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Als je wordt uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend of vriendin uit de klas, ga 
je meestal samen eten. Vaak is dat een feestelijke maaltijd. Met elkaar vier je feest en 
samen eten maakt het extra feestelijk. Je viert de verjaardag én je geniet ervan dat je samen 
met vrienden bent.  
 
De laatste maaltijd die de Heere Jezus met Zijn vrienden at, was tijdens een Joods feest, het 
Pascha. De maaltijd is een belangrijk onderdeel van het Pascha. De Joden denken terug aan 
de bevrijding uit Egypte. Ze eten lamsvlees en denken aan het lam dat toen geslacht werd. 
Ze eten de ongegiste broden, die ze dopen in de bittere saus en denken aan de zware 
slavenarbeid.  
 
Jezus heeft ernaar uitgekeken om voor de laatste keer het Pascha te vieren met Zijn 
discipelen. Hij weet dat dit de laatste keer is, voordat hij gaat lijden en sterven. Tijdens die 
laatste maaltijd doet Jezus iets bijzonders. Hij neemt het brood dat op tafel ligt en breekt het. 
“Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt.” Hij deelt het uit aan Zijn 
discipelen en ze eten ervan. Daarna neemt Jezus de drinkbeker met wijn. “Drink allen 
daaruit. Dit is Mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”. De 
discipelen drinken één voor één van de wijn. Ze zien dat het deze keer anders is dan anders, 
maar ze begrijpen het niet. Jezus geeft hen een opdracht mee: “Door dit te doen, blijven 
jullie aan Mij denken. Totdat Ik terugkom”.  
 
De volgende dag sterft de Heere Jezus aan het kruis. In het Heilig Avondmaal heeft Hij aan 
Zijn discipelen laten zien hoe Zijn lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten wordt. In hun 
plaats draagt Hij de straf voor de zonden aan het kruis. Na Zijn dood en opstanding begrijpen 
de discipelen pas echt wat het brood en de wijn betekenen.  
 
Sinds de dag dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld, vieren kinderen van God dit 
over de hele wereld. Ook bij ons in de kerk gebeurt dit een paar keer per jaar. Vandaag ook. 
Voor in de kerk staat dan een grote witte tafel klaar. De dominee nodigt alle gemeenteleden 
uit om aan de tafel te komen zitten en een 
stukje brood en een slokje wijn te drinken. 
De mensen die het Avondmaal vieren, laten 
zo zien dat ze berouw hebben over hun 
zonden. Ze zeggen daarmee dat ze het 
offer van de Heere Jezus nodig hebben 
voor de vergeving van hun schuld. Ze 
verlangen ernaar om in liefde voor God en 
met de mensen om hen heen te leven. Het 
eten van het brood en het drinken van de 
wijn helpen hen om de belofte van God te 
geloven dat al hun zonden vergeven zijn. 
Het maakt hun geloof in de belofte van 
God sterker.  
 
Samen eten met vrienden is speciaal. Maar geen enkele 
maaltijd is zo speciaal als het Heilig Avondmaal dat de Heere Jezus heeft 
ingesteld. Want Zijn vrienden zijn slechte, zondige mensen. En toch mogen ze  
met Hem eten. Dat is een wonder!  

Bron: abcvoorkinderen.nl 

Bij dit preekblad zit een extra werkblad voor de wat oudere kinderen.  

Dit gaat over het avondmaalsformulier. Veel succes! 



 
 Stil gebed  
 
 Votum en groet                      
         
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 De tien geboden  
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______ 
 
 Lezen: Hooglied 2  
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______  
 
 Preek  
 
 Formulier voor het Heilig Avondmaal lezen       
 

 Zingen: Psalm ______ vers ______  
 
   Heilig Avondmaal  
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
   Zegen 
 

 
1. De tekst voor de preek van vanmorgen komt uit het Bijbelboek Hooglied. Wat weet 
jij over dit Bijbelboek?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het thema van de preek is: De hartelijke nodiging van de Bruidegom tot Zijn bruid.  
 
2. Wie wordt er bedoeld met de Bruidegom?  
 
 
 
 
3. Wie wordt er bedoeld met de bruid?  
 
 
 
 
4. Waar wordt de bruid voor uitgenodigd?  
 
 
 



5. Schrijf 40 belangrijke woorden uit de preek op. Geef na de preek de 5 
allerbelangrijkste woorden een kleur. Eigenlijk zou je met die 5 woorden een 
samenvatting van de preek moeten kunnen geven.  
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
6. Wat heeft de preek van vanmorgen te maken met het Heilig Avondmaal?  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Wat heb jij geleerd van de preek?  
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Welke vraag heb je nog over de preek? (Stel hem aan iemand die het misschien 
weet)  
 
 
 

 



De volgende vragen gaan over de viering van het Heilig Avondmaal. Nadat het formulier is 
gelezen gaat de dominee de tafel verder klaar maken. Hij schenkt de wijn in en breekt het 
brood. Ondertussen zingen de mensen in de kerk een psalm. Als het orgel stopt zal de 
dominee de mensen uitnodigen om aan de tafel te komen zitten. Niet iedereen kan tegelijk 
aan de tafel komen zitten, daarom zal het Heilig Avondmaal een paar keer achter elkaar 
worden gehouden. Meestal drie keer. Bij elke viering gebeurt wel hetzelfde. Alleen leest de 
dominee telkens een ander stukje uit de Bijbel en wordt er een andere Psalm gezongen.  

