
Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 40 
 

A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 30  
Vraag 80: Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heeren en de paapse mis? Antwoord: Het avondmaal des 
Heeren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij 
Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, Die nu naar zijn 
menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God, Zijn Vader, en daar door ons 
aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld, dat de levenden en de doden alleen dán door het lijden van Christus 
vergeving van zonden hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus 
lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de 
mis in wezen niet anders dan een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte 
afgoderij. 

  
Terugblikken in verwondering 
1. op grond van het unieke offer van Christus 
2. gesterkt door de innige gemeenschap met Christus 
3. gedrongen tot de aanbidding van Christus 
 
In verband met het karakter van deze dienst – dankzegging op het Heilig Avondmaal – een 
gedicht van Petrus Immens uit ‘De godvruchtige Avondmaalsganger’. 
 
DE DANKENDE DISGENOOT  
Wijze: Psalm 103 
 
'k Heb aan de bron, de heilfontein gezeten, 
'k Ben daar verkwikt; 'k kreeg balsem voor 't geweten;  
'k Heb brood en wijn als hemelspijs gesmaakt. 
Wat zal ik nu mijn Jezus weer vergelden? 
Ik zal Zijn lof, Zijn grote daán vermelden, 
Waardoor Hij al mijn banden heeft geslaakt! 
 
k Heb nieuwe kracht en nieuwe moed gekregen;  
'k Ontving ten troost de priesterlijke zegen; 
Al mijn bezwaar ligt aan de voet van 't kruis.  
Het heilgeloof schiep in mijn hart een hemel;  
God schonk aan mij, in 't ondermaans gewemel,  
Bij 't gulst onthaal het goede van Zijn huis. 
 
De wereld moog' dit slechts verbeelding noemen;  
'k Heb dankensstof, ik zal mijn Gastheer roemen,  
Die honger stilt en 't dorstig hart verkwikt; 
Die stromen giet in hete zandwoestijnen, 
Het zonvuur koelt, daar 't bloempje zou verkwijnen,  
En alles weert, dat 't groen van de ziel verstikt. 
 
'k Was afgedwaald door d' aardse wildernissen; 
Ik zocht in 't rond en bleef het heilspoor missen;  
Maar 't herderoog hield over mij de wacht. 
De stok en staf, in 's Opperherders handen, 
Deed dra mijn ziel van liefd' en ijver branden  
Voor Hem, Die mij weer in de schaapskooi bracht. 
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Zo galoos schoon zag 'k Jezus' liefde blinken; 
AL 't schoon van de aard' moest in de afgrond zinken.  
Mijn hart versmolt in Goëls offergloed. 
'k Zag Hem aan 't kruis om al mijn schuld doorstoken,  
Mijn tranend oog zag Hem geheel verbroken; 
Ik greep Hem aan, 'k vond troost voor mijn gemoed. 
 
Zo wordt de rust aan 't hijgend hart geschonken; 
Dit maakt de ziel als in die wellust dronken, 
Aan Jezus' beek en koele levensbron. 
Dit spoort mij aan om voor die Heer' te leven,  
Die alles deed en alles wilde geven, 
En 't werk voltooit, 't geen Hij in mij begon 
 
Mijn Goël, ach, waarmee zal ik U prijzen?  
Wat offergeur zal U mijn dank bewijzen?  
Dan, nee - u vraagt een hart, dat ledig is;  
Dat zich ontsluit voor Uwe liefdewetten,  
Dat vurig blijft op Uwe wenken letten, 
En zoetheên smaakt in Uw getuigenis. 
 
Gij wekt in 't hart van al Uw disgenoten  
Hernieuwde kracht, uit Uwe dood gesproten;  
Wij zijn vereend door Uwe herdersstaf 
Om broedermin en hemelvreugd te kweken;  
Daar G' ons geleidt langs stille waterbeken,  
Dwaalt nooit één ziel van U, haar Herder, af! 
 
Heb eeuwig dank, o liefderijke Herder, 
Voor 't zoet genot! Och Heer', geleid ons verder;  
In deez' woestijn is onze rustplaats niet. 
Ons heilgeloof blijft op dat Kanaan staren,  
Waar 't roofgediert' geen schaapje zal vervaren,  
Maar 't oog van de ziel U, de Verlosser, ziet! 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Waarom is het Avondmaal een 'gedachtenismaaltijd'? Wat gedenken wij? 
2. Welke troost putte je uit het Avondmaal? 
3. Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Wat betekent dat, en welke troost zit daarin? 
4. Welke plaats neemt de aanbidding van de Heere in in jouw leven?  
Voor de kinderen: Vanmorgen werd het Avondmaal gevierd. 
 Waarom mogen Avondmaalsgangers blij zijn? 

 Wat betekent het brood en de wijn? 

 


