
Zondag 28 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 28 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. In de volgende drie zondagen gaat het over het Heilig Avondmaal. Zowel de Doop als 
het Avondmaal zijn sacramenten. Maar wat zou jij eigenlijk als het belangrijkste 
verschil noemen tussen de Doop en het Avondmaal? 

2. Soms wordt de (eerste) deelname aan het Avondmaal als een teleurstelling ervaren. 
Gods kinderen ervaren niet wat zij gedacht of gehoopt hadden. Hoe zou dit kunnen 
komen? 

3. Lees met de vorige vraag in je achterhoofd vraag en antwoord 75 zorgvuldig door. Op 
welke ‘ervaring’ in het Avondmaal wil de Catechismus de gelovigen wijzen? 

4. In antwoord 76 gaat het over de ‘vereniging met Christus’. Wat betekent dat? Denk 
eens rustig na over de verschillende aspecten die in dit antwoord worden genoemd. 
Herken je daar zelf ook iets van? 

5. In de kerk luisteren we vaak alleen. In het Avondmaal wil de Heere ook andere 
zintuigen aanspreken. Welke zintuigen zijn dat? Waarom zou de Heere dat doen? 

 
Uit het avondmaalsformulier 
Rond het avondmaal gaat het veel over de omgang van Gods kinderen met Christus. Ook in 
deze zondag gaat het daarover. Toch wordt er in antwoord 77 nog een aspect genoemd, wat 
vaak minder onze aandacht heeft. Tijdens het avondmaal is ook sprake van de ‘gemeenschap 
der heiligen’. Lees hierover ook de laatste paragraaf uit het avondmaalsformulier eens rustig 
door.  
Wat betekent dit? Als je een avondmaalsganger mag zijn, ervaar je dan ook deze kant van het 
avondmaal? Het avondmaalsformulier spreekt bovendien niet alleen over ervaring, maar ook 
over doen (“niet alleen met woorden, maar ook met de daad”): hoe krijgt dat vorm in jouw 
leven? 
 

Daarbenevens, dat wij ook door dien Geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, 
in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden; gelijk de heilige Apostel spreekt: 
“één brood (is het, zo) zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig 
zijn.” Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen, en één brood gebakken wordt, 
en uit vele beziën [bessen], samengeperst zijnde, één wijn en drank vloeit, en zich 
ondereen vermengt; alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus 
ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onzes lieven Zaligmakers wil, die ons 
te voren zo uitnemend heeft liefgehad, allen te zamen één lichaam zijn, en zulks niet 
alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. 


