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Waarom deze brochure? 
We spreken nog al eens wat mensen die moeite hebben met het aangaan aan 
het avondmaal. Ook merken we dat gemeenteleden wel graag de Heilige Doop 
voor hun kind willen, maar niet ook verlangen naar dat andere sacrament: het 
Heilig Avondmaal. In deze brochure willen op een aantal vragen rond de 
viering en bediening van het Heilig Avondmaal ingaan. Wat is de betekenis van 
het avondmaal en wat zijn de achtergronden? Waarom durven sommige 
mensen niet aan te gaan? Waar komt dat vandaan? Wat is de relatie tussen 
belijdenis doen en avondmaal? Wat is Censura Morum? Waarom vieren we het 
aan een tafel en niet in een kring of lopend of gewoon op de plaats waar we 
zitten? Als kerkenraad hopen we u en jou met deze brochure van dienst te zijn. 
 
Betekenis avondmaal 
De kerk viert het avondmaal, omdat de Here Jezus het ons zelf heeft 
opgedragen. In Lucas 22:14-20 lezen we namelijk: 
 

14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor 
de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit 
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 
Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn 
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem 
aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken 
van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 
En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, 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.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook 
de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het 
nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

 
De twaalf discipelen van Jezus verwijzen naar de gemeente. Twaalf is het getal 
van het volk van God. Denk maar aan de twaalf stammen van Israël. De kerk 
wordt hier dus opgeroepen het avondmaal te vieren: ‘doe dit, telkens opnieuw’. 
 Het avondmaal vieren we door het nemen en eten van het gebroken 
brood en de vergoten wijn. Dat is natuurlijk niet zomaar. Deze tekenen 
verwijzen naar Goede Vrijdag, naar de gekruisigde Christus. We vieren het 
samen (zittend aan een tafel), wat verwijst naar de gemeenschap met elkaar. 
We drinken wijn – teken van vreugde – die we ten volle ontvangen op het 
komende bruiloftsfeest. Kortom: 
 
- we gedenken wat er gebeurd is in het verleden 
- we vieren het samen als Gods gemeente in het heden 
- en we krijgen alvast een voorproefje van de toekomst. 
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We gedenken het verleden 
Het avondmaal in de eerste plaats een gedenken van de dood van onze Heer 
Jezus Christus. Het brood dat wij breken herinnert ons aan het gekruisigde 
lichaam van Christus. Wíj breken het brood; door ons toedoen hing Hij daar 
aan het kruis. Denk aan het gedicht van Revius, ‘‘t En zijn de Joden niet, Heer 
Jesu, die u kruisten’ (zie bijlage 1). De wijn die wij vergieten herinnert ons aan 
het bloed van Christus. Het bloed van dat volmaakte Lam reinigt ons van al 
onze zonden (zie voor de woorden bij het uitdelen van brood en wijn: bijlage 3).   
 Het is dus heel bijzonder, wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan: 
zijn lichaam gebroken, zijn bloed vergoten. Dat gedenken stemt ons in de 
eerste plaats verdrietig. Dat óntstemt ons zelfs. Maar we noemen die vrijdag 
toch ‘Goede Vrijdag’. Dat wil zeggen: doordat Christus zich voor ons gaf, 
worden we bevrijd van zonde en ziekte, duivel en dood, en worden we weer 
verzoend met God. Het gaat in het avondmaal om de verzoening. De 
verzoening met God en de verzoening met elkaar. Aan de ene kant maakt het 
avondmaal ons diep verdrietig en aan de andere kant stemt het ons tot grote 
vreugde. 
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 We treuren over onze zonden en dat Jezus daar zo voor moest lijden, 
en we verheugen ons over de verlossing die datzelfde lijden voor ons bewerkt. 
Vanwege deze twee stemmingen vieren we het avondmaal met gemengde 
gevoelens. Het is net alsof 4 mei en 5 mei samen vallen. Op 4 mei gedenken 
we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die voor onze bevrijding 
werden opgeofferd en op 5 mei vieren we deze bevrijding. Met de bediening en 
viering van het avondmaal doen we beide tegelijk. 
 Gedenken is dus heel wat meer dan alleen maar terugdenken aan een 
gebeurtenis die is gebeurd. Het is er zo bij stilstaan dat je er op de een of 
andere manier zelf bij betrokken raakt, zodat je tot het besef komt: Hij deed dat 
ook voor mij! Van die gebeurtenis hangt ook mijn leven af! 
 
