
hOREN ÉN ZIEN!

SA
C

R
A

M
E

N
T

E
N IN EEN KERKDIENST IS ER VEEL TE LUISTEREN.

MAAR IN SOMMIGE DIENSTEN GEBEURT MEER.
DAN IS ER OOK VEEL TE ZIEN: KLEINE BABY’TJES, WATER, EEN

TAFEL, BROOD EN WIJN. WAT BETEKENT DAT ALLEMAAL?

TEKST Judith van der Veer BEELD alnwickanglican.com

De Heere Jezus heeft twee sacramenten ingesteld: de
heilige doop en het heilig avondmaal. Door een sacrament
komt God naar mensen toe. Hij wil aan hen de belofte
van het Evangelie laten zien en die bevestigen (vast ma-
ken). Zoals water je schoonwast, zo laat het water van
de doop zien dat je reiniging van je zonden nodig hebt.
Het water van de doop en de wijn bij het avondmaal zeg-
gen ook dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van álle
zonden. Zoals brood je lichaam voedt, zo laat het brood
bij het avondmaal zien dat de Heere Jezus je helemaal
vervullen wil. De sacramenten zijn door God bedoeld om
het geloof in Zijn belofte sterker te maken. Kijk maar
goed als er weer een doop- of avondmaalsdienst is in
jullie gemeente!
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Voor David van der Veer (10) was tweede paasdag
2018 een bijzondere dag. „Mijn broertje Lucas werd ge-
doopt. Ik mocht hem de kerk binnen dragen. Ik was blij
dat Lucas niet ging huilen. Met mijn ouders, broertje en
zusje stond ik bij het doopvont. Zo kon ik het dopen
van Lucas heel goed zien. Dat vond ik erg mooi.”

Anna Luiten (9) vertelt over het heilig
avondmaal in de kerk. „Ik vind het fijn
als het zo stil is tijdens het avondmaal.
Het is mooi als alle mensen in een kring
zitten en de dominee staat en uit de
Bijbel leest. Het formulier dat we lezen
vind ik moeilijk en het duurt erg lang. Ik
zou iemand weleens willen vragen waar-
om hij of zij aan het avondmaal gaat.”
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