
 Vragen voor 2
e

 Bijbelstudieavond over het Avondmaalsformulier – D.V. woensdag 13 nov. 2013  

 

1) Wat moet er volgens u gekend worden om met vrucht/zegen aan het Heilig Avondmaal deel te 

nemen?  

 

2) Deze vraag gaat over het eerste deel van de zelfbeproeving ('Ten eerste...') 

a) wordt in dit eerste gedeelte van de zelfbeproeving in het formulier het zwaartepunt gelegd 

in de mate (omvang) van ellendekennis?  

b) wat is het kenmerkende verschil tussen een verstandelijk weten gezondigd te hebben of dat 

bij ervaring en ondervinding te weten - belééfd te hebben? Betrek hier zondag 5 van de 

Heidelbergse Catechismus bij. 

c) welke vrucht noemt dit gedeelte als kenmerkend verschijnsel van de ware ontdekking? 

Betrek hierbij het verschil in zonde-overtuiging bij Judas en bij Petrus. 

 

3) Deze vraag gaat over het tweede deel van de zelfbeproeving ('Ten andere...')  

Betrek hierbij het bijgevoegde gedeelte van de preek van Justus Vermeer over zondag 30. 

a) wat is het verschil tussen het geloven in Gods gewisse (zekere of vaste) beloften en 

gewisselijk (zeker of vast) geloven in Gods beloften? 

b) is het Heilig Avondmaal dan ingesteld voor die Gods beloften gewisselijk (zeker) geloven? 

c) waar ligt voor een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar de garantie dat God hem 

in genade aan wil zien?  

 

4) Deze vraag gaat over het derde deel van de zelfbeproeving ('Ten derde...') 

a) waaruit blijkt hier de ware dankbaarheid? 

b) hoe zou u het begrip 'gezindheid' willen omschrijven? 

c) Gods genadewerk komt volgens dit gedeelte van de zelfbeproeving openbaar in een nieuwe 

(ver)houding tegenover de zonde. Werk dit uit aan de hand van de begrippen 

'heerschappijvoerende macht van de zonde' en 'inwonende macht van de zonde'. Denk 

hierbij aan wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 13 tot 26. 

Een citaat van Owen: 'ik begrijp niet hoe iemand een waar gelovige kan zijn, voor wie de zonde 

niet de grootste last, zorg en strijd is en voor wie heiligheid en volgen van Christus niet de 

grootste vreugde is'.   

 

5) Deze vraag gaat over het opwekkende en vertroostende gedeelte ná de drie stukken van de 

zelfbeproeving ('Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden.....') 

a) welke belijdenis legt een kind van God af door aan het Heilig Avondmaal deel te nemen? 

Denk bijvoorbeeld aan de belijdenis van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 vers 29. 

b) Hoe zal iemand die al de gebreken en ellendigheid van dit gedeelte van het formulier in zich 

bevindt, zich kunnen onderzoeken of hij een naam-christen/tijdgelovige of een kind van God 

is? 

Een citaat van Robert Bruce: 'de eerste stap ten Avondmaal is berouw en droefheid over de 

zonde: een besef van onze zonden waarmee wij zulk een genadig God hebben vertoornd. Indien 

u in staat bent om zoals de boetvaardige zondares door de tranen van een boetvaardig hart de 

voeten van Christus te wassen en deze nederig te kussen en vast te grijpen, ofschoon u niet zulk 

een hoge greep zou durven doen dat u de gehele Christus zou grijpen, indien u slechts Zijn 

voeten vastgrijpt, bent u in de juiste gestalte des harten.' 


