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ZONDAG 28  
Vraag 75: Hoe wordt u in het heilig avondmaal eraan herinnerd en ervan verzekerd, dat u aan het enige offer van Christus, 
aan het kruis volbracht, en aan al Zijn weldaden deel hebt?  
Antwoord: Op deze wijze, dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft tot Zijn gedachtenis van dit gebroken brood te 
eten en van deze drinkbeker te drinken. Daarbij heeft Hij beloofd, ten eerste dat Zijn lichaam even zeker voor mij aan het 
kruis geofferd en gebroken is en Zijn bloed voor mij vergoten, als ik met eigen ogen zie dat het brood des Heeren voor mij 
gebroken en de beker mij gegeven wordt; en ten tweede, dat Hij Zelf mijn ziel met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten 
bloed even zeker ten eeuwigen leven voedt en laaft, als ik het brood en de beker des Heeren als zekere tekenen van het 
lichaam en het bloed van Christus uit de hand van de bedienaar ontvang en met de mond nuttig.  
Vraag 76: Wat wil dit zeggen: het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken?  
Antwoord: Het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor 
vergeving van de zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar bovendien door de Heilige Geest, die zowel in Christus als 
in ons woont, zo met Zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij – hoewel Christus in de hemel is en 
wij op de aarde zijn – toch vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente zijn, en dat wij door één Geest – zoals leden van 
een lichaam door één ziel – eeuwig leven en geregeerd worden.  
Vraag 77: Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven als 
zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken? Antwoord: Bij de instelling van het avondmaal, [zie 1 Kor. 11:23-
26 en 1 Kor. 10:16-17].  
ZONDAG 29  
Vraag 78: Worden brood en wijn dan werkelijk het lichaam en het bloed van Christus?  
Antwoord: Evenmin als het water bij de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt en de eigenlijke afwassing van 
de zonden is, maar er alleen een goddelijk teken en een bevestiging van is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet 
het lichaam Zelf van Christus, hoewel het naar de aard en de eigenheid van de sacramenten het lichaam van Jezus Christus 
genoemd wordt.  
Vraag 79: Waarom noemt Christus dan het brood Zijn lichaam en de beker Zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed, 
en spreekt Paulus van de gemeenschap met het lichaam en het bloed van Christus?  
Antwoord: Christus zegt dat niet zonder goede reden, namelijk niet alleen om ons daardoor te leren dat, evenals brood en 
wijn dit tijdelijke leven instandhouden, zo ook Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn 
waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen en 
onderpanden de zekerheid te geven, dat wij door de werking van de Heilige Geest even zeker deel krijgen aan Zijn ware 
lichaam en bloed als wij deze heilige tekenen met de mond tot Zijn gedachtenis ontvangen en dat al Zijn lijden en 
gehoorzaamheid even zeker ons deel zijn alsof wij zelf in eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden 
genoegdoening gegeven hadden.  
 

(Opmerking vooraf: deze preek heeft als basis 1 Kor. 11:17-34 en 1 Kor. 10:16-17 = HC 28, vr. 
en antw. 77. Elementen uit de rest van HC 28 en HC 29 komen ook aan de orde. Het ligt in de 
bedoeling om na deze preek nog tweemaal bij de zondagen over het Avondmaal stil te 
staan) 
 
Het sacrament van het Heilig Avondmaal 
1. waarom wij het vieren  
2. wat het betekent 
  
1. waarom wij het vieren  
Het is een inzetting van God (Mt. 26:26-28). Kijken we naar 28,77, dan worden twee 
bijbelgedeeltes genoemd. 1 Kor. 11 en 1 Kor. 10. Paulus spreekt over 'hetgeen ik u ook 
overgeleverd heb' (11:23). Wat levert hij over? 
A.dat het avondmaal een goddelijke instelling is. 
B.dat het Jezus' laatste wilsbeschikking is. 
Verder is het noodzakelijk te benadrukken dat: 
C.gelovigen het Avondmaal nodig hebben (vanwege onze zwakheid en 'vergeetachtigheid') 
D.de Heere het wil zegenen. 
Avondmaal vieren is een bevel van Godswege. Wij kunnen ons daar niet zomaar en zonder 
wettige reden aan onttrekken.  
  
2. wat het betekent 
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'Wij geloven dat onze goede God, door acht te hebben op onze grovigheid en zwakheid ons 
de sacramenten heeft ingesteld'. (NGB art. 33) Omdat we maar moeilijk kunnen bevatten 
hoe diep Zijn liefde gaat, komt de inhoud van het Avondmaal in de taal van de tekenen tot 
ons. In het Avondmaal ligt een sterke nadruk op het zichtbare Evangelie: het brood wordt 
gebroken en de wijn wordt vergoten. Maar daar is een heel proces aan voorafgegaan. Zo 
ging het ook met het lichaam van de Heere Jezus. 
Wie scherp let op de tekenen, ziet dat ze spreken van twee dingen. Het Avondmaal is een: 
1.gemeenschapsmaaltijd (let op het woord 'gedenken') 

A. Met Christus (beeld: Hoofd-lichaam) 
B. Met elkaar (beeld: lichaam-ledematen; horizontale verbondenheid vloeit voort uit 

verticale verbondenheid) 
2.verwachtingsmaaltijd ('zo verkondigt de dood des Heeren…') 
Het woord 'verkondigen' niet lezen als een constatering, maar als een gebod of bevel. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Wat betekent het voor jou dat het Avondmaal een 'inzetting van God' is? 
2. Kunt je aan je man/vrouw/kinderen uitleggen waarom je wel/niet aan het Avondmaal 
gaat? 
3. Welke tegenwerpingen herken je in jouw eigen leven om niet aan het Avondmaal te gaan? 
Probeer eens na te gaan of deze tegenwerpingen - in het licht van het Woord - terecht zijn? 
4. Avondmaal: 'God komt over de brug' (ds. H.G. Abma). Wat vind je van deze typering? 
5. Op welke manier kunnen we op een verkeerde, lichtvaardige manier aan de tafel van de 
Heere gaan? Op welke manier kunnen we op een verkeerde, lichtvaardige manier afblijven? 
6. Het Avondmaal is een gemeenschapsmaaltijd en een verwachtingsmaaltijd. Hoe beleef je 
deze twee aspecten van het Avondmaal voor jezelf? 
  
Voor de kinderen: wat betekent bij het Avondmaal het brood? En wat betekent de wijn? 
Waarom wil de Heere Jezus zo graag dat gelovige mensen het Avondmaal zullen vieren?  
 


