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Inleiding
Avondmaal en eucharistie raken het hart

bij eucharistie en avondmaal verkend. Er

van onze spiritualiteit. We geven in het

is een peiling gehouden in kerken. En er

sacrament niet alleen structuur aan het

zijn deskundigen van diverse kerken bij

geloof. We ontvangen Christus zelf, de bron

elkaar geweest om de ontwikkelingen te

van ons heil. In deze uitgave willen we daar

benoemen.

verder op ingaan. Verschillende mensen
die verantwoordelijkheid dragen binnen

De uitgave kent drie genres qua tekst:

kerkelijke tradities hebben hun persoonlijke

-

getuigenissen van mensen vanuit de

-

analyses van de kerngroep

-

aanvullende teksten ter bezinning.

benadering op papier gezet. En er zijn door
die verhalen heen enkele lijnen getrokken.

verschillende kerkelijke denominaties;

Als je de resultaten vergelijkt met datgene
wat er eind vorige eeuw is geschreven, zal

Wat betreft de teksten ter bezinning reiken

je bemerken dat de kerken naar elkaar zijn

we diverse invalshoeken en perspectieven

toegegroeid. Er is onderlinge herkenning.

aan. De inhoud varieert van liturgie tot

De herkenning gaat zo ver dat gelovigen

bijbels koken. We benoemen liturgische

min of meer op hetzelfde moment naar

mogelijkheden. En we maken uitstapjes

woorden beginnen te zoeken, namelijk

als het gaat over de maaltijd naar andere

als ze voor het diepste geheim van het

godsdiensten en naar de seculiere wereld.

sacrament van eucharistie en avondmaal

We proberen daarmee de brede bedding van

staan. Het is een heilig stamelen, waar we

de maaltijd te laten zien om het bijzondere

vanuit verschillende achtergronden verrijkt

van de maaltijd van de Heer nog meer

worden in ons geloof.

tot zijn recht te laten komen. Mensen
die met een groep verder willen spreken

Hoewel niet alle christenen de elementen

over eucharistie en avondmaal vinden

van brood en wijn in een zelfde ritueel

op de website een schat aan didactische

vieren, is het onderlinge respect de

invalshoeken. Op de achterflap vindt u

laatste jaren toegenomen. Mensen vanuit

daarvoor suggesties.

verschillende tradities onderschrijven dat
het ritueel ook als het bij een andere kerk

We hopen met deze uitgave het gesprek

gevierd wordt zich onderscheidt van een

over de beleving van eucharistie en

gewone maaltijd. Anderen gaan nog een

avondmaal te bevorderen en de herkenning

stap verder en betrachten ook de dienst

over kerkgrenzen heen te stimuleren. Het

der gastvrijheid bij de maaltijd en nodigen

geheel laat zich lezen als een tijdschrift.

gasten uit andere kerken uit om de maaltijd

Je kunt teksten in willekeurige volgorde

mee te vieren.

oppakken en met elkaar verbinden.

We kiezen in deze uitgave voor een
invalshoek van beleving. Een kerngroep
heeft de diverse belevingen van mensen

beleving eucharistie en avondmaal
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Dankzegging
aan de Vader
Gebed
Mijn hart is vervuld van vreugde
en mijn tong jubelt.
Mijn ziel maakt groot de Heer,
en mijn geest verblijdt zich over God, mijn Verlosser.
Ik ben tot u gekomen, Heer,
kleed mij dan met een zuiver gewaad
om uw bruiloft binnen te treden.
Moge mijn vereniging met u vandaag eeuwigdurend zijn,
want daardoor neem ik bestendig toe in deugdzaamheid,
wordt mijn geloof krachtiger
en mijn hoop versterkt.
Laat mijn deelname aan de communie worden
tot een teken van verlossing,
een kleed van genade,
een gewaad van de nieuwe geboorte,
reinheid en heiligheid
van ziel, lichaam en geest,
zuiverheid van liefde,
een eeuwigdurende vreugde en blijdschap,
en tot een goede voorbereiding
voor uw vreeswekkende troon.
Deel van een gebed na de communie
uit de Koptisch-Orthodoxe Kerk
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Getuigenis

Deel krijgen aan Christus
Voor mij is het vieren van het heilig avond-

anders dan dankbaar zijn en mijn kleine

maal altijd weer een reden voor diepe

offer brengen aan de Mensenzoon die het

vreugde. Het liefst vier ik het in de kring.

grote offer van zijn liefde bracht.

Broeders en zusters, verbonden in de Heer,
mogen zo elkaar het brood en de wijn door-

De naaste die ik lief wil hebben, staat naast

geven.

mij. We zijn broeders en zusters van één
lichaam. We staan in de kring en weten ons

Voor alles is deze viering voor mij weer deel

in het doorgeven van brood en beker met

krijgen aan Christus. Hij heeft zich gege-

elkaar verbonden. Zo wordt het lichaam van

ven, lichaam en bloed, voor ons allen. Door

Christus voor mij zichtbaar. Dat je tegen

brood en wijn word ik verbonden met zijn

elkaar mag zeggen: ‘lichaam van Christus

lichaam en bloed. Dat is voor mij verlossing,

voor jou’, ‘bloed van Christus voor jou’,

vergeving en bevrijding. Ik mag mijn hand

dat schept een band van eenheid die alle

openen en Hem ontvangen, die mij omarmt

verschillen overtreft. Zo willen we elkaar

in zijn liefde. Hij gaf zijn leven, ook voor

dienen. Zo willen we elkaar met de gaven

mij. Het is een bron van troost en vreugde

die God geeft ook dienen als we weer uit de

hier deel aan te krijgen, en dat door de zo

kring gaan.

eenvoudige elementen van brood en wijn.
Vandaag staan we in de kring. Het is alsof
Jezus de Heer is niet alleen de gave, Hij is

even de nieuwe wereld al is aangebroken.

ook de Heer van het feest. Hij is opgestaan

Toch is dat niet zo. De gave van brood

uit de dood. Hij breekt zelf het brood met

en wijn is gave voor onderweg. Het heilig

ons. Nergens wordt zijn opstanding geloof-

avondmaal vieren we in een wereld vol wre-

waardiger, dan juist hier, waar we door Hem

vel en onvolmaaktheid. De nieuwe wereld is

zelf worden uitgenodigd om deel te nemen

er nog niet. Toch krijg ik er wel een voor-

aan zijn maaltijd. Ik word weer helemaal

smaak van. Ik word verzekerd dat het niet

ontvankelijk voor Jezus zelf. Ik hoef niets te

fout afloopt. Ik geloof dat het zal aflopen

bewijzen, Hij is er, in zijn stralende schoon-

met de bruiloft van het Lam. Daarom mag

heid, in zijn intieme nabijheid.

ik straks weer gaan, gezonden, met moed
en kracht, in een onvolmaakte wereld, in de

Het vieren van de maaltijd is een daad van

hoop op de voltooiing van alle dingen.

hernieuwde toewijding. Ik ga in de kring
staan. Ik zeg hiermee: zie hier ben ik. Ik
wil mijn gaven geven en vooral mijzelf als
gave geven. Ik kom van ver, ben vaak van
de weg afgeraakt, maar nu wil ik mij weer
wijden aan de dienst van God. Ik wil Hem
liefhebben boven alles en mijn naaste als
mijzelf. Ik kom om te danken, wat kan ik
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beleving eucharistie en avondmaal

Arjan Plaisier

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde:
zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

Wij vieren het leven

beleving eucharistie en avondmaal
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Over de geschiedenis
Zolang christenen niet samen de maaltijd

uitgave ook op in. En weer lijkt een stapje

van de Heer kunnen vieren, zijn ze nog

gezet. Op een lange weg, dat wel.

samen onderweg. Op die weg worden soms
grote stappen gezet, soms kleinere.

Natuurlijk komen vertrouwde woorden naar
voren in de reacties: het gaat om ‘de ge-

Een grote stap werd meer dan dertig jaar

dachtenis aan Christus’ offerdood’ en ‘de

geleden op wereldwijd niveau gezet. Verte-

gemeenschap van de gelovigen’. We kun-

genwoordigers van kerken die elkaar in het

nen zelfs spreken van een brede oecumeni-

verleden soms fel hadden bestreden, bleken

sche overeenstemming op deze aspecten.

verrassend goed in staat te verwoorden hoe

Rooms-katholieken noemen daarbij soms

zij samen de betekenis van de eucharistie

voor hen bekende begrippen als consecra-

– of voor anderen: het avondmaal – zagen.

tie, elevatie, en de aanbidding van het Aller-

Het leidde tot de zogenaamde Lima-rap-

heiligste: woorden die anderen vreemd zijn

porten, over doop, maaltijd van de Heer en

maar die in de katholieke traditie een sterke

ambt. Een stevige basis voor volgende stap-

belevingscomponent kunnen hebben. Al kan

pen. Want die waren nog wel nodig. Veel

het ook zo zijn dat de herkenbaarheid van

kerken met een protestantse achtergrond

de terminologie als zodanig en het besef dat

zagen al voldoende aanknopingspunten om

het hier om geijkte begrippen en inhouden

hun avondmaal ook open te stellen voor

gaat, doorslaggevend is.

leden van andere kerken.
Opvallend vaak verwijzen mensen uit heel
In Nederland gingen zes kerken het gesprek

verschillende tradities naar sfeerelementen:

verder aan, vanuit een originele insteek. Ze

de stilte, de zilveren bekers, de wierook,

bekeken samen elkaars liturgieën en lied-

de muziek, en dergelijke. Anderen noemen

boeken. Hoe vieren we? Hoe zingen we over

hier concrete momenten in de viering, zoals

de maaltijd van de Heer? Opnieuw bleek:

de vredesgroet. Dat past in een ‘belevings-

verrassend veel overeenkomst! Neergelegd

cultuur’ als de onze. Wat mensen treft

in het eindrapport Maaltijd des Heren en

is dikwijls het onverwachte, dat wat niet

Kerkelijk Ambt. Een stap vooruit, dat zeker.

elke week ervaren wordt of gebeurt, zoals

De wederzijdse openheid groeide.

een indringende woordkeus in de voorbeden, een heel persoonlijke invulling door
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Toen de Raad van Kerken het gesprek

de bedienaar, de zichtbare toewijding van

hierover enkele jaren geleden heropende

een andere deelnemer, of een bijzondere

werd weer een andere insteek gekozen: wat

deelnemer aan de viering: iemand met een

beleven mensen, wat beleeft u nu eigenlijk

verstandelijke beperking, of een asielzoe-

in de viering van de maaltijd van de Heer?

ker. Genoemd wordt ook het welkom zijn

Wat raakt u het meest? Meer dan 600 men-

in de viering van een andere dan de eigen

sen reageerden op een enquête hierover.

geloofsgemeenschap, als een vrucht van de

Vertegenwoordigers van zeven verschillende

oecumenische toenadering. Al zouden velen

geloofsgemeenschappen gaan er in deze

daarin verder willen gaan!

beleving eucharistie en avondmaal

Vaak benoemen mensen ook recente, po-

een sterker accent op de relatie met elkaar.

sitief gewaardeerde veranderingen, in de

Daarin herkennen we elkaar ook beter.

liturgische teksten of in de wijze van vie-

Natuurlijk kun je oprecht blij zijn met die

ren. Er is in praktisch alle kerken intussen

herkenning, al waarderen mensen die ver-

veel veranderd! Voor velen is de regelma-

schuiving ook weer niet allemaal onverdeeld

tige maaltijdviering daardoor belangrijker

positief. Dreigt hier toch ook iets verloren te

geworden voor hun geloofsbeleving: de

gaan? Of is veeleer sprake van een betere

invoering van de volkstaal in de katholieke

balans, als het gaat om de verschillende

liturgie is een goed voorbeeld. Protestanten

aspecten van de viering van de maaltijd van

zeggen vaak dat de vieringen veel minder

de Heer. Waren de accenten daarin juist

‘zwaar’ en ‘beladen’ zijn geworden en dat

vroeger wel eens erg eenzijdig? Het is maar

het zo mooi is dat ook de kinderen mogen

net hoe je er naar kijkt.

deelnemen. Velen ervaren rond en in de
viering geen angst meer, maar oprechte

Je kunt zeggen: er is sprake van grote

blijdschap. Deelnemen is geen automa-

verschillen in beleving. Dat klopt, op ver-

tisme meer, en juist dat wordt vaak positief

schillende manieren. Verschillen in beleving

beleefd. De beleving van eucharistie en

tussen toen en nu – bij dezelfde gelovige.

avondmaal lijkt in veel kerken gedurende

Verschillen in beleving tussen mensen die

de laatste decennia wat verschoven van een

tot dezelfde geloofsgemeenschap beho-

sterker accent op de relatie met God naar

ren. Verschillen in elk geval ook in de ver-

beleving eucharistie en avondmaal
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woording van de beleving: we gebruiken

de Basisbeweging, geloofsgemeenschappen

daarvoor nu soms een geloofstaal die voor

met een heel sterk accent op de verbinding

anderen niet zomaar invoelbaar is. Dat zie

tussen viering en maatschappelijk engage-

je al in de liturgie: de een ‘kan meer’ met

ment: ook zij houden de anderen daarmee

de teksten van Huub Oosterhuis, terwijl de

een waardevolle spiegel voor.

ander zich beter thuis voelt bij de Latijnse
mis, de eeuwenoude avondmaalsliederen uit

Komen we met dit alles een stapje verder

het Liedboek of de vreugde van de opwek-

op de lange weg naar de ene tafel van de

kingsbundels.

