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Avondmaal vier je samen 

We weten niet anders: avondmaal vieren we wanneer we als gemeente bij elkaar zijn. 

Over de vorm kunnen verschillende ideeën zijn, maar dat we als gemeente sámen komen 

om deze bijzondere maaltijd van de Heer te vieren, dat staat wel vast. Toch is hier 

(tijdelijk?) verandering in gekomen. We komen met een deel van de gemeente samen, 

terwijl een ander deel thuis de dienst mee beleeft. 

 

Wat betekent dit voor de wijze waarop we als gemeente het Avondmaal vieren? We 

kunnen zeggen: we houden het maar een tijd uit zónder, het is een gemis. We kunnen 

ook zeggen: we hechten er aan, juist in deze tijd, om als gemeente gevoed te worden met 

Christus en zo zijn lijden, sterven en verrijzen te gedenken.  

 

Thuis meevieren? 

Het is best een stap, thuis meevieren. Hoe pak je dit aan? Het voelt misschien wat 

onhandig om in de eigen huiskamer brood en wijn tot je te nemen. We hopen dat je de 

vrijmoedigheid zult hebben dit te doen. Uiteraard is thuis meevieren geen verplichting of 

een zaak van ‘groter geloof’. Om met Paulus te spreken: ‘Laat iedereen zijn eigen 

overtuiging volgen.’ (Romeinen 15.5)  

Voor hen die thuis graag het Avondmaal meevieren geven we een aantal handreikingen 

die hierbij kunnen helpen. 

 

Voorbereiding  

o Zorg voor een prettige zitplaats; 

o ga niet in pyjama voor het scherm of de t.v. zitten, maar doe je dagelijkse kleding aan; 

o leg een (wit) kleed op de tafel (eettafel of salontafel) en zet daarop een kaars en 

steek deze aan; 

o leg op een schoteltje een paar stukjes brood en schenk in een (of meer) kopjes een 

beetje wijn of druivensap. 

 

Tijdens de dienst 

o Volg de dienst als gebruikelijk, als het even kan vanaf het begin; 

o de voorganger gaat (na de preek) achter de tafel staan en spreekt een aantal teksten 

uit en nodigt de aanwezige gemeenteleden uit naar voren te lopen om een stukje 

brood te ontvangen en een glaasje wijn of druivensap mee te nemen; 

o op dat moment kunt u thuis ook het brood en de wijn ter hand nemen; 

o op het moment dat de gemeenteleden weer zitten nodigt de voorganger allen (dus in 

het Coenecoop College en thuis) uit brood en wijn of druivensap te nemen; 



o voor wie niet meeviert: tijdens de viering klinkt er piano of orgelmuziek. Dit moment 

kun je gebruiken om te beseffen wat het lijden, sterven en verrijzen van Jezus 

Christus voor je betekent; 

o de viering wordt afgesloten met een korte Bijbellezing. 

 

Met meer mensen? 

o Met inachtneming van de RIVM maatregelen is het mogelijk om gemeenteleden te 

vragen thuis deze Avondmaalsdienst mee te beleven, in totaal niet meer dan zes 

personen. 

o Het thuis meevieren van het Avondmaal in een gezin. Vertel je kinderen wat er 

gebeurt en wat dit voor je betekent. 

 

Tot slot 

Meer dan anders beseffen we dat we kerk zijn, en dus ook het Avondmaal vieren, in 

gebrokenheid. Het thuis meevieren van het Avondmaal zien we als een ‘noodmaatregel’, 

die ver afstaat van hoe we gewoon waren dit te doen. Niettemin, de geestelijke 

verbondenheid blijft. Gods Geest is niet te beperken tot één gebouw. We hopen dat onze 

huizen tempels van de Heer zullen zijn, waar Hij in de tekenen van brood en wijn werkelijk 

aanwezig is. 

 

Heeft u nog vragen of tips? Laat het ons gerust weten. 

 

De diakenen 

Ds Harald Overeem 
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