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AVONDMAALDIENST

Net als bij de doop wordt de bediening van het avondmaal begeleid door een didactisch
formulier , daterend uit de tijd van de Nederlandse reformatie. Ons dienstboek heeft
daarnaast verkorte en gevarieerde teksten. In onze en andere gemeenten vindt de zondag
vooraf de ‘voorbereiding’ plaats, met lezing van een (meestal bekort) eerste deel van het
formulier. En na de viering een dankzegging.
Over de betekenis van dit sacrament is veel geschreven, maar wij beperken ons tot de
liturgische praktijk.
Het gaat in het avondmaal of ‘Maaltijd van de HEER’ om de gedachtenis aan het lijden en
sterven van de Here Jezus: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis.’ Dit gedenken van Zijn lijden geeft
als vanzelf een trek van soberheid en bezinning aan het avondmaal. Vandaar ook passende
stilte. Maar het is ook de beleving van eenheid met de verhoogde Christus, met Wie we door
de heilige Geest verbinding hebben. Het is tevens een viering van de verlossing. Vandaar ook
vreugde en lofliederen tijdens of na het eten en drinken van brood en wijn.
In onze traditie zit de gemeente aan een tafel. Andere vormen zijn een lopend avondmaal of
een doorgeven van de elementen brood en wijn in de banken of stoelen.
De tafelgemeenschap geeft aan dat men moet opstaan en komen en deelnemen. Ook duidt
het aan de gemeenschap van broeders en zusters, naast de eenheid met de HEER.
De tekenen zijn brood en wijn, symbolen van Christus’ lichaam en bloed. Het vaatwerk is in
onze kerken meestal van zilver, maar kan ook van aardewerk of glas zijn.
In de Vroege Kerk waren het de diakenen die dienden aan tafel en de overgeschoten broden
werden naar de armen gebracht. Ook nu is de avondmaalscollecte voor het diaconaat.
Het avondmaal verwijst naar de ‘eeuwige bruiloftsdis’ waar de Schrift over getuigt.
Net als bij de doop gaat deze dienst samen met de dienst van het Woord. Het Woord
verkondigt wat het zichtbare teken laat zien.