Heer? Dat lijkt me wel. Maar het laatste
woord is zeker nog niet gezegd, en de laat-

Je kunt ook volhouden dat er sprake is van

ste stap is zeker nog niet gezet. In de oecu-

groeiende overeenstemming. Het opvallen-

mene spelen altijd minstens drie invalshoe-

de daarbij is dat kerkgrenzen in dat opzicht

ken tegelijkertijd een rol. Er is de invalshoek

minder van belang lijken te zijn geworden.

van de persoonlijke beleving van het geloof:

Voor een deel is ook dat trouwens her-

die is in dit nummer met name aan de orde.

kenbaar in de liturgie. Tot in de preek toe

Er is ook de invalshoek van de theologi-

zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen een

sche bezinning – met de Limarapporten als

protestantse avondmaalsviering en een ka-

een mijlpaal langs de weg. In het hiervoor

tholieke eucharistieviering soms alleen voor

genoemde eindrapport kwamen theologie

de ‘kenners’ zichtbaar en hoorbaar: als de

en beleving beide in beeld. En er is ook de

voorganger even door de knieën gaat achter

invalshoek van het kerkelijk beleid: mensen

de tafel (het altaar), zal hij wel katholiek

met een grote verantwoordelijkheid heb-

zijn. Maar de groeiende overeenstemming

ben – in synodes, bisschoppenconferenties,

heeft zeker ook te maken met de eerder

landelijke vergadering of kerkenraden –

genoemde belevingscultuur die ons allen in

beslissingen te nemen waarin beleving en

meerdere of mindere mate stempelt.

theologie beide serieus genomen worden.

Het bovenstaande geldt in elk geval voor

Ik ben benieuwd naar de volgende stap,

wat we dan noemen de mainline geloofsge-

op een weg die naar ik durf te geloven ons

meenschappen, zoals de Rooms-Katholieke

wordt opgedragen en gewezen.

en de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de kerken in
de gereformeerde traditie. Daarnaast zijn
er de geloofsgemeenschappen die wat de
maaltijd van de Heer betreft een heel eigen
traditie hebben opgebouwd. Er zijn nietsacramentele kerken zoals het Leger des
Heils en het Genootschap van Vrienden:
zij vormen op zijn minst voor de anderen
een waarschuwingsteken dat het uiterlijke
teken relativeert. En er zijn, bijvoorbeeld in
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beleving eucharistie en avondmaal

Leo Koffeman

Over de cijfers
De omschrijvingen die in 1982 in Lima zijn

ren. In totaal zijn er 611 respondenten die

opgesteld voor eucharistie en avondmaal

hun reacties terugstuurden.

zijn gemeengoed geworden in de kerken.
Die conclusie komt naar voren als we de

Cijfers

resultaten van een peiling analyseren die de

Op de vraag om in vijf categorieën aan te

Raad van Kerken rond het thema ‘beleving

geven in hoeverre er sprake is van herken-

van eucharistie en avondmaal’ in 2014 en

ning, is de score als volgt:

2015 heeft gehouden. Dat is opmerkelijk,
omdat elementen als ‘gemeenschap’ en
‘maaltijd’ enkele decennia geleden minder

Eucharistie/avondmaal als:

vertrouwd waren. De gelovigen – zo blijkt

Gedachtenis van Christus

3,31

Gemeenschap van de gelovigen

3,25

Dankzegging aan de Vader

2,97

Aanroeping van de heilige Geest

2,63

Maaltijd van het koninkrijk

2,53

Andere

0,21

uit deze peiling – zijn in hun beleving naar
elkaar toegegroeid.
Het BEM-rapport heeft vijf uitspraken over
de eucharistie gedaan, die als uitgangspunt
van de enquête zijn genomen.
1.

De eucharistie als dankzegging aan de
Vader.

2.
3.
4.
5.

(Leeswijzer: 1: absoluut niet herkenbaar;
2: enigszins herkenbaar; 3: herkenbaar;
4: zeer herkenbaar)

De eucharistie als gedachtenis van
Christus.

Alle categorieën scoren in de buurt van 3

De eucharistie als aanroeping van de

en zijn dus herkenbaar. De gedachtenis van

heilige Geest.

Christus is het sterkst. Maar ook de ver-

De eucharistie als maaltijd van het

wijzing naar de maaltijd in het Koninkrijk

Koninkrijk.

scoort relevant.

De eucharistie als gemeenschap van de
gelovigen.

De respondenten moesten aangeven in
hoeverre ze elk van de uitgangspunten
herkenden.
De tekst van het Lima-rapport gaat verder
in op de viering van de eucharistie. Er komen 26 elementen aan de orde die onderdeel zijn van de liturgie. Ook die elementen
zijn in de peiling aan de orde gesteld. De
respondenten mochten er drie uitkiezen die
voor hun beleving het meest relevant wa-

beleving eucharistie en avondmaal
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Belangrijk voor persoonlijke beleving

									
1

als we eten en drinken in gemeenschap met Christus

2

als we eten en drinken in gemeenschap met ieder lid

		

Coëfficient

267

0,44

van de kerk

243

0,4

3

als we schuldbelijden en vergeving van zonden ontvangen

222

0,36

4

als we de lof van God zingen

185

0,3

5

als we bidden voor de wereld

183

0,3

176

0,3

6

14

Totaal

als we het geloof belijden (credo)

7

als we de instellingswoorden horen uit het Nieuwe Testament

175

0,3

8

als we de zegen van een wegzending ontvangen

171

0,28

9

als we het gebed van de Heer bidden

167

0,27

10

als we luisteren naar uitleg van Gods Woord

152

0,25

11

als we denken aan verlossing, opstanding, hemelvaart, Pinksteren

140

0,23

12

als we denken aan lijden, sterven en dood

137

0,22

13

als we de bijbel lezen

125

0,2

14

als we God danken voor wonderen schepping, verlossing, heilig.

112

0,18

15

als we de heilige Geest aanroepen over gemeenschap van de gaven 101

0,17

16

als we bidden om wederkomst en zichtbaar worden Koninkrijk

95

0,16

17

als we ons toewijden aan God

92

0,15

18

als we het brood breken

90

0,15

19

als we zien hoe brood en wijn gereed gemaakt worden

82

0,13

20

als we de vredeskus geven als teken verzoening en vrede

78

0,13

21

als we verwijzen naar de gemeenschap der heiligen

55

0,09

22

als we de heilige Geest aanroepen over brood en wijn

52

0,09

23

als we als gemeenschap ons Amen verwoorden

49

0,08

24

als we een zending ontvangen voor de wereld

45

0,07

25

als we bidden voor de kerk

38

0,06

26

als we geld geven voor de diakonie

25

0,04

27

Andere

22

0,04

beleving eucharistie en avondmaal

In vorenstaande tabel geven de respondenten aan welke onderdelen ze persoonlijk sterk beleven. De respondenten mochten drie
onderdelen aankruisen. De middelste kolom geeft in absolute aantallen de frequentie weer dat een element is genoemd (de maximale score is dus 611); de laatste kolom geeft het gewogen gemiddelde qua frequentie; dus 0,44 (coëfficiënt) oftewel 44 procent van
de respondenten noemde: ‘als we eten en drinken in gemeenschap
met Christus’.
‘Als we eten en drinken in gemeenschap met Christus’ en ‘Als we
eten en drinken in gemeenschap met ieder lid van de kerk’ blijken
de twee categorieën die het beste aansluiten bij de gevoelens van
de gelovigen.

Indicaties
Het gaat hier om een peiling en niet om een wetenschappelijk onderzoek. We kunnen dus slechts indicaties geven en trends.
De respondenten geven aan dat in hun beleving van eucharistie en
avondmaal de persoon van Christus centraal staat. Gelovigen beleven in het eten en drinken bij het sacrament voor alles de gemeenschap met Christus. Ze beleven vervolgens ook de gemeenschap
met ieder lid van de kerk. Ongeacht de denominatie en ongeacht
de persoonlijke achtergrond komen deze
elementen steeds weer naar voren.
Voor een uitvoerig verslag van de
peiling en de trends, zie
www.raadvankerken.nl.

beleving eucharistie en avondmaal
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Aanroeping
van de Geest

Gebed
Heil’ge Geest, daal op mij neer
en vervul mij tot uw eer!
Al wat in de weg staat, geef ik prijs;
maak mijn hart nu tot uw tempel!

Heilige Geest, neem bezit van mijn leven,
leid mijn gedachten, mijn wil en mijn streven;
maak mij ootmoedig, geestdriftig en trouw,
opdat ‘k met U aan uw koninkrijk bouw.

Heilige Geest, wij verlangen naar U;
hoor naar ons bidden en spreek tot ons nu.
ontvouw ons het wezen van Jezus, de Heer.
Heilige Geest, kom beziel ons toch weer.

Lied 71, 74 en 75 uit de bundel
Liederen van het Leger des Heils
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Nu gingen hun ogen open
God neemt het initiatief tot de kerk. De kerk

doet oplichten. Je neemt brood en wijn,

is geen vereniging die door mensen wordt

zoals de Heer het ook deed op zijn laatste

opgericht, maar het is de gemeente die

avond, en je breekt en deelt. Dan gaan je

door de Vader samengeroepen wordt rond

de ogen open: je ziet elkaar met nieuwe

de tafel van Gods Zoon. Daar brengt God

ogen en je ziet Hem. ‘Nu gingen hun ogen

ons samen tot ‘een nieuw wij’, het begin

open’, schrijft Lucas (24:31). Je ‘weet’ dat

van een nieuwe mensheid. De eucharistie is

hij het is die je is voorgegaan bij het breken

dus een antwoord op dat initiatief van God,

en delen, maar hij is aan je zicht onttrok-

‘in de Geest’. In dat antwoord worden we

ken. Je voelt je hart branden. Inderdaad,

voorgegaan door de Heer Jezus zelf die ons

zoals dat toen ook was bij de leerlingen in

‘mee-neemt’ in zijn gehoorzaamheid. Rond

Emmaüs het geval was. Mensen die het

de tafel van de Heer worden we samen zijn

wagen zich te geven mogen erop rekenen

lichaam. Augustinus gebruikte het beeld van

dat ze hem op hun weg vinden. Met dat per-

de vele graankorrels die samen het brood

spectief ga je opnieuw samen de wereld in.

