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ZONDAG 
-voorbereiding op het Heilig Avondmaal- 

Heilig Avondmaal houden 
 

Lees Lukas 22:15-20 
Volgende week zondag wordt bij ons in de kerk het Heilig Avondmaal 
gehouden. Voor in de kerk staat een tafel met brood en wijn. De dominee 
nodigt mensen uit de kerk aan die tafel en zij eten daar een stukje brood en 
drinken een slokje wijn. Waarom is dat?  
De Heere Jezus heeft Zelf gezegd dat dit in de kerk moet gebeuren. Dat was 
toen Hij met Zijn discipelen aan tafel zat om de paasmaaltijd te vieren. Je hebt 
het gelezen. De Heere Jezus nam brood, brak het in stukjes en gaf het aan 
Zijn discipelen. Hij zei: ‘Neemt, eet, dat is Mijn lichaam’. Dat betekent: zoals Ik 
het brood breek en aan jullie geef, zo zal Ik Mijn lichaam voor jullie geven. Ik 
ga sterven. Daarna laat de Heere Jezus een beker met wijn rondgaan. Dat 
betekent: zoals Ik de wijn uitgiet, zo ga Ik Mijn bloed voor jullie vergieten. Ik ga 
sterven. Het brood en de wijn van het Heilig Avondmaal wijzen naar het 
sterven van de Heere Jezus.  
De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze altijd het Heilig Avondmaal 
moeten blijven vieren. En daarom wordt er bij ons in de kerk ook Heilig 
Avondmaal gehouden. 
 

Om te bespreken 
Wat betekent het brood bij het Heilig Avondmaal? * Wat betekent de wijn? * Welke vragen 
zou je willen stellen over het Heilig Avondmaal? * Waarom is er een week van voorbereiding 
voor het Heilig Avondmaal? 

  

MAANDAG 
De betekenis van het Heilig Avondmaal 

 
Lees 1 Korinthe 11:23-29 

In de kerk wordt gepreekt. Je kunt dan horen dat je bekeerd moet worden en 
hoe dat kan. Je kunt dit in de kerk soms ook zien: als er gedoopt wordt en als 
het Heilig Avondmaal gehouden wordt.  
Het Heilig Avondmaal is eigenlijk een tekening van wat de Heere Jezus heeft 
gedaan. Hij is gestorven aan het kruis. Het brood van het avondmaal wijst op 
Zijn lichaam. De wijn wijst op Zijn bloed. Hij heeft Zijn leven gegeven. Alleen 
daardoor kunnen zondaren die de dood verdiend hebben het eeuwige leven 
krijgen. Alleen door het offer van de Heere Jezus aan het kruis kunnen 
zondaren weer bij God komen. Wat is de Heere goed dat Hij ons niet alleen 
door de preek laat horen, maar ook door het Heilig Avondmaal laat zien hoe 
we zalig kunnen worden: door het sterven van de Heere Jezus. Omdat Hij voor 
de zonden heeft betaald, kan God zondaren vergeving van hun zonden geven. 
Alleen door het geloof in de Heere Jezus ben je zalig. 
 

Om te bespreken 
Wat laat het Heilig Avondmaal zonder woorden zien? * Wat betekent: ‘Doet dat tot Mijn 
gedachtenis’ (1 Kor.11:24-25)? * Avondmaalgangers verkondigen ‘de dood des Heeren’ (1 
Kor.11:26) – wat betekent dat? * In een week van voorbereiding is het nodig je te ‘beproeven’ 
(1 Kor.11:28) – wat is dat (kanttekening 73)? 