We vieren het in het heden 
Daarnaast kijken we bij de viering van het avondmaal niet alleen maar terug. 
We zien ook naar boven en om ons heen. Omdat het om verzoening gaat, is 
het avondmaal ook een gemeenschapsmaaltijd. We vieren de verbondenheid 
met Christus en met elkaar. Met Christus doordat we brood en wijn – als zijnde 
zijn lichaam en bloed – in ons opnemen, maar ook omdat het Jezus zelf is die 
ons nodigt. Hij maakt die gemeenschap met ons tot een werkelijkheid door de 
Heilige Geest.  
 Ten tweede vieren we ook de verbondenheid met elkaar. Allereerst 
zitten we aan één tafel, als leden van Gods gezin. We kijken de kring rond en 
verheugen ons er in, dat we als totaal verschillende mensen toch bij elkaar 
horen, omdat we samen van Jezus zijn. Maar ook de tekens van brood en wijn 
zelf wijzen erop dat we bij elkaar horen: zoals uit veel graankorrels één meel, 
gemalen en één 
brood gebakken 
wordt, en zoals uit 
veel druiven één 
wijn, één drank 
vloeit, zo horen wij 
als verschillende 
leden van Christus’ 
lichaam, als zijn 
kerk, ook als één 
gezin bij elkaar. We 
zijn broeders en 
zusters in de Heer 
en we mogen elkaar 
helpen, aanvullen, 
bemoedigen, corri-
geren en verrijken. 
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We krijgen een voorproefje van de toekomst 
Het derde aspect is het uitzien naar de toekomst van Gods koninkrijk. Waar 
Jezus ook al naar uitkeek toen hij het avondmaal instelde (zie Luc. 22:16 en 18 
hierboven). En ook dat uitzien is niet alleen maar een denken aan straks. Ook 
daarin zijn we al op de een of andere manier betrokken. We hebben al de 
toekomst, omdat Hij onze verzoening heeft volbracht. Daarom wordt er wijn 
gedronken. Wijn verwijst in de Bijbel altijd naar de vreugde van het leven, het 
leven met God. Bovendien verwijst wijn naar de vreugde van de toekomstige 
bruiloft van de bruid – de gemeente – met haar Bruidegom – Jezus Christus. 
Dat zal een eeuwige vreugde zijn. Het avondmaal is daar alvast een 
voorproefje van. Een voorproefje om dat verlangen verder op te wekken en 
wakker te houden. 
 
Vanuit het Pesachmaal in Israël 
Het avondmaal komt voort uit het 
Joodse Pesachmaal. Ook Jezus 
vierde dat met zijn discipelen. Met die 
maaltijd wordt de verlossing uit de 
slavernij uit Egypte gevierd. 
 De maaltijd begint met de 
eerste beker die rond gaat. Er worden 
bittere kruiden gegeten die doen 
denken aan de bittere tijd in Egypte. 
Er staat een bruine vruchtencompote 
op tafel, die doet denken aan de leem 
waarvan de Hebreeuwse slaven 
tichelstenen moesten maken. De 
ongegiste broden verwijzen naar het feit dat ze snel Egypte moesten verlaten 
en geen tijd hadden brood met gist te laten rijzen. Een stukje lam verwijst naar 
het lam dat geslacht werd en waarvan het bloed aan de deurposten werd 
gesmeerd, zodat de dood aan dit huisgezin voorbij ging. 
 De jongste aan tafel mag dan de vraag stellen: waarom is deze avond 
anders dan alle andere avonden? Als antwoord daarop vertelt de vader van het 
gezin het verhaal van de bevrijding uit de slavernij. 
 Daarna gaat de tweede beker rond waarna de matzes (ongegiste 
broden) worden gebroken en gegeten. Nadat het paaslam is genuttigd volgt de 
derde beker, de ‘beker der dankzegging’ of de ‘beker der lofprijzing’ (1 Kor. 
10:16). God wordt gedankt en geprezen voor Zijn verlossing. 
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 Jezus deed nu iets heel bijzonders. Hij nam een brood, sprak het 
dankgebed uit, brak het en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens 
opnieuw, om mij te gedenken.’ En bij de beker na de maaltijd, de beker van de 

dankzegging: ‘Deze be-
ker is het nieuwe 
verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt.’ (1 
Kor. 11:24-25). Hiermee 
gaf Jezus een totaal 
nieuwe betekenis aan 
deze elementen uit de 
Pesachmaaltijd: je mag 
van nu af aan de uittocht 
uit de slavernij van de 
zonde vieren. Zoals door 
het bloed van het lam 
toen de dood voorbij 
ging, zo gaat door het 
bloed van dit Lam de 
eeuwige dood aan je 
voorbij. Het woord 
‘pascha’ betekent ook 
‘voorbijgaan’. 
 