vormen. Het water van de doop maakt ons
– na onze vermaling, onze bekering – tot
brooddeeg, aldus de kerkvader. Met het
vuur van de Geest worden we samen gebakken tot het brood dat het lichaam van
Christus is. De achterliggende gedachte is
dat als de kerk het brood en de wijn aanbiedt op het altaar, zij in feite zichzelf aanbiedt. De kerk wordt zelf door de Heer Jezus
gebroken en gegeven tot heil en geluk van
velen. Er bestaat geen twijfel aan het feit
dat in dit gebeuren de Heer Jezus zelf in zijn
gemeente aanwezig is.
Dat kerk-bewustzijn met de eucharistie als
focus, neemt in de oud-katholieke spiritualiteit een centrale plaats in.
Eucharistie vieren is diezelfde ervaring zoals
die eerste avond in Emmaüs moet geweest
zijn. Je deelt het leven, je pijn en zorgen, je
vreugde en je geluk met elkaar en
je legt dat alles op het leven van
de Heer en op de hele heilsgeschiedenis. Je luistert naar het
woord dat de zin van dat alles
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Eucharistie vieren is geen zaak van de
voorganger alleen, het is een zaak van de
kerk en dus van de hele gemeente. De hele
gemeente doet mee met Jezus en samen
worden wij zijn lichaam op aarde. Allen zijn
con-celebranten! Er is slechts één voorganger, die ons eraan moet herinneren aan ‘het
hoofd van het lichaam’ en aan het initiatief
dat van ‘de Andere Kant’ komt. Deelnemen
aan de communie is dat initiatief beamen
en intreden in de vriendschap die de Heer
Jezus ons aanbiedt. Wie zich daaraan geven, worden als vanzelf samengesmeed tot
één lichaam. ‘Het is je eigen mysterie dat
je vanaf het altaar aankijkt’, preekte Augus-

‘godsdienstoefening’, het is een demonstra-

tinus. ‘Ontvang wat je bent: lichaam van

tie van het goddelijke heil dat aan mensen

Christus!’, voegt hij eraan toe.

geschiedt als kritisch protest tegen en alternatief voor oprukkend onheil. Het belang

Het vieren van de liturgie en vooral van de

van een dergelijke demonstratie kan maar

eucharistie is misschien wel dé bezigheid

moeilijk onderschat worden.

bij uitstek van de kerk en haar bijzondere
bijdrage aan menselijk leven en samen-

Joris Vercammen

leven. De eucharistie is niet zomaar een

‘Welke benaming men ook kiest, duidelijk is dat in de oecumene de laatste
decennia een consensus is gegroeid over het belang van de tafelgemeenschap.
De avondmaalsviering vormt een geconcentreerd gebeuren waar de verzamelde gemeente op omvattende wijze bij het heil in Christus wordt betrokken.
Het gedenken (de zogenaamde anamnese) is niet alleen een zaak van hoofd
en hart, maar heel de mens wordt in eten en drinken betrokken bij het heil dat
God in kruis en opstanding van Christus schenkt. Het avondmaal laat zintuiglijk
zien wat het heil van Christus inhoudt: bevrijding uit de macht van zonde, verzoening, aanvaarding door God in een nieuwe gemeenschap van mensen met
wie we in eenheid en gelijkheid verbonden worden’.
Fragment dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi,
‘Christelijke dogmatiek’ (2012).

beleving eucharistie en avondmaal
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Over de getuigenissen
In deze uitgave spreken zeven theologen

Op basis van deze gemeenschappelijkheid

zich uit over hun beleving van eucharistie

in het gebruik van termen zou men kunnen

of avondmaal. Het zijn mooie bijdragen die

concluderen dat in de beleving eucharistie

bij velen zeker herkenning oproepen en een

en avondmaal dicht bij elkaar liggen. Ik wil

stimulans zijn om met nieuwe ogen deel te

dat niet uitsluiten, maar ben er ook niet ze-

nemen aan de viering van de eucharistie of

ker van. Mij lijkt namelijk dat het benoemen

het avondmaal. De beleving van anderen

van de kenmerken zelf nog niet zoveel over

kan je immers op een nieuw spoor zetten.

de individuele en/of gemeenschappelijke
beleving zegt.

Bij de aanvang van dit traject in 2013 hebben we eerlijk gezegd onvoldoende verhel-

We moeten verder kijken als we op zoek

derd wat we precies onder ‘beleving’ ver-

gaan naar de beleving van de auteurs. Bij

staan en hoe we de beleving van christenen

lezing en herlezing van deze stukjes is me

uit verschillende kerken in kaart kunnen

opgevallen dat de theologen uit de refor-

brengen. De tekst over de eucharistie in het

matorische kerken gemakkelijker schrijven

Lima-rapport is onze leidraad geweest. De

over hun persoonlijke beleving van het

individuele beleving is summier gemeten

avondmaal dan hun katholieke en orthodoxe

(herkenning, niet-herkenning) in relatie tot

collega’s over de eucharistie. Of lijkt dat

de vijf kenmerken van de eucharistie die in

maar zo?

het Lima-rapport worden uitgewerkt. Om
tot verantwoorde uitspraken over de bele-

De bijdragen

ving te kunnen komen is echter aanvullend

Arjan Plaisier, predikant en scriba Protes-

kwalitatief onderzoek naar de beleving van

tantse Kerk in Nederland, noemt de viering

eucharistie en avondmaal nodig.

van het avondmaal ‘een reden voor diepe
vreugde’. Met het veelvuldig gebruik van

De bijdragen van de zeven theologen zijn

de woorden ‘voor mij’ onderstreept hij dat

vrijuit geschreven. Hoewel ze sterk van el-

het om zijn persoonlijke beleving gaat.

kaar verschillen in taal en invalshoek is het

Voorop staat het deel krijgen aan Christus

heel goed mogelijk om in zes van de zeven

en de vernieuwing van de relatie met God

stukjes de kenmerken van de eucharistie

die vrijmaakt en toekomst schept, die een

(volgens Lima) terug te vinden. Omdat het

band van eenheid schept die alle verschillen

korte stukjes zijn, vinden we niet in elke bij-

overtreft en uitstaat naar voltooiing.

drage elk kenmerk terug. Maar in de meeste
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bijdragen komen we er enkele in onderlinge

Ook bij Machiel Jonker, voorganger van de

samenhang tegen. De dankzegging aan de

pinkstergemeente Sjaloom in Heerhugo-

Vader, de gedachtenis van Christus en de

waard, treedt de persoonlijke beleving op

gemeenschap van de gelovigen treden het

de voorgrond. Het maakt verschil in welke

sterkst naar voren. Maar ook de beide an-

levensomstandigheden of gemoedstoestand

dere kenmerken: aanroeping van de heilige

je verkeert als je het avondmaal viert. Maar

Geest en het uitzien naar de voltooiing in

de werkzaamheid van Gods Geest en de

Gods Koninkrijk klinken door.

transformerende kracht van het verzoenend

beleving eucharistie en avondmaal

bloed van Christus zijn allesbepalend en

Wies Houweling, algemeen secretaris van de

dringen door tot in elke levenssituatie. In

Vrijzinnigen in Nederland, zoekt het in an-

Christus wordt een mens verlost en vindt hij

dere richting. De viering van het avondmaal

zijn bestemming.

neemt in vrijzinnige gemeenten geen centrale plaats in. In de helft van de gemeen-

Paul Voorberg, preses van de synode Ge-

ten wordt het avondmaal nooit gevierd, in

reformeerde Kerken Vrijgemaakt, schrijft

de andere helft één keer per jaar. Vrijzin-

over zijn beleving als voorganger. Door zijn

nige gemeenten zoeken met respect voor

woordkeuze (‘mijn Heiland’, het veelvuldig

de individuele beleving naar nieuwe vormen

gebruik van ‘ik’ en ‘jij’) krijgt de tekst een

om het geloof van de eucharistie (de dank-

sterk persoonlijk accent. Inhoudelijk komt in

zegging aan de Vader, de hoop op de komst

deze tekst een sterke calvinistische geloofs-

van het Koninkrijk) in de samenkomsten

overtuiging naar voren (‘Het gebed om de

van de gemeenschap een plaats te geven.

Geest is het wezenlijke’, ‘tastbare, voelbare,
ge-proefde, ervaarbare zekerheid te midden
van Gods uitverkorenen’).
beleving eucharistie en avondmaal
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De bijdragen van de katholieke en ortho-

Michael Bakker, priester van de Russisch-Or-

doxe auteurs vallen op door een objective-

thodoxe kerk, brengt de rijkdom en de ver-

rende benadering. Beschreven wordt wat de

scheidenheid van de orthodoxe kerken naar

eucharistie is en betekent, daarna worden

voren. De viering van de Goddelijke Liturgie

persoonlijke accenten gezet. De woordkeuze

is richtinggevend in zijn leven. De zondag

is minder persoonlijk.

is de eerste dag van de week en de viering
van de eucharistie zet de toon voor de hele

Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht

week (‘alles komt samen in deze dienst’).

van de Oud-Katholieke Kerk, stelt voorop

Twee zaken vallen op: de instemming met

dat God het initiatief neemt tot de Kerk en

de vijf kenmerken van Lima en de pijn van

dat de eucharistie de voltrekking daarvan is

de gescheidenheid tussen oriëntaals-ortho-

tot heil en geluk van velen. Naar het voor-

doxe en oosters-orthodoxe kerken. Die pijn

beeld van het verhaal over de Emmausgan-

is des te groter aangezien er in geloofsop-

gers gaat de eucharistie over de ontmoeting

vatting en beleving tussen die orthodoxe

met de levende Heer. Wat zij toen ervoeren,

kerken geen wezenlijke verschillen zijn. Zijn

mogen wij vandaag beleven. Het stukje sluit

hoop is erop gericht om allereerst de schei-

af met een persoonlijk getuigenis, namelijk

ding binnen de orthodoxie te overwinnen

dat de eucharistie een ‘demonstratie is van

(‘haalbare eerste stap in de hereniging van

goddelijk heil, dat aan mensen geschiedt’

christenen’).

en ‘een kritisch protest tegen en alternatief
voor oprukkend onheil’.

Ter afsluiting
De bijdragen over de beleving van eucharis-

Hans van den Hende, bisschop van Rotter-

tie en avondmaal laten zien dat het sacra-

dam van de Rooms-Katholieke Kerk, spreekt

ment ook vandaag in (bijna) alle kerkge-

zich in een interview uit over de beleving

meenschappen een centrale plaats inneemt.

van de eucharistie. De Rooms-Katholieke

Daar klopt het hart van het christelijk

Kerk beschouwt de eucharistie als bron en

geloof. In een tijd waarin steeds minder

hoogtepunt van het kerkelijk leven. Het is

mensen de weg naar de kerk vinden, is het

de belangrijkste activiteit van de Kerk. Door

belangrijk dat kerkleiders en theologen in

te spreken over de voorbereiding (‘luiste-

heldere taal uitleggen wat het sacrament

ren naar Gods Woord’, ‘Christus ervaren

betekent. Niet alleen in het algemeen, maar

in het gebed’) en de uitwerking (‘dankzij

ook persoonlijk. Het hoort bij de verant-

de eucharistie groeien mensen in geloof,

woording van de hoop die in ons leeft

gemeenschapszin en heiligheid’) plaatst hij

(1 Petrus 3:15). Ik hoop dat deze bijdragen

de beleving van de eucharistie in een bre-

en de andere teksten die in dit nummer

der geheel. Tenslotte stelt hij dat er tussen

worden aangeboden zo zullen functioneren

eucharistie en avondmaal verschil bestaat

en voor velen een hulp zullen zijn om zich te

‘waardoor het sacrament niet gezamen-

verdiepen in het geloof van de eucharistie,

lijk gevierd kan worden’. Hij spreekt met

dat zo wil ik graag beamen een bron van

respect over het avondmaal en vindt het

diepe vreugde is.

oecumenisch gesprek over het sacrament
de moeite waard.
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Paus geeft beker
Aan het eind van een ontmoeting schonk de

‘We leven al jaren gelukkig samen, maar

paus aan de lutherse gemeente in Rome een

betreuren dat we verdeeld zijn in ons geloof

gouden kelk voor de viering van het avond-

en dat we niet samen aan het avondmaal

maal – dezelfde kelk die hij bij bezoeken

kunnen deelnemen. Wat kunnen we doen

ook aan rooms-katholieke parochies geeft.

om eindelijk eenheid op dit punt te berei-

Het was een symbolisch gebaar waarmee

ken?’

hij respect uitdrukt voor vieringen in andere
niet-rooms-katholieke kerken.

