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Beste mensen, 
Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemende predikant. Intussen heb 

ik van velen van u het e-mailadres mogen ontvangen en dat is toch een mooi middel 

om op een moderne manier contact te onderhouden. Inmiddels is de naam van onze 

mogelijke nieuwe predikant, ds Marise Boon, bekend gemaakt en vanavond wordt de 

gemeentevergadering gehouden, waarvoor u allemaal hartelijk bent uitgenodigd. Ik 

hoop velen van u vanavond te zien.   
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Deze bijdrage over het Heilig Avondmaal diende ter stimulering van het 

gesprek tijdens de Bezinningslunch van de Kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Boxmeer op 16 juni 2013 

 

 

 
 

De Gastheer  
Dat is niet de dominee of de kerkenraad. De gastheer is Jezus. Hij geeft ons het brood en de 

wijn, die we met elkaar mogen delen. Jezus zelf nodigt ons en zegt: je mag komen. En wij 

spelen dat als het ware na (dat is liturgie). Als genodigden mogen we komen, precies zoals we 

zijn, met al onze vragen en twijfels, met al onze eigenaardigheden en kapsones.  

 

Gemeenschap vieren doe jij samen  
We vieren samen avondmaal (gemeenschap) en tegelijk ieder afzonderlijk (individueel). Dat is 

eigen aan onze gemeenschap. Zo wordt ons geloof versterkt en wordt de liefde van Christus in 

ons voelbaar. Oorspronkelijk gebruikte de kerk het woord Eucharistie (dankzegging, Grieks). 

De term avondmaal stamt van Luther. We vieren het meestal ’s morgens. 

 

De oorsprong 
Het eerste avondmaal was een Pèsachmaal. Jezus heeft met zijn leerlingen het ongezuurde 

brood gegeten. Zoals Pèsach herinnert aan de uittocht uit Egypte, zo wordt het avondmaal 

gevierd als bevrijding uit de slavernij van zonde en dood. Zoals Pèsach herinnert aan de door-

tocht door de woestijn met het manna, het levensbrood voor onderweg, zo is het brood van het 



avondmaal leeftocht voor onderweg, op onze doortocht door het leven. Zoals Pesach herinnert 

aan de intocht in het beloofde land, zo verwijst het avondmaal naar de toekomst van het 

Koninkrijk van God (Uw koninkrijk kome). Jezus zegt dat hij geen Pèsachmaal meer zal eten 

voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij brak het brood, 

deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens 

opnieuw, om mij te gedenken.’ Hij nam de beker ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, 

is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt (Luc 22).  

 

Een sacrament 
Het Heilig Avondmaal is evenals de Heilige Doop een sacrament. Brood en wijn zijn teken en 

zegel van Christus offergave. Een teken verwijst naar iets wat onzichtbaar is. Een sacrament 

is niet alleen een teken, maar ook een zegel, een bekrachtiging.  

 

  

 Brood en wijn zijn niet zelf het sacrament. 

Ze wórden het door het Woord. Daarom 

worden er ook wóórden gezegd, die 

aangeven wat de betekenis is: Het gebroken 

brood wijst op het lichaam van Christus, 

die zijn leven gaf om ons te bevrijden. De 

beker met wijn betekent dat het bloed van 

Christus voor ons vergoten. 

 

  

 Gedenken en verwachten        
Paulus zegt: Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen 

jullie de dood van de Heer, totdat hij komt (1 Kor. 11:23-32). Avondmaal vieren is de dood van 

de Levende verkondigen, totdat Hij komt. Dat is gedenken en verwachten tegelijk. 

 

Avondmaal vieren is feest  

 

Zoals ik ben kom ik nabij 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij 

O, Lam van God, ik kom  
 

Je bent uitgenodigd. 

Je mag komen.  

Heilig Avondmaal is  

iets van het heilige ervaren.  

Het is vieren, bidden,  

zingen, horen, beamen.  

 

Avondmaal vieren  

vraagt activiteit  

van al onze zintuigen. 

We mogen God liefde  

in Christus zien, 

pakken, ontvangen, aanraken,  

tasten, voelen, ruiken, proeven,  

smaken en geloven.  