 
Overwaardering 
Als we nu hebben gezien wat een geweldige betekenis het avondmaal heeft, is 
het apart dat er zo’n ongelijkheid in waardering is met de Heilige Doop. Het is 
ook in onze gemeente zo, dat wel veel mensen hun kinderen willen laten 
dopen, maar dat veel minder mensen aan het avondmaal gaan. Dat is vreemd, 
omdat het in beide sacramenten om dezelfde dingen gaat: heil voor ons door 
Jezus Christus. Dat is net zo vreemd, als dat je wel je handen wast voor het 
eten, maar niet aan tafel gaat om te eten. 
 Beide sacramenten zijn even belangrijk. Beide staan op dezelfde 
hoogte. Beide verwijzen ze naar het leven voor ons door de dood van Jezus 
Christus. Bij beide sacramenten kom je in aanraking met het Heilige, zowel bij 
de Heilige Doop als bij het Heilig Avondmaal. 
 We zouden kunnen zeggen dat de ernst van de doop wordt onderschat 
(sommige mensen laten hun kind dopen, maar komen daarna weinig meer in 
de kerk), maar dat de ernst van het avondmaal wordt overschat. Dat blijkt al uit 
het feit hoe we over deze diensten spreken. We hebben het over een 
‘doopdienst’ en over de ‘viering van het Heilig Avondmaal’. Als we op een 
goede manier hierover zouden willen spreken, moeten we of spreken over ‘een 
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doopdienst en een avondmaalsdienst’ of over ‘de viering van de Heilige Doop 
en de viering van het Heilig Avondmaal’. 
 Nu hoor je mensen wel eens zeggen: ‘Ja maar, het avondmaal is voor 
ware gelovigen!’ Dat geldt net zo voor de doop(ouders). Eigenlijk is het vreemd 
dat je wel verlangt om je kind te laten dopen, maar dat je niet verlangt naar het 
avondmaal. Dat zijn eigenlijk gelovigen die mank lopen, gemeenteleden die op 
een been hinkend hun geloofsweg vervolgen. Tegen alle doopouders die nog 
geen belijdenis hebben gedaan zouden we willen zeggen: overweeg eens 
ernstig volgend seizoen belijdeniscatechese te volgen en naar het avondmaal 
te gaan verlangen. En aan allen die wel belijdenis hebben gedaan, maar nog 
niet naar het avondmaal komen: overweeg deze brochure eens ernstig en bidt 
God dat Hij het verlangen in u gaat wekken. Of praat (ook) eens met uw 
predikant. 
 
‘Die eet en drinkt zichzelf een oordeel’ 
Die schroom om aan te gaan heeft bij veel mensen nog een diepere reden. Dat 
heeft te maken met het formulier dat vroeger vaak gelezen werd, en waarin 
een gedeelte van 1 Korintiërs 11 voorkwam, met de woorden in de 
Statenvertaling uit 1637 (vers 27-29): 
 

27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren 
drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. 28 
Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke 
van den drinkbeker. 29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en 
drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des 
Heeren. 

 
Nu is dat woord ‘onwaardiglijk’ heel vaak verkeerd verstaan. Men hoorde er in: 
‘wie onwaardig is en aangaat, die eet en drink zichzelf een oordeel’. Bovendien 
werd ‘een oordeel’ ook nog gehoord als ‘het oordeel’. De gedachte was dat je 
dan maar beter niet kon aangaan, want als je onwaardig was kon je – door het 
eten van het brood en het drinken van de wijn – jezelf wel eens het eeuwige 
oordeel op de hals halen. 
 Maar dat staat er helemaal niet. In de eerste plaats staat er ‘een 
oordeel’, dat gaat niet over het laatste oordeel, maar belangrijker is dat er niet 
staat dat wie onwaardig is, maar wier op onwaardige wijze (onwaardig-lijk) eet 
en drinkt. Dat is wat anders zoals we zo zullen zien. 
 In veel gemeenten waren dus mensen die wel belijdenis hadden 
gedaan, maar zich niet waardig (te zondig) voelden om aan het avondmaal 
deel te nemen. Maar nu is het avondmaal juist voor zondige mensen. Dus als 
je je zondig voelt, moet je er juist heen, want het avondmaal is bij uitstek de 
maaltijd om verzoening te krijgen van je zonden. Dat blijkt uit die heerlijke 
woorden: ‘Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het (kostbaar) lichaam van onze 
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Here Jezus Christus is gebroken tot een volkómen verzoening van al onze 
zonden.’ Kortom: het avondmaal is juist voor onwaardige zondaren. Als het 
avondmaal alleen voor waardige, zondeloze mensen zou zijn, dan konden we 
allemaal wel naar huis gaan. Niemand is uit zichzelf waardig. 
 Het gaat in deze tekst om de wijze waarop het brood wordt gegeten en 
de wijn wordt gedronken. Als dat op een ‘onwaardige manier’ gebeurt, is dat 
niet goed. Dat is in de nieuwere vertalingen beter te zien. Laten we eens wat 
vertalingen op een rij zetten. Dan zien we dat er nog wat anders met die tekst 
aan de hand is: 
 

NBG (1951): 
27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren 
drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 28 
Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de 
beker. 29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als 
hij het lichaam niet onderscheidt. 
 