Het gebruikelijke antwoord in rooms-katholieke kringen is: doorgaan met de oecumene

Een Duitse lutherse vrouw, getrouwd met

en gebed, en hopen dat de kerkelijke een-

een Italiaanse rooms-katholieke man vroeg:

heid hersteld wordt, zodat we samen aan
de tafel van de Heer kunnen. Maar de paus
gooide het over een andere boeg.
‘Is de eucharistie het doel van de oecumenische weg, of is het het viaticum (geestelijk, sacramenteel voedsel) voor de weg
naar de eenheid? Ik laat die vraag open
voor theologen en voor hen die er verstand
van hebben’, zei de paus. ‘Ik vraag mezelf
af: hebben we niet dezelfde doop? Als we
dezelfde doop hebben, moeten we dan niet
samen onderweg zijn? Het is niet aan mij
om u daartoe toestemming te geven, want
het is niet mijn competentie. Eén doopsel,
één Heer, één geloof. Spreek tot de Heer en
ga verder. Meer durf ik u nu niet te antwoorden.’
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Avondmaal pinkstergemeente
De eerste zondag van de maand is de vaste

Geest. Dat doe je niet, maar dat gebeurt

zondag voor het avondmaal in onze ge-

waar de heilige Geest Jezus Christus open-

meente Sjaloom in Heerhugowaard en in

baart en Gods Vaderhart bekend maakt.

veel andere pinkster- en evangeliegemeenten.

momenten in de dienst af vanaf welke
Het taalgebruik is vreemd ten opzichte van

invalshoek we het avondmaal gaan vieren.

de praktijk; immers we vieren het avond-

We werken namelijk niet met een formulier.

maal in de ochtend. In mijn voorbereiding

Daarbij valt te denken aan aspecten als van

thuis gaat ook voor die ochtend net als bij

verootmoediging of juist van feestvieren

de andere zondagen de meeste aandacht

vanwege de verlossing; van dankbaarheid

uit naar de preekvoorbereiding. Wij vieren

voor het feit dat onze zonden zijn vergeven

het avondmaal meestal voor de preek, maar

in het bloed of ook van bidden voor zieken.

afhankelijk van de inhoud van de verkondi-

En soms ook de wederkomst van Christus:

ging voor die ochtend ook wel erna.

… totdat Hij komt.

In veel pinkstergemeenten bestaat het

Traditioneel heeft het avondmaal vaak een

eerste deel van de dienst uit de zangdienst.

dimensie van ernst en eerbied. Dat geldt

Samen de naam van de Heer grootmaken.

voor mij ook, maar niet in de zin van treu-

Mogelijk als Gods Geest zo werkt komt daar

ren of per se stille devotie.

zelfs aanbidding bij. Aanbidding is voor
mij een wonder van de werking van Gods
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Als predikant stem ik mij dan juist op die

Als Gods geest dat zo leidt, is het prima. Er

een totaal werk gedaan en bovendien: het

kan een verwondering zijn en een bewust

graf is leeg. Zonde en dood zijn verslagen

denken aan het lijden van Christus: Hij

vijanden. Het is volbracht. Ook kan er een

deed dat voor mij! Hoe houdt hij van mij!

nadruk liggen op de vrijmoedigheid. Het

Dat roept ontroering en stille dankbaarheid

voorhangsel is gescheurd, je mag door

op.

Jezus zomaar in Gods tegenwoordigheid
leven; kind aan huis zijn bij God.

Maar het kan ook zijn dat vrijmoedige
uiting van dankbaarheid de overhand heeft.

Soms is er de ernst en de vraag: leef je ook

En dan is het niet stil, maar zijn er gezan-

als een bevrijd mens? Of: erkennen wij ook

gen van dank om wat God de Vader ons in

dat wij samen het lichaam van Christus zijn,

zijn Zoon heeft gegeven.

verweg en dichtbij? En dan vervolgens: zit
het goed in de onderlinge relaties?

Het avondmaal kan ook een dimensie van
overwinning en proclamatie hebben: Je-

Heel soms geven we de gelegenheid om het

zus is overwinnaar! Aan het kruis heeft Hij

brood te komen halen en dat te delen met
wie je wilt. Met die broer of die zus zou ik in
een betere relatie willen komen of misschien
wel zou ik hem of haar eens extra willen
bemoedigen en eren. Dat is ook avondmaal
vieren.
Ik herinner me als de dag van gisteren
hoe op een mooie zondagmorgen de beker
gevuld met wijn omviel op de avondmaalstafel. Een spannend moment. Het gekke
was dat ik direct vol schoot van ontroering.
Dat gebeurde als het ware met me. Want de
rode kleur van de wijn, het bloed van Christus, maakte dat het patroon van het wittegeborduurde kleed dat op de tafel lag rood
oplichtte. Je zag de geborduurde patronen
die je anders wit op wit vrijwel niet zag. En
daar lag het zichtbare getuigenis voor ons:
alleen vanwege het verzoenend bloed van
Christus komt een mens tevoorschijn als
verlost mens die in Christus tot zijn of haar
bestemming komt.
Machiel Jonker

beleving eucharistie en avondmaal
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Gedachtenis
van Christus

Uit de Matteüs Passie
Ondanks de tranen in mijn hart
nu Jezus afscheid van mij neemt,
maakt toch zijn nieuwe testament mij blij:
zijn vlees en bloed, als kostbaarheid,
legt hij aan tafel in mijn handen.
Hij laat me hier op aarde met de zijnen
steeds weer vergeving vinden,
zijn liefde gaat tot aan het einde.
Ik heb u als voedsel nodig,
brood en wijn bent u voor mij.
Van mijn hart bent u de bodem;
is die wereld u te klein,
dan zult u alleen voor mij
meer dan aarde en hemel zijn.
een poëtische hertaling van Ria Borkent
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Eenheid in geleefd geloof
In digitale agenda’s en andere apps en

nent aanwezig in het hart van de orthodoxe

programma’s kun je naast de taal, tijd en

eucharistieviering: de anafora (offer), het

dergelijke vaak ook kiezen met welke dag

gebed gericht aan de Vader, waarin we de

je de week wilt beginnen. Ik zorg er altijd

daden van zijn Zoon in herinnering bren-

voor dat ik de zondag als eerste dag van de

gen en hem vragen zijn Geest te zenden

week instel. De eucharistieviering op zon-

(epiklese).

dagochtend zet namelijk wat mij betreft de
toon voor de rest van de week. Onze bin-

De ongedeelde Kerk kende verschillende

nenwereld en buitenwereld, onze levenden

anafora’s en verschillende talen. Blijkbaar

en doden, onze misstappen en blijdschap-

was eenheid niet afhankelijk van de pre-

pen: alles komt samen in de dienst die wel

cieze woorden van dit cruciale gebed. Dat

synaxis (samenkomst) wordt genoemd.

is iets wat wij als orthodoxe christenen

Andere (Griekse) namen die we gebruiken

merken als we met bijvoorbeeld Serviërs,

zijn eucharistie (dankbaarheid), mystago-

Georgiërs, Russen, Arabieren, Roemenen,

gie (inwijding), mystikos deipnos (mystiek

Bulgaren samen de Goddelijke Liturgie vie-

avondmaal) en meestal Goddelijke Liturgie.

ren: we kunnen elkaar soms niet verstaan,
we doen bepaalde zaken net weer anders

Deze namen verwijzen heel direct naar drie

en toch staan we verenigd in gebed tot God.

van de vijf punten genoemd in de Lima-

We hebben deel aan dezelfde maaltijd en

overeenkomst van 1982: dankzegging aan

dat betekent dat we in communie zijn. Deze

de Vader, gemeenschap van de gelovigen

eucharistische communie is het tastbare be-

en maaltijd van het Koninkrijk. Twee an-

wijs van onze eenheid, veel meer dan dog-

dere aspecten, gedachtenis van Christus en

matische formuleringen van wat uiteindelijk

aanroeping van de heilige Geest zijn promi-

een onpeilbaar en onzegbaar mysterie is.

Na de consecratie
Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus, Domine,
et tuam resurrecti onem confitemur,
donec venias.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot U wederkeert,
dat U verrezen bent.
Uit de Gregoriaanse liturgie
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In de Nederlandse context betekent de im-

gangers), liefde voor onze tradities, rotsvast

migratie van mensen uit de traditionele or-

geloof in God als Drie-eenheid en Christus

thodoxe thuislanden dat we voortdurend op

als God en mens en nu de zorg voor onze

de proef worden gesteld: wat is het hart van

lijdende broeders en zusters in het Midden-

ons geloof en wat zijn slechts taalkundige

Oosten: het zijn allemaal zaken die ons

en culturele bijzaken? Wat willen we graag

verenigen.

aan onze (klein)kinderen doorgeven, ook als
zij de taal van het land van herkomst niet

Een diepgaande bestudering van de bele-

meer machtig zijn? De diaspora confronteert

ving en beschrijving van de anafora’s van

orthodoxen ook met een belangrijke vraag:

onze verschillende tradities staat bovenaan

waarom leven wij gescheiden in twee fa-

mijn eucumenisch verlanglijstje. Herstel

milies, ‘Oosters-orthodoxen’ en ‘oriëntaals-

van eucharistische eenheid tussen de twee

orthodoxen’ (in de terminologie van de

orthodoxe families, na 1500 jaar schisma, is

Wereldraad van Kerken), terwijl we door de

een haalbare eerste stap in hereniging van

buitenwereld als één worden beschouwd?

de christenen. Ik hoop vurig deel te mogen

Onze beleving van de eucharistieviering als

nemen aan een gezamenlijk eucharistievie-

hoogtepunt en startpunt van onze week,

ring die deze herening bekroont.

de eerbied voor het mysterie, besef van de
beperkingen van ons verstand, de wierook,

Michael Bakker

gerichtheid op het oosten (inclusief voor-
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De vreugde van één tafel
Het is mooi om met elkaar aan één tafel te zitten. Wij doen dat in onze kerken
vier keer in een jaar. Dat zou misschien
vaker kunnen, minstens zes keer denk ik
vaak. In de Rooms-Katholieke Kerk doen
ze het wekelijks, in de kloosters zelfs dagelijks. Dat kennen wij helemaal niet.
Daar beleven ze het ook wel iets anders,
omdat ze geloven dat brood en wijn
werkelijk lichaam en bloed van Christus
zijn. Dat geloven wij niet, maar we mogen wel wat meer beseffen dat Christus
bij de viering echt aanwezig is. En dat wij
als nieuwe mensen weer verder mogen.
Ik zou het ook heel mooi vinden om het
avondmaal te vieren met z’n allen in een
grote kring. Daar is onze gemeente misschien iets te groot voor, maar één keer
heb ik dat zo beleefd en dat vond ik een
hele mooie viering die ik nooit zal vergeten. Dat is toch net meer eenheid als
je het met z’n allen doet, dan aan de
tafel gaan. Iets van de vreugde zou van
mij wel sterker mogen zijn. Die diepte
van Gods vergeving, de instelling van het
avondmaal, vraagt ook grote vreugde.
Die mag je uiten met elkaar door bij-

voorbeeld elkaars handen vast te houden
en te zingen.
Wijmie Dekker

Besef van het geheim
Al vele jaren voor mijn bevestiging als

kerkdienst voornamelijk aan de preek, de

predikant ritselde het aan alle kant van

rooms-katholieken aan de eucharistie. Nu

oecumenische initiatieven en publicaties.

viel in de oecumene een accentuering waar

De predikantsopleiding in Utrecht maakte

te nemen van de eenheid van schrift èn

het mogelijk de colleges te volgen en tenta-

tafel.

men te doen bij de hoogleraren verbonden
aan zowel de Theologische Faculteit van de

Maar ik herinner me halverwege de jaren

Rijksuniversiteit als aan de Katholieke Theo-

negentig van de twintigste eeuw ook een

logische Hogeschool Utrecht. Zeker in het

gesprek met een oud-ouderling. Ruim 80

licht van de huidige tijd heel bijzonder.

jaar oud was hij. Als schoolmeester was hij
vele jaren een vooraanstaand ambtsdrager

