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Gedachten over het heilig Avondmaal

Vormen van avondmaalsviering
1. De viering aan tafel, met meerdere 
tafels achtereen. Brood en wijn wor-
den aan elkaar doorgegeven. Iedere 
tafel wordt afgesloten met een kort 
Bijbelwoord en geopend met een kor-
te herhaling van het instellingswoord 
van Christus.
2. De viering aan één tafel, met daar-
omheen een grote kring (zoals bij ons 
gebruikelijk). De tafel wordt geopend 
met de instellingswoorden van Chris-
tus. Brood en wijn worden aan elkaar 
doorgegeven. De tafel wordt afge-
sloten met een bijbelwoord en een 
lied, dat tegelijk ook slotlied is van de 
dienst. Bij zo’n viering wordt veron-
dersteld, dat iedereen meedoet. Of, al-
ternatief, dat iedereen wel in de kring 
gaat zitten, maar het brood en de wijn 
doorgeeft als men er geen gebruik 
van maakt.
3. De viering in de kring. Ook hier 
meerdere kringen achtereen. Brood 
en wijn worden aan elkaar doorge-
geven. Ook een afsluiting en opening 
van iedere kring. 
4. Ook hier kan sprake zijn van een 
variant: één grote kring in de hele 
kerk. Brood en wijn worden aan elkaar 
doorgegeven. Er is één keer het instel-
lingswoord, en er is één afsluiting. Bij 

zo’n viering wordt 
ook verondersteld, 
dat iedereen mee-
doet. Of dat iedereen 
er wel staat, maar het 
brood en de wijn doorgeeft als men er 
geen gebruik van maakt.
5. ‘Lopend avondmaal’: de predikant 
staat met de schaal met brood, en 
deelt het brood uit. De diakenen staan 
aan de zijkant met de bekers wijn 
(en druivensap), en delen de wijn uit. 
Mensen sluiten zich aan in de rij, en 
lopen na het avondmaal weer terug 
naar hun plaats. Er is één keer het in-
stellingswoord en er is één afsluiting. 
Qua tijd gaat deze wijze van vieren het 
snelst.
6. In bijv. de Lutherse traditie komt 
ieder naar voren, en in groepjes knielt 
men (op de trap bv.) De predikant 
deelt eerst het brood, en dan de wijn 
uit. Dan staat men op en gaat men 
weer naar zijn plaats.
7. In de R.K. traditie wordt ook ‘lopend’ 
de eucharistie gevierd. Daar deelt men 
alleen de ouwel uit, de wijn wordt al-
leen door de priester gedronken. De 
eucharistie heeft echter zo’n belang-
rijke waarde, dat deze zeer regelmatig 
wordt gevierd.

Gemeenteavond: ThemaHeilige Avondmaal
Donderdag 21 nov. 2019. Locatie: Kerk Zoelmond, start 20.00 uur