NBV (2004/2007):  
27 Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en 
uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en 
het bloed van de Heer. 28 Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen 
voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 29 want wie eet en 
drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept 
zijn veroordeling af over zichzelf. 
 
HSV (2010): 
27 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van 
de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 
28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het 
brood en drinken uit de drinkbeker. 
29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf 
een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. 

 
We zien dat in al deze vertalingen dat woord is vertaald met: ‘op onwaardige 
wijze’. Bovendien zien we dat in de Herziene Statenvertaling (HSV) als ook in 
de gewone Statenvertaling (zie hierboven), dat woord twee keer voorkomt 
terwijl in de andere vertalingen het alleen maar voorkomt in vers 27. Dat komt 
omdat na 1637 er oudere handschriften van het Nieuwe Testament zijn 
gevonden, waarin dit woord in vers 29 niet voorkwam. Dat woord is dus later 
ook in vers 29 ingevoegd. Dat is wel begrijpelijk, want het gaat ook in vers 29 
over de wijze waarop het avondmaal wordt genuttigd. Het had alleen bij de 
hoorders van het klassieke avondmaalsformulier wel het effect dat dat woord 
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‘onwaardiglijk’ nu twee keer klonk, waardoor het nog meer in de hoofden van 
mensen ging zitten. 
 Maar wat is nu op onwaardige wijze eten en drinken? Wat was er aan 
de hand in de gemeente van Korinte? Dan moeten we even weten hoe in die 
tijd het avondmaal werd gehouden. Het was de gewoonte dat men al eerder bij 
elkaar kwam, en vooraf aan de avondmaalsviering eerst met elkaar een 
gewone maaltijd gebruikte. Dat is op zich heel mooi. Mensen moesten soms 
ver lopen naar het gebouw waar de gemeente samenkwam. Men nam dan zelf 
van alles mee. De rijken meer dan de armen en de allerarmsten mochten ook 
aanschuiven. De ‘liefdesmaaltijd’ noemden ze dat. Prachtig! Alles met elkaar 
delen, net zo als we dat lezen in Handelingen 2:44-46: 
 

44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden 
de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood 
bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud 
en vol vreugde. 

 
In onze vrijwillige bijdrage zie je daar nog iets van terug: de een betaalt meer 
voor de gemeente dan de ander. Ieder naar draagkracht.  
 Maar wat gebeurde er nu in de gemeente van Korinte? De rijken 
kwamen al vroeg. Maar de slaven, die eerst hun werk moesten afmaken, 
kwamen later. Die waren vaak arm en hadden honger. Als ze dan kwamen, 
was het eten al op en waren de rijken al dronken. En dán als gemeente nog 
Heilig Avondmaal vieren? Dan kan toch niet? Daarom richt Paulus zich in deze 
brief tot de rijken (21-22): 21 Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, 
zodat de een honger heeft en de ander dronken is. 22 Hebt u soms geen eigen 
huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u 
de armen onder u vernederen?’ Zo kunt u toch niet samenkomen en dan ook 
nog de maaltijd van de Heer vieren? Wie zo avondmaal viert, die eet en drinkt 
op onwaardige wijze. Die beseft niet dat de gemeente het lichaam van de Heer 
is. Dat is de gemeente onwaardig. 
 Aan het eind komt Paulus daar nog op terug, als een soort conclusie 
(33-34): 33 Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar (‘wacht op 
elkaar’ heeft een andere vertaling) wanneer u samenkomt voor de maaltijd. 34 
Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten 
tenminste niet tot uw veroordeling. De rijken moeten dus wachten met eten 
totdat iedereen er is en niet alvast beginnen. Als ze willen schranzen en zich 
bedrinken, kunnen ze beter thuisblijven. 
 Nu snappen we wat daar aan de hand was. ‘Zoals jullie doen, zo – op 
die manier – vier je geen avondmaal met elkaar. Dat is onwaardiglijk.’ We zien 
dus dat dat heel wat anders is dan sommige mensen in onze tijd denken. 
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 Nu Paulus dit gezegd heeft, gaat hij nog eens uitleggen wat het 
avondmaal eigenlijk betekent. Want dat waren ze blijkbaar alweer een beetje 
vergeten (22

b
-24): In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij 

een brood,  sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Of in andere handschriften: Neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor 
jullie gebroken wordt. En dan: Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken 
(tot mijn gedachtenis). 
 
