
VERKORT FORMULIER 

Voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal 

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’, 

willen wij nu gedenken dat onze Heere Jezus Christus door de Vader in deze wereld 

gezonden is, om de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, voor 

ons te dragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid 

vervuld. Hij werd gebonden, om ons te ontbinden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, 

om ons in Gods gericht vrij te spreken. Hij heeft Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten 

vastspijkeren, om de schuldbrief van onze zonden daaraan te hechten. Zo heeft Hij de vloek 

van ons op zich geladen, om ons met Zijn zegen te vervullen. Hij heeft zich aan het 

kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, met lichaam en ziel, toen 

Hij met luide stem riep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’, opdat wij door 

God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. Bovendien heeft Hij in 

Zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening bevestigd, toen Hij 

zei: ‘Het is volbracht.’ 

Om ons vast te doen geloven dat we delen in Zijn hartelijke liefde en trouw, heeft Christus 

ons het Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor Zijn sterven het brood, 

dankte, brak het, gaf het Zijn discipelen en zei: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u 

gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Daarna nam Hij de drinkbeker, dankte en 

zei: ‘Drink allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u en 

voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; doe dat zo dikwijls als u die zult 

drinken tot Mijn gedachtenis.’ Zo gedenken wij dat Hij voor ons Zijn lichaam en bloed 

overgaf in de dood, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. 

In het Avondmaal wordt ons duidelijk getoond dat het eenmaal volbrachte offer van Christus 

de enige grond is van onze zaligheid. Want in Zijn dood heeft Hij, als Lam van God, het 

oordeel van God over de zonde weggedragen en heeft Hij voor ons de levendmakende Geest 

verworven. Door deze Geest worden wij met Hem verbonden en krijgen we deel aan Zijn 

weldaden, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. 

Door dezelfde Geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in broederlijke 

en zusterlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt: ‘Omdat het brood één is, zijn wij, 

die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.’ Deze eenheid - 

die ook zichtbaar wordt in de vele geperste druiven die tot één wijn worden - zullen wij niet 

alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzen. 

Bovendien mogen wij aan Zijn tafel een voorsmaak genieten van de bruiloft van het Lam. En 

met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus, als Hij de wijn met ons nieuw 

zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. 

Gebed 

Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en Hem 

om Zijn genade aanroepen. 

Barmhartige God en Vader, wij bidden U, of U in dit Avondmaal door Uw Heilige Geest zo in 

onze harten wilt werken, dat wij ons met vertrouwen hoe langer hoe meer aan Uw Zoon 

Jezus Christus overgeven. Geef dat wij zó met deze ware spijs en drank gevoed en verkwikt 

worden, dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem. Doe ons zó 



volkomen deel hebben aan het nieuwe verbond in Christus’ bloed, dat wij er niet aan zullen 

twijfelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zijn zult, Die ons onze zonden nooit meer 

toerekent. En Die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als Uw lieve kinderen en 

erfgenamen. Schenk ons ook Uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf 

verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons in alle beproevingen met opgeheven hoofd 

onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, Die ons vernederd lichaam aan Zijn 

verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot Zich nemen zal. 

 

Wij bidden U dit in de Naam van Hem, Die ons heeft leren bidden: 

 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Opdat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, zo laten we met ons 

hart niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen, maar het opheffen naar 

de hemel, waar Christus Jezus is, onze Voorspraak aan de rechterhand van Zijn hemelse 

Vader. (Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof.) En laten wij er niet 

aan twijfelen dat onze ziel even zeker door de werking van de Heilige Geest met Zijn lichaam 

en bloed gevoed en verkwikt wordt, als wij deze heilige tekenen tot Zijn gedachtenis 

ontvangen. 

 

Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal 

(Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar:) 

‘Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, 

gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus alzo gebroken is tot een 

volkomen verzoening van al uw zonden.’ 

(En als hij de drinkbeker geeft:) 

‘De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend opheffen, is de gemeenschap aan het 

bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit, en verkondigt de dood des Heeren, 

totdat Hij komt.’ 
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Na de bediening van het Heilig Avondmaal 

 

Laten wij Gods Naam met lofzegging prijzen. 

 

God Die rijk is in barmhartigheid, heeft door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 

heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus; 

uit genade zijt gij zalig geworden - en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in 

den hemel in Christus Jezus, opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den 

uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

 

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave; 

niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus 

Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, 

naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door 

Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. 

 

Gebed 

Laat ons de Avondmaalsviering besluiten met het gebed, dat Christus ons geleerd heeft: 

 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden on dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

 

Amen. 



 


