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Geestelijke voeding 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 28 Vraag&Antwoord 75-76 
 

 

Zondag 28 legt uit wat er bij het Heilig Avondmaal gebeurt.  
Kinderen hebben hier soms allerlei (verkeerde) gedachten bij. 

En daarom is het nodig na te gaan wat ze denken  
en uit te leggen wat er gebeurt.  

 

 
Binnenkomer 

Praat met de kinderen erover waarom we eten: om voor ons lichaam te zorgen. Het lichaam 
heeft eten en drinken nodig. Zo krijgt je lichaam kracht om te doen wat het moet doen. Door 
te eten wordt er gezorgd voor het tijdelijke leven. 

Roep het Heilig Avondmaal in de kerk in herinnering. Vraag de kinderen op te noemen wat 
ze dan allemaal zien: een lange tafel, stoelen, brood, wijn, mensen die eten en drinken.  

 
Bespreken 

- Wie heeft gezegd dat het Heilig Avondmaal gehouden moet worden? (De Heere Jezus. Zie 

eventueel Vraag&Antwoord 77) 
- Wie zitten er aan het Heilig Avondmaal? (Gods kinderen, de bekeerde mensen, de 

gelovigen. Zie eventueel Zondag 30 Vraag&Antwoord 81) 
- Wat krijgen ze te eten? (Een stukje brood) 
- Wat drinken ze? (Een slokje wijn) 
- Dit is niet om hun lichaam sterker te maken en kracht te geven. Waarvoor dan wel? (Het is 
voor hun hart/ziel, om hun geloof sterker te maken) 

De Heidelbergse Catechismus legt dit uit in Zondag 28. 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 75 van Zondag 28 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
1. Waar wijst het brood van het Heilig Avondmaal naartoe? (Naar het lichaam van de Heere 
Jezus dat aan het kruis geofferd is) 

2. Waar wijst de wijn van het Heilig Avondmaal naartoe? (Naar het bloed van de Heere Jezus) 
3. Gods kinderen zien aan het Heilig Avondmaal dat het brood gebroken wordt en de wijn 
ingeschonken wordt. Wat weten ze door het geloof daardoor (Lees bij: Eerstelijk…)? (Dat de 
Heere Jezus voor hen aan het kruis geleden heeft en gestorven is) 
4. Wat krijgen ze daardoor (Lees bij: Ten andere…)? (Hun hart/ziel krijgt door het eten en 

drinken aan de tafel nieuwe kracht. Hun geestelijke leven krijgt eten. Er wordt gezorgd voor 
het geestelijke leven, zodat er eeuwig leven mag zijn) 

 
Lees Vraag&Antwoord 76 van Zondag 28 en bespreek dit met behulp van de volgende 
vragen: 
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5. Wat betekent dus voor Gods kinderen het eten en drinken aan het Heilig Avondmaal? (Het 
is: door het geloof het lijden en sterven van de Heere Jezus aannemen, zodat ze mogen weten 
dat hun zonden vergeven zijn en ze het eeuwige leven krijgen) 
6. Wat gebeurt er met het eten dat je thuis aan tafel eet? (Je slikt het door en het wordt één 
met je lichaam) Hoe is dat aan het Heilig Avondmaal? (Door het eten van het brood en het 
drinken van de wijn voelen de gelovigen zich één met de Heere Jezus. Dat doet de Heilige 

Geest) 
 

Bezig 
Je kunt in de weken dat deze Zondagen over het Heilig Avondmaal behandeld worden 
voorlezen uit de volgende (prenten)boeken: 

- Komt tot de bruiloft – het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen (4-9 jaar) – Ada 
Schouten-Verrips Uitg. Gebr. Koster ISBN 9789055516469 

- Sta op … eet – het Heilig Avondmaal uitgelegd voor kinderen (9+ jaar) – Ada 
Schouten-Verrips Uitg. Gebr. Koster ISBN 9789055516889 

       
 

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  
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.  

 

 
Besluiten 

Geef de kinderen tot besluit gelegenheid om vragen te stellen. Benadruk dat ze alles mogen 

vragen wat ze willen. Het is belangrijk dat ze de juiste gedachten rond het Heilig Avondmaal 

hebben.  
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