Doe dit ... 
Het avondmaal is dus iets om te doen. ‘Doe dit...’ Een opdracht. Het gaat om 
de gehoorzaamheid aan de Heer. En... het is de Heer Jezus Christus zélf die 

nodigt. Het is niet de dominee 
die u uitnodigt, of de 
kerkenraad. Nee, het is de Heer 
zelf die u roept: ‘Komt dan want 
alle dingen zijn nu gereed. ’ En 
wie ben jij dan om niet te 
komen? Als de Heer Jezus zélf 
roept? Is dat niet gewoon 
ongehoorzaamheid als je dan 
niet komt? Iedere gelovige die 
zijn naam belijdt, wordt 
geroepen: ‘doe dit tot mijn 
gedachtenis, net zo lang totdat 
Ik kom.’ 

 Hierbij komen we op nog een ander misverstand rond het avondmaal. 
Het emotionele misverstand. Dat is het misverstand dat we iets zouden moeten 
voelen op het moment van eten en drinken. Maar als we daar op gericht zijn, 
leidt dat juist tot krampachtigheid. Het gaat niet om onze gevoelens, maar om 
het doen: ‘Neemt, eet, gedenkt en gelooft...’. En door dit nemen, eten, 
gedenken en geloven verkóndigen we, zo zegt Paulus in vers 26: Dus altijd 
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de 
Heer, totdat hij komt. We verkondigen een dood die voor de wereld léven 
brengt. Dát verkondigen we met het gehoorzaam doen wat Jezus ons 
opdraagt: brood breken en wijn vergieten. Dat doen we net zo lang totdat Hij 
komt. 
 ‘Zo moeten jullie met elkaar het avondmaal vieren’, zegt Paulus, ‘op die 
wijze, op die manier.’ 
 
De klanten staan niet in de etalage 
Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit 
de beker drinkt, zo gaat Paulus verder in vers 28. Je moet dus naar jezelf 
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kijken en niet naar de ander. Dat doen we teveel: ‘Ja maar, die gaat aan het 
avondmaal en die. En als ik aanga wat zullen de mensen dan wel niet denken.’ 
 Maar je moet niet naar de klanten van God kijken, maar naar de waar 
die wordt aangeboden. In de etalage van een winkel staan toch ook niet de 
klanten tentoongesteld, maar de waren die zo’n winkel te koop heeft. Zo is het 
ook met het avondmaal. Daar staat brood en wijn. Dat wordt aangeboden. En 
het is nog gratis ook. Het wordt uit genade aangeboden: ‘Komt koopt wijn en 
melk zonder geld’, zegt Jesaja 55. De gemeente leeft van wat de Heer geeft. 
 
Belijdenis en avondmaal 
 

 
 
