
Zondag 30 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 30 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Vraag en antwoord 80 over de mis is bekend, vooral vanwege de scherpe woorden die 
de catechismus gebruikt (‘vervloekte afgoderij’). Waarom is de catechismus hier zo 
scherp? En is dit antwoord in onze tijd eigenlijk nog wel actueel? 

2. Antwoord 81 gaat over de zelfbeproeving voor het Avondmaal. Welke dingen noemt 
de catechismus dan eigenlijk? Herken je in dit antwoord je eigen leven? 

3. Voor veel mensen is de zelfbeproeving moeilijk. Hoe vul jij de week van zelfbeproeving 
in? Wanneer weet je nu zeker of je aan het Avondmaal mag gaan? 

4. Waarom gaan bij ons geen kinderen aan het Avondmaal? Wat moet je doen als je kind 
bent en je verlangt naar het Avondmaal? 

5. In antwoord 82 wordt gewaarschuwd dat het Avondmaal heilig gehouden moet 
worden. Er wordt gezegd dat ‘de Christelijke Kerk’ de tafel heilig moet houden. Je kunt 
hierbij denken aan de kerkenraad. Maar er ligt ook een taak voor de gemeente. Hoe 
kunnen wij als gemeente op een goede manier ‘opzicht hebben’ op elkaar? 

 
Verdieping: 
Hieronder vind je een paar vragen en antwoorden uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 
1545) over de voorbereiding rond het Avondmaal. Leer je hieruit nog nieuwe dingen, als je die 
naast deze zondag legt? Wat spreekt je aan? 
 

357. Predikant: Hoe moet het deelnemen aan het avondmaal gaan? 
Kind: Zoals de heilige Paulus het zegt, [namelijk] dat de mens zichzelf beproeft voor hij 
aangaat (1 Kor. 11:28).  
 
325. Predikant: In welk opzicht moet hij zichzelf beproeven? 
Kind: Om te weten, of hij een oprecht lidmaat van Jezus Christus is. 
 
326. Predikant: Door welke kenmerken zal hij dat aan de weet kunnen komen? 
Kind: Of hij een waarachtig geloof en berouw heeft; of hij zijn naasten met een oprechte 
liefde bejegent en niet aangetast is door haat, wrok of het zaaien van tweedracht. 
 
327. 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 
volmaaktheid, dat er niets op aan te merken 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. 
 
328. Predikant: De onvolmaaktheid 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. 