 

  

WOENSDAG 
Bruiloftsmaaltijd 

 
Lees Mattheüs 22:1-14 

Ben je wel eens op een bruiloft geweest? Vanaf hun trouwdag doen de bruid 
en bruidegom steeds meer dingen samen. Ze wonen in één huis, slapen in 
één bed en eten aan één tafel. Alles wat van hem is, wordt ook van haar en 
andersom. In de Bijbel wordt de Heere Jezus de Bruidegom genoemd en de 
gelovigen Zijn bruid. Dat is een groot wonder, want de Heere Jezus is de Zoon 
van God en de gelovigen zijn zondige mensen. Als het Heilig Avondmaal wordt 
gehouden in de kerk, zijn deze Bruidegom en Zijn bruid dicht bij elkaar. Ze 
ontmoeten elkaar aan de tafel. Daarom wordt het Heilig Avondmaal ook wel 
vergeleken met een bruiloftsmaaltijd. Zoals Gods kinderen echt het brood en 
de wijn proeven, zo voelen ze ook Gods liefde en trouw. Dan weten ze: Mijn 
Liefste is van mij en ik ben van Hem. Aan het Heilig Avondmaal zit een bruid 
die alleen maar zonden heeft. Maar de Bruidegom is rijk. Hij heeft alles en Hij 
geeft de bruid wat zij nodig heeft. Merk je hoe gelukkig de bruid is? Als de 
Heere Jezus je Bruidegom nog niet is, kan Hij dat nog worden! 

 
Om te bespreken 

Wie is de Bruidegom? * Wie is de bruid? * Waar ontmoeten ze elkaar? * In welk Bijbelboek 
gaat het over de liefde tussen de Bruidegom en Zijn bruid? * Hoe wordt de Heere Jezus je 
Bruidegom (Johannes 3:29 en 36)? 

DINSDAG 
Uitnodiging voor de maaltijd 

 
Lees Lukas 14:16-24 

Stel je eens voor dat koning Willem-Alexander jou zou uitnodigen om bij hem 
te komen eten. Als je geen uitnodiging had gekregen, zou je het bijna niet 
durven geloven. Want bij de koning aan tafel zitten, is wel heel bijzonder. Maar 
weet je dat het nog veel mooier is om aan de tafel van Koning Jezus te zitten? 
Dat gebeurt als het Heilig Avondmaal in de kerk wordt gehouden. Wie mogen 
er aan het Heilig Avondmaal komen? Mensen die van de Heere een 
uitnodiging hebben gehad. Je hebt er over gelezen. Veel mensen worden 
uitgenodigd om bij de Heere Jezus te komen. Maar ze hebben allemaal geen 
tijd. Ze zijn druk met andere dingen. Daarom komen ze niet. Dat is erg. Dan 
worden er anderen uitgenodigd: armen, verminkten, kreupelen en blinden. Zij 
komen wel. Wat betekent dit? Dat er zondaren aan het Heilig Avondmaal 
zitten. Mensen die hebben geleerd hoe arm en ellendig, blind en kreupel ze 
zijn. Mensen die de Heere Jezus als hun Zaligmaker nodig hebben. Ze zijn 
niet druk met dingen van de wereld, maar ze zijn bezig met het Koninkrijk van 
God.  

Om te bespreken 
Lees Vraag en Antwoord 81 uit de Heidelbergse Catechismus. Zeg in eigen woorden voor wie 
het Heilig Avondmaal is of ontdek dit met behulp van de volgende vragen. * Waar hebben ze 
verdriet over? * Wat vertrouwen ze? * Wat verlangen ze? * Voor wie is het Avondmaal niet? 



 

  

