
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wat bij ons misschien een beetje 

verdween, is in de Bijbel sterk 

aanwezig: de maaltijd benadrukt 

onderlinge gemeenschap. Dat geldt 

ook voor het avondmaal. 

 

verbonden met Christus 

Het brood en de wijn maken ons één, 

verbinden ons met het lichaam van bloed 

van Christus (1 Korintiërs 10,16)! Dat is 

wat de Here laat gebeuren door brood en 

wijn, als de Heilige Geest ons die door 

het geloof leert ontvangen. 

Het avondmaal is voor mensen die 

opnieuw geboren zijn door de Heilige 

Geest. Daarvoor geldt maar één vraag, 

maar die raakt je hele leven: is Jezus 

Christus alles voor je geworden? Heb je 

Hém laten weten dat jij Hem nodig voor 

de vergeving van je zonden, om je bij God 

terug te brengen en Heer van je leven te 

zijn?! 

Gaat het om de verbondenheid met 

Christus ook in de roomse mis?  

Jawel. Maar ze zeggen er nog iets bij. 

Volgens hen is het nodig dat dat offer 

van Christus via de mis iedere keer 

opnieuw vóór God moet worden 

gebracht. Zo lijkt het erop dat het niet 

genoeg is dat Jezus eens-en-voorgoed 

(Hebreeën 7,27) het offer van zijn leven 

heeft gebracht. En dat gaat natuurlijk 

echt ergens over!!! Daar komt de 

scherpte terecht vandaan. 

Tegelijk is de felle en scherpe toon niet 

per se nodig om dit duidelijk te maken. 

En is het dankbaar om te ontdekken dat 

er herkenning is in de belijdenis dat 

Jezus’ offer uniek is en echt helemaal 

genoeg is om Gods vergeving te vinden 

en met God verzoend te worden.  

verbonden met elkaar 

‘Laat daarom iedereen zichzelf eerst 

toetsen voordat hij van het brood eet en 

uit de beker drinkt’, 1 Korintiërs 11,28. 

Deze zin gaat vooral over hoe de 
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Vraag 80 Wat is het verschil tussen het avondmaal van de Here en de pauselijke mis? 
Het avondmaal van de Here verzekert ons ervan: 
- ten eerste dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer 

van Jezus Christus, dat Hij zelf éénmaal aan het kruis heeft volbracht; 
- ten tweede dat wij door de Heilige Geest ingelijfd worden bij Christus, die nu naar zijn 

menselijke natuur niet op de aarde is, maar in de hemel aan de rechterhand van God zijn 
Vader en dáár door ons wil worden aangebeden. 

Maar de mis leert: 
- ten eerste dat de levenden en de doden alleen dan door het lijden van Christus vergeving 

van zonden hebben, indien Christus nog dagelijks door de priesters in de mis voor hen 
geofferd wordt; 

- ten tweede dat Christus lichamelijk in de gedaante van brood en wijn aanwezig is en 
daarom ook in die gedaante aangebeden moet worden. 

De mis is dus in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer 
en lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. 
 
Vraag 81 Voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld? 
Voor hen die om hun zonden een afkeer van zichzelf hebben en toch vertrouwen dat deze hun 
om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en 
sterven bedekt is; die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven 
te beteren. Maar de huichelaars en zij die zich niet van harte tot God bekeren, halen door hun 
eten en drinken een oordeel over zich. 
 
Vraag 82 Mag men ook hen tot dit avondmaal toelaten die zich door hun belijdenis en leven 
als ongelovigen en goddelozen doen kennen?  
Nee, want op deze wijze wordt Gods verbond ontheiligd en zijn toorn over de gehele 
gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk verplicht volgens het bevel van Christus 
en van zijn apostelen allen die zich als ongelovigen en goddelozen doen kennen, door de 
sleutels van het koninkrijk der hemelen buiten te sluiten, totdat zij hun leven beteren. 

gelovigen die avondmaal vieren met 

elkaar omgaan!  

Als je één bent door Christus, moet er 

onderlinge aanvaarding zijn, oog en hart 

voor elkaar. Dat ontbrak in Korinte. En 

de verkeerde, egoïstische houding rond 

het avondmaal (dus in het hele 

gemeentezijn!), maakte avondmaalvieren 

letterlijk tot vloeken in de kerk.  

Liefdeloosheid, onenigheid en andere 

zonden die blijven bestaan, brengen de 

gemeente in gevaar. Dat vreet in een 

gemeente en maakt de gemeente 

geestelijk kapot. En dan toch avondmaal 

vieren: is vloeken in de kerk. Dan 

reageert onze God in zijn heilige liefde en 

bestraft Hij zijn gemeente… 

Dus avondmaalvieren betekent: telkens 

opnieuw een nieuwe toewijding aan 

Christus én aan elkaar!!! 

verbonden met kinderen 

Het avondmaal is de maaltijd van Gods 

nieuwe verbond; daar horen de kinderen 

nadrukkelijk bij! En: het avondmaal werd 

ingesteld tijdens de Pesachmaaltijd. Dat 

was bij uitstek een gezinsmaaltijd. Maar 

in het Nieuwe Testament komt 

nadrukkelijk de oproep om jezelf te 

toetsen bij het avondmaal. Dat heeft 

dus direct te maken met aanspreekbaar 

zijn als zelfstandig gelovige.  

Dat laatste is de reden waarom ook 

onze kerken het het meest met de Bijbel 

in overeenstemming vinden om (kleine) 

kinderen niet aan het avondmaal toe te 

laten. Maar pas nadat een jongere door 

belijdenis van het geloof af te leggen 

heeft aangegeven als gelovige gezien en 

aangesproken te willen worden. 

Lees de Bijbel: Johannes 13,12-17; 1 Korintiërs 
5,7-8; 1 Korintiërs 10,16-21; 1 Korintiërs 
11,23-26; Hebreeën 7,22-28; Hebreeën 9,11-
12; Hebreeën 10,4-10.   

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, artikelen 33 en 35. 
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