heeft.(Ps.42:2,3;Mat.11:28;Joh.7:37;Openb.21:6;22:17)Wij mogen Hem ontvangen.(Spr.9:1-18;Zach.2:6;Mat.11:28 

22:4;Luk.14:16-24) Blijkbaar wordt alles nog eens voor ons uitgestald:  kom nu maar en deel mee!Vooral mensen die 

vreugde en geluk missen worden aangesproken, zij hebben levensdorst: ze hebben Hem echt nodig! Jij/u ook! 

10.De Here geeft het heil „gratis‟, uit genade.(Joh.4:14;Openb.21:6;22:17) Het gaat om water, brood, melk en wijn, 

oftewel aardse zegeningen, die je in rijke mate geschonken worden. Ook worden deze artikelen nog wel eens geestelijk 

verstaan, namelijk als gaven van God voor het nieuwe leven. (Ps.36:9;Spr.9:5;Hoogl.5:1;Joh.4:10-26; 6:35;7:37 en 

1Pet.2:2) Waarom geef je geld uit aan dingen waar je, goed beschouwd, niets aan hebt? Aardse goederen geven geen 

levensvreugde, geen genieting. (Joh.4:10;6:27) Bekeer je en verlaat wat fout was en richt je op de Goede God, Die alles 

wil geven om je te laten LEVEN. 

OM OVER DOOR TE PRATEN:1.Wat sprak jou aan en waarom? 2.Wat zou de Here Jezus vinden van onze 

Avondmaalsvieringen? 3.Hoe zou het Heilig Avondmaal meer „liefdesmaaltijd‟ kunnen zijn? 4.Wat is voor jou de 

belangrijkste reden om aan te gaan? 5.Waarom is de Heilige Doop eenmalig en het Heilig Avondmaal een terugkerend 

iets in het kerkelijk jaar? 6.Hoe stimuleer jij iemand om aan te gaan?  


