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Heidelbergse catechismus, Zondag 29 en 30a 
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 sacra-
menten 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 teke-
nen 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. 
 
Vraag 80: Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Antwoord: Het avondmaal des Heren 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. 

Vragen voor gesprek: 

- Een RK buurvrouw of collega vraagt je: ‘maar is Christus er dan niet in jullie avondmaal?’ Wat is uw/jouw     
antwoord? 
- Op vakantie bezoek je een RK misviering. Zou je naar voren lopen om brood en wijn te ontvangen? Waarom 
wel/niet?   
- Een jongere uit gemeente vraagt: ‘hoe ervaar je Christus in het avondmaal?’ Wat zou u/jij zeggen? 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Tijdens de godsdienstgesprekken in Marburg (oktober 1529) spreken Luther en 
Zwingli over het avondmaal. Ze wijzen de leer van de Rooms-Katholieke kerk af, 
maar verschillen onderling ook van mening. Voor Luther was Christus werkelijk in 
het brood aanwezig, voor Zwingli slechts in herinnering. Calvijn nam later een tussen 
positie in: De presentia realis, de werkelijke aanwezigheid van Christus, geschiedt op de wijze van de Heilige 
Geest en van het geloof. In dat spoor volgt de catechismus. Vraag 80 is pas in latere uitgaven toegevoegd in  
reactie op het concilie van Trente (waar de Rooms Katholieke kerk veroordelingen uitsprak richting de            
protestantse opvattingen).  
- Op (in elk geval) twee punten wijken reformatoren af van de Rooms Katholieke leer: 1 de transsubstantiatie 
(het ‘wezen’ van het brood verandert werkelijk in het lichaam van Christus) 2 de offergedachte in de mis (wekt 
de indruk dat Christus’ offer herhaald wordt).   
- Belangrijk om niet te blijven hangen in wat wij niet geloven over het avondmaal, maar juist stil te staan bij wat 
wij wel geloven over Christus in/bij het avondmaal: 
 - Christus is opgevaren naar de hemel, maar door Zijn Geest is Hij aanwezig en aan het werk in het  
 avondmaal. Zo kan het een echte ontmoeting (gemeenschap) zijn.     
 - Het avondmaal is voor ons een teken (Christus laat ons iets zien): van wat wij nodig hebben, van dat 
 Christus dat voor ons wil zijn, en van hoe wij dat mogen ontvangen in geloof. 
 - Maar het is meer dan een teken bij het woord: Christus is er zelf en door brood en wijn te ontvangen 
 hebben wij gemeenschap met Zijn lichaam en bloed (1Kor. 10:14-22). Dat betekent dat wij helemaal 
 delen in dat wat Hij in Zijn lijden en sterven heeft volbracht. Paulus laat merken dat dat ook vraagt om 
 de praktische keuzes om bij Hem te willen horen en niet bij afgoden.  
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