Enkele maanden voor mijn bevestiging als

geweest. Het werd een biecht. Hij vertelde

predikant werd een begin gemaakt met de

dat het avondmaal hem zijn leven lang nog

uitgave van ‘De Eerste Dag’. De verschijning

nooit wat had gedaan. Ter verduidelijking

van het BEM-rapport, oftewel Limarapport,

vergeleek hij als schoolmeester de teksten

in 1982 was vervolgens een bevestiging van

rondom de tafeldienst met de trucjes die

een oecumenische ontwikkeling die geen

hij de kinderen op school had geleerd. De

verbazing wekte bij diegenen die zich wilden

staartdeling was een truc om een deling te

laten informeren over de kerkelijke ontwik-

doen. Maar hoe en waarom het werkte werd

keling van die dagen. Het werd tijd voor een

door de kinderen niet begrepen. Zo kende

gezamenlijk woord over doop, avondmaal/

hij alle manieren rond de tafeldienst. Maar

eucharistie en ambt.

de vreugde van ‘uitkomst’ was hem vreemd
gebleven. Hoofd en lichaam waren zonder

Het was de tijd dat ook protestanten gingen

hart en ziel gebleven.

spreken over ‘de maaltijd vieren’. Alleen
al het gebruik van het woord ‘vieren’ en

Een goede bakker bakt niet uit een kook-

‘viering’ was kenmerkend voor een andere

boek. Omdat een goede bakker wel weet

beleving van de gemeenschap en een an-

wat de ingrediënten doen, weet ze ook wat

dere betrokkenheid bij God en de gemeen-

zij al bakkend doet en wat de ingrediën-

te. Waar de formulieren een geloofshouding

ten ook met haar doen. Het baksel schept

leken te verlangen die schools-normerend

ruimte voor een groot geheim.

ervaren kon worden, werd het voor velen in
die tijd mogelijk al vierend de bevrijdende

De grootste uitdaging voor onze tijd is wel-

kracht van het evangelie te ervaren onder

licht minder het organiseren van een bele-

andere door de aangereikte teksten in de

ving van de sacramenten. Maar veeleer tijd

tafelgebeden.

en ruimte zoeken voor ervaringen van het
transcendente. Want het eerste dat hoort bij

Het Lima-rapport bleek een bevestiging en

vieren is het besef van het geheim dat het

een momentopname in een verdergaand

leven wordt ontvangen.

proces als vrucht van de oecumenische
contacten. Ooit dachten protestanten bij de
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Zekerheid in het kwadraat
De instelling van het heilig avondmaal, in

(de)constructies brengen niet verder. Zoals

de nacht waarin mijn Heiland werd verra-

in iedere dienst en ieder onderdeel daarvan

den, is een van de diepste momenten in het

is het gebed om de Geest het wezenlijke.

leven en lijden van Christus. Zoals het met

Door de Geest gaan we geloven dat een

het brood ging, zo zou het met zijn lichaam

slokje wijn en een stukje brood mijn ziel tot

gaan. Zo ook met de wijn. Als voorganger

het eeuwige leven voedt en verkwikt.

hecht ik er daarom aan demonstratief het
brood te breken en de wijn uit te gieten. De

En niet alleen mij. Wat is mooier dan aan

kinderen (die niet meevieren) worden juist

een avondmaalstafel vrijmoedig om je heen

dan visueel bepaald bij het meest intense

te kijken, elkaar aan te kijken, met eucha-

moment van de viering.

ristische vreugde: jij bent ook op weg naar
dat eeuwige leven, jij voedt je ziel ook,

Of is het moment van de communie het

samen gaan we naar het nieuwe Jeruzalem

meest intens? Ik betrap me erop dat ik het

om daar de wijn met hem nieuw te drinken

zo ervaar. Zo zeker als ik het stukje brood

in het Koninkrijk van zijn Vader. Ik hoef niet

eet en het slokje wijn tot me neem, zo

alleen, ik sta er niet alleen voor, als ik mor-

zeker wordt mijn ziel tot het eeuwige leven

gen de enige ben op mijn werk, in de klas,

gevoed en gelaafd. Wat een tegenstrijdig-

in de buurt die nog volkomen stil en verla-

heid met je vervallen en/of vervallend

ten was toen ik mij al naar de kerk begaf.

lichaam! Toch is het een op jezelf gerichte

Hier delen we samen de voorsmaak van de

viering als dat moment het meest raakt. We

eeuwige rust en het eeuwige feest!

doen het tot ‘zijn gedachtenis’.
Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige
Zeker, brood kan niet worden uitgedeeld

zoon gaf, opdat iedereen die gelooft, toch

als het niet gebroken is en wijn kan niet

niet verloren gaat. Samen met hen prijs ik

gedronken worden als het niet wordt uitge-

die Vader. Zou ik ooit mijn zoon geven? Zou

goten. Toch is het breken en gieten op zich

ik als Abraham zijn? Was Vaders lijden niet

een liturgisch moment van diepe kracht. Zo

oneindig dieper, wie leed er meer op Golgo-

zou Christus’ lichaam worden vernield en

ta, de Vader of de Zoon? Voel ik ooit meer

zijn bloed stromen uit gapende wonden. Op

dank dan aan die tafel waar het bloed van

dat moment was er geen Vader die hem na-

zijn zoon stroomt en zijn vernield lichaam

bij was, zoals wij die hebben in onze nood.

mij voedt?

Geloven wij dat allemaal? Is het brood het

Tastbare, voelbare, ge-proefde, ervaarbare,

lichaam van Christus en de wijn zijn bloed?

zekerheid te midden van Gods uitverko-

Wat is er getwist over trans- en consubstan-

renen. Zekerheid, gekwadrateerd.

tiatie, of slechts een herinneringsmaal
(C. Hoen, H. Zwingli). Het woordje ‘is’ is
ook de kern van de viering. Dogmatische

32

beleving eucharistie en avondmaal

Paul Voorberg

Van Christus worden
‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel

de kerk. Daar mogen wij, door de heilige

met velen, één lichaam, want wij hebben

Geest, deel van het volk van God worden,

allen deel aan dat ene brood’, schreef de

omdat het ons gegeven is lichaam van

apostel Paulus (1 Korintiërs 10:17). Bij de

Christus te zijn. Daar ontvangen en vieren

communie ontvangen we een stuk brood

wij de verlossing, om ook zelf in de wereld

dat ons persoonlijk in gemeenschap brengt

tot teken van verlossing te worden.

met Jezus Christus. Maar we ontvangen dat
stuk brood ook als deel van het éne brood,

De kerk is dus synoniem met de gedoopte

dat ons in gemeenschap brengt met el-

en eucharistische gemeenschap. Dit leidt

kaar. Maaltijd houden schept gemeenschap.

tot vragen in een tijd waarin christenen

Het avondmaal is een samenzwering rond

verdeeld zijn geraakt in een veelheid van

Christus, die ons samensmeedt tot kerk.

kerken en gemeenschappen. Beschouwen

Wij die door de doop in water en Geest zijn

we alleen ons eigen kerkgenootschap als

verenigd tot één lichaam, worden in dat

gedoopte en eucharistische gemeenschap?

lichaam telkens bevestigd door de eucha-

Of beschouwen we anderen wel als gedoop-

ristie. Daar ontvangen wij het lichaam van

ten, maar niet als deelnemers aan de com-

Christus, maar daar worden wij ook telkens

munie? Of nodigen we – omgekeerd – alle

weer lichaam van Christus.

gedoopten ter communie, zonder ons erom
te bekommeren dat deze gemeenschap

Waar de gedoopten – inclusief alle amb-

feitelijk uit elkaar gevallen is? Misschien is

ten en bedieningen – samenkomen voor

het al een stap op weg naar eenheid, wan-

de viering rond schrift en tafel, daar is de

neer wij groeien in het besef dat wij allen

kerk tastbaar aanwezig. Ook inhoudelijk

zijn gedoopt en dat wij allen deelhebben

is de kerk daar het duidelijkst aanwezig,

aan het ene brood. Het besef dat doop en

want daar vieren wij de bestaansgrond van

avondmaal ten diepste onze verdeeldheid al
overstijgen, kan ons aansporen de eenheid
te zoeken en vorm te geven.

Matthijs Ploeger
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Gemeenschap
van de gelovigen

Neemt en eet
Neemt en eet met elkaar,
leeft van het oergebaar,
deelt tesamen brood en wijn,
heelt de onmacht en de pijn.
Neemt en drinkt met elkaar,
wordt als een bedelaar
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.
Komt, vernieuwt het verbond
stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet
ons tot liefde samenroept.
H. Jongerius, Gezangen voor Liturgie
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Herkenning kerken
Mgr. Hans van den Hende is bisschop in Rotterdam en referent voor de oecumene vanuit de
bisschoppenconferentie. Hij reageert in een vraaggesprek op de betekenis van de eucharis-
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tie voor zijn kerk en zijn persoon.
De eucharistie is het hart van de kerk en

den, en de eucharistie helpt je in de opbouw

van de liturgie. Mag je dat zo zeggen?

om met deze deugden op weg te gaan.

Jazeker, eucharistie betekent dankzegging.

Mensen groeien dankzij de eucharistie in

Het tweede Vaticaans Concilie – voor ons

geloof en gemeenschapszin en in heiligheid.

een belangrijke vergadering begin jaren
zestig- heeft gezegd dat de eucharistie bron

Zijn de elementen van brood en wijn be-

en hoogtepunt is van het kerkelijk leven.

langrijk bij de eucharistie?

Het heeft een plaats boven alle andere

Het zijn de producten van de aarde, de

activiteiten en gebeurtenissen waar je in de

vruchten van de aarde. We spreken dat ook

kerk mee te maken hebt.

uit in de liturgie: ‘Gezegend zijt Gij God, van
wie we het brood ontvangen…’ Het is geno-

Wat heeft u van kindsbeen af geraakt in de

men uit de schepping.

eucharistie?
Het bijzondere in de eucharistie is dat de

De Heer nam zelf brood en wijn. En hij wil

Heer dichtbij komt. Je kunt over Jezus spre-

onder deze vruchten bij ons zijn. Hij wil

ken, over hem lezen, maar in het sacrament

onder deze elementen gekend zijn.

van de eucharistie komt hij bij ons, begeeft
hij zich in ons.

De discussie in Nederland gaat over de
ervaringen met eucharistie en avondmaal.

Welk moment spreekt u het meest aan in de

Biedt die benaderingswijze nieuwe aankno-

eucharistieviering?

pingspunten?

Het betekent dat je eerst naar Gods woord

Twee dingen. Eucharistie en avondmaal

luistert, dat je Christus beleeft in het gebed.

vinden we allen heel belangrijk. In de

En dat je dan de woorden van Jezus mag

Rooms-Katholieke Kerk zeggen we dan ‘bron

spreken. De tekenen worden dan werkelijk

en hoogtepunt’. We beseffen over en weer

teken en zegel van Christus.

hoe belangrijk de maaltijd des Heren is. Ten
tweede, in de lijn van het Tweede Vaticaans

Is het zo, dat je door deel te nemen aan

Concilie: ook al is er verschil, en ook al kun-

de eucharistie als beter mens uit de mis te

nen we het sacrament niet samen vieren,

voorschijn komt?

er is ook in de viering van het avondmaal

Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Het

betekenis. Het avondmaal is belangrijk en

is wel zo dat je Christus mag ontvangen. Hij

staat niet tegenover het woord, staat niet

bouwt je op. Ik moet vaak denken aan de

tegenover de diaconie. Het is dus de moeite

kerk waar ik was. Daar stond voor de taber-

waard om over dit sacrament te blijven

nakel een hekje, met daarop de deugden:

spreken.

Geloof, hoop en liefde. Als je de eucharistie
ontvangt, word je herinnerd aan die deug-
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Verbindingen tussen tradities
Waar de Maaltijd van de Heer wordt gevierd

zelfde lied zingen als die kring daarboven, in

in een klassieke vorm, daar worden in een

eeuwige verbondenheid. ‘Heilig, heilig, hei-

tafelgebed woorden gezegd over brood en

lig’ (of Sanctus of Hagios) is het bekendste

wijn die de betekenis aanduiden. Die woor-

voorbeeld van zo’n hemels lied dat op aarde

den zijn herkenbaar in alle christelijke tradi-

wordt herhaald in alle talen van de volken

ties, hoe verschillend die stromingen verder

en alle muziekstijlen van de geschiedenis.

ook kunnen zijn qua taal en muziek, stijl en
land van herkomst.