 VRIJDAG 
Trouwring 

 
Lees Hooglied 2:1-10 

Hoe weet een bruid dat ze getrouwd is? Dat ziet ze aan haar trouwring. Als de 
bruid naar haar ring kijkt, weet ze dat haar bruidegom haar liefheeft en beloofd 
heeft altijd bij haar te blijven. Haar trouwring is het bewijs.  
Hoe weten de gelovigen dat de Heere Jezus hun Bruidegom is? De Heere 
Jezus geeft Zijn bruid ook een bewijs van Zijn liefde: het Heilig Avondmaal. 
Het Avondmaal is voor Gods kinderen wat de trouwring voor de bruid is. De 
Heilige Geest leert Gods kinderen door het Avondmaal dat ze bij de Heere 
Jezus horen, zoals een bruid bij haar bruidegom hoort. Het Avondmaal is voor 
Gods kinderen een bewijs van Jezus’ huwelijk met hen en van Zijn liefde en 
trouw voor hen. Je hoort het in de verzen die je hebt gelezen uit het 
bruiloftslied (Hooglied). Wat houdt de Bruidegom veel van Zijn bruid en de 
bruid van haar Bruidegom. Elke keer als in de kerk het Heilig Avondmaal wordt 
gehouden en de Heilige Geest Zijn zegen erover geeft, wordt de liefde sterker. 
Heb jij de Heere Jezus lief? 
 

Om te bespreken 
Wie is de Liefste uit Hooglied 2:3? * Waar brengt Hij Zijn bruid in vers 4a? * Wat merkt zij daar 
(vers 4b)? * Waarom wordt het Heilig Avondmaal wel vergeleken met een trouwring?  

 

DONDERDAG 
Bruiloftskleed 

 
Lees Mattheüs 22:10-14 

Een bruid en bruidegom worden door het huwelijk aan elkaar verbonden. 
Doordat ze trouwen, gaan ze bij elkaar horen. Hij wordt van haar en zij van 
hem. En daardoor worden alle bezittingen van de bruidegom van de bruid en 
andersom. Hoe wordt de Heere Jezus als Bruidegom verbonden aan Zijn 
bruid? Door het geloof. Daarom wordt met de bruid alle gelovigen bedoeld. 
Door het geloof krijgt de arme zondige bruid de Heere Jezus als haar 
Bruidegom en ook al Zijn bezit. Alles wat de Heere Jezus heeft en aan Zijn 
bruid geeft, wordt in de Bijbel vergeleken met een bruiloftskleed.  
Stel je voor dat een bruid geen trouwjurk aan heeft op haar trouwdag… Dan 
klopt er iets niet. De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een 
bruiloftsmaaltijd die lijkt op het Heilig Avondmaal. De Heere Jezus Zelf is de 
Bruidegom en de Avondmaalgangers zijn de bruid. Maar er zit iemand zonder 
bruiloftskleed aan tafel. Dat klopt niet. Dan hoort hij niet bij de bruid van 
Christus. Dan is Hij niet door het geloof aan de Heere Jezus verbonden en 
heeft Hij al Zijn rijkdom niet gekregen. Daarom wordt hij weggestuurd. 
 

Om te bespreken 
Wat is geloof (Catechismus, Vraag en Antwoord 21)? * Hoe kom je aan geloof? * Welk bezit 
van de Heere Jezus krijgen de gelovigen volgens Antwoord 21? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZATERDAG 
Eten en drinken aan de tafel 

 
Lees Johannes 6:25-35 

Elke dag eet en drink je iets. Je lichaam heeft voedsel en drinken nodig om te 
groeien. Eten en drinken geeft ook kracht om te leven. Weet je dat je hart ook 
voedsel nodig heeft? De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben het Brood des Levens’. Als 
je Hem niet eet moet je sterven. Hoe bedoelt de Heere Jezus dat? Dat legt Hij 
zelf uit. Het gaat niet om eten met je mond, maar om eten met je hart. Hem 
eten is in Hem geloven (vers 35). Hij is het geestelijke voedsel dat een 
zondaar nodig heeft om eeuwig te leven. De Heere Jezus heeft daar veel over 
verteld toen Hij nog op aarde was. Je hebt een paar verzen daaruit gelezen. 
Hij zegt: ‘Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige 
leven’. In de kerk kun je hier meer over leren als het Heilig Avondmaal 
gehouden wordt. Zoals iemand aan het Avondmaal brood aanneemt met zijn 
hand, zo neemt een zondaar het lijden en sterven van de Heere Jezus aan 
met zijn hart (Catechismus, Vraag en Antwoord 76). ‘Om het geestelijke leven 
in de gelovigen te onderhouden heeft God hun een levend Brood gezonden, 
namelijk Jezus Christus’ (NGB, art.35). 