9. Wat zegt de dominee als hij het brood breekt en uitdeelt?  

 

 

 

10. Wat zegt de dominee als hij de beker met wijn geeft?  

 

 

 

11. Bij elke viering gebeuren dezelfde dingen. In welke volgorde? Zet een 1 onder 
datgene dat als eerste gebeurt.  

 

 

 

 

 

 

 

12. Los de rebus op. Wie zegt dit? Wanneer?  

 

 

13. Wanneer mag jij ook aan het Heilig Avondmaal? Welk antwoord is juist?  

O   Als je gedoopt bent en lid bent van onze gemeente.  

O   Als je elke zondag twee keer meeluistert met de kerkdienst.  

O   Als je de Heere Jezus hebt lief gekregen en je belijdenis hebt gedaan.  

O   Als je niet meer zondigt en goed voor de mensen om je heen zorgt.  

 

14. Zou jij ook mee willen doen met het Heilig Avondmaal? Waarom wel / niet? 
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EXTRA! WERKBLAD AVONDMAALSFORMULIER (voor oudere kinderen) 
 
Voordat het Avondmaal wordt gehouden leest de dominee wat het Heilig Avondmaal 
betekent en waarom de Heere Jezus het heeft ingesteld. Dat staat in het ‘Formulier om het 
Heilig Avondmaal te houden’. Je kunt dat achterin je Bijbel vinden. Het is een heel lang 
formulier. Vorige week zondag hebben we ook al een stukje van dit formulier gelezen. Daarin 
werden de gemeenteleden opgeroepen om zich voor te bereiden op het Heilig Avondmaal en 
zichzelf te beproeven. Dat betekent: er goed over nadenken wat het geloof voor jou betekent 
en hoe je dat laat zien in je leven.  
 
Vandaag lezen we het tweede gedeelte van het formulier. Hieronder staat dat stuk. Lees je 
mee? Kun jij de vragen beantwoorden? (met plaatjes is aangegeven in welk stukje van het 
formulier je het antwoord kunt vinden).   
 

 Ten andere, laat ons nu ook overdenken, waartoe ons de Heere 

zijn Avondmaal heeft ingezet: namelijk dat wij zulks doen 

zouden tot zijn gedachtenis.  

 

Maar aldus zullen wij Zijner daarbij gedenken: Eerstelijk dat 

wij ganselijk in onze harten vertrouwen, dat onze Heere Jezus 

Christus, (naar luid der beloften, die aan de voorvaderen in   

het Oude Testament van het begin af geschied zijn) van den 

Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft 

aangenomen, den toorn Gods (onder welken wij eeuwig hadden 

moeten verzinken) van het begin zijner menswording tot het 

einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle 

gehoorzaamheid en gerechtigheid der Goddelijke wet voor ons 

vervuld heeft; voornamelijk, toen Hem de last van onze zonden, 

en van den toorn Gods, het bloedige zweet in den hof uitgedrukt 

heeft; waar Hij gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; 

daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij 

nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood 

veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden 

vrijgesproken worden; ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis 

heeft laten nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden 

daaraan zou hechten; en heeft alzo de vervloeking van ons op 

zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegening vervullen zou; en 

heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en 

angst der hel, met lichaam en aan het hout des kruises, toen 

riep met luider stem: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verIaten?" opdat wij tot God zouden genomen, en nimmermeer van 

Hem verlaten worden; en heeft eindelijk, met zijn dood en 

bloedstorting het nieuwe en eeuwige Testament, het verbond der 

genade en der verzoening besloten, toen Hij zeide: "Het is 

volbracht". 

En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit 

genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste 

Avondmaal het brood en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf 

het zijn discipelen, en zelde: "Neemt, eet, dat is mijn 

lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot mijn 

gedachtenis". Desgelijks, na het Avondmaal, nam Hij den 

drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: "drinkt 

allen daaruit; deze drinkbeker is het nieuwe Testament in mijn 

bloed, hetwelk voor u en voor velen vergoten wordt, tot 

vergeving der zonden; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult 



drinken, tot mijn gedachtenis"; dat is: zo dikwijls als gij van 

dit brood eet, en van dezen beker drinkt, zult gij daardoor als 

door een gewisse gedachtenis, en pand, vermaand en verzekerd 

worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat 

Ik voor u (daar gij anders den eeuwigen dood hadt moeten 

sterven), mijn lichaam aan het hout des kruises in den dood 

geve, en mijn bloed vergiete, en uw hongerige en dorstige 

zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot 

het eeuwige leven spijze en lave, even zekerlijk, als een 

iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken, en deze beker hem 

gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet 

en drinkt. 

Uit deze inzetting des Heiligen Avondmaals van onzen Heere 

Jezus Christus zien wij, dat Hij ons geloof en betrouwen op 

zijn volkomen offerande (die eenmaal aan het kruis geschied is) 

als op den enigen grond en fondament onzer zaligheid wijst, 

waar Hij onzen hongerigen en dorstigen zielen tot een 

waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is.  

Want door zijn dood heeft Hij de oorzaak van onzen eeuwigen 

honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen, en ons den 

levendmakenden Geest verworven; opdat wij door dien Geest (die 

in Christus als in het Hoofd, en in ons als zijn lidmaten, 

woont) met Hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al 

zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de 

heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens, dat wij ook door 

dien Geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in 

waarachtige broederlijke liefde verbonden worden; gelijk, de 

Heilige Apostel spreekt: "één brood (is het, zo) zijn wij velen 

één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn". 

Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen, en één 

brood gebakken wordt, en uit vele beziën, samengeperst zijnde, 

één wijn en drank vliet, en zich ondereen vermengt: alzo zullen 

wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd 

zijn, door broederlijke liefde, om Christus', onzes lieven 

Zaligmakers, wil, die ons te voren zo uitnemend heeft lief 

gehad, allen te zamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen 

met woorden, maar ook met de daad jegens elkander 

bewijzen. Daartoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en 

Vader van onzen Heere Jezus Christus, door zijn Heiligen 

Geest.. Amen. 

Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor 

God verootmoedigen, en Hem met waarachtig geloof om zijn genade 

aanroepen:  

Barmhartige God en Vader, wij bidden U, dat Gij in dit 

Avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van den 

bitteren dood van Uw lieven Zoon  Jezus Christus, door Uw 

Heiligen Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met 

waarachtig vertrouwen aan Uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe 

meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met 

zijn, waarachtig lichaam en bloed, ja met Hem, waarachtig God 

en mens het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen 

Geestes gespijzigd en gelaafd worden; en dat wij niet meer in 

onze zonden, maar Hij in ons, en wij in Hem leven, en zó 

waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige Testament en verbond der 



genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of Gij 

zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden 

nimmermeer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel 

verzorgen, als Uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook 

Uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf 

verloochenen, onzen Heiland belijden, en in alle droefenis met 

opgeheven hoofd onzen Heere Jezus Christus uit den hemel 

verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn 

verheerlijkt lichaam gelijk maken, en ons tot zich nemen zal in 

eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus 

Christus, die ons aldus heeft leren bidden:  

Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd. Uw 

koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo 

ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef 

ons onze schulden. gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 

Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in 

der eeuwigheid. 

Wil ons ook door dit Heilig Avondmaal sterken in het algemeen 

ongetwijfeld Christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen 

met mond en hart, sprekende: Ik geloof in God den Vader, den 

Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus 

Christus, zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; die ontvangen is 

van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven en 

begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom 

opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter 

rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; van waar Hij komen 

zal om te oordelen de leven- den en de doden. Ik geloof in den 

Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke 

Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; 

wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen. 

Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus 

gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan 

het uiterlijke brood en wijn blijven hangen; maar onze harten 

opwaarts in den hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze 

Voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen Vaders, waarheen ons 

ook de Artikelen van ons Christelijk ge loof wijzen; niet 

twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking 

des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen 

gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en 

drank tot zijn gedachtenis ontvangen. 

 
Kun jij de vragen beantwoorden? 
 
1. Met welke bedoeling heeft de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld?  
 
 
 
 
 
 
 
2. Waar mogen we aan denken? Luister goed en vul de zinnen aan.   



Hij werd gebonden, zodat wij _________________________________________________. 

Hij moest smaadheden lijden, zodat wij _________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij _______________________________ 

________________________________________________________________________. 

Hij droeg de vloek, zodat Hij ons ______________________________________________ 

Hij werd van God verlaten, zodat wij ___________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
3. Waarom gebruikte de Heere Jezus brood en wijn bij het Avondmaal?  
 
Het brood wijst op _________________________________________________________. 

De wijn wijst op ___________________________________________________________. 

 
 
4. Waar wil de Heere Jezus dat wij ons geloof en vertrouwen op stellen?  
 
 
 
 
 
 
 
5. Door Zijn dood heeft de Heere Jezus de Heilige Geest verdiend. Waar zorgt 
de Heilige Geest voor?  
 

1.  
 
 

2.  
 
 
 
 
6. Ook het gebed dat de dominee bidt voordat het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd staat in het formulier. In dit gebed komt ook het Onze Vader voor. 
Kleur het Onze Vader groen. Ook wordt in dit gebed ons geloof beleden met 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kleur deze zinnen rood.  
 
7. Na het gebed wijst het formulier erop dat we niet stil moeten blijven staan 
bij het brood en de wijn die we hier kunnen zien. Op Wie moeten de harten 
van de gelovigen gericht zijn?  

 
 

 


