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We hadden met het hele gezin een wandeling door Vlaardingen gemaakt, op een zondag-

middag in de zomer. Ik was toen vijf of zes jaar. Het liep tegen vijven toen we in de buurt van 

de Pniëlkerk kwamen. Mijn ouders zeiden: “Onze eigen kerk halen we niet meer; laten we 

hier maar naar de kerk gaan.” Toen we naar binnen liepen, zagen we allemaal mannen in 

zwarte pakken die wagentjes vol schalen en bekers voor zich uit duwden. “Oh nee,” hoorde ik 

mijn ouders tegen elkaar zeggen, “Avondmaal! Dat is niks voor de jongens. Kom, we gaan 

naar huis!” En ik kreeg het idee dat het Avondmaal een langdradige, weinig inspirerende 

gebeurtenis was, waar voor een kind weinig tot niets te beleven viel.  

 

Sinds die tijd is er in vele kerken heel wat veranderd. De lange, belerende Avondmaalsformu-

lieren werden vervangen door een veel meer op vieren gerichte liturgie, en in steeds meer 

kerken werden de kinderen tot de Avondmaalsviering toegelaten. Toch is het Avondmaal nog 

steeds een plechtige, naar zwaarmoedigheid neigende bijeenkomst die voor kinderen (en ook 

voor heel wat volwassenen) niet echt boeiend of uitnodigend is. Dat heeft ongetwijfeld met de 

vorm te maken: met wat we zeggen en zingen, en met de tijd die het in beslag neemt. Maar ik 

denk dat het dieper zit dan de vorm; het heeft óók te maken met de inhoud, met onze visie. In 

2001 sprak de kerkenraad van de Fonteinkerk uit dat het hart van het Avondmaal ligt in het 

geloof dat Christus is gestorven voor onze zonden. Deze uitspraak werd in 2005 of 2006 nog 

weer eens bevestigd. Dat is een klassieke stellingname die de blik naar het verleden richt, naar 

de dood van Jezus. In het brood zien we zijn gebroken lichaam, en in de wijn herkennen we 

zijn vergoten bloed. We denken aan het offer van Jezus, maar daarmee ook aan de zondigheid 

van de mens die dat offer noodzakelijk maakte. Het is deze blik op het verleden, deze nadruk 

op de dood van Christus en de zondigheid van de mens, die maakt dat onze Avondmaals-

vieringen altijd wat ingetogen en zwaarmoedig zijn. In mijn eerste gemeente zei de leiding 

van de kindernevendienst op een keer tegen mij: “Maar we zijn toch verlost van die zonde? 

Door het offer van Jezus zijn wij toch vrije, met God verzoende mensen? Dan zouden we toch 

féést moeten vieren aan het Avondmaal?” En ze versierden de kerk met ballonnen toen er 

weer een Avondmaalsviering aanbrak. Het hielp helemaal niets: de sfeer bleef plechtig en 

ingetogen, verstild en zwaarmoedig. 

 

Moeten we dus hiervan af? Dat zal niet lukken; zonder terugdenken aan het verleden is een 

Avondmaalsviering geen Avondmaalsviering meer. Als Jezus met zijn leerlingen rond de tafel 

zit, geeft Hij hun de uitdrukkelijke opdracht om telkens aan Hem te blijven denken: “Doe dit, 

telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Brood en wijn zijn de symbolen die onze gedachten 

bepalen bij het leven en sterven van Jezus, die kwam om een nieuw verbond tussen God en 

mens mogelijk te maken. Het motief van het offer (en het gedenken van dat offer) is onlos-

makelijk verbonden met de viering van het Avondmaal. Het terugdenken aan offer, lijden en 

kruisdood maakt het lastig om een feestelijke stemming te creëren. Wel kunnen we zeggen: 

“Het is eenzijdig om alleen op dàt motief de nadruk te leggen.”  

 

Er is immers een tweede motief: het motief van de gemeenschap, van de verbondenheid. 

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te 

eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.” Hij verlangt naar dit samenzijn, naar de saam-

horigheid van deze bevrijdingsmaaltijd. Jezus wil de verbondenheid met zijn volgelingen 

vieren aan deze tafel. Dit motief richt onze blik naar het heden, naar het hier en nu. Wij vieren 

de gemeenschap met Jezus als de levende Heer, en daarmee ook de verbondenheid met elkaar. 

De kerk heeft altijd naar woorden gezocht om de aanwezigheid van Jezus als de levende 



Gastheer te omschrijven. In de Middeleeuwen omschreef men het als het geheim van de trans-

substantiatie: Christus is letterlijk, bijna lijfelijk aanwezig in de tekens van brood en wijn. 

Luther bleef nog dicht bij dit Middeleeuwse realisme, door te omschrijven dat Christus in, 

met en onder de tekens van brood en wijn in ons midden was. Calvijn begint het geheim te 

vergeestelijken, door te stellen dat Christus in het Avondmaal wel aanwezig is, maar dan in de 

gedaante van de Geest. Zwingli gaat nog een grote stap verder, door te zeggen dat Christus 

alleen in onze gedachten, in ons hart aanwezig is, dus niet in de realiteit. Hoe het ook zij, het 

motief van de verbondenheid richt onze blik op Jezus als de aanwezige Gastheer, maar ook, 

omdat wij allen gasten van die ene Gastheer zijn, op elkaar. Dit motief doorbreekt het 

individualisme van de Avondmaalsbeleving. 