In onze gemeente is het aangaan aan het avondmaal gekoppeld aan het doen 
van belijdenis. Dat is een goede traditie. In principe geldt dat ook voor dat 
andere sacrament: de Heilige Doop. Toch zeggen we niet, dat een kind van 
ouders die (nog) geen belijdenis hebben gedaan, niet gedoopt mag worden. In 
sommige gemeenten is dat wel zo. Dat is ook een logische volgorde. Maar de 
praktijk is dan vaak zo, dat als een vrouw zwanger raakt en het echtpaar in 
blijde verwachting is, er in zulke gemeenten snel belijdenis wordt gedaan, want 
anders kan straks het kind niet gedoopt worden. Dat vinden wij eigenlijk niet 
een goede motivatie. Daarom zeggen wij dat een kind van ouders die (nog)  
geen belijdenis hebben gedaan, wel gedoopt mag worden. Op het 
doopgesprek wordt dan wel gezegd, dat je eigenlijk bij het beantwoorden van 
de doopvragen al wel een beetje belijdenis doet. Daarom vragen we de 
doopouders dan ook altijd om ernstig te overwegen in het volgende seizoen 
belijdeniscatechese te gaan volgen. 
 Bij het aangaan aan het avondmaal geldt hetzelfde. De verzoening 
voor al onze zonden wordt in geloof ontvangen. Omdat bij het avondmaal 
echter geen tijdsdruk is van een zwangerschap of zo, kan in alle rust eerst de 
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belijdeniscatechese gevolgd worden en belijdenis gedaan worden. Maar ook 
hier kunnen uitzonderingen zijn. Want mensen zijn belangrijker dan regels. Als 
iemand, die nog geen belijdenis heeft gedaan, in een avondmaalsdienst intens 
geraakt wordt en een hele sterke behoefte heeft om aan te gaan, dan is hij of 
zij welkom. Daarna zijn ouderlingen en predikanten van harte bereid met deze 
persoon te spreken en het traject naar de belijdenis te begeleiden. 
 Nu zal iemand zeggen: maar waar staat dat je belijdenis moet doen? 
Er zijn veel plaatsen in de Bijbel waaruit blijkt dat mensen belijdenis doen. In 
Marcus 8 lezen we dat Jezus vraagt: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Dan 
volgen allerlei antwoorden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en 
weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Maar als Jezus dan aan 
de twaalf discipelen (dus aan de hele kerk) vraagt: ‘En wie ben ik volgens 
jullie?’ Dan zegt Petrus: ‘U bent de Messias (de Christus).’ En in Matteüs 10:32 
lezen we: Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik 
belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. 
 Bovendien hoeven we ons toch ook niet te schamen voor het 
evangelie? In Romeinen 1:16 zegt Paulus: Voor dit evangelie schaam ik mij 
niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de 
eerste plaats, maar ook voor andere volken. En in Romeinen 10:9 volgt dan: 
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de 
dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 
 Natuurlijk hebben we daar in de kerk een bepaalde vorm voor 
gevonden. Maar het principe is steeds hetzelfde gebleven: in het openbaar er 
voor uitkomen 
dat je gelooft. 
En dat is een 
feest waard! 
Dat vier je in 
een dienst in de 
gemeente met 
elkaar. Het is 
een feest als 
(jonge) mensen 
in het openbaar 
‘ja’ willen 
zeggen tegen 
God. Dat ze de 
verantwoordelijk
-heid die hun 
ouders op zich 
hadden geno-
men toen ze 
gedoopt wer-
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den, nu zelf willen dragen. We zijn als gezin van God intens blij als mensen in 
het openbaar het geloof belijden en aan het avondmaal gaan deelnemen. 
 
Kinderen aan het avondmaal? 
Omdat we in onze gemeente het aangaan aan het avondmaal hebben 
gekoppeld aan het doen van openbare belijdenis, kennen we geen kinderen 
aan het avondmaal. Nu is daar best wat voor te zeggen. Kinderen horen 
helemaal bij de gemeente. Er zal dan catechese moeten zijn ter voorbereiding, 
zodat de kinderen wel weten wat het betekent. Dat zal elke keer weer moeten 
gebeuren, omdat er steeds weer kinderen op een bepaalde leeftijd komen. 
 Waarom doen we het dan toch niet in onze gemeente? We zien nogal 
eens in gemeenten waar kinderen wel aan het avondmaal gaan, dat als ze 12 
of 13 jaar worden ze niet meer aangaan. Soms gebeurt het ook dat jongeren, 
die tot het besef komen wat avondmaal allemaal meer inhoudt, tegen hun 
ouders zeggen: waarom heb je me dat laten doen? Het is daarom beter te 
wachten totdat ze het helemaal begrijpen. 
 Het verschil met de doop is, dat de doop eenmalig is en helemaal van 
God uitgaat, terwijl het avondmaal telkens terugkerend is en wij zelf moeten  
beslissen te komen. Ten slotte is het ook mooi dat er in het opgroeien nog iets 
is om naar uit te zien: naar het avondmaal! We hopen dat ouders dit verlangen 
bij hun kinderen bij het opvoeden weten te wekken. 
 