 

 

Heilig Avondmaal is tastbaar evangelie 



Avondmaal is prikkeldraad  
Het voelt niet altijd goed - of de betekenis ervan ontgaat ons - of we voelen ons er niet altijd 

even gemakkelijk bij. Het avondmaal heeft in het verleden veel ruzie opgeleverd. Er was 

avondmaalsstrijd tussen kerken (Rooms-katholiek streed met Protestant, Calvinisten met 

Lutheranen). Er was (is?) ook avondmaalsmijding en ook onmin binnen kerken. Er werden 

voorwaarden gesteld aan de deelname aan het avondmaal. Je moest eerst belijdenis hebben 

gedaan. Kinderen mochten niet meedoen. Het is soms ook aan volwassenen verboden er aan 

deel te nemen (Censura Morum) of mensen vonden zichzelf niet goed genoeg om eraan deel te 

nemen en sloten zich zelf buiten. Allemaal belemmeringen en excuses. Allemaal prikkel- 

draad. Maar is dat nu de bedoeling? Dat je niet meedoet, omdat je nog niet groot genoeg bent, 

of omdat je ergens anders woont, of omdat je onenigheid had met iemand, of omdat je niet 

overtuigd genoeg was, of omdat je nog geen belijdenis had gedaan van je geloof, of omdat je tot 

een andere kerk behoorde of omdat je er niks aan beleefde... en ga maar door... 

 

Jezus weet waar de schoen wringt 

 
Als Jezus ons zelf aan de heilige maaltijd nodigt, 

wie zijn wij dan om mensen van deze maaltijd te 

weren? Jezus is nooit afwerend, maar altijd 

uitnodigend. Hij is niet naïef.  

 

Hij weet ook wel waar de schoen wringt, als er 

een schoen wringt. Dat was ook al zo bij dat 

allereerste avondmaal. Daar wrong ook een 

schoen. Judas. Jezus liet Judas gewoon delen  in 

brood en wijn. 

 

Zo is Jezus. Mild. Uitnodigend. Royaal. 
Hier zien we Judas afgebeeld zonder aureool 

 

 

Vergeving. Verzoening. Je krijgt altijd nog een kans.  
 

Jezus geeft liever te veel dan te weinig.  

Hij loopt je niet voorbij.  

Hij roept je te voorschijn uit je boom.  

Want jij hoort er ook bij.  

Tegen Zacheüs zegt Hij:  

Vandaag wil ik in jouw huis zijn.  

En tegen de moordenaar aan het kruis zegt hij:  

Heden zul je met mij in het paradijs zijn.  

 

 

Jezus nodigt iedereen uit. Wij zouden misschien 

zeggen: Kan allemaal maar zo? Stukken 

ongeluk, twijfelaars, verraders… Met al die 

mensen gaat Jezus om. Kom maar, zegt Hij. Of 

liever: ‘Ik kom wel bij jou". We gaan samen eten 
en dan praten we nog eens verder’. En onder het 

eten, dan gebeurt er wat! Met Jezus aan tafel, 

dat is niet vrijblijvend.  

Je komt voor een keus te staan!  

 

 



 

 

 

 

Bekering: een andere weg inslaan 
 

 

Eén van zijn jongeren verraadt 

Hem aan de vijand die Hem haat, 

maar aan het maal des levens geeft  

Hij zich aan hen als brood dat leeft 
 (Gez. 353:2) 

Judas gaat door,  

want hij kan niet meer stoppen  

met waar hij mee bezig was.  

 

Maar Zacheüs stopt wel.  

Want hij kan niet meer doorgaan 

met waar hij mee bezig was.  

 
Ook hier zien we Judas zonder aureool 

 

 

 

Aan tafel met Jezus  

 

 

Zoals ik ben met al mijn strijd 

mijn angsten en onzekerheid 

mijn maskers en mijn ijdelheid  

O, Lam van God, ik kom  
 

Zoals ik ben ontvangt Gij mij 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 

O, Lam van God, ik kom  
 

 

Zoals ik ben, in U te zijn 

en Gij in mij, in brood en wijn 

Uw ziel uw levenskracht wordt mijn 

O, Lam van God, ik kom  
 

 

 

 

 

 

 

Deelnemen aan het avondmaal is vreugdevol en inspirerend, maar niet vrijblijvend.  

In dit sacrament ervaren wij - als het goed is - het mysterie van het geloof.  

 

 



Lam van God 
 

 

Je zou het niet zeggen, maar ook dit is een afbeelding 

van het Heilig Avondmaal. Het bijzondere hiervan is, 

dat de ‘zondebok’ door de kunstenaar is afgebeeld:  

 

Het Lam van God  

dat de zonden  

der wereld wegdraagt 

 

O zalig Lam dat voor ons boet 

de deur des hemels open doet 

de vijand staat hier om ons heen 

Gij kunt ons helpen, Gij alleen…  
 

Gez 353:5 

 

 

 

 

 

 

Mystiek en gewoon  
 

Wat is gewoner dan brood,  

dat als een graankorrel  

in de aarde is gegroeid,  

is opgeschoten als koren,  

wuifde in de wind,  

is gekoesterd door de zon,  

is geoogst en gebakken  

tot voedzaam brood?  

