
Zondag 29 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 29 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Er is in de kerkgeschiedenis veel strijd geweest over de betekenis van het Heilig 
Avondmaal. Waarom zou nu juist hierover zoveel onenigheid zijn geweest? 

2. Zondag 29 probeert uit te leggen wat we precies in het brood en de wijn van het 
Avondmaal mogen zien. Eigenlijk gaat het erom om de woorden van de Heere Jezus 
Zelf te begrijpen, toen Hij zei: “Dat is Mijn lichaam” (Luk. 22:19). Denk zelf eens rustig 
over deze tekst na. Hoe zou je dat in je eigen woorden uitleggen? 

3. De Catechismus schrijft over deze woorden (uit de vorige vraag) dat Jezus er een 
belangrijke bedoeling mee had om dit zo te zeggen. Als je antwoord 79 goed leest, 
kun je drie dingen vinden die de Heere Jezus hiermee wil leren. Welke dingen zijn dat? 

 
Bijbelstudie: 
In Johannes 6:22-71 gaat het over het Brood des levens. De Heere Jezus spreekt hier over het 
eten van Zijn lichaam (vers 53-55). Juist deze boodschap zorgt voor veel ergernis en leidt ertoe 
dat veel mensen Hem verlaten (vers 52, 60, 66). Ook in de tijd van de vroege kerk hebben deze 
woorden tot veel misverstanden geleid. Men verweet christenen zelfs kannibalisme! Toch 
heeft juist dit gedeelte veel te maken met het Heilig Avondmaal. Lees dit gedeelte rustig door, 
eventueel met uitleg erbij, en denk na over de volgende vragen: 

- Wat bedoelt de Heere Jezus met ‘het Brood des levens’? 
- Wat betekent ‘eten van Jezus lichaam en drinken van Zijn bloed’? 
- Waarom zou nu juist deze preek van Jezus ervoor hebben gezorgd dat zoveel mensen 

bij Hem weg gingen? 
- Aan het einde van het hoofdstuk staat gelukkig ook nog een andere reactie op de 

preek. Denk eens na over deze belijdenis van Petrus. Aan welke kant sta jij zelf? 
 
Verdieping: 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) heeft een heel lang, maar ook heel mooi artikel over 
het Heilig Avondmaal. Lees artikel 35 eens rustig voor jezelf door. Het kan helpen om op papier 
het antwoord in kleinere stukjes te verdelen, zodat je duidelijk ziet welke verschillende dingen 
de NGB over het Avondmaal wil leren. Wat vind je mooi of moeilijk aan dit artikel? Als je het 
naast de zondagen uit de catechismus over het Avondmaal legt, vallen je dan nog nieuwe 
dingen op? 