Censura Morum 
Wat is Censura Morum? Letterlijk betekenen deze Latijnse woorden zoiets als: 
‘onderzoek naar goed gedrag’. In de tijd voorafgaande aan het avondmaal 
onderzoeken we bij onszelf of er iets is tussen mij en een ander lid van de 
gemeente wat de gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in de weg zou 
kunnen staan. 
 In het avondmaal vieren we namelijk de verzoening tussen God en 
mens die onze Here Jezus Christus door zijn kruisdood voor ons heeft 
bewerkstelligd. Als God dát allemaal voor ons heeft gedaan, willen we dat wat 
wij goed kunnen maken met de mensen om ons heen, niet nalaten. 
 Want het heilsfeit dat Jezus Christus onze zonden verzoent, is geen 
alibi voor ons om maar te blijven zondigen. Het is niet zo dat we kunnen 
zeggen: God heeft in Christus de zonden verzoend, daarom hoef ik het niet 
meer goed te maken met mijn broeder en zuster. Zo werkt het niet. We bidden 
niet voor niets: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven (hebben)  
die ons iets schuldig zijn.’ In dit verband moeten we het Censura Morum 
plaatsen. Het gaat er daarin dus niet om, mensen die bepaalde erge zonden 
gedaan hebben van het avondmaal te weren. Nee, voor God zijn alle zonden 
even erg. Juist iedereen die zijn zonden belijdt, is van harte welkom aan het 
avondmaal. God wil juist de zonden verzoenen. Censura Morum wil zeggen dat 
je, voordat je aan het avondmaal komt, je eerst moet proberen je te verzoenen 
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met je naaste, ‘voor zover het van u afhangt’ (Rom. 12:18). Probeer eerst met 
elkaar datgene goed te maken wat je goed kunt maken, en dan zal God wel 
goed maken wat wij niet goed kunnen maken. 
 Zo ging het ook bij het volk Israël in de veertig dagen voorafgaande 
aan Grote Verzoendag. Het volk Israël werd opgeroepen goed te maken wat ze 
zelf goed konden maken. Want hoe kun je nu van God verzoening ontvangen 
als je zelf niet bereid bent je te verzoenen met je broeder of zuster? Op 
dezelfde wijze werkt in de kerk Censura Morum. Heeft u iets tegen uw broeder 
of zuster waarmee u straks aan het avondmaal gaat, laat dat dan niet blijven 
bestaan, maar spreek er over met hem of haar. En in de kerk helpen we elkaar 
daarbij. Is er dus iets tussen u en een broeder of zuster van de gemeente (of 
daarbuiten), neem dan ruim voor dat het avondmaal wordt gevierd contact op 
met uw predikant (of met uw ouderling of een andere persoon in de gemeente 
die u vertrouwt). En blijf er niet mee lopen. Wat je zou kunnen goedmaken, 
moet je proberen goed te maken. 
 Zo bereiden wíj ons voor op dé Grote verzoendag, de Goede Vrijdag, 
die we elke avondmaalsviering gedenken. Dan kan er ook echt iets van 
verzoening ontstaan in de gemeente en in de wereld. Het kruis van Christus 
maakt ons dus niet passief, maar juist actief. We gaan zelf ook uit de 
verzoening leven en de verzoening doen.  

 
Vormen van vieringen 
Er zijn verschillende vormen om het 
avondmaal te vieren: gewoon in de 
banken of op de stoelen, waar 
iedereen altijd zit. Het brood en de 
wijn wordt dan de rijen doorgegeven. 
Het avondmaal kan ook lopend 
worden gevierd door naar voren te 
komen. Als men brood en wijn heeft 
ontvangen van de voorganger, de 
ouderlingen en/of de diakenen gaat 
men weer terug naar de plaats. We 
kunnen het ook zo vieren, door naar 
voren te komen en dan in een grote 
kring gaan staan, waarna de 
voorganger met ouderlingen en/of 
diakenen brood en wijn aanreiken 
door de kring rond te lopen. Tenslotte 
kan het avondmaal gevierd worden 
zittend aan tafels. 
 Voor alle vormen is wat te 
zeggen. De eerste vorm – door de 
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rijen – is vooral om praktische redenen. Men kan in een keer vrij snel brood en 
wijn uitreiken. In sommige kerken eet en drinkt men het brood en de wijn direct  
als het is gepakt. In andere kerken neemt men eerst het brood; men wacht tot 
iedereen heeft en dan eet men het tegelijk op. Zo ook met de wijn. Het nadeel 
van deze vorm van viering is dat degenen die niet aangaan de schaal en de 
beker moeten doorgeven. 
 De andere drie vormen hebben meer symbolische betekenis. In het 
lopend avondmaal komt tot uitdrukking, dat we nog onderweg zijn op weg naar 
het beloofde land. Onderweg wil God ons voeden met het Brood des Levens 
en de Ware Wijnstok (= Jezus Christus). Net zo als Israël onderweg in de 
woestijn brood uit de hemel (manna) kreeg en water uit de r(R)ots. 
 De viering staand in de kring doet denken aan de Israëlieten die het 
Pesachmaal aten ook staande met de klederen opgetrokken om daarna zo 
snel mogelijk het doodsland van de slavernij – Egypte – te verlaten. Staande in 
de kring denken wij aan de verlossing uit de slavernij van de zonde door het 
sterven van het Lam Jezus Christus. We staan er letterlijk even bij stil wat 
Jezus voor ons deed. 
  In onze gemeente voelen we ons het meest thuis bij de laatste vorm: 
zittend aan tafels. Het heeft ook wel de meest sprekende symboliek. We 
mogen er even voor gaan zitten en al vast proeven van het grote bruiloftsmaal, 
dat we straks zullen mogen genieten als de bruidegom (Jezus Christus) zijn 
bruid (de gemeente) tot zich neemt als echtgenote en we nooit meer van Hem 
gescheiden zullen worden. Bovendien nemen we er de tijd voor. We gaan er 
rustig bij zitten, wat goed is in deze gehaaste samenleving waarin we leven. 
Ten slotte, en niet het minst belangrijk: ook Jezus vierde het Pesachmaal met 
zijn discipelen aan een tafel. 
 Verder – en dat geldt voor elk van de laatste drie vormen – heeft het 
naar voren komen nog een betekenis: je wordt geroepen door de Heer en door 
te komen laat je zien dat je gehoorzaamt. 
 Er kunnen ook vormen gecombineerd worden: de avondmaalstafel die 
voor in de kerk staat zetten we een beetje naar het midden. Enkele stoelen 
erom heen voor hen die niet lang kunnen staan. Daarom heen maken we een 
grote kring. Brood en wijn worden rondgebracht en door de ambtsdragers aan 
iedereen persoonlijk uitgereikt. De kinderen kunnen ook meekomen en in de 
kring gaan staan. Zij krijgen dan de zegen en een hand opgelegd. Er moet 
echter wel ruimte zijn in het kerkgebouw om allemaal in een grote kring te 
kunnen staan. En veel korter zal de viering ook niet duren.  
 