Daarom gaat aan een tafelgebed ook vaak
de oproep vooraf om ons hart te verheffen

De opbouw van een tafelgebed is als volgt.

tot in de hemel: daar zit Christus aan Gods
rechterhand, met daaromheen alle engelen

Eerst wordt God de Vader gedankt voor zijn

en die hele menigte uit alle volken en talen,

grote daden, zijn goede schepping; hoe de

die hem toezingt - en wij met hen.

Eeuwige ons vaste grond onder de voeten
geeft, ons voedt en steunt, ons kracht geeft

Het tweede deel gaat dan verder over Chris-

in nood, ons bevrijdt van machten die ons

tus, die deze maaltijd heeft gewild. Toen

leven bedreigen, ons zijn Zoon heeft gege-

hij zelf maaltijd hield met zijn leerlingen,

ven als verlosser van ons leven en leids-

vlak voor zijn arrestatie, heeft hij het brood

man van ons geloof. ‘Dankzegging’ is in het

en de wijn op tafel een speciale beteke-

Grieks ‘eucharistie’ en zo heet sindsdien

nis gegeven: dit is mijn lichaam, dit is mijn

de hele maaltijdviering. Eucharistie is een

bloed. En gezegd: blijf dit doen om mij te

dankzeggingsmaal.

gedenken. Dus gebeurt dit nog steeds. Als
zijn woorden klinken over het brood en de

Met deze dankzegging zijn wij één met de

wijn op tafel, dan zijn die elementen vanaf

kerk wereldwijd en hemelhoog, ook met

dat moment meer dan alleen brood en wijn.

allen die staan rond Gods troon, zoals het

Brood dat wordt gebroken duidt op zijn

laatste bijbelboek ons schildert. De loflie-

lichaam dat is gebroken en wordt gedeeld

deren, die in dat boek Openbaring staan

onder elkaar; als Paulus in zijn brief aan de

opgetekend, zijn daarom in de maaltijd-

Korintiërs de gemeenschap van gelovigen

liturgie van de kerk beland: als wij een

vergelijkt met een lichaam (alle lichaams-

kring vormen rond Christus, willen wij het-

delen hebben elkaar nodig), dan betrekt hij
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meteen in het volgende hoofdstuk dat begrip lichaam op het brood van de eucharistie. Zijn lichaam voedt ons als lichaam van
Christus. Hij deelt zich aan ons uit en wij
delen hem met elkaar. Ontvang wat je bent

Omdat volgens de rooms-katholieke kerk
niet alleen de rol, maar ook de sekse van de
bedienaar van het sacrament van belang
is, is het einde van de onenigheid niet in

en word wat je ontvangt, zei Augustinus al.

zicht. Daarom moeten we een andere weg

En bloed is ook bij ons levensenergie, dit

drinken van brood en wijn als lichaam en

wordt duidelijk wanneer je bloeddonor bent

bloed van Christus voorop staat, maar het

en deze energie aan anderen afstaat. Door

manducare Christum als het eten van het

de beker van deze maaltijd geeft Christus

Woord dat Hij is. Daarin kunnen christenen

zijn levensenergie, zijn opstandingskracht

zich verenigen. We moeten bedenken dat

door aan ons. Zo delen wij in zijn leven.
Het derde deel van een tafelgebed focust
op de heilige Geest, de derde gedaante van
de ene God: niet boven ons (God als Va-

gaan, waarbij niet het sacramentele eten en

het hier gaat om de individuele maar ook de
met anderen gedeelde gang met het woord
in brede zin.
Ton van Eijk in ‘Eucharistie / Het woord

der), niet als mens naast ons (God de Zoon)

en het brood’ (2010)

maar in ons. De Geest kan zowel aangeroepen worden over brood en wijn - dat ze
voor ons, in ons ook echt lichaam en bloed
van Christus worden en ons zullen voe-

bijbelboek). Dat verlangen stimuleert ons

den met zijn kracht – als over de vierende

om, gevoed door deze maaltijd, in ons leven

gemeenschap: dat wij bezield worden door

altijd op weg te zijn naar die toekomst van

de geest van God en van Christus, dat die

God en ons handelen daarop te richten.

in ons werkt en ons tot zijn mensen maakt,

Kom, Heer Jezus, kom – of in de taal die

zorgzaam zoals hij is voor alle mensen, naar

Jezus sprak: Maranatha!

anderen omziend in zijn naam en in zijn
Het tafelgebed loopt uit op het Onze Vader;

kracht.

daarna delen wij met elkaar brood en wijn.
Dat leidt als vanzelf tot voorbeden voor
mensen van deze wereld, in hun nood van

Wat voor viering je meemaakt, rooms-ka-

deze dag. En voor degenen die ons zijn

tholiek of protestants; koptisch, syrisch- of

voorgegaan, dat zij in vrede mogen zijn

oosters-orthodox: altijd wordt de Vader ge-

in Gods eeuwige licht. En die blik op de

dankt, Christus aangehaald, de Geest aan-

eeuwigheid voedt het verlangen naar de

geroepen; worden wij betrokken op elkaar

voltooiing van deze wereld in zijn onaf-

als leden van het ene lichaam, en zien wij

heid, naar de komst van Gods koninkrijk,

uit naar zijn Rijk dat komt. Dat is het uni-

waar geen leed meer zal zijn, alle oorlog

versele van de christelijke maaltijdviering.

zal zijn beëindigd en de tranen van onze
ogen worden gewist (visioen uit het laatste
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Lima in liederen
In veel liederen rond de maaltijd van de Heer vind
je de vijf kenmerken van de eucharistie die in het
Lima-rapport worden genoemd terug.
De dankzegging aan de Vader, waarmee
tafelgebeden meestal openen, loopt uit op het lied
‘Heilig, heilig, heilig’. Dat is in de missen van alle
componisten het eerste lied: het Sanctus. Hiervan
bestaan ook strofische vormen: Heilig, heilig, heilig.
Zie Gezangen voor Liturgie 291-299 en Liedboek
404-406.
De gemeenschap met Christus, de Heer die leeft, is
te horen in het moderne lied ‘Vier met alles wat in je
is / Christus’ dood en verrijzenis (Liedboek 386, met
calypsoritme). Het refrein luidt: ‘Hij die opstaat geeft
/ brood en ademtocht, / woord van overvloed / dat
ons voedt.’
Strofe 2 zegt: ‘Hij verbindt ons en maakt ons één’
– dat is het vierde aspect van het Lima-rapport,
de gemeenschap met elkaar. Dat aspect is ook het
thema van het lied ‘De tafel van samen’ (Liedboek
385).
Met strofe 3 gaan wij op weg naar zijn koninkrijk
van gerechtigheid, het vijfde aspect van ‘Lima’. Dat
is nog sterker het geval in Willem van der Zee’s lied
‘Als wij weer het brood gaan breken’ (Liedboek 387)
dat ons bepaalt bij wie geen brood of beker heeft,
niet in een kring staat.
De aanroeping van de Geest (het derde aspect)
blijft vaak wat implicieter, maar zit wel in gezongen
tafelgebeden als Liedboek 403e: ‘Zend uw Geest,
kom in ons midden’.
Gert Landman
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Maaltijd van het
Koninkrijk

Ik ben u na uw sterven gaan beminnen
Ik ben u na uw sterven gaan beminnen,
Gij waart zo ver en schijnt nu zo nabij,
Uw stem klinkt van een heldere overzij
En zonder moeite laat uw hart zich winnen.
Van niets vervreemd dan van mijn moede zinnen
Verrijst gij peinzend, ofwel licht en blij,
Alnaar u raakt het vloeiend aards getij;
Haast tastbaar komt uw beeld mijn wereld binnen.
Het water dat ons scheidt is niet meer diep,
In ’t morgenlicht kunt ge den bodem zien,
En ‘k droom dat gij het spoedig zult doorwaden,
Want mijn voet volgt te langzaam wie mij riep;
Maar als ‘k u naadren hoor, o dan misschien
Ben ik al stervend door te veel genade.
H.W.J.M. Keuls (1883-1968)
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Getuigenis

Vrijzinnig vieren
Mijn moeder groeide op in Indonesië. In de

tafel. Het drinken van koffie na de dienst

jaren vijftig van de vorige eeuw kwam ze

maakte meer indruk op haar dan het delen

naar Nederland. Het was een grote over-

van brood en wijn. Dat was wat rommelig,

gang naar het koude kille Nederland. Ook

vond ze.

de kerk in Nederland vond ze kil en waarschijnlijk noodzakelijk. De eerste keer dat

De gemeenschap waar ik nu thuis ben,

ik haar enthousiast hoorde vertellen over

heet Vrijzinnigen Nederland. Zij verbindt

de kerk was toen ze de een keer naar een

mensen die inspiratie en zingeving willen

dienst kwam waar ik voorging en we brood

delen. Religie, kunst, filosofie, wetenschap,

en wijn deelden en er koffie drinken na

natuur en cultuur zijn de inspiratiebronnen.

de dienst was. Dat gebeurde in 1980. Ze

De vereniging verbindt 45 lokale afdelingen

vergeleek het met haar jeugd in Indonesië,

waar zinzoekers bezieling vinden in de vorm

waar iedereen van heinde en ver naar de

van lezingen, religieuze bijeenkomsten, ge-

kerk kwam en er uitgebreid tijd was om het

spreksgroepen en contact met gelijkgestem-

leven met elkaar te delen tijdens het drin-

den, van vrijzinnig protestanten tot religieus

ken van de koffie en de lunch na de dienst.

humanisten.

Het was voor mij een van de eerste keren
dat ik voorging in een dienst van schrift en

In het grootste deel van onze
afdelingen(kerken) wordt er weinig brood en
wijn gedeeld, wel heel veel koffie. In ongeveer de helft van onze gemeenschappen

Met kofﬁe en
thee en soms
een slokje wijn
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wordt er jaarlijks een viering georganiseerd

Dankbaar voor het leven, voor de ontmoe-

waarin men brood en wijn deelt. De rest van

tingen en natuurlijk ook voor de zorg om

de afdelingen heeft geen behoefte aan deze

elkaar.

manier van samenkomen en vieren. Deze
vieringen met brood en wijn zijn meestal

Ook het aspect van de hoop is verankerd

rondom Pasen, op witte donderdag of goede

in het vieren van de gemeenschap. Vier uw

vrijdag en zijn vaak in een min of meer his-

vierdagen. Het is goed samen te zijn en

torisch perspectief gekoppeld aan het verhaal

te vieren, niet alleen met koffie, maar ook

van Jezus. Het is een historische aansluiting

vaak met een lunch of een hele maaltijd.

bij het christelijk evangelie. Inhoudelijk vindt

Deze maaltijd, die in een gemeenschap

men het meestal te beladen en ingewik-

samen gevierd wordt, kun je zien als een

keld om het in een andere periode van het

voorafbeelding van de maaltijd van het

jaar te vieren. Vrijzinnigen hechten erg aan

Koninkrijk, waarmee wij het ideaal van een

individuele invulling van hun overtuiging. Een

wereldgemeenschap met vrede, vrijheid en

gemeenschappelijk ritueel veronderstelt meer

gerechtigheid voor allen bedoelen.

overeenkomsten dan er misschien zijn. Bovendien is de beleving rondom het al of niet

Deze viering heeft sterker te maken met

invullen van het woord God heel verschillend.

het gevoel van gemeenschap dan met het
traditionele christelijke symbool van wijn

In het vieren van de gemeenschap sluit onze

en brood. Onze gemeenschappen staan

vereniging aan bij de christelijke traditie.

bekend als warme gastvrije plaatsen waar

Zeker in het aspect van de dankbaarheid.

mensen welkom zijn. Het vergt veel in-

Een door vele mensen beleefde emotie, maar

spanning om dat te bewaren. Er komen

moeilijk omschreven term voor vrijzinnigen.

weinig nieuwe mensen bij en veel leden

Aan wie ben je dankbaar? Het Griekse eucha-

worden ouder. Dat doet niets af aan de

ristein, waar het woord eucharistie vandaan

kwaliteit van de gemeenschap.

komt, betekent ook danken. Gemeenschap
vieren heeft ook een relatie met het begrip

Wies Houweling

dankbaarheid. Dankbaarheid vier je samen.

