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FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (eerste deel) 
 
De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal door onze Here Jezus 
Christus in  
1 Korintiërs 11 : 23-29: 
‘Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de 
nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, 
brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe 
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om 
mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat hij komt.  
Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de 
Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom 
iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want 
wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn 
veroordeling af over zichzelf.’ 
 
Om tot versterking van ons geloof het avondmaal te kunnen vieren, moeten wij ons vooraf 
naar de Schrift beproeven.  
Die zelfbeproeving is drieledig:  
Ten eerste moet ieder zijn zonden overdenken, en beseffen dat hij Gods toorn verdient. 
Vanwege die zonden zal hij een afkeer krijgen van zichzelf en zich voor God verootmoedigen. 
Want Gods toorn over de zonde is zo groot, dat Hij – eerder dan ze ongestraft te laten – zijn 
geliefde Zoon Jezus Christus erom gestraft heeft met de bittere en smadelijke dood aan het 
kruis. 
Dan dient ieder zichzelf te onderzoeken, of hij Gods vaste beloften gelooft, dat al zijn zonden 
hem vergeven zijn alleen om het lijden en sterven van Christus. En dat de gerechtigheid van 
Christus hem zo volkomen toegerekend en geschonken is, alsof hij in eigen persoon voor al 
zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had.  
Ten derde eist de zelfbeproeving, dat ieder zich afvraagt of hij gezind is voortaan uit 
dankbaarheid met heel zijn leven God de Here te dienen en voor zijn aangezicht oprecht te 
wandelen. Ook moet hij bij zichzelf nagaan, of hij alle vijandschap, haat en nijd van harte 
aflegt en zich ernstig voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naaste te leven. 
Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en een plaats aan de tafel 
van zijn Zoon Jezus Christus waardig keuren. Maar allen die niet zo gezind zijn, halen door 
hun eten en drinken een oordeel over zich. Overeenkomstig het bevel van Christus en van de 
apostel Paulus vermanen wij daarom allen die in schandelijke zonden leven, zich van het 
avondmaal te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het rijk van Christus 
hebben. Zolang zij in hun zonden volharden, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, 
om niet des te zwaarder veroordeeld te worden. Wij noemen de volgende zondaars:  



 

 

allen die niet op de Here alleen willen vertrouwen, of Hem op eigenwillige manier vereren; 
allen die de naam van de Here door vloeken of op andere wijze misbruiken;  
allen die de kerkdiensten niet trouw bezoeken en de verkondiging van het Woord of de 
heiligheid van de sacramenten minachten;  
allen die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn;  
allen die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naaste en zich niet 
met hem willen verzoenen;  
allen die, getrouwd of ongetrouwd, hun lichaam niet rein bewaren;  
allen die hebzuchtig of verkwistend een werelds leven leiden;  
alle leugenaars en roddelaars;  
kortom, allen die zich in hun woord en wandel als ongelovigen gedragen.  
Zolang zij in hun zonden volharden, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, om niet 
des te zwaarder veroordeeld te worden. 
 
Maar, geliefde broeders en zusters, dit wordt ons niet voorgehouden om de gelovigen, 
verslagen van hart als ze zijn, alle moed te ontnemen, alsof alleen zij die zonder enige zonde 
zijn, tot het avondmaal van de Here mogen komen. Want wij komen niet tot dit avondmaal 
om daarmee te kennen te geven, dat wij in onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. 
Integendeel, wij erkennen, nu wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, dat wij 
midden in de dood liggen. En zonder twijfel zijn er nog veel zonden en gebreken in ons hart 
en leven: wij hebben geen volkomen geloof; wij dienen God niet met zoveel ijver als wij 
verplicht zijn en wij hebben dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de kwade 
begeerten van ons vlees te strijden. Maar wij hebben door de genade van de Heilige Geest 
over deze zonden van harte berouw. Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle 
geboden van God te leven. Daarom mogen wij er vast van verzekerd zijn, dat geen zonde of 
zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen, dat God ons in 
genade aanneemt en ons waardig keurt aan deze hemelse spijs en drank deel te hebben. 
 