 

Wat is gewoner dan druiven?  

Ook op de akker gegroeid,  

toen op de heuvels  

van Judea en Galilea,  

nu op de berghellingen 

van Languedoc en Rousillon.  

Brood en wijn  

zijn vruchten van de aarde,  

ontstaan door menselijke inspanning,  

Ze doen dienst  

aan de Tafel van de Heer  

als sacrament.  

 

 

 

Lofprijzing 

 

Bij ieder avondmaal hoort de altijd de lofprijzing, waarmee we de Heer onze God dank zeggen 

voor al zijn goedheid.  

 

 



 

 

 

 

 

 

U wil ik danken,  

grote Levensvorst 

Gij hebt gestild  

mijn honger en mijn dorst 

Uw kracht uw leven  

daalde in mij neer  

in uw gemeenschap  

wil ik blijven Heer 

 
Gezang  358:6 

 

 

 

 

 

 

Het diaconale aspect:  
 

Bij het samen eten en drinken mogen de behoeftigen niet vergeten worden. De mensen die te 

kort komen. Zij gaan immers vóór in het 

Koninkrijk van God. Al in de vroege kerk 

was dit diaconale een belangrijk aspect en 

was de voorbereiding van de viering een 

diaconale aangelegenheid. Bij ons is dat 

nog steeds zo. De bestemming van de 

avondmaalscollecte is dan ook altijd een 

diaconale. 

 

Wij brengen het brood naar de scharen De 

Heer geeft het  ons in de  hand. 

Het  is er niet om te bewaren 

Het brood gaat van hand tot hand  

 
Gez 361:2 

 

 

De tafel van samen,  
 

De tafel van samen, die tafel staat gedekt.  

Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.  

De tafel van samen, de tafel is gedekt.  

Het geheim van het leven wordt hier zomaar verstrekt 

  

    
 



 

Avondmaalsviering  
 

v In Christus naam nodigen wij u uit  

om en brood en wijn te ontvangen als uit zijn hand 

 

v De Heer zij met u 

a Ook met u zij de Heer  

v Verhef uw harten 

a Wij zijn met ons hart bij de Heer 

v Brengen wij dank aan de Heer ons God 

a Hij is onze dankbaarheid waardig 

v Naar U zijn wij op weg. 

a Wij danken U, God voor uw liefde 

v en wij zingen U nu toe:  

 

Zoals ik ben in U te zijn (uit de Bundel Tussentijds nr 109: 5, 6 en 7) 

 

 

 
 

 

v U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Want u 

bent onze bondgenoot op leven en dood. U hebt ons geroepen om als uw volk op weg te 

gaan door water en woestijn naar het land van uw belofte. Uw Woord wijst ons de weg, 

uw Geest houdt ons in leven. Daarom, Heer onze God, hebben wij het hart om samen met 

allen die uw roep hebben gehoord en uw weg zijn gegaan onze stem te verheffen tegen al 

wat U onteert, tegen al wat ons bedreigt, en U te huldigen met ons lofgezang. 

 

a       Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig (Gezang 557:1)  

 

 

 



v Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij 

heeft ons de weg gewezen, toen Hij ons allen voorging door de nacht van onze duisternis 

naar de morgen van uw licht. Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad tot het 

bittere einde van zijn eenzame gang. Toen Hij gekruisigd werd als de minste der mensen, 

hebt Gij Hem opgewekt uit de dood als de eerste van ons allen en Hem de Naam gegeven 

boven alle naam. Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

In de nacht voordat Hij stierf, nam Jezus brood en sprak de dankzegging uit, gaf het aan 

zijn vrienden als voedsel voor onderweg en zei: Neemt en eet, U allen. Dit is mijn 

lichaam, voor u gegeven. Daarop nam Hij een beker wijn en dankte U opnieuw, gaf hem 

aan zijn vrienden en zei: Neemt en deelt hem met elkaar. Deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed dat voor u en alle mensen is vergoten, opdat de schuld vergeven 

wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. 

 

 

 

 
 

    

 

Allen Zijn dood gedenken wij. 

 Zijn opstanding belijden wij. 

 zijn toekomst verwachten wij, Maranatha. 

