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In 2013 heeft de Raad van Kerken Nederland een traject ingezet om onder leden van haar lidkerken 

te vragen naar de beleving van eucharistie of avondmaal. De synode van onze Protestantse Kerk in 

Nederland heeft eind 2016 gesproken over de Maaltijd van de Heer. Hierover ontvingen de 

kerkenraden in 2017 een brief van de scriba ds. De Reuver. In het afgelopen jaar werd er in de 

kerkenraad een paar keer kort gesproken over de viering van het avondmaal. Daarbij ging het vaak 

over de praktische uitvoering. De onderliggende gedachten en motieven bleven daarbij onderbelicht. 

De beleving van of het verlangen naar een bepaalde beleving van de viering van het avondmaal is 

minstens zo belangrijk. De praktische uitwerking wil die ondersteunen. Daarom lijkt het de 

kerkenraad goed om aan te sluiten bij het traject van de Raad van Kerken, het gesprek in de synode 

en de brief van de scriba, en om met elkaar na te denken en van gedachten te wisselen over de 

viering en beleving van het avondmaal / de Maaltijd van de Heer. De kerkenraad nodigt hier 

uitdrukkelijk alle gemeenteleden en belangstellenden uit om met haar mee te doen. 

 

Ter voorbereiding en verdieping maken we gebruik van de volgende notitie: De Maaltijd van de Heer, 

die Prof. Dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische 

Universiteit) op verzoek van de synode schreef. Deze notitie gaat over de oorsprong, de betekenis en 

de theologische waarde van het avondmaal. De notitie is ook digitaal beschikbaar: 

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdKXEg=&type=pdf&inline=1 

 

 

 

Voorbereidende vragen 

Ter bezinning en voorbereiding op het gesprek in de kerkenraad vindt u hieronder enkele vragen 

over de viering van de Maaltijd van de Heer. Met behulp van deze vragen hopen we op een 

verdiepend en vruchtbaar gesprek. 

 

Kun je je voor de geest halen welk onderdeel van een recente viering van het avondmaal je het 

meest getroffen heeft? Hoe kwam dat? 

 

Denk je dat er elementen zijn in de viering van het avondmaal die tegenwoordig anders liggen dan 

vroeger? Zo ja, welke veranderingen zijn dit en hoe waardeer je deze veranderingen? 

 

Ervaar je de viering van de Maaltijd van de Heer als een steun in jouw (geloofs)leven? 

 

Binnen de oecumene zijn de volgende vijf omschrijvingen van de Maaltijd van de Heer gangbaar:  

a) dankzegging aan de Vader,  

b) gedachtenis van Christus,  

c) aanroeping van de heilige Geest,  

d) maaltijd van het Koninkrijk,  

e) gemeenschap van de gelovigen.  

Geef aan in hoeverre je deze omschrijvingen voor jouw persoonlijk geloof herkent als 1 niet 

herkenbaar, 2 enigszins herkenbaar, 3 herkenbaar, 4 zeer herkenbaar, 5 geen idee. 

  

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdKXEg=&type=pdf&inline=1


Je ziet hieronder onderdelen die (kunnen) voorkomen in de liturgie van het avondmaal. Omcirkel drie 

en maximaal zes onderdelen die voor jouw beleving bij het sacrament van belang zijn. 

 

a. – als we de lof van God zingen;  

b. – als we schuld belijden en vergeving van zonden ontvangen;  

c. – als we uit de Bijbel lezen 

d. – als we luisteren naar uitleg van de Schrift;  

e. – als we het geloof belijden (credo);  

f. – als we bidden voor de Kerk  

g. – als we bidden voor de wereld;  

h. – als we zien hoe de tafel gereed gemaakt wordt;  

i. – als we God danken voor de wonderen van schepping, verlossing en heiliging;  

j. – als we instellingswoorden horen uit het Nieuwe Testament;  

k. – als we denken aan lijden, sterven en dood; 

l. – als we denken aan verlossing, opstanding, hemelvaart en Pinksteren;  

m. – als we geld geven voor de diaconie/Voedselbank;  

n. – als we de heilige Geest aanroepen over de gemeenschap en over de gaven; 

o. – als we de heilige Geest aanroepen over brood en wijn;  

p. – als we ons toewijden aan God;  

q. – als we verwijzen naar de gemeenschap der heiligen;  

r. – als we bidden om de wederkomst en het zichtbaar worden van zijn Koninkrijk; 

s. – als we als gemeenschap ons Amen verwoorden;  

t. – als we het Onze Vader bidden;  

u. – als we elkaar vrede wensen als teken van verzoening en vrede;  

v. – als we het brood breken en de wijn inschenken;  

w. – als we eten en drinken in gemeenschap met Christus  

x. – als we eten en drinken in gemeenschap met ieder lid van de kerk;  

y. – als we een zending ontvangen voor de wereld; 

z. – als we de wegzending en de zegen ontvangen; 

aa. – anders, nl……………………………………… 

 

Ken je andere vormen van vieren van de Maaltijd van de Heer? Welke vorm spreekt je het meeste 

aan? 

 

Zowel in de brief van de scriba als in de notitie van Prof. Dr. Muis wordt op de eenheid van woord en 

sacrament gewezen. “Vanaf het begin van de christelijke kerk gaan horen van het Woord en vieren 

van het avondmaal samen”. In hoeverre beleef je deze twee-eenheid? Zouden we vaker avondmaal 

moeten vieren of juist niet? 

 

 

 


