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Vraag en Antwoord 80 
Er is een tijd om te benadrukken wat scheiding maakt en een tijd om te benadrukken wat 
verbindt. Antwoord 80 doet in navolging van het Concilie van Trente het eerste, door de 
Rooms-Katholieke mis (eucharistie) in zijn geheel te verwerpen als ‘vervloekte afgoderij’.  

- De Rooms-Katholieke kerk gelooft dat in de eucharistieviering na het consecratiegebed het 
brood en de wijn werkelijk (substantieel) veranderen in het lichaam en bloed van Christus 
(transsubstantiatieleer). Het moet gezegd worden dat Antwoord 80 de positie van de Rooms-
Katholieke kerk geen recht doet, zoals andersom ook het geval was. Wederzijds begrip heeft 
geleid tot toenadering. Voortgaand gesprek hierover is ‘van groot belang’ (Dr. W. Verboom). 

- Voetnoot bij Vraag en Antwoord 80 in de uitgave van de PKN: ‘Van Vraag en Antwoord 80 in 
de Heidelbergse Catechismus wordt algemeen gevonden, dat zij vanwege hun polemische 
karakter slecht aansluiten bij de verdere inhoud van dit belijdenisgeschrift. In de eerste 
Duitse uitgave komen ze dan ook niet voor. Vraag en Antwoord 80 werden toegevoegd in 
reactie op de veroordeling van de protestantse avondmaalsopvattingen door het Concilie van 
Trente in september 1562.’ 

 
Vraag en Antwoord 78 

- De Reformatoren wezen de toenmalige Rooms-Katholieke visie deels of geheel af. De 
discussie ging over de vraag wat Jezus bedoeld heeft met ‘is’, toen Hij zei: ‘Dit is Mijn 
lichaam’. Luther bleef dichtbij de Rooms-Katholieke opvatting. Aan de andere kant stond 
Ulrich Zwingli. Hij stelt dat brood en wijn slechts herinneren aan Christus’ lijden en sterven. 
Deze gedachtenis versterkt het geloof als zichtbare verkondiging. Calvijn nam met zijn visie 
een middenpositie in. Volgens Calvijn gebeurt er ook daadwerkelijk iets tijdens de bediening. 
Het is een gedachtenismaaltijd, maar ook een gemeenschapsmaaltijd. De HC volgt deze visie. 

- Vraag 78 is er wel duidelijk over, dat het brood en de wijn niet (substantieel) veranderen in 
het lichaam en bloed van Christus, zoals het water van de doop ook niet verandert. 

 
Vraag en Antwoord 79 

- Terecht wordt hierop doorgevraagd. Christus zei immers: ‘Dit is Mijn lichaam’. En Paulus 
spreekt ook van een werkelijke ‘gemeenschap’ in het Avondmaal (1Kor.10:16). De vraag is 
daarom niet of Christus aanwezig is in het Avondmaal, maar hoe. Door de Heilige Geest. 

- Antwoord 79 gaat dus verder dan Zwingli. Het Avondmaal onderwijst niet alleen (‘leren’). In 
het Avondmaal deelt Christus daadwerkelijk Zichzelf: Dit is Mijn lichaam en bloed’. Hoe? 
Door de kracht van de Heilige Geest. Zo deelt Hij Zijn lichaam en worden wij verenigd met 
Hem. En delen wij in alles wat Hij met het offer van Zijn leven (lichaam en bloed) mogelijk 
heeft gemaakt voor ons: vergeving van zonden, de gave van de Geest, de aanneming tot 
kinderen van de Vader, delen in Zijn opstanding en het eeuwige leven. Hij belooft dit in de 
verkondiging van het Evangelie en ‘oefent’ ons geloof in de bediening van het Avondmaal. Zo 
groeien we in zekerheid en vooral in de doorleefde eenheid met Hem. Hij is ons leven! 

 
Om na te bespreken  

1. Wat raakte je in de preek en wat riep vragen op? 

2. Herken je de valkuil om bij meningsverschillen de mening van de ander geen recht te doen of 

de verschillen uit te vergroten en te vergeten waarover je het wel eens bent? 

3. Avonmaal is meer dan alleen herinneren. Er gebeurt ook iets. Christus deelt Zijn lichaam en 

bloed met U (door de Heilige Geest). Wat betekent dit voor u? 