Om te bespreken 
Lees een stukje uit het begin van artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Bespreek 
met de kinderen wat daar staat. Het kan de betekenis van het Heilig Avondmaal voor hen 
verduidelijken. 

 

ZONDAG 
Kinderen en het Heilig Avondmaal 

 
Lees Psalm 23 

Stel je voor dat jij tijdens de maaltijd in het paleis bij koning Willem-Alexander 
een kijkje mocht nemen. Je zou heel netjes doen en goed kijken en luisteren. 
Als het Heilig Avondmaal in de kerk gehouden wordt, moet je ook maar heel 
eerbiedig kijken en luisteren. Waarom gaan kinderen niet aan het Heilig 
Avondmaal in de kerk? Het antwoord staat in de Bijbel. Als je een kind bent, 
praat en denk je als een kind. Grote mensen praten en denken anders. 
Daarom mag je bijvoorbeeld pas je rijbewijs gaan halen als je zeventien jaar 
bent. En daarom is in de kerk ook afgesproken dat het Heilig Avondmaal 
alleen voor volwassenen is.  
Als de dominee brood breekt en wijn schenkt, denk dan: dat betekent dat de 
Heere Jezus aan het kruis gestorven is. Zo heeft Hij voor Gods kinderen de 
straf op de zonde weggedaan en het eeuwige leven verdiend. Kijk en luister 
goed als er Heilig Avondmaal is en bid maar met Psalm 106 vers 3: ‘Geef dat 
mijn oog het goed’ aanschouw’, ’t welk Gij, uit onbezweken trouw, Uw 
uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik ook U mijn Rotssteen mag noemen en 
– delend in Uws volks genoegen – mij met Uw erfdeel blij mag beroemen’. 
 

Om te bespreken 
Wat heeft Psalm 23 met het Heilig Avondmaal te maken? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 
Altijd Avondmaal 

 
Lees Openbaring 19:6-10 

Gisteren werd het Heilig Avondmaal gehouden in de kerk. Je hebt goed 
gekeken en geluisterd. Je zag wat de dominee deed: het brood breken en 
uitdelen. De wijn inschenken en doorgeven. Je hoorde wat de dominee zei: hij 
vertelde of las iets over het leven, lijden of sterven van de Heere Jezus. Hij 
heeft voor de zonden betaald. Daardoor krijgen Gods kinderen geen straf, 
maar vergeving. Hij is veroordeeld. Daardoor worden zij vrijgesproken. Hij is 
gebonden. Daardoor heeft Hij hen losgemaakt van de duivel en de zonde. Hij 
is gestorven en weer opgestaan. Daardoor kunnen zij na hun sterven eeuwig 
leven. Je zag dat de Avondmaalgangers weer terugliepen naar hun bank. Er 
waren er misschien wel bij die wilden blijven zitten aan de tafel omdat het er 
goed was en ze de liefde van de Heere Jezus in hun hart voelden. Maar ze 
moesten er weer vandaan. Het Heilig Avondmaal duurt voor Gods kinderen op 
aarde maar even. Dat is anders in de hemel. Daar is het voor alle gelovigen 
elke dag bruiloftsfeest. De stoelen aan die grote tafel zijn nog niet allemaal 
bezet. Er zijn nog stoelen leeg. Er is nog plaats!  

 
Om te bespreken 

Heb je gezien dat er in de kerk bij het Heilig Avondmaal nog stoelen leeg waren? * Wat 
vertellen die lege stoelen aan alle mensen en kinderen in de kerk? * Welke vragen wil je nog 
stellen over het Heilig Avondmaal? 


