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Rondom het Heilig Avondmaal, een korte notitie door wijkkerkenraad wijk 1 - Oost 

 

Bewustwording 

Binnen de kerkenraad is in het afgelopen jaar 

verschillende keren gesproken over het Heilig 

Avondmaal. Deze besprekingen hadden de 

bewustwording rond de praktijk van het Heilig 

Avondmaal tot doel. Het Heilig Avondmaal is een 

instelling van de Heere Jezus. De Heere Jezus roept ons 

ertoe op om Zijn dood te gedenken. In het Heilig 

Avondmaal wil de Heere ons vertroosten en bemoedigen 

en het geloof versterken. Ook mag de gemeenschap der 

heiligen worden ervaren.  

Voorafgaande aan het Heilig Avondmaal worden we opgeroepen onszelf te beproeven en te onderzoeken. 

Aan de tafel is het de godvrezende avondmaalganger te doen om Jezus, want Zijn lichaam is waarlijk spijs 

en Zijn bloed is waarlijk drank. Juist rond het Heilig Avondmaal zijn er veel vragen. Vragen over de toe-

eigening van het heil. Vragen over de levenswandel van elke dag en de omgang met de ander. Vragen over 

wie Christus voor je wil zijn en wie je zelf bent. Vragen over de toorn van God over onze zonde en hoe die 

verzoend wordt. Vragen over je eigen onwaardigheid en Gods eeuwige liefde. Vragen waar pastoraal mee 

moet worden omgegaan.  

 

Censura morum 

Voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal is er censura morum (opzicht over de manier van 

doen). Dit betekent dat op de kerkenraadsvergadering voor de bediening van het Heilig Avondmaal er aan 

iedere ambtsdrager gevraagd wordt of er belemmeringen zijn om het Avondmaal te vieren. In het verleden 

was er ook censura morum voor gemeenteleden. De kerkenraad hecht er waarde aan dat ook in de 

gemeente mogelijke belemmeringen om Avondmaal te vieren uit de weg worden geruimd. Dit kan te 

maken hebben met conflicten die er zijn. De eerste stap is om dit met het betreffende gemeentelid te 

bespreken (zie Matth. 18:15-20). Obstakels om avondmaal te vieren kunnen ook te maken hebben met 

persoonlijke vragen of twijfels.  Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vragen over de persoonlijke toe-

eigening van het heil, de zekerheid van het geloof, de mate van het geloof. Als kerkenraad vinden we het 

belangrijk om ruimte te creëren zodat dergelijke vragen aan de orde kunnen komen in een pastoraal 

gesprek.  

Concreet betekent dit alles dat het censura morum wordt opgenomen in de kerkbode onder de 

wijkberichten en wordt afgekondigd in de kerk. Ieder lidmaat wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om, 

wanneer er obstakels zijn van welke aard dan ook, contact op te nemen met de predikant of de scriba. 

 

Aan Zijn tafel – gemeenschap der heiligen 

Aan de tafel mag de gemeenschap met de Heere Jezus ervaren worden. In het smaken van het brood en het 

proeven van de wijn worden onze zielen gevoed in de hoop op het eeuwige leven. Dit mogen 

hoogtepunten zijn op de weg door het leven. Daarnaast is er ook de gemeenschap der heiligen. De viering 

van het Heilig Avondmaal is niet een zaak van een enkele vrouw of man. Avondmaal vier je niet alleen. 