‘Men zegt, dat in de gemeenten van de Labadie later na de avondmaalsviering
gedanst werd en dat werd dan vermeld als de grootste afwijking, die men zich
denken kon. Maar deze gemeenten zijn zich bewust geweest van het tekort
aan het jubelend verheffen van Gods Naam in het kerkelijk leven en hebben in
eigen samenkomsten daaraan een nieuwe vorm willen geven door met David te
huppelen voor het aangezicht des Heren.’
J.G. Woelderink in ‘Het pastoraat rond het heilig avondmaal’ (1952)
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Dankbaarheid als appel
Peter Hoogstrate, emeritus-predikant, is

van de eucharistie. En in het calvinisme

actief betrokken bij alles wat met liturgie te

heeft men de wekelijkse viering losgelaten.

maken heeft in de Protestantse Kerk. Geen
wonder dat hij zijn laatste studieverlof be-

Hoogstrate heeft ook peilingen gehouden

steedde aan een liturgisch onderwerp: de

naar de beleving in zijn toenmalige gere-

huidige beleving van de maaltijd van de Heer.

formeerde kerk, die van Ermelo. Ook hij
concludeerde dat ‘dankbaarheid aan God’,

Hoogstrate geeft een wat sombere toonzet-

‘liefde van Jezus’ en ‘gemeenschap’ veel

ting van het avondmaal aan het begin. ‘Het

herkenning genoten. Dat betreft ouderen

avondmaal mag zich niet in een grote popu-

en jongeren in zijn kerk. Daarnaast blij-

lariteit verheugen: het kerkbezoek is duidelijk

ken jongeren ook affiniteit te hebben met

minder dan in Woorddiensten’ ‘Hij noemt ook

gedachten over vrede. De waardering voor

cijfers van de Rooms-Katholieke Kerk. ‘In

het diaconaat kwam onvoldoende uit de

1966 nam nog 64,4 procent van de katholie-

verf. Ook het besef dat andere mensen de

ken deel aan de mis, in 1997 is dat slechts

huidige generatie voorgaan, geniet weinig

11 procent.’

herkenning. ‘Klaarblijkelijk heeft de praefatie, voor het sanctus: ‘Daarom met allen,

Zijn analyse zet vervolgens in bij een onder-

die….’ geen weerklank in de leefwereld van

zoek van de historische bronnen. Het accent

velen. Een tekort aan ‘katholiek’ denken’,

in de vroeg-christelijke gemeente ligt op

meent Hoogstrate.

dankbaarheid (‘eucharistia’) en ‘hoop op de
toekomst’ (maranatha). Hij gaat vervolgens

Er is in de beleving aan de maaltijd, of

in op de oudst bewaard gebleven maaltijd-

avondmaal, voor veel mensen veel veran-

orde, die van ‘De Didache’, een catechesege-

derd, verschoven is beter gezegd, aldus

schrift uit de eerste eeuw. De tekst verschilt

Hoogstrate. In één zin: dat de maaltijd

van wat tegenwoordig is geaccepteerd,

eerst en vooral dankbaarheid is, en dat

meent Hoogstrate. De zogenaamde instel-

dan aan God, onze vaderlijke schepper,

lingswoorden ontbreken bijvoorbeeld. En

aan Jezus, vriend en redder, en aan de

de volgorde in de liturgie is die van wijn en

Geestkracht die van beiden uitgaat. ‘Het is

daarna brood. Er is een brede christologie

wel een verschil of je aan het avondmaal

(niet alleen verwijzend naar de kruisdood van

gaat, omdat Jezus is gestorven voor jouw

Jezus) en er is een duidelijke retentio: een

zonden, en of jij dát wel waardig bent …

terugwijzing van de mensen die niet waardig

of dat je er hard hollend naar toe gaat om

zijn om aan te gaan.

God te danken, te zingen en iets moois te
ontvangen, het leven zelf voor onderweg’.

Hoogstrate ziet nogal wat breuken in de geschiedenis. Volgens hem kan je geen directe
lijn trekken vanuit de oudste overlevering
naar latere praktijken. In de Middeleeuwen
zijn de mensen op afstand komen te staan
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Aanbevelingen
Hieronder vindt u enkele aanbevelingen die opkwamen bij de kerngroep, eerst voor de
landelijke kerken en dan voor de kerken op plaatselijk vlak. De aanbevelingen hebben de
vorm van gespreksvragen, maar zijn niet vrijblijvend bedoeld. Daarom spreken we van aanbevelingen: we hopen dat u de daarin gelegen uitdagingen naar vermogen zult oppakken.
Natuurlijk beseffen we dat die mogelijkheden op plaatselijk vlak erg kunnen verschillen. Het
is aan u om uit te maken hoe dat in uw situatie ligt.

Kerken op landelijk niveau

Lokale raden, kerken, parochies

1. Kunt u als kerk op landelijk niveau de

1. Verken met elkaar de beleving van de

gegroeide herkenning rond de maaltijd

maaltijd van de Heer; wellicht ontdekt

van de Heer in de vijf elementen van

u dat u de viering door de diverse de-

Lima onderschrijven? Acht u het moge-

nominaties heen op vergelijkbare wijze

lijk om deze herkenning om te zetten

ervaart; op zelfde punten dankbaarheid,

in een verklaring van uw kerk en een

op zelfde punten verlegenheid.

uitnodiging naar andere kerken?
2. Bezoek een keer als gast een avond2. Kunt u op landelijk niveau zusterkerken

maalsviering of een eucharistieviering

vinden waar u zoveel herkenning in de

van een andere kerk; noteer wat u op-

beleving van de maaltijd van de Heer

valt en bespreek dit na afloop met men-

ziet, dat er afspraken overwogen zouden

sen uit de gemeente waar u op bezoek

kunnen worden voor verdere gastvrijheid

was. Helpt dit u om te herkennen waar

rond zijn tafel?

het om gaat?

3. Er zijn ook kerken met een andere visie

3. Kunt u tot een gezamenlijke tekst van

op de maaltijd van de Heer: bent u in

toenadering op plaatselijk niveau komen,

staat in het oecumenisch gesprek die

waarmee u herkenning rond de maaltijd

visie zo te verwoorden dat de betrokken

van de Heer benoemt zonder afstand

kerk zich daarin herkent?

te nemen van uw landelijke kerkelijke
organisatie? Zou een dergelijke tekst in

4. Ziet u mogelijkheden om u als kerk in
uw internationale kerkelijke en oecume-

een plaatselijk blad opgenomen kunnen
worden?

nische contacten meer in te zetten voor
gastvrijheid rond de tafel van de Heer?

4. Helpt deze manier van nadenken over de
beleving van de maaltijd van de Heer u
om ook mensen buiten de kerk te vertellen waar het om gaat?

beleving eucharistie en avondmaal
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Bijbelse gerechten
Je maakt brandnetelsoep in de paastijd. Ha-

met Bep Willers-van Oostwaard het boek

ringsalade met rode bietjes rond Pinksteren.

‘Zalig gebakken!’ Ze haalt daarin allerlei

Melk- en honingkoeken met Nieuwjaar. Wie

gerechten naar voren die gelinkt zijn aan de

meer over gerechten wil weten en aanslui-

christelijke, vaak rooms-katholieke, traditie.

tend bij de verschillende perioden van het

Voor veertig feestdagen zetten de vrouwen

(kerkelijk) jaar recepten zoekt, kan terecht

op de christelijke jaarkalender recepten

bij de website www.sameneerlijketen.nl.

als de speculaaspop uit Nederland en Sint-

Een groep van liefhebbers onderhoudt de

Maartenshoeven uit Polen; uit Duitsland

website voor de Raad van Kerken. Je vindt

komen de Maria Magdalenakoekjes; en de

hier veel informatie over voedsel, de sei-

Sint-Jacobstaart, dat moge duidelijk zijn,

zoenen en het kerkelijk jaar. Er zijn bijvoor-

stamt uit Santiago de Compostela. Recepten

beeld concrete suggesties voor kookboeken

en tradities uit heel Europa, vertaald voor

en natuurlijk vind je daar het werk genoemd

de Nederlandse keuken.

van de dominee-cuisinier Han Wilmink en
Tini Brugge, die de basis heeft gelegd voor

Vanessa van Koppen, remonstrant en ook

de ‘groene’ websites van de Raad. Tini

betrokken bij www.sameneerlijketen.nl,

schreef samen met hem, Janny de Moor en

schreef ‘Zalig Zoet’, een soortgelijk bak-

koks uit kloosters ‘Koken met bezieling’. Het

boek, maar met andere recepten.

boek volgt het jaar met 48 recepten.

Zo kun je thuis je verjaardag of je naamheilige uitzoeken, broodjes en koekjes bakken,

In interviews verwoordde Han Wilmink eer-

de verhalen erbij vertellen en de tradities

der het geheim van koken op bijbelse leest:

doorgeven.

‘Samen koken is een activiteit die mensen
samenbrengt en die mensen naast alle ge-

Voor wie al die maaltijden wat veel van het

zelligheid kokenderwijs, spelenderwijs met

goede wordt, is er dan nog de uitgave ‘Vas-

elkaar in gesprek brengt over hun drijfve-

ten’, geschreven door ds. Idelette Otten en

ren, hun geloof.’ Overigens blijft dominee

tekstschrijfster Olga Leever. Ze interviewden

Han Wilmink wel nuchter over zijn hobby.

diverse mensen om juist terughoudend te

De Bijbel is een geloofsboek en geen kook-

zijn als het gaat over eten.

boek. ‘De rode kleur van de linzensoep zegt
meer over Esau dan over de soep.’

Maarten Luther, eigenlijk een levensgenieter, pleitte ervoor. Het is goed regelmatig

Marian Geurtsen, lid van de werkgroep Vie-

te vasten, zo stelde hij, om je lichaam te

ren van de Raad van Kerken, schreef samen

onderwerpen en onder controle te houden.

Brood - Over het gebruik van ongezuurde of gezuurde broden is veel discussie geweest. Op het
concilie van Florence (1439) was dat een van de hoofdpunten. In de westerse traditie wordt ongedesemde brood gebruikt, de oosterse traditie het gedesemde brood.
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Het heilige slow food
Eén van de eerste dingen die je leert als

religieuze lading hebben: eten is ‘zalig’,

mens is: eten. Nog voordat je kunt praten en

‘hemels’, of zelfs ‘goddelijk’. Dezelfde

rekenen is er al een instinct van honger; of in

woorden gebruiken we bij slapen en bij

westerse landen moet je zeggen: instinct van

seks. Zonder die dingen zouden we ophou-

trek. In onze huidige cultuur maken we er

den te bestaan. Ze gaan over levenskracht

een hele cultus van. Je hoeft maar een krant

en vitaliteit. Het zijn de vitale basisbehoef-

op te slaan of te zappen langs de televisieka-

ten die blijkbaar het besef oproepen dat ze

nalen en je komt de verhyping van het voed-

heilig zijn.

sel tegen. Welke rol speelt voedsel in onze
samenleving? Peter Nissen, lid van de Raad

In vergelijking met de morele codes van

van Kerken namens de Remonstranten, sprak

pakweg vijftig jaar geleden valt natuur-

er onlangs over via de media.

lijk met name de gerichtheid op het lichaam op. Vroeger ging het over meer

Peter Nissen: Er is een enorme pre-occupatie

geestelijke idealen en waarden, nu over

met gezond, goed en verantwoord eten. We

lichamelijke. Zoals de schrijver Kees Fens

zoeken compensatie nu de morele codes van

het fraai zei: ‘De hemel is naar beneden

de klassieke religie zijn weggevallen. We

gekomen en ligt om ons heen, in scherven

willen richtlijnen over hoe we goed moeten

op de aarde.’ Ik vind de aandacht voor

leven. Het liefst van tv-koks die ze met gezag

het lichamelijke een belangrijke correctie

aan ons opleggen. Bijna panisch verlangen

op de exclusieve focus op het geestelijke.

we naar regels: hoe we goed moeten eten,

Als vroeger iets lekker was, was het genot

dat we veel aan beweging moeten doen. Het

en dus verdacht. Je kunt die zin van Fens

is opmerkelijk hoe ontvankelijk we zijn voor

koppelen aan de incarnatie, dat de hemel

stemmen die ons met gezag opleggen hoe we

dus letterlijk z’n intrek heeft genomen ‘in

moeten leven. Denk maar aan de overheids-

het vlees’. Maar onze gerichtheid op het

campagnes tegen roken. Die zijn ontzettend

lichaam draagt wel opnieuw het risico van

effectief geweest.

eenzijdigheid in zich. Je moet het lichaam
niet gaan losmaken van het transcendente.

