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Heidelbergse catechismus, Zondag 29 en 30a (Lezingen: Rom. 7:14-8:1 / 1 Joh. 1:8-2:2 ) 
Vraag 81: Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord: Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf 
mishagen en nochtans vertrouwen, dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook hun blijvende zwak-
heid door zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun 
leven te beteren. Maar de huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een 
oordeel. 
Vraag 82: Behoort men ook hen tot dit avondmaal toe te laten, die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen 
en goddelozen betonen? Antwoord: Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de 
hele gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk, overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen, 
verplicht zulke mensen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten totdat zij tonen hun leven te beteren. 

Vragen voor gesprek: 

• In hoeverre is wel of niet avondmaal vieren voor u jou een issue?  
• Bent u/ben jij  rond het avondmaal ook betrokken op andere gemeenteleden? 

Hoe kun je elkaar aanmoedigen of bevragen?  
• Welke vragen leven bij u/jou rond het avondmaal? (geef ze gerust door aan ds. Van Dam)  

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- De vraag voor wie het avondmaal is ingesteld, is best een bewogen vraag. 
Wie over dit onderwerp nadenkt kijkt al snel in de spiegel: waar sta ik zelf?   
- Wij staan in een traditie van ‘avondmaalsmijding’. De bevindelijkheid van de 
Nadere Reformatie haakte hiervoor aan bij schroom die er sinds de Middel 
Eeuwen was. In de periode 1850-1950 gingen in behoudende gemeenten    
binnen de Hervormde kerk soms nauwelijks mensen aan het avondmaal. Hoe 
anders was het bij Calvijn in Geneve waar bijna alle gemeenteleden aangingen 
(zie hiernaast, catechismus van Geneve vraag en antwoord 363).  
- Wat is nodig om avondmaal te vieren? Opvallend dat de catechismus niet 
zegt: ‘doop en belijdenis’. Kerkelijk gezien is dat wel begrijpelijk, want wie 
avondmaal viert belijdt daarmee ook te geloven.  Bewust (kunnen) geloven is 
in de reformatorische avondmaalsdeelname van belang.  
- In de gereformeerde traditie werden alleen mensen van het avondmaal ge-
weerd die in openlijke zonde leefde. Bijvoorbeeld door conflicten die men niet 
bij wilde leggen. Het ‘censura morem’ was bedoeld om dit soort situaties te 
bespreken om mensen te bewegen zich te bekeren of anders af te houden. 
Meer en meer is dat een persoonlijke zaak geworden: ben ik in geloof en        
leven oprecht voor de Heere?  Wil ik echt bij Hem horen? 
- De nadruk in de catechismus en in het formulier ligt dan ook op persoonlijk 
geloof. Geloof waar in de drie bekende woorden een plek hebben: 
 - Zonde: avondmaalsgangers zijn zondige mensen en komen daar ook 
 voor uit en hebben verdriet over wat niet goed is.  Niet  zonden goed
 praten, maar ermee schuilen bij Christus! 
 - Verlossing: avondmaalsgangers vertrouwen op het werk van Christus 
 voor hen. Juist door avondmaal te vieren houden ze zich vast aan zijn 
 belofte dat Hij ook voor hen Zijn leven gaf.  
 - dankbaarheid: daarin is vooral de gezindheid van belang, het          
 verlangen:  wil je bij Jezus horen? Wil je graag dat de band met Hem 
 groeit?  

Fragment uit de catechismus 
van Geneve*:  
360 Predikant: Maar is het dan 
vereist een volmaakt geloof en 
volmaakte liefde te hebben?  
kind: Beide moeten zij geheel en 
al oprecht zijn en niet gehuicheld. 
Maar een dergelijke volmaakt-
heid, dat er niets op aan te mer-
ken valt, die zal onder de mensen 
niet te vinden zijn. Ook zou het 
avondmaal tevergeefs ingesteld 
zijn, wanneer niemand gerechtigd 
zou zijn het te ontvangen, tenzij 
hij volstrekt volmaakt was.  
361  Predikant: De onvolmaakt-
heid verhindert ons dus niet om 
aan te gaan?  
kind: Juist integendeel, het 
avondmaal zou ons nergens toe 
dienen, als wij volmaakt waren. 
Want het is een hulpmiddel en 
steun in onze zwakheid.  
362  Predikant: Dienen deze twee 
sacramenten ook nog een ander 
doel?  
kind: Dat doen zij zeker, omdat 
het tekenen en blijken zijn van 
ons belijden. Het is namelijk zo, 
dat wij er door betuigen dat wij 
tot Gods volk behoren en ons 
christen-zijn belijden.  
363  Predikant: Wat zou men dus 
moeten oordelen over iemand die 
er helemaal geen gebruik van 
maakt?  
kind: Men zou hem niet voor een 
christen moeten houden. Want 
door zo te handelen, wil hij niet 
belijden dat te zijn en verloochent 
hij als het ware stilzwijgend Jezus 
Christus.  
 
* Auteur: Johannes Calvijn (In 
2004 nam de Protestantse kerk 
deze catechismus op onder de 
belijdenisgeschriften)  