 

 

 



 
 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 

 met dit brood en deze beker  

en wij bidden U:  

Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde  

en aanvaard ons offer van lof en dank. 

 

Zend uw Geest in ons midden  

en voeg ons allen tezamen   

een levende gemeenschap,  

die U eert en dient, 

recht doet aan mensen,  

vrede sticht op aarde  

en hoopvol uw dag tegemoet gaat,  

met allen die wij  

voor uw aangezicht gedenken ..... 

 

 



 

 

 

Met allen die ons zijn voorgegaan,  

met wie ons lief waren  

en die we moesten verliezen ....., 

met de heiligen van naam,  

en de ontelbare vergetenen,  

heel uw mensenvolk,  

genodigd aan uw maaltijd.  

 

Gezegend zijt Gij, o God,  

nu en alle dagen  

en in uw Rijk dat komt, 

door Jezus Christus, onze Heer.  

Amen. 

 

Bidden wij nu samen het Onze Vader 

 

Uitdeling van brood en wijn 

         

Dankzegging      Het brood des levens 

 

 

 

 

 

 

Wij danken u om het brood 

dat Uw gebroken lichaam is , 

als het manna  

waarmee U Uw volk  

hebt gevoed in de woestijn.  

 

Wij danken u  

om de  beker met de wijn 

Uw bloed, dat vergoten is,  

en ons verzadigt, als bij de bron 

uit de rotsen in de woestijn.  

 

Zegen ons met de zegen 

waarmee U brood en wijn 

gezegend hebt  

aan Uw avondmaal 

en bovenal schenk ons Uw Geest 

die U ons zond in Liefde.  

 
 
 
 
 
   

      
 



       

   
 

 

 

We hebben ons bij de bespreking bezonnen op 

 
1. De voorbereiding. Is aankondiging de zondag tevoren voldoende?  

Wat  is het effect van die aankondiging?  

Komen mensen juist? Of blijven ze juist wegvanwege het avondmaal?   

Bereidt men zich voor op de viering van het avondmaal? En hoe? 

 

 

2. De inhoud. Wat spreekt je aan bij de vieringvan het avondmaal?  

Welke van de elementen vind je het belangrijkst?  

Waar ligt voor jou de nadruk?  

Op het gedenken, op de ethische dimensie? Op het feestelijke?  

Of  op de diaconale dimensie? Of de eschatologische dimensie?  

Op het gemeenschapselement? Op de individuele devotie? Op het mystieke ellement?  

Ervaar je Jezus ook als gastheer van deze maaltijd of komt dat niet over?  

Mis je  iets? Waar heb je vragen? Waar heb je twijfels? 

 

 

3. De vorm van viering.  

Is het goed zoals het de laatste tijd gaat?  

Kunnen we nog iets verbeteren?  

Staan of zitten?  

Kunnen kinderen het zo meebeleven?  

Wat betreft de aandacht voor de kinderen en de jongeren?  

Teveel? Te weinig? of juist goed?  

Komen  de jongeren nog wel aan het avondmaal?  

Kunnen we hun deelname bevorderen of  moeten we het zo laten als het  is?  

Kijk naar de liturgie.  

De liederen met continuiteit en variatie?  

De stilte. De muziek. Het Onze Vader etc. 

 

4. Praktische zaken Tafellinnen, dat minder kreukt?  

Brood, wat voor brood? Repen, matses. Vorm goed  of niet? 

Wijn,  en de kinderen? Druivensap of het houden bij de druifjes? 

Wel of niet afdekken met een kleed?  



 

 

Besluiten 
 

- Inmiddels heeft de kerkenraad besloten een minder kreukgevoelig kleed aan te schaffen. 

- We geven in het vervolg bekers met wijn en druivensap door.  

- Iedereen kan dan kiezen voor de beker met wijn of de beker met druivensap.  

- Het druivensap is voor kinderen en ook voor volwassenene, die daar de voorheur aan geven. 

- Er wordt zachte muziek gemaakt tijdens het rondgaan van brood en wijn. 

- De voorste banken worden definitief vervangen door stoelen.  

- Daardoor wordt het interieur van onze kerk flexibeler 

- Zo kunnen we meer ruimte creeren  voor de kringviering van het avondmaal,  

- De kring is dan groter en we staan niet zo dicht op elkaar en niet meer in een ‘slurf.’  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ik hoop, dat u ook deze keer weer van mijn praatjes hebt genoten 

Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed  

 

ds Margriet Gosker 