Op deze manier compenseren we de religie

En ook nu draait het blijkbaar nog steeds

en ook de autoriteiten die ons ontvallen zijn.

om beheersing. Ik denk aan al die mensen

Je hebt zelfs tv-zenders waar de hele dag

die ik op zondagochtend zie joggen, terwijl

kookprogramma’s op zijn. Het is een nieuwe

ik naar de kerk fiets. Die zichzelf in kleur-

cultus geworden. Ik vind het dan ook interes-

rijke pakjes lopen te pijnigen. Het zijn de

sant om op te merken dat veel bijvoeglijke

welbekende ascetische praktijken waarmee

naamwoorden die we bij eten gebruiken een

het lichaam gedisciplineerd moet worden.

beleving eucharistie en avondmaal

47

De joodse sedermaaltijd
In joodse kring wordt één maal per jaar het

en radijs) zijn een symbool van de bittere

verleden tot leven gewekt: dat is wanneer

omstandigheden van toen. En het bruine

de jaarlijkse sedermaaltijd wordt gehou-

sausje waarin alles wordt ingedoopt, heeft

den. Joodse gezinnen komen samen rond

niet voor niets deze kleur: het ziet er uit

een feestelijk gedekte tafel om te vieren,

als leem, omdat de Hebreeuwse slaven als

hoe het volk Israël duizenden jaren geleden

dwangarbeid tichelstenen moesten vervaar-

bevrijd werd uit de slavernij in Egypte. Het

digen.

is het joodse Paasfeest (Pesach) dat het
absolute hoogtepunt in het godsdienstig

Aan de maaltijd klinken de verhalen over de

leven vormt.

geschiedenis van destijds. Iedereen wordt
erbij betrokken. Zo is het de taak van één

Natuurlijk zijn er meer momenten gedu-

van de jongste kinderen om (netjes in het

rende het jaar waarop het verleden wordt

Hebreeuws!) de vragen te stellen, die het

herdacht. Maar op het Pesachfeest gebeurt

verhaal inleiden: ‘Waarom is deze avond

meer dan terugkijken: hier wordt de ge-

anders dan alle andere avonden?’ En dan

schiedenis herbeleefd. Alles bij de seder-

volgt het relaas van de verdrukking in

maaltijd herinnert aan het verleden en stelt

Egypte, van de tien plagen die de bevrijding

de deelnemers in staat om de verwondering

inleidden en van de uiteindelijke nachtelijke

over wat eens gebeurde, opnieuw mee te

uittocht.

maken. Er is in de eerste plaats natuurlijk
het aparte brood, de platte, ongedesemde

Een eeuwenoud liturgieboek wordt bij deze

matzes. Ooit heeft men zulk brood gegeten,

sedermaaltijd gebruikt. Eén van de mooiste

haastig gebakken zonder het deeg te laten

zinnen eruit luidt: ‘In elk geslacht is ieder-

rijzen, omdat men klaarstond om op weg

een verplicht zich zo te beschouwen alsof

te gaan naar het eigen land. En dat karige

hij zelf uit Egypte is getrokken. Niet alleen

brood herinnert nog steeds aan de ellende

onze voorouders heeft God verlost maar ook

van het slavenbestaan.

ons heeft hij met hen bevrijd.’ Het verleden
bepaalt het heden. Is dat bij de christelijke

Ook wat er verder op tafel ligt bij de seder-

maaltijd van de Heer anders?

maaltijd brengt de tijd in Egypte in herinnering. De ‘bittere kruiden’ (mierikswortel

Jan Peter Schouten

Hostiebakkerij - Het bakken van hosties is werk dat vanouds grotendeels door vrouwelijke
religieuzen werd gedaan. Met name voor in beslotenheid levende kloostergemeenschappen
vormde dit een passende vorm van werk. Een hostie wordt gemaakt van tarwebloem en
water, vermengd tot beslag. Er zijn twee bakkerijen in Nederland waar men hosties maakt: de
hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel (verbonden aan het voormalige kloosterinstituut) en de zusters
Clarissen van het klooster Sint Josephsberg te Megen.
Protestantse kerken plegen brood te gebruiken. Ze kopen het bij een plaatselijke bakker.
48

beleving eucharistie en avondmaal

Ter overweging
Eucharistische levenshouding

Serieus

Eucharistie’ komt van het Grieks en betekent

Protestanten zullen de uitdaging van

‘dankzegging’. Het is danken voor Jezus’

katholieke zijde inzake de noodzaak van

liefde op leven en dood. Danken dat we zo

conciliaire ambtelijke structuren serieus

iemand als Jezus onder de mensen mogen

moeten nemen; zij kunnen zich daaraan

tellen want dat geeft uitzicht op hoe mensen

niet onttrekken door zich te beroepen op

echt bedoeld zijn. En niet alleen de mensen,

een als bestaand veronderstelde ‘diepere’

maar de hele schepping bestaat om uiteinde-

eenheid in Christus, die zichtbaar wordt in

lijk alleen maar ‘goed’ en ‘zeer goed’ te zijn,

de sacramenten. Katholieken van hun kant

zoals het scheppingsverhaal het uitdrukt. Een

zullen het gesprek moeten aangaan over

eucharistische levenshouding heeft weet van

de vraag of de duiding en beleving van het

het feit dat alles wat echt waardevol is in het

sacrament van doop en avondmaal in pro-

leven ‘geschenk’ is. Een geschenk is gekre-

testantse kringen niet meer overeenkomst

gen en is dus geen ‘bezit’ dat werd toege-

en gemeenschap tussen beide tradities

eigend. Leven vanuit de eucharistie is dus

zichtbaar maakt dan wel wordt gezegd: zij

het tegenovergestelde van consumentisme.

kunnen zich aan die vraag niet onttrekken

(…). Deze houding van dankbaarheid leidt

door de (h)erkenning van de sacramenten

als vanzelfsprekend tot een ‘weerhoudende

zonder meer afhankelijk te maken van vol-

liefde’, of anders gezegd ‘ascese’. Het is de

ledige wederzijdse ambtserkenning.

kunst van het eenvoudig leven, vrij van alle
ambities die een mens verleiden tot een valse

Leo Koffeman in ‘Het goed recht

identiteit en die hem en haar in een impasse

van de kerk’ (2009)

doen belanden zoals we die nu beleven. Het
is weten dat we geen goden zijn en dat is
juist bevrijdend.
Joris Vercammen tijdens
de klimaatloop (2015)

Amish - De Amish-people in de Verenigde Staten kennen verschillende rituelen bij
geboorte, ziekte en rouw. De gemeenschap neemt deel aan de vreugde en het
verdriet van een familie. Bij een begrafenis is er een gemeenschappelijke maaltijd. Het
markeert de overgang van het rouwritueel naar de terugkeer in het dagelijkse leven.
Het gemeenschapsgevoel wordt zo versterkt. De dood wordt niet ontkend, maar met
het gemeenschapsritueel onderstreept men de kracht van het leven.
beleving eucharistie en avondmaal
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Moeilijke woorden
Eucharistie en avondmaal kennen talloze woorden en begrippen die voor buitenstaanders
een geheimtaal lijken te zijn. Daarom geven we hieronder een woordenlijst, om makkelijker
over de termen te kunnen nadenken en erover te praten met kinderen en met mensen binnen of buiten de kerk.

Altaar

Tafel die in de kerk is geplaatst met het oog op het maaltijdritueel. Hierop plaatst

de voorganger brood en wijn en bidt erover zodat ze meer worden dan brood en wijn;
dit mysterie maakt het altaar tot een gewijde plek.

Avondmaal

Synoniem voor ‘eucharistie’, gebruikt omdat Jezus deze maaltijd instelde op

de avond voor zijn lijden, toen hij met zijn leerlingen het paasmaal vierde en zei ‘blijf
dit doen om Mij te gedenken’.

Bloed

De wijn in de eucharistie verwijst naar het bloed van Christus; symboliseert en

bevat zijn levenskracht.

Brood zie ‘lichaam van Christus’.
Censura morum Kritisch nadenken over jezelf en anderen, voorafgaand aan de viering
van de maaltijd.

Consecratie

Mystiek moment in de eucharistie waarbij brood en wijn de meerwaarde

krijgen van lichaam en bloed van Christus.

Epiklese Het aanroepen van de heilige Geest.
Eucharistie Dankzeggingsmaaltijd. Na een dankgebed tot God brood en wijn delen om
verbonden te zijn met de Heer en elkaar.

Hostie Het geconsecreerde brood in de eucharistie.
Lichaam van Christus Zowel het brood van de eucharistie als de kerk van de Heer
worden aangeduid met ‘lichaam van Christus’. In 1 Korintiërs 10 en 11 gebruikt Paulus
deze term eerst voor de gemeente en daarna voor het brood dat wij eten. Augustinus
zei daarom: ‘Ontvang wat je bent en word wat je ontvangt’.

Maaltijd (van de Heer)

Gezamenlijk nuttigen van brood en wijn waardoor deelnemers

verbonden zijn met Christus en door Hem met elkaar.

Mystagogie Inwijding in het bewustzijn van symboliek.
Offer Christus heeft de betekenis die de offers in de rituelen van het oude Israël hadden,
op zichzelf betrokken. Ook die offermaaltijden voedden de gemeenschap en de verzoening met God en elkaar. Als bijvoorbeeld Leviticus 7 meermalen spreekt over ‘het vlees
van het vredeoffer eten’ en we dan Jezus horen zeggen ‘wie mijn vlees eet’ (Johannes
7:54), is daarmee geen kannibalisme bedoeld, maar duidt hij zichzelf aan als vredesoffer; zijn ‘vlees’ is het brood van de eucharistie, het lichaam van Christus.

Pasen

Dag waarop Jezus uit de doden is opgestaan. Hierdoor krijgt de eucharistie een

feestelijk karakter: de Emmaüsgangers (Lucas 24) herkenden de Levende Heer bij het
breken van het brood.
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Pesach-maaltijd

Maaltijd in de joodse traditie, die de bevrijding uit de dood van Egypte

viert. De eucharistie in de christelijke traditie draagt de sporen van deze joodse Paasmaaltijd.

Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie

De aanwezigheid van Christus in de eucharistie.
De verandering van brood en wijn, die in de eucharistie worden

‘opgeladen’ met Christus’ levenskracht en zo zijn lichaam en bloed worden.

Witte Donderdag

Dag voor Goede Vrijdag, waarop Jezus de Pesach-maaltijd vierde met

zijn leerlingen, voorafgaand aan zijn dood, en zijn Maaltijd instelde.

Grote goedheid
Vol vertrouwen op uw goedheid, Heer,
en uw grote barmhartigheid,
kom ik bij U aan,
een zieke bij zijn arts,
een hongerige en dorstige
bij de bronnen van het leven,
een bezitloze
bij de koning van de hemel,
een dienaar bij zijn heer,
een schepsel bij zijn schepper,
een ontredderd mens
bij zijn milde trooster.
Thomas a Kempis in
‘De navolging van Christus’
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Joods sabbatsgebed
Deze dag zij geëerd boven alle dagen,
want op haar rust de Eeuwige Rots.
Dit is de eerste dag van heilige samenkomsten,
deze dag van rust, deze heilige sabbat,
dus allen zeggen kiddush (heiliging) over de wijn,
en terwijl we eenheid zoeken
zegenen we de broden.
Deze dag zij geëerd boven alle dagen,
want op haar rust de Eeuwige Rots.
Eet goed voedsel en drink goede wijn;
zij die God dienen is dit alles gegeven:
Kleren om te dragen, delen van brood,
vlees en vis en allerlei smakelijke gerechten.
Deze dag zij geëerd boven alle dagen,
want op haar rust de Eeuwige Rots.
Laat niets ontbreken op deze dag.
Eet, wees voldaan en zegen de Eeuwige,
je God, die je liefhebt,
die je heeft gezegend
onder alle mensen.
Deze dag zij geëerd boven alle dagen,
want op haar rust de Eeuwige Rots.

52

beleving eucharistie en avondmaal

