
          24 oktober 2020 
Gemeente, 
 
Op D.V. zondag 1 november hopen we avondmaal te vieren. We weten ons geroepen om dat tot 
Christus gedachtenis te doen, totdat Hij weerkomt. In deze tijd is het niet mogelijk om iedereen te 
nodigen in de kerk. Terwijl dat wel een onderdeel van de viering is; het samenkomen rond brood 
en wijn. Toch menen we dat het niet goed is om de viering uit te blijven stellen. Daarom is er 
zondag voor de nieuw belijdende leden en voor een klein aantal gemeenteleden die dan aan de 
beurt zijn om in de kerk te komen een viering in de kerk. 
We vragen de gemeente thuis om zo mogelijk tegelijkertijd weliswaar op afstand de viering mee 
te maken. U kunt thuis in gedachten de viering meebeleven, maar ook als u dat wilt, meedoen. 
Hieronder staat een handreiking om u daarbij te helpen. 
Er is in de morgendienst een avondmaalsviering in de kerk, in de Regenboog kunnen de ouders 
van de jonge kinderen meevieren. 's Avonds is er nog een viering en dankzegging in de kerk. 
Gemeenteleden worden via kerktijd.nl uitgenodigd voor de diensten. 
 
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. 
 
Met hartelijke groet, 
in Christus verbonden, 
 
Aart Oppelaar 
06-47018616 
scriba@hervormdhazerswoude.nl 
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Handreiking voor thuisviering Heilig Avondmaal 
 

Inleidend 

In de afgelopen maanden hebben wij kerkdiensten gevierd op een manier zoals we dat 

eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Vanuit huiskamers verbonden aan een 

livestream vanuit de kerk. Hoewel we niet fysiek samenkomen, zeggen we toch dat we met 

elkaar verbonden zijn. In die lijn willen we nu ook het avondmaal vieren. 

Kort gezegd zijn er een drietal manieren om het avondmaal mee te vieren: thuis, in de kerk 

en in de Regenboog. Omdat de capaciteit beperkt is, zal het merendeel van de gemeente 

nog altijd vanuit huis de viering meemaken. We doen dat in diepe verbondenheid. Deze 

handreiking is bedoeld om bij die thuisviering te helpen. 
 

 

 
 

 
Niet alleen! 

Zoals elke zondag voelen we ons ook via de livestream met elkaar en met Christus 

verbonden. Bij de viering van het avondmaal willen we benadrukken dat het niet goed is 

als iemand alleen is. De avondmaalsviering is teken van verbondenheid bij uitstek. Juist 

daarom roepen we je op om zoveel als mogelijk samen te vieren. Probeer elkaar op te 

zoeken in de huiskamers. Kijk daarbij ook om je heen (in je eigen wijk of huiskring) en regel 

met elkaar dat niemand alleen is.  

Doe dit alles uiteraard wel met wijsheid als het gaat om de corona-maatregelen. Houd 

voldoende afstand en bereid je op de viering goed voor. We weten ons, hoe dan ook, in 

Christus verbonden! 

Voorbereiding – brood, wijn, tafel 

Net zoals we ons geestelijk voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal, is het ook 

belangrijk om de viering thuis praktisch voor te bereiden. We roepen je op na te denken 

over hoe het bijzondere karakter van Avondmaal thuis benadrukt kan worden en je daar 

tijdig op voor te bereiden. 

 
- Zorg voor voldoende passend brood voor alle deelnemers. 

Er gelden geen speciale regels voor het brood. Neem bijvoorbeeld een Turks brood 

dat je daadwerkelijk breekt, of snijdt vooraf stukjes uit een paar kleine witte 

bolletjes of een halfje wit. 

 



- Zorg voor voldoende wijn of druivensap. 

Ook hier kun je zelf kiezen. Als je met huisgenoten avondmaal viert dan kun je een 

beker rond laten gaan. Als je gasten ontvangt, zet dan kleine (borrel)glaasjes of 

bekertjes met een kleine hoeveelheid wijn of druivensap klaar. 

 
- Zet alles zondagmorgen klaar op een passende plaats. 

Een plaats en aankleding doet ertoe. Hierin kun je zelf in de eigen situatie het beste 

overwegen wat passend is. Ben je bijvoorbeeld gewend de dienst te volgen op de 

bank, maak dan je eetkamertafel of een andere tafel klaar als avondmaalstafel. 

Zet voor iedereen eigen brood en wijn klaar en 

zorg voor voldoende ruimte om de tafel heen.  

 

 

 

 

 

- Maak afspraken. 

Bespreek van tevoren of voor alle deelnemers aan de dienst duidelijk is hoe de 

viering zal verlopen: belangrijk voor een eerbiedig verloop van de viering. Loop 

samen ook even onderstaande uitwerking van de viering door. 

Een goede voorbereiding is belangrijk. Toch, er kan altijd iets anders gaan dan 

voorzien. Schrik daar niet van. Hoofdzaak is en blijft dat we samen, al dan niet via de 

digitale weg, deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Hij kent ons. Hij nodigt ons. Wij 

volgen gehoorzaam Zijn opdracht: doe dit tot mijn gedachtenis. 

Viering – Van stream naar huiskamer en weer terug 

De dienst volg je op de gebruikelijke manier. Tijdens de 

dienst ga je na het avondmaals-onderwijs met elkaar 

rondom de eigen avondmaalstafel staan of zitten. 
 

- Instellingswoorden. 

In de dienst zullen vervolgens de instellingswoorden worden gesproken: “Het brood 

dat wij breken…; de beker van de dankzegging…” 

Op het moment dat in de stream vanuit de kerk brood en wijn worden gedeeld, 

doen we dit zo mogelijk thuis ook mee.  

 
- Viering aan de tafels en in de huiskamers 

Vier het avondmaal met diegenen met wie je samen bent. Voel je tegelijk verbonden 

met al die anderen elders in het besef dat zowel in de huiskamers als in de kerk en 

Regenboog vanaf hier hetzelfde gebeurt. 
 

 
 
 

 


