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Het Heilig Avondmaal is tot versterking van het geloof in het leven van een kind van God. 

Aan iedere Avondmaalszondag gaat een daarom zelfbeproeving vooraf. Dit kan veel strijd 

met zich meebrengen. Er wordt door velen geworsteld met verschillende vragen: ken ik dat 

geloof, hoe diep moet ik aan mijn zonde ontdekt zijn om aan te kunnen gaan? Is voor de 

gang naar het Heilig Avondmaal niet een verzekerd geloof nodig? Deze vragen kunnen 

worden gesteld. Dit boek bevat een Schriftuurlijke uitleg met betrekking tot de instelling en 

betekenis van het Heilig Avondmaal. Ook wordt onderwijs geboden vanuit ons avondsmaals-

formulier en de geschriften van Reformatoren en Nadere Reformatoren. Steeds wordt 

ingegaan om de persoonlijke vragen die in het hart kunnen leven. 

Dit boek bevat dus niet een uitvoerige beschouwing over instelling en betekenis van het 

Heilig Avondmaal, maar het gaat in het bijzonder over de pastorale vragen rond de 

toetreding tot de tafel des Heeren. Aan de ene kant is er een heilloze oppervlakkigheid, 

waarin men gemakkelijk toetreedt tot de tafel des Heeren, zonder ook maar enige kennis te 

hebben van de drie stukken en daarbij nog een werelds leven leidt. Maar aan de andere kant 

zijn er bekommerde en schuchtere zielen, in wie zeker een werk Gods is verheerlijkt in het 

hart, maar die niet durven toetreden. 

De auteur heeft geluisterd naar de stemmen uit de kerkgeschiedenis, o.a. Calvijn, Willem 

Teellinck, Wilhelmus à Brakel en Petrus Immens. Verder is het ook zeker de moeite waard 

om te horen hoe de Erskines spraken over waardige disgenoten. Tenslotte komt ook 

Kohlbrugge aan het woord. Ds. Van Eckeveld heeft gebruik gemaakt van de dissertatie van 

dr. A. de Reuver, Bedelen bij de Bron en van het handboek Bij brood en beker.  

Na het Woord vooraf komen er 7 hoofdstukken aan de orde: 

 Het Heilig Avondmaal ingesteld  

 Stemmen uit de kerkgeschiedenis 

 Onderwijs uit het avondmaalsformulier 

 Vragen rond de avondmaalsgang. 

 Verachtering in de genade en het Avondmaal 

 De gelijkenis van de Koninklijke bruiloft 

 Tot slot  

Dit laatste hoofdstuk eindigt als volgt: 

… als u zich afvraagt hoe dat moet, open dan Gods Woord en onderzoek het biddend. Dat is 

he middel dat God gegeven heeft om zondaren wakker te schudden. Buig uw knieën en 

smeek of God Zijn werk in uw leven verheerlijken wil. Alles komt van boven. Daar is iedere 

avondmaalsbediening een prediking van. Waarom is ons gebed dan zo kort, zo weinig, zo 

gedachteloos? De zon en de maan staan nog aan de hemel en de Heere werkt nog. Zolang 



hier op aarde de sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal worden 

bediend, gaat Gods werk door. Eén druppel van Gods liefde in uw hart is genoeg om uw 

harde hart te breken, te vervullen met droefheid over de zonde en met een honger en 

dorsten naar Christus. De wereld gaat voorbij, maar de Heere werkt nog. Laat het uw gebed 

zijn: zo doe Hij ook aan mij. 


