
 

Boeken over het Heilig Avondmaal 
 
 
 

Wat kun je met je kinderen lezen  
om hen meer te leren over het Heilig Avondmaal? 

 
 

VOORLEESBOEK 
 

 
 
‘Tom gaat naar de bruiloft van Joost en Anne. Wat een feest! Maar… waarom moet 
die oude meneer aan hun tafeltje huilen? Mama legt het de volgende dag uit. Dan 
wordt het zondag. Het is ‘voorbereiding’ in de kerk. Wat is dat? Waarom praat de 
dominee ook over een bruiloft? En wat is ‘nabetrachting’? De papa en mama van 
Tom en de oude meneer leggen het uit in dit boek voor kinderen vanaf vier jaar. 
Naar aanleiding van de tekeningen en de gespreksvragen krijgen ouders handvatten 
om met hun kinderen te spreken over het sacrament van het Heilig Avondmaal’. 
 
 

(VOOR)LEESBOEK 
 

 
 
‘Floortje en Fer brengen om de week de kerkbode rond. Bij de oude mevrouw 
Zwijgman gaan ze achterom voor een glaasje fris en wat lekkers. Meestal vertelt 
mevrouw Zwijgman ook een verhaal over vroeger. Deze keer begin ze over 
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‘voorbereiding’. Dat is de aanleiding voor een gesprekje over het Heilig Avondmaal. 
In de week die volgt leren Floortje en Fer er nog veel meer over. 
In dit boek wordt verhalenderwijs uitgelegd wat het Heilig Avondmaal is, hoe je je 
erop moet voorbereiden en wat nabetrachting is. Ook kom je te weten waarom er de 
tafelwachten zijn, voor wie de avondmaalscollecte bestemd is, wat het moeilijke 
woord ‘censuur’ betekent en wat gemeenschap der heiligen is’. 
 
 

WERKBOEKJE 
 

 
 
Om ouders te helpen de betekenis van het Heilig Avondmaal aan hun kinderen 
duidelijk te maken, maakte Wijnanda Hogendoorn – vrouw van de Hervormde 
Predikant (PKN) ds. C.H. Hogendoorn – een werkboekje dat te gebruiken is in de 
voorbereidingsweek en de week na de bediening van het Heilig Avondmaal. Het 
werkboekje geeft voor twee weken een Bijbelgedeelte om te lezen, een psalm om te 
zingen en één of twee doe-opdrachten. Doordat er geen uitleg bij het Bijbelgedeelte 
gegeven wordt, kunnen ouders hun eigen verwoording kiezen. Bij de verwoording in 
de doe-opdrachten zal niet iedereen zich herkennen. Bijvoorbeeld: ‘Jezus hing daar 
– omdat Hij zo veel van jou houdt’. 
 
 

NASLAGBOEKJES 
 

In de volgende boekjes van Andrea van Hartingsveldt-Moree kun je ook 
woorden (of voorleesteksten) vinden om met je kinderen in gesprek te gaan  

over het Heilig Avondmaal. 
 

Leert van Mij (uitg. De Banier, ISBN 9789033605444): 
Pag. 63: In de kerk wordt avondmaal gehouden 
Pag. 64: Gods kinderen aan het avondmaal 
Pag. 65: Kinderen en het avondmaal 
 
Komt tot Mij (uitg. De Banier, ISBN 9789033607134): 
Pag. 66: Het Heilig Avondmaal 
Pag. 67: Jij en het Heilig Avondmaal 
 
Lerenderwijs - lees- en leerboek – (uitg. De Banier, ISBN 9789033604195) 
Zondag 28: Het Heilig Avondmaal 
Zondag 29: Aan het Heilig Avondmaal 
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Zondag 30: Jij en het Heilig Avondmaal 
 
Lerenderwijs – werkboek – (uitg. De Banier, ISBN 9789033605222) 
Zondag 28: een paspuzzel vanuit artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
Zondag 29: een woordzoeker met woorden die de kinderen opzoeken uit diverse 
Bijbelteksten en Zondagen van de Heidelbergse Catechismus 
Zondag 30: een invulpuzzel naar aanleiding van het Avondmaalsformulier. 
 
 
 
 

 


