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Startstudie 2

Het avondmaal

Vraag 1

Wanneer is het avondmaal ingesteld?

Maaltijd des Heren.( 1 Cor. 11: 20)
Tafel van de Heer.( 1 Cor. 10: 21)

1 Cor. 11: 23. In de nacht waarin de Heer Jezus  werd 
overgeleverd  nam Hij een brood sprak het 
dankgebed uit, brak het en zei: 
dit is mijn lichaam voor jullie………………..
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Vraag 2

Kwam het avondmaal in de plaats van iets anders?

Ja, het pascha feest. 
Het nieuwe verbond in mijn bloed.

( Lucas 22: 20)

Vraag 3

Waar dachten zij aan als het Pascha gevierd werd?

Het Pascha liet zien dat het oordeel voorbij ging aan 
de huizen waar het bloed aan de deurposten was,
maar de Heer is het ware Paaslam
(zie 1 Cor. 5: 7b)
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Vraag 4

Wat doen wij, wat laten wij zien, als we het avondmaal 
vieren?

1. De eenheid van alle gelovigen( 1 Cor. 10: 17)

2. Tot zijn gedachtenis. ( Lucas 22: 19.)

3. Verkondigen zijn dood.( 1 Cor. 11: 26)

Vraag 5

Hoe laten wij die eenheid zien?

Door het eten van het ene brood 
en het drinken van de wijn

(1 Cor. 10:17)
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Vraag 6

Tot Zijn gedachtenis, waar denken wij dan aan?

1. Aan het lijden wat nodig was om ons te verlossen.
2. Dat Hij dood is geweest
3. Dat Hij leeft!!!
4. De overwinnaar.
5. Dat het werk volbracht is.

Vraag 7

Aan wie verkondigen wij zijn dood?

Aan de overheden en machten in de hemelse 
gewesten.

Ef. 3: 10 + 1 Cor. 4: 9b
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Vraag 8

Welke belofte zit in 1 Cor.11: 26.

……….

Vraag 9

De beker spreekt o.a. van een nieuw verbond, wat is 
een verbond?

Een overeenkomst tussen twee partijen met een 
afspraak over de voorwaarden waar een ieder aan 

moet voldoen.



6

Bedankt en graag tot de 
volgende keer.


