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Heidelbergse catechismus, 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 Heren 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 Heren 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 

Vragen voor gesprek: 

- Werkt het bij u/jou ook daadwerkelijk zo dat Christus u in het 
avondmaal versterkt in de zekerheid?  
- Kun je met eigen woorden zeggen hoe je gemeenschap met 
Christus hebt als je avondmaal viert?  
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- Wanneer weet je iets zeker? Als je het met eigen ogen ziet? Of het 
kunt berekenen? Hoe zit het met zekerheid en geloof?   
In het christelijk geloof gaat het om niets minder dan zeker zijn van 
het heil. Het avondmaal versterkt die zekerheid.  
 
1 het avondmaal als sacrament 
God geeft de sacramenten als teken en zegel van 
het heil. Hij komt daarmee genadig tegemoet 
aan onze zwakheid.  
 
2 het avondmaal als opdracht 
Een extra hulpmiddel is het avondmaal, maar het 
heeft geen vrijblijvend karakter. Het is een opdracht van Jezus. Hij wil 
het graag (Luk. 22:15), en wij hebben het hard nodig.  
 
3 het avondmaal als belofte 
Bij het bevel om te vieren hoort ook een belofte. We komen niet al-
leen uit gehoorzaamheid, maar ook omdat we gevoed willen worden. 
Dat spitst zich toe op zekerheid: zo zeker als je ziet, voelt en proeft, 
zo zeker mag je zijn van het heil in Christus voor u/jou. 
 
4 het avondmaal als  gemeenschap 
Het meest bijzondere dat in het avondmaal gebeurt is de persoonlijke 
ontmoeting en verbondenheid met Christus. Hij geeft zich aan ons 
met alles wat Hij deed en doet en gezegd heeft. Het kruis, de opstan-
ding, Zijn gebed voor ons in de Hemel, Zijn evangelie over het konink-
rijk… Hij reikt het ons persoonlijk aan. Met een gelovig hart mogen 
wij het van Hem aannemen.  

Lied voor thuis:  Sela 
Avondmaal 
 
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de 
mond: Dit is mijn lichaam dat voor jou gebro-
ken wordt; dit is mijn bloed dat vergeving en 
genade schonk en ik proef de wijn; zo wordt 
uw liefde uitgestort. 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 


