
Vragen vierde avond over het Avondmaalsformulier over het doel van het Heilig Avondmaal 

(zie bijlage) 

1. Deze vraag gaat over de eerste zin van het gedeelte onder het kopje 'gemeenschap met 

Christus'.   

a. het formulier gaat in de eerste zin van dit gedeelte terug naar Golgotha en wat daar 

gebeurd is. Het verleden dus. Wat wordt er gezegd over het verleden? 

b. tegelijk wordt er ook iets gezegd over de betekenis van het verleden (wat er op 

Golgotha gebeurd is) voor het heden rondom het Heilig Avondmaal. Wat dan? Betrek 

hierbij eventueel ook vraag en antwoord 76 van de Heidelbergse Catechismus. 

c. wat leren wij uit dit gedeelte voor wat betreft het geestelijke leven van een kind van 

God? Welke dingen kunnen vaak de bestrijding en de aanvechting uitmaken in het 

leven met de Heere? 

 

2. Deze vraag gaat over de tweede zin van het gedeelte onder het kopje 'gemeenschap met 

Christus'. 

a. heeft Christus alleen een mogelijkheid van zalig worden verdiend of is er méér? 

b. wat is volgens dit gedeelte het werk van de Heilige Geest in het hart? En wat is onder 

meer het doel van het Heilig Avondmaal in dit verband? 

c. in dit gedeelte worden drie goederen of weldaden van Christus genoemd die het 

deel zijn van Gods kinderen. Welke zijn dat?  

d. er is in het Heilig Avondmaal dus een verborgen geestelijke gemeenschap door het 

geloof tussen Christus en Gods kinderen. Het geheim daarvan wordt beter beleefd 

dan begrepen. Wat is echter altijd kenmerkend voor wat betreft de vrucht daarvan? 

Betrek hierbij eventueel ook Galaten 5:16-26. 

 

3. Deze vraag gaat over de eerste zin van het gedeelte onder het kopje 'gemeenschap met 

elkaar'. 

a. de derde vraag in de zelfbeproeving gaat over het ernstige voornemen om in ware 

liefde en eenheid met mijn naaste te leven. Nu komt dat hier ook terug bij het doel 

wat de Heere voor ogen heeft rond het Heilig Avondmaal. Wat leert ons dit over de 

praktijk onder Gods kinderen? 

b. ware avondmaalgangers horen als kinderen op weg naar het Vaderhuis in onderlinge 

verbondenheid te leven. Ondanks verschillen die er zijn voor wat betreft karakter, 

achtergrond, gaven, leeftijd, maatschappelijke positie, oefening, geestelijke ligging, 

leiding, mate van zekerheid en nog veel meer. Waar moeten wij in het algemeen en 

Gods kinderen in het bijzonder naar zoeken wanneer het gaat om de eenheid? 

Betrek hierbij artikel 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.  

 

4. Deze vraag gaat over de tweede zin van het gedeelte onder het kopje 'gemeenschap met 

elkaar'. 

a. het formulier gebruikt hier beelden uit de natuur: één brood komt tot stand vanuit 

heel veel vermalen graankorrels. Eén wijn komt voort uit heel veel druiven. Daar zijn 

bepaalde processen aan verbonden om tot dat ene brood en die ene wijn te komen. 

Welke lessen kunnen we voor wat betreft het geestelijke leven leren uit deze 

processen?   



b. wanneer het ene brood er is, dan bestaan losse graankorrels niet meer. Wanneer de 

ene wijn er is, dan bestaan ook losse druiven niet meer. Het punt van vergelijking is: 

algehele toewijding en overgave aan het geheel. Is er een grens? Mag je dan 

bijvoorbeeld nog wel een eigen persoonlijkheid of mening hebben? 

c. Lees Filipp. 2:2-5. Wat is de les uit dit Bijbelgedeelte wanneer we met schelden en 

lijden te maken hebben? 

 

5. Deze vraag gaat over het gebed na deze doelen. 

Dit gebed is een smeken in de belijdenis van onwaardigheid en onmacht. Hoe zou je dit kort 

samenvatten? 

 

 

 

 

 

 

 

c. doel (II) 

gemeenschap met Christus 

Uit deze inzetting des Heiligen Avondmaals van onzen Heere Jezus Christus zien wij, dat Hij ons 

geloof en betrouwen op Zijn volkomen offerande (die eenmaal aan het kruis geschied is) als op den 

enigen grond en fundament onzer zaligheid wijst, waar Hij onzen hongerigen en dorstigen zielen tot 

een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door Zijn dood heeft Hij de 

oorzaak van onzen eeuwigen honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen, en ons den 

levendmakenden Geest verworven; opdat wij door dien Geest (Die in Christus, als in het Hoofd, en in 

ons als Zijn lidmaten woont) met Hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al Zijn 

goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. 

 

gemeenschap met elkaar vanuit de gemeenschap met Christus 

Daarbenevens, dat wij ook door denzelfden Geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in 

waarachtige broederlijke liefde verbonden worden; gelijk de heilige apostel spreekt: Eén 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, samengeperst 

zijnde, één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt; alzo zullen wij allen, die door het 

waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onzes lieven 

Zaligmakers wil, Die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, altezamen één lichaam zijn, en zulks 

niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. 

 

gebed 

Daartoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, door 

Zijn Heiligen Geest. 

Amen. 


