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Foto van de Heere Jezus 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 29 Vraag&Antwoord 78-79 
 

 

Zondag 29 legt uit wat er aan het Heilig Avondmaal gebeurt. 
Wat betekent het dat er brood gegeten wordt en wijn gedronken wordt?  

 
 

Binnenkomer 
Laat de kinderen een foto zien van iemand die je dierbaar is en zeg: ‘Dit is [naam] …’. Wees 
even stil en vraag: klopt het eigenlijk wel wat ik zeg? Herhaal ‘Dit is [naam] …’ en kijk de 
kinderen aan. 
Misschien is er één die het begrijpt en zoiets zegt als: ‘Nee, dit is [naam] niet…, dit is een 
stukje papier/foto met [naam] erop afgebeeld’. Zeg dit anders zelf. 
Concludeer: ‘Inderdaad, dit is een foto van [naam]…’ Toch zeggen we in onze taal als we een 
foto van iemand zien: ‘Dit is [naam]…’ Deze foto wijst naar deze persoon. 
Zo’n manier van spreken hoor je ook in het Heilig Avondmaal. 
 
 

Bespreken 
- Wat zegt een dominee als hij het brood van het Heilig Avondmaal breekt en uitdeelt? (Dit is 
Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt) 
- Wat zegt een dominee als hij de wijn in de drinkbeker geschonken heeft en de beker rond 
laat gaan? (Deze drinkbeker is het nieuwe testament [=verbond] in Mijn bloed) 
- Hoor je wel: ‘Dit is…’ Is het brood dan echt het lichaam van de Heere Jezus? Is de wijn dan 
echt het bloed van de Heere Jezus? (Nee, het is net als bij de foto. Zo zeggen we dat. Maar 
het brood is niet echt het lichaam van de Heere Jezus en het verandert er ook niet in. En de 

wijn is niet echt het bloed van de Heere Jezus en het verandert er ook niet in. Het brood en de 
wijn wijzen naar het lichaam en bloed van de Heere Jezus, net zoals een foto wijst naar een 
persoon) 
- Zondag 29 leert ons er meer over. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 78 van Zondag 29 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
1. Als er gedoopt wordt, verandert dan het water in het bloed van de Heere Jezus? (Nee, het 

wijst ernaar) 
2. Als er gedoopt wordt, worden dan echt de zonden afgewassen? (Nee, het wijst ernaar) 
3. Hoe is dat in het Avondmaal? (Het brood wijst naar het lichaam van de Heere Jezus en de 
wijn naar Zijn bloed) 
 
Lees Vraag&Antwoord 79 van Zondag 29 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
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4. Waarom zegt de Heere Jezus bij het brood dan toch ‘Dit is het lichaam…’ en bij de wijn: 
‘Dit is het bloed…’? (Daarmee wil Hij ons iets leren. Zoals je lichaam voeding nodig heeft voor 
het tijdelijke leven, zo is het Avondmaal geestelijke voeding voor de ziel voor het eeuwige 
leven) 
5. Wat wil Hij de mensen aan het Avondmaal daarmee nog meer leren (lees vanaf: veel 
meer…)? (Dat de Heere Jezus voor hen naar deze aarde gekomen is, geleden heeft en 

gestorven is en dat het door het geloof in Hem goed is met God) 
 
 

Bezig 
Voor kinderen die kunnen lezen en schrijven vind je op de website een kleurplaat met uitleg 
bij Zondag 29 (afbeelding links). Voor jongere kinderen kun je de kleurplaat zonder uitleg 
gebruiken die je ook op de website vindt (afbeelding rechts). 

 
 

Besluiten 
Kinderen gaan nog niet aan het Heilig Avondmaal. Wat is belangrijk om te doen als in de kerk 

het Heilig Avondmaal gehouden wordt? Goed kijken. Het Heilig Avondmaal is een foto: een 
foto van de Heere Jezus. Kijk daarom maar goed: of je Hem ziet. En bid: ‘Geef dat mijn oog 
het Goed’ aanschouw, ’t welk Gij uit onbezweken trouw, Uw uitverkoor’nen toe wilt voegen’ 

(Psalm 106). 
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