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Startstudie 3

Het avondmaal
(VERVOLG)

De kenmerken van een
bijbels verbond zijn o.a.:

1. Het is een betrekking, relatie.
2. Er zijn twee partijen, God en een bepaalde groep 

mensen.
3. Beide partijen hebben in het verbond verplichtingen die 

zij moeten nakomen.
4. Een verbond gaat altijd van God uit, niet van de mens.
5. God neemt zijn verplichtingen dus vrijwillig op Zich, de 

mens krijgt ze opgelegd.
6. De mens is de eerste die zijn verplichtingen moet 

nakomen.
7. Op grond daarvan vervult God verplichtingen.
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Enkele voorbeelden van een
bijbels verbond:

1. Noach,  alle verplichtingen bij God. 
( Gen.9: 8-17 zie ook Opb. 4: 3.)

2. Abram, alle verplichtingen bij God.
( Gen. 15: 7-10.+17-18. zie ook Jer.34:18-19)

3. Simson, hij mocht zijn haar niet afscheren.
( Rich.13: 5 zie ook 16: 19-22.)

Vraag 1

Wat was het oude verbond en de voorwaarden die 
daar bij hoorden?

De belofte van God dat Hij zou zegenen 
( Ex. 23: 25-31+ Lev.26: 3-13.)

Met als voorwaarde dat zij naar God zouden luisteren 
en zijn geboden onderhouden.

(Lev. 26: 1-2+)

Deut. 29: 9-13 + Ex. 24: 6-8. 
Dus op de uitspraak (vers 7) sluit God het verbond 

(vers 8)
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Vraag 2
Waarom een nieuw verbond met de bijbehorende  

voorwaarden?

Omdat het oude verbond niet het volmaakte heeft 
gebracht. 

(Hebr.7: 11, 19) 

Christus is de middelaar van een nieuw verbond 
waarin Hij aan al Gods eisen ten aanzien van de 

mens voldaan heeft.
( Hebr. 8: 6,+Hebr. 9: 14-15) 

met als resultaat: dat Hij volkomen kan behouden 
wie door Hem tot God nadert

( Hebr.7: 25.) zie ook 1Tim 2: 5-6.

Vraag 3a

Voor wie is het avondmaal bedoeld? 

Voor gelovigen die weten dat ze verlost zijn door het 
werk van de Here Jezus.
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Vraag 3b

Hoe weet je dat je deel hebt aan de verlossing?

Door te geloven wat God daarover gezegd heeft.
( Joh. 5: 24.+ 1 Joh 5: 11-13.)

Vraag 4

Zijn er verder nog voorwaarden? 

Dat je jezelf onderzoekt of je recht voor God staat en
als er verkeerde dingen zijn, deze belijden en 

opruimen.

(1 Joh 1: 9 +1 Cor. 11: 28.+ Math. 5: 23-24.)
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Vraag 5

In de verzen 1 Cor.11: 27-28 gaat het over onwaardig 
eten en drinken.

Wanneer ben je onwaardig?

Als je in zonden leeft en 
in onmin leeft met je naaste.

Vraag 6

Vers 29 handelt over onnadenkend eten.
Wat is daarmee bedoeld?

Als je niet beseft
dat het om het

lichaam van de Heer
gaat.
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Vraag 7

Hoe vaak moeten wij het vieren?

Staat niet direct in de bijbel maar uitgaande van het 
Woord doen wij het iedere zondag.

Volhardend: Hand 2: 42.+De reden waarom zij 
samenkwamen was brood breken

(Hand. 20: 7 )

Vraag 8

Mogen kinderen ook deelnemen?

Van jonge kinderen mag je niet verlangen dat zij aan 
de genoemde voorwaarden voldoen omdat 

onderscheid noodzakelijk is. 
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Bedankt en graag tot de 
volgende keer.


