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Aan de Avondmaalstafel 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 30 Vraag&Antwoord 81-82 
 

 
 

Je hebt in de Zondagen hiervoor gehoord wat het Heilig Avondmaal betekent. 
De brood en de wijn zijn geestelijke voeding.  

De brood en de wijn zijn een foto van de Heere Jezus.  
Voor wie is die voeding?  

Wie mogen er aan de Avondmaalstafel komen?  
Zondag 30 vertelt er meer over.   

 
 

Binnenkomer 

 
Laat een foto zien van de wacht bij een paleis. Vertel er iets over. Waarom staan deze 
mensen daar? Waarom is er een paleiswacht? (Ze letten goed op of alleen die mensen naar 
binnen gaan die naar binnen mogen) 
 
 

Bespreken 
- Hebben jullie bij het houden van het Heilig Avondmaal gezien dat er dan twee mannen links 
en rechts van de avondmaalstafel staan? 
- Hoe noemen we hen? (De tafelwacht) 
- Waarom staan ze daar? (Ze letten op of alleen die mensen aan het avondmaal gaan die 
eraan mogen) 
- Voor wie is het Heilig Avondmaal? Daarover gaat het in Vraag&Antwoord 81 en 82 van 
Zondag 30. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 81 van Zondag 30 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
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1. Welke drie dingen hoor je over de mensen die aan het Heilig Avondmaal mogen? 
(1.Ellende: ze zijn verdrietig over hun zonden.2.Verlossing: ze vertrouwen dat hun zonden om 
Jezus’ wil vergeven zijn.3.Dankbaarheid: ze willen dat hun geloof sterker wordt en dat ze 
steeds meer leven zoals God wil) 
2. Wie mogen er niet aan het Heilig Avondmaal? (Mensen die niet bekeerd zijn en zich niet 
bekeren) 
3. Kunnen de tafelwachters in hun hart kijken dan? (Nee, dat kunnen ze niet en dat hoeven 
ze ook niet. De Heere ziet het hart en weet hoe het bij de Avondmaalgangers is. De 
tafelwacht let op hun leven. Luister maar naar Vraag&Antwoord 82). 
 
Lees Vraag&Antwoord 82 van Zondag 30 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
4. Waar let de tafelwacht op (vraag 82)? (Op wat de Avondmaalgangers belijden en op hoe 
ze leven: wat ze zeggen en wat ze doen) 
5. Als je ongelovige dingen zegt en goddeloze dingen doet, mag je dan aan het Heilig 
Avondmaal? (Nee, zulke mensen moeten door de tafelwacht tegengehouden worden) 
6. Waarom? (Anders komt de toorn van God over de gemeente. Het Heilig Avondmaal hoort 
bij verbond van God. Het is alleen voor mensen die door het geloof bij de Heere Jezus horen 
en aan Hem verbonden zijn) 
 

Bezig 
Oudere kinderen 

Om de stof van de achterliggende Zondagen 28-30 te verwerken, vind je een aantal puzzels 
en verwerkingsopdrachten. Kies er voor de oudere kinderen één uit. Je kunt ze vinden op: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/puzzels-heilig-avondmaal-8-14-jaar/ 

Jongere kinderen 
- Maak met deze kinderen een Bijbelse kijktafel rond het thema Heilig Avondmaal. Een 
voorbeeld vind je hier:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-heilig-avondmaal/ 
- Niet alle ouders/leerkrachten vinden dit even gepast, maar er zijn er wel waar de kinderen 
van lego- duplo- of playmobilpoppetjes een opstelling maken van het Heilig Avondmaal in de 
kerk (een lange tafel met stoelen eromheen en poppetjes op de stoelen). Let dan wel op dat 
het eerbiedig blijft. In het Heilig Avondmaal gaat het immers om het lijden en sterven van de 
Heere Jezus. Het Heilig Avondmaal is daar als het ware een afbeelding/foto van. Benadruk 
dat telkens. 

Zowel oudere als jongere kinderen 
Je kunt Zondag 30 concreet maken door een aantal concrete zonden met kinderen te 
benoemen. Bijvoorbeeld: iemand die iets gestolen heeft, mag die aan het Avondmaal? 
Waarom wel/niet? En dergelijke…  
 

Besluiten 
Besluit door het positieve te benadrukken. Gods kinderen mogen bij de Heere aan tafel 
komen. Stel je voor dat jij uitgenodigd werd om in het paleis bij koning Willem-Alexander te 
mogen komen eten. Stel je voor: aan tafel met de koning. Wat zou je veel naar hem kijken en 
ook naar alles wat je krijgt en ziet. Nog veel mooier is het Heilig Avondmaal. Wat zijn de 
bekeerde mensen daar dicht bij God! 
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