Totdat Hij komt... 
Ten slotte zegt Paulus in 1 Korintiërs 11:26: Dus altijd wanneer u dit brood eet 
en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. We 
doen het net zolang ‘totdat Hij komt.’ Dat doen we in gehoorzaamheid aan 
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Jezus die ons dat heeft opgedragen. We zien ook uit naar zijn komst. Daarom 
bidt de kerk: ‘Kom Here Jezus, kom spoedig. Maranatha’.  
 
 

 
 
 
------------------------- 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1: gedicht van Jacobus Revius 
 
“Hij droeg onze smarten” 
 
‘t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten, 
noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht, 
noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht, 
noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, 
 
‘t en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten 
de rietstok hebben of de hamer opgelicht, 
of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 
of over uwe rok t’saam dobbelden en tuisten: 
 
ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan, 
ik ben de zware boom die u had overlaân, 
ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, 
 
de nagel en de speer, de gesel die u sloeg, 
de bloedbedropen kroon die uwe schedel droeg: 
want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden. 
 
Uit: Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten (Deventer 1630). 
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Bijlage 2: een ‘formulier’ 
 
Het avondmaal is niet zomaar een maaltijd, maar het is maaltijd van Onze Here 
Jezus Christus. Hij heeft in de nacht, waarin Hij werd verraden, aan zijn 
apostelen en daarmede aan zijn hele Kerk opgedragen, in het uitdelen en 
ontvangen van brood en wijn Hem te gedenken, totdat Hij wederkomt. 
 In het brood, dat gebroken en de wijn, die vergoten wordt, zien we als 
het ware de gekruisigde Christus, die als goede Herder zijn leven heeft 
gegeven voor zijn schapen. Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was 
op Hem. En nu mogen wij door de Heilige Geest in geloof Hem ontvangen, die 
op de aarde zich voor ons gegeven heeft. 
 Maar deze maaltijd spreekt ons ook van de gemeenschap met elkaar. 
Want we zitten aan één tafel, we eten allemaal een stukje van één brood en we 
drinken allemaal van dezelfde wijn. Zo wordt rondom de tafel des Heren 
zichtbaar het ene lichaam, waarvan Christus het hoofd is en wij de leden zijn. 
Levend uit zijn vergeving, vergeven wij elkaar. Gelijk Hij ons diende, zijn wij 
elkaars dienaren. En dat niet uit onszelf, alleen omdat Hij ons eerst heeft 
liefgehad, hebben wij elkaar lief. Zoals Hij voor ons bidt, bidden wij voor 
elkander. 
 Daarenboven mogen wij in de viering van het avondmaal met groot 
verlangen uitzien naar de toekomst van Jezus Christus. Want Hij heeft beloofd 
dat Hij terug komt en dan zal Hij het Koninkrijk geven aan God de Vader, opdat 
God zij alles in allen. Zo vieren wij de bruiloft van het Lam hier op aarde als 
voorproefje op de voleindige vreugde. Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het 
avondmaal van de bruiloft van het Lam. 
Amen. 
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Bijlage 3: woorden bij het uitdelen van brood en wijn 
 
 
Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het 
lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat 
het kostbaar lichaam van onze Here Jezus Christus is gebroken tot 
een volkomen verzoening van al onze zonden. 

 
 
 
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging 
uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van 
Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het 
kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus vergoten is 
tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
 

 


