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Samen aan tafel
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In veel van 'onze' kerken wordt het avondmaal aan tafels gevierd.
In veel kerken. Niet in alle.
Er zijn er ook waar brood en wijn vóór in de kerk aan een tafel gebroken en vergoten worden en daarna de kerk worden
ingebracht. Schaal en beker gaan de rijen door en ieder die ertoe gerechtigd is, neemt ervan.
De laatste tijd zijn er ook gemeenten die de 'gaande avondmaalsviering' kennen. Men zit niet meer aan tafel, maar loopt -
terwijl de gemeente zingt - in een lange rij langs ambtsdragers, die voorin de kerk aan ieder die langskomt, gebroken brood
en vergoten wijn uitreiken.
De reden om niet aan tafels het avondmaal te vieren, kan te maken hebben met gebrek aan ruimte: de kerkzaal is voorin
niet groot genoeg om er een lange tafel op te stellen.
Een andere reden is dat er bij viering aan tafels sprake is van een onevenredig tijdsbeslag op de eredienst: vaak is er naast
de avondmaalsviering geen plaats meer voor een andere preek dan die over 1 Korintiërs 11:23-29 in het
avondmaalsformulier.
En bovendien: een avondmaalsviering waarvoor alleen 's morgens al vijf of nog meer tafels nodig zijn, levert een
oneerbiedige herhaling van liturgische handelingen en een versnippering van de eenheid van de gemeente op. We zitten niet
aan één, maar aan zes of zeven tafels.

Voor welke vorm van avondmaalsviering men kiest, staat in de vrijheid van de kerken. De bij ons zo vertrouwde viering
aan tafels blijkt, als je in het buitenland komt, een typisch Nederlands verschijnsel of tenminste van Nederlandse komaf. En
als we terugkijken in de geschiedenis, is het zeer de vraag of de reformatoren het avondmaal aan tafels hebben gevierd.
Reden om te zeggen dat een viering aan tafels de enige wettige manier van avondmaalvieren vormt, is er dus niet.
Voor andere vormen van avondmaalsviering wordt vaak gekozen vanwege de nadelen cq schaduwzijden van de viering
aan tafels. Ik wil graag op het mooie ervan attenderen en laten zien dat er ook veel verloren gaat als we zonder dwingende
reden de viering aan tafels opgeven.

De achtergrond
Wat zou de achtergrond van onze viering aan tafels kunnen zijn?
Ik denk allereerst het feit dat het avondmaal een maaltijd is. Het wordt in het Nieuwe Testament 'de maaltijd van de Here'
genoemd, en zelfs 'de tafel van de Here' (1 Kor. 10:21).
In de eeuw van de Reformatie kwam daar nog eens bij dat op dit maaltijd-karakter sterke nadruk gelegd moest worden
tegenover de offer-idee van de mis. Dat kreeg liturgisch gestalte in de vervanging van het altaar door de kansel en ... de
tafel!
In de derde plaats zou de viering aan tafels te maken kunnen hebben met de liefdemaaltijd die in de oude christelijke kerk
aan de avondmaalsviering werd verbonden. Als de gemeente avondmaal vierde, ging ze samen aan tafel en at ze vervolgens
gezamenlijk van wat de rijken hadden meegenomen naar de kerk. De gemeenschap die de Heilige Geest aan het
avondmaal deed genieten, werd tastbaar in de diaconale verzorging van de armen. Zij aten mee van de door de rijken
gedekte tafel.
Tenslotte valt te wijzen op de fraaie symboliek. In het genodigd worden door ouderlingen komt de nodiging van Christus
tot uiting. In het van haar plaats opstaan en het aanschuiven aan de tafel van Christus toont de gemeente haar
geloofsactiviteit en wordt ze zichtbaar: met haar actieve aangaan belijdt ze niet alleen dat ze haar heil búiten zichzelf zoekt,
maar verkondigt ze ook de dood van haar Here: haar leven ligt in Hem die Zich voor haar gaf op Golgota. Daarbij passeert
ze de ouderlingen die tafelwacht zijn: die brengen de heiligheid van de tafel tot uitdrukking. Aan tafel zit ze vervolgens als
het huisgezin van God, als de gemeenschap der heiligen: één Here, één geloof, één heilige dis, allen hetzelfde brood en
dezelfde beker.

Maaltijd
Aan het avondmaal proeven we de liefde van God en genieten we de gemeenschap met Christus. Daar gaat het avondmaal
om: we gedenken Christus.



Maar dat doen we, als het goed is, niet als individuen, maar als gemeente, als broeders en zusters. Christus kwam immers
om zijn vólk te verlossen en in zijn bloed een nieuwe gemeenschap te stichten?!

Eten en drinken kun je op verschillende manieren.
Je kunt een hap uit de muur halen en een plastic bekertje in een automaat plaatsen. Dan krijg je je natje en je droogje.
Maar met de mensen om je heen heb je niets. Je weet vaak niet eens