
Werkblad – het Avondmaalsformulier 
 

Voordat het Avondmaal wordt gehouden in de gemeente 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. Dit werkblad helpt je om beter te snappen hoe het formulier is 

ingedeeld. De vragen helpen om de woorden van het formulier beter te begrijpen. 

 

 

 

 

 

De instelling van het Avondmaal  

Eerst lees je uit de Bijbel over de instelling van het Avondmaal. Dat gedeelte staat in: _____________ 

Het formulier legt uit dat er twee dingen nodig zijn om troost te ontvangen uit het Avondmaal: 

1. Zelfbeproeving 

2. Het Avondmaal met de juiste bedoeling gebruiken 

Zelfbeproeving  

Eerst wordt uitgelegd uit welke drie onderdelen de zelfbeproeving bestaat. Welke zijn dat? 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Wie mogen er aan het Avondmaal van de Heere komen? 

__________________________________________________________________________________ 



Wie niet? 

__________________________________________________________________________________ 

Gelovigen die aan het Avondmaal gaan, doen ook zonden. Waarom komen zij toch? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Bedoeling 

Met welke bedoeling heeft de Heere Jezus het Avondmaal ingesteld? 

__________________________________________________________________________________ 

Waar mogen we aan denken? Vul dat hieronder in en praat erover met elkaar. 

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 ___________________________________________________ 

 

Waarom gebruikte de Heere Jezus brood en wijn bij het Avondmaal? 

Het brood wijst op ___________________________________________________________________ 

De wijn wijst op _____________________________________________________________________             

 



Waar wil de Heere Jezus dat wij ons geloof en vertrouwen op stellen? 

__________________________________________________________________________________ 

Door Zijn dood heeft de Heere Jezus de Heilige Geest verdiend. Waar zorgt de Heilige Geest voor? 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

In het gebed vóór het Heilig Avondmaal wordt gebeden om vertrouwen op wat de Heere Jezus heeft 

gedaan en om genade om de Heiland te volgen en te verwachten. Kun je dat terugvinden? 

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 op gericht zijn? 

__________________________________________________________________________________ 

Bediening van het Avondmaal 

Je leest de woorden die de dominee uitspreekt bij het breken van het brood en het schenken van de 

wijn. Daarbij wordt nog een keer uitgelegd wat het brood en de wijn betekenen. Kun je het in je 

eigen woorden uitleggen? Praat hierover met elkaar. 

Dankzegging 

Na het Avondmaal wordt God gedankt. Eerst met woorden uit de Bijbel. Waar staan deze woorden? 

_________________________________________________________________________________  

Tenslotte lees je een dankgebed. 

Er wordt gedankt voor _______________________________________________________________ 

Er wordt gebeden om ________________________________________________________________   


