
Vragen vijfde avond over het Avondmaalsformulier over het liturgisch gedeelte van het 

Avondmaalsformulier 

 (zie bijlage) 

 

1. Deze vraag gaat het over gebed voor de bediening van het Heilig Avondmaal.  

Het gebed is een echt hulpgeroep uit de diepten. Er moet namelijk iets gebeuren om met 

vrucht en zegen Heilig Avondmaal te kunnen houden. Welke twee dingen moet de Heilige 

Geest doen? 

 

2. Deze vraag gaat het over gebed voor de bediening van het Heilig Avondmaal.  

Er wordt in dit gebed gesproken van bezwaarde en verslagen harten.  

a. Wat voor dingen kunnen Gods kinderen neerdrukken? 

b. Wat kan er de reden van zijn dat sommige kinderen van God meer strijd hebben dan 

anderen?  

c. Moet er altijd veel strijd zijn?  

 

3. Deze vraag gaat het over gebed voor de bediening van het Heilig Avondmaal.  

In dit gebed wordt ook gebeden om kracht te krijgen het kruis te dragen. Een waar christen is 

kruis-drager. Waarin kan dat zoal bestaan?  

 

4. Deze vraag gaat over de Opwekking tot ware Avondmaalsviering. 

We lezen in dit gedeelte kort samengevat dat de harten naar Boven moeten.  

a. is het daarom voldoende om te zeggen: ik ga uit gehoorzaamheid, en meer niet? 

b. blijkbaar moet een kind van God ertoe opgewekt worden om het hart naar Boven te 

heffen. Wat leren wij daarvan wanneer het gaat over de praktijk van het hart van 

Gods kind? 

 

5. Deze vraag gaat over het dankgebed. 

Het formulier eindigt in het dankgebed met een lofzang, een aanbidding van Gods genade en 

een gebed. Er wordt gedankt voor ontvangen genade. En gebeden om voortgaande genade. 

Kunt u dat in het slotgebed ook zo aanwijzen?  

 

  



Liturgisch deel  

Voor de bediening 

Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelven voor God verootmoedigen, en 

Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen:  

 

Gebed  

Barmhartige God en Vader, wij bidden U dat Gij in dit Avondmaal (waarin wij oefenen de 

heerlijke gedachtenis van den bitteren dood van Uw lieven Zoon Jezus Christus) door Uw 

Heiligen Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Uw 

Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen 

harten met Zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met Hem, waarachtig God en mens, het 

enige hemelse Brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden; en 

dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven, en zó waarachtiglijk 

het nieuwe en eeuwige Testament en Verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij 

niet twijfelen of Gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmermeer 

toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als Uw lieve kinderen en 

erfgenamen. 

Verleen ons ook Uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelven 

verloochenen, onzen Heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onzen 

Heere Jezus Christus uit den hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan Zijn 

verheerlijkt lichaam gelijk maken, en ons tot Zich nemen zal in eeuwigheid. 

Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, Die ons aldus heeft leren 

bidden: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. 

Wil ons ook door dit Heilig Avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld Christelijk 

geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende:  

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; Die ontvangen is van den Heiligen 

Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van 

den doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 



Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de 

gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een 

eeuwig leven. 

Amen.  

 

Opwekking tot ware Avondmaalsviering 

Opdat wij dan met het waarachtige hemelse Brood Christus gespijzigd mogen worden, zo 

laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen; maar onze 

harten opwaarts in den hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, ter 

rechterhand Zijns hemelsen Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons Christelijk geloof 

wijzen; niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heiligen Geestes 

met Zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige 

brood en den heiligen drank tot Zijn gedachtenis ontvangen. 

 

Tijdens de bediening 

Sacramentele woorden 

Bij het breken en uitdelen des broods spreekt de dienaar des Woords: 

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, 

gedenkt en gelooft dat het lichaam onzes Heeren Jezus Christus gebroken is tot een 

volkomen verzoening van al onze zonden. 

  

En als hij den drinkbeker geeft: 

De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des 

bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed 

van onzen Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 

 

Aanwijzing voor tijdens de bediening 

Terwijl men communiceert, zal men stichtelijk zingen, of sommige hoofdstukken lezen, 

dienende ter gedachtenis aan het lijden van Christus, als Jes. 53, Joh. 6, 13-18 

 

Na de bediening 

Vermaning tot dankzegging  

Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan Zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat 

ons altezamen Zijn Naam met dankzegging prijzen; en een iegelijk spreke in zijn hart aldus, 

Ps. 103:  

1. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. 

2. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; 

3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; 

4. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en 

barmhartigheden. 

8. Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 



9. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. 

10. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 

11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over 

degenen die Hem vrezen. 

12. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. 

13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen 

die Hem vrezen. 

 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, 

en ons alles met Hem geschonken. Daarom, bevestigt God daarmede Zijn liefde jegens ons, 

dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer 

door Hem behouden worden van Zijn toorn, nadat wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn. 

Want indien wij met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, toen wij nog vijanden 

waren, veel meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, nadat wij met Hem verzoend 

zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der 

eeuwigheid. 

Amen. 

 

Het dankgebed 

O barmhartige God en Vader, wij danken U van ganser harte, dat Gij uit grondeloze 

barmhartigheid ons Uw eniggeboren Zoon tot een Middelaar en offer voor onze zonden, en 

tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt; en dat Gij ons geeft een 

waarachtig geloof, waardoor wij zulke Uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook, 

tot sterking daarvan, door Uw lieven Zoon Jezus Christus het Heilig Avondmaal laten 

instellen en verordenen. Wij bidden U, o getrouwe God en Vader, dat Gij door de werking 

Uws Heiligen Geestes de gedachtenis van onzen Heere Jezus Christus en de verkondiging van 

Zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof, en in de zalige gemeenschap van 

Christus wilt laten gedijen; door Hem, Uw lieven Zoon Jezus Christus; in Wiens Naam wij 

onze gebeden besluiten, gelijk Hij ons geleerd heeft, zeggende: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. 

Amen. 