 

Ik wil geen enkele vorm idealiseren, maar ik vind dat “onze” vorm van de kring in de kerk op 

een prachtige manier dit motief van gemeenschap en verbondenheid benadrukt. We reiken het 

brood en de wijn aan elkaar aan, zoals we dat ook aan een tafel zouden doen. We kunnen 

elkaar aankijken, we kunnen contact maken. Veel méér dan de “zittende” of de “lopende” 

vorm laat onze kringvorm zien dat we het Avondmaal samen, als gemeenschap vieren. Onze 

blik wordt naar het heden gericht, naar de verbondenheid van vandaag. Ik heb sterk de indruk 

dat deze verbondenheid voor velen van ons het hoofdmotief bij het Avondmaal is; we vieren 

het geheim van de gemeenschap. Een prachtig motief, maar ik heb jullie in mijn preek op de 

Gemeentezondag verteld dat ik een risico zie in de toenemende nadruk op verbondenheid en 

medemenselijkheid: het risico dat de verbondenheid met elkaar steeds meer in de plaats komt 

van de verbondenheid met God. Daarom laat ik heel bewust de gemeente bij elke Avond-

maalsviering zeggen: “Zo wil de Heer bij ons zijn!” Met die woorden brengen we onszelf en 

elkaar in herinnering dat Jezus wèrkelijk in ons midden is. “In de gedaante van de Geest,” 

moet ik erbij zeggen, want ik ben in dit opzicht calvinist. 

 

Er is nog een derde motief. “Ik zal geen pesachmaal meer eten,” zegt Jezus tegen zijn leer-

lingen, “voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God.” Daarmee 

richt Hij onze ogen naar het Koninkrijk, naar de toekomst. In de Bijbel gebeurt dat veel vaker, 

dat een maaltijd wordt verbonden met toekomst. De grote toekomst van het Messiaanse 

Vrederijk wordt diverse malen beschreven als een groot feestmaal. In Jesaja 25 bijvoorbeeld 

beschrijft de profeet het visioen van Gods uiteindelijke feestmaal op de berg Sion: alle volken 

zitten daar bijeen aan tafels, waar zij de heerlijkste gerechten eten en de mooiste wijnen 

drinken. God zelf is daar de Gastheer, die rondgaat om van alle aanwezigen de tranen voor-

goed af te wissen. Dit motief van het komende Koninkrijk speelt ook in het Avondmaal mee: 

we krijgen als het ware een voorproefje van dat allesomvattende feestmaal, we doen even net 

alsof de Bruiloft van het Lam al is aangebroken. Want uiteindelijk gáát het om die toekomst; 

het verleden, het offer van Jezus kan pas echt tot zijn recht en tot zijn bestemming komen 

door het aanbreken van dat Koninkrijk. Jezus’ leven en sterven staan in het teken van dat 

eeuwenoude visioen: een wereld van vrede en gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hij 

offert zichzelf op voor een toekomst van heil. En de gemeenschap van de kerk, de verbonden-

heid van vandaag is bedoeld om de gerichtheid op die toekomst te versterken. In de kerk, in 

de gemeenschap van Christus worden we opgeroepen om naar de toekomst te blijven kijken, 

om getuigen te zijn van Gods bedoelingen en plannen met deze wereld. Niet de bestaande 

orde accepteren, niet ons berustend neerleggen bij alle onrecht en onvrede, maar blijven 

hopen op een andere wereld, en waar mogelijk ook tekens, voortekens oprichten van die 

andere wereld. Dan zullen we die andere wereld ook zien oplichten, soms, even. 

 

Dit toekomstmotief geeft aan het Avondmaal ook een maatschappelijke, soms zelfs politieke 

betekenis. Er loopt een rechtstreekse lijn van de liturgische taak naar de maatschappelijke taak 



van onze diakenen: het uitdelen van brood en wijn heeft direct te maken met het uitdelen van 

geld en goederen aan mensen in nood. En als gemeenteleden zich inzetten voor een betere, 

meer sociale en humane samenleving, of voor een eerbiediger omgang met de aarde en ons 

leefmilieu, - dan heeft ook dat te maken met de hoopvolle gerichtheid van de gemeente op de 

toekomst die God ons belooft, op het komen van zijn Koninkrijk. We geloven daarin, we 

hopen daarop, en we proberen vanuit die verwachting al tekens daarvan zichtbaar te maken. 

 

Ook bij het bidden van het Onze Vader komt die toekomst aan de orde: “Uw Koninkrijk 

kome”. Ook dat geeft stem aan het verlangen dat in het Avondmaal meezingt. Augustinus 

zegt in een preek over het gebed dat Verlangen twee dochters heeft: Woede en Moed. Want 

als mensen diep geraakt worden door alle geweld en onrecht op de wereld, dan voelen ze 

woede, vanwege de pijn die het bestaan hun aandoet. Tegelijk voelen ze de wens om iets te 

gaan doen, om iets te veranderen aan al die ellende. De moed is daarom een uiting van het 

verlangen, van de bereidheid om het beste te geven van wat een mens geven kan. Bidden kan 

helpen om dat verlangen te blijven voelen, om je woede om te zetten in moed, om toekomst te 

blijven zien en je voor die toekomst in te blijven zetten. Ook het vieren van het Avondmaal 

kan zo helpen om naar de toekomst te blijven kijken, en het verlangen naar die toekomst hoog 

te houden. Met elkaar even doen alsof het Koninkrijk al is aangebroken, alsof verdriet en 

zorgen, oorlogen en natuurrampen al verleden tijd zijn. Al vierend leren we weigeren om aan 

de bestaande wereld het laatste woord te geven, leren we uitkijken naar het grote feest- en 

verzoeningsmaal voor alle volkeren. De blik op het offer van Jezus maakt ons nog ingetogen, 

maar de toekomst geeft zicht op een feest. 

 