We doen dit in gemeenschap met anderen die de Heere aan ons gegeven heeft. Wij hebben niet voor elkaar 

gekozen, maar de Heere heeft ons aan elkaar geschonken. Samen vormen we het lichaam van Christus. De 

leden van het lichaam van Christus zijn door de Heilige Geest verbonden aan hun Hoofd, Jezus, hun 

Verlosser en Zaligmaker. Deze leden vormen een innerlijke eenheid. Een eenheid in geloof, hoop en 

liefde. Zij zijn één van hart en één van ziel. Hiervan wordt gezegd: “Ziet, hoe lief zij elkaar hebben”. 
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Doorgeven van brood & wijn 

Binnen de kerkenraad is gesproken over het gereedmaken van de tafel, de bediening door de predikant en 

het doorgeven van de broodschaal en de wijnbeker. De broodschaal wordt in het midden van de tafel 

doorgegeven. De broodschaal wordt opgepakt en voordat deze weer wordt doorgegeven, aan de broeder of 

zuster voorgehouden, zodat het brood daarvan genomen kan worden. De beker wordt meestal op de tafel 

teruggezet. De kerkenraad doet de suggestie om de wijnbeker (indien mogelijk) door te geven aan de 

broeder of zuster zonder deze op de tafel terug te zetten.   
 

Bezinning & Onderwijs  

In de week van voorbereiding komt de gemeente bij elkaar om zich te 

bezinnen op het Heilig Avondmaal. Gemeentebreed wordt er pastoraal 

onderwijs gegeven. Aan de hand van het Avondmaalsformulier of een 

gedeelte uit een boekje wordt een korte meditatie gehouden. Een goed 

moment om met elkaar te overdenken wie God voor u en jou wil zijn!  

Naast de bezinningavonden zijn er verschillende boekjes te lezen. Dat 

betreffen dagboekjes voor de week van voorbereiding op het  Heilig 

Avondmaal en de nabetrachting. Er zijn ook boekjes waarin wordt ingegaan 

op de betekenis van het Heilig Avondmaal en vragen die leven rondom het 

Heilig Avondmaal. Het is goed om de bezinningsavond te bezoeken en 

kennis te nemen van de inhoud van deze boekjes. Het helpt u om zich bewust te bezinnen op de viering 

van het Heilig Avondmaal en u dichter bij de Heere Jezus te brengen. Daarnaast kunnen bepaalde 

denkbeelden en/of gewoonten rondom de bediening van het Heilig Avondmaal worden verduidelijkt, 

waardoor er beter zicht kan ontstaan op de ware betekenis van het Heilig Avondmaal, zoals dit door de 

apostel Paulus is opgeschreven in 1 Korinthe 11 vers 23 t/m 29. Uiteraard is hierbij het gebed van groot 

belang. We willen u en jou graag enkele titels meegeven. Wellicht heeft u enkele boekjes al in de kast 

staan. Sommige zijn niet meer nieuw te krijgen, maar zijn waarschijnlijk 2
e
 hands nog aan te schaffen. 

 

Stemmen uit de kerkgeschiedenis: 

Eén met Christus : Johannes Calvijn 

Het heilig Nachtmaal : H.F. Kohlbrugge 

Totdat Hij komt : C.H. Spurgeon 

Verbroken voor U : Wilhelmus à Brakel en anderen 
 

Uitleg en onderwijs: 

Tastbaar aanwezig : Ds. C.H. Hoogendoorn 

Alles uit Hem : Ds. G.S.A de Knegt 

De zegen van het Avondmaal : Ds. J. van Amstel 

Aan ’s Konings tafel : Ds. J.T. Doornenbal 

Alle gij dorstigen : Ds. W.L. Tukker 
 

Dagboekjes rondom het Heilig Avondmaal: 

Dagboek bij brood en wijn, gids rondom het Avondmaal : Edwin Jonkers 

Van kracht tot kracht, dagboek op weg naar het Avondmaal : Ds. L. W. Smelt 

Gedenkt en gelooft, dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal : Ds. P. van der Kraan 

Doe dat tot Mijn gedachtenis, de rijkdom van ons Avondmaalsformulier : Ds. J. Westerink 
 

Bij de kerkenraad is er een verlangen dat de viering van het Heilig Avondmaal mag leiden tot opbouw van 

het geloof van veel gemeenteleden. Aan Zijn tafel kunnen we niets anders zeggen dan: “Mijn God, U zal ik 

eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan”. 


