
 
 
Teken zelf brood op de schaal en wijn in de bekers. Schrijf in de psalmborden 
een Bijbelgedeelte en Psalmverzen die passen bij het Heilig Avondmaal.  
Je kunt ook nog van het raam een mooi glas-in-lood raam maken. 

Teken zelf brood op de schaal en wijn in de bekers. Schrijf in de psalmborden de 
Psalmen die we vanmorgen zingen en het bijbelgedeelte dat de dominee leest. Je 
kunt van het raam, een mooi, gekleurd glas-in-lood-raam maken.  
 



1. OVER GEESTELIJKE VOEDING 
 
Het Heilig Avondmaal wordt ook wel het sacrament van de geestelijke voeding 
genoemd. Je vindt dat uitgelegd in artikel 35 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Zoek dit artikel op en lees het door. In dit artikel kom je 
steeds twee woorden tegen die bij elkaar horen. Zoek het tweede woord op en 
vul het in. 
1. Wij belijden en … 
2. De Heere Jezus heeft het Heilig Avondmaal verordend en … 
3. Hij deed dat om de wedergeborenen te … en te onderhouden. 
4. Zij zijn ingelijfd in Zijn Kerk, dat is Zijn … 
5. Zij hebben tweeërlei leven. Het ene is lichamelijk en … 
6. Het andere is geestelijk en … 
7. God heeft tot onderhouding van het … en aardse leven brood gegeven. 
8. Om het … en hemelse leven te onderhouden gaf hij levend Brood, namelijk de 
Heere Jezus. 
9. Om dit geestelijk en hemels Brood af te beelden, gaf Christus in het sacrament 
aards en … brood. 
10. Zo waarachtig als Gods kinderen het sacrament ontvangen en … 
11. En het … en drinken met hun mond, 
12. Zo wordt ook door het geloof, dat de … en mond van de ziel is, de Zaligmaker 
ontvangen. 
13. Het is zeker en … dat Jezus Zijn sacrament niet tevergeefs bevolen heeft. 
14. Wel gaat de werking van het sacrament ons verstand te boven, zoals de werking 
van de Heilige Geest … en onbegrijpelijk is. 
15. Wat door het geloof gegeten en gedronken wordt, is het eigen en … lichaam van 
Christus. 
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Als je de letters in de hokjes met een sterretje van boven naar beneden leest, 
vind je twee woorden. Vul die in de zin hieronder in.  
 
Artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt:  
het Heilig Avondmaal is een _______________________________. 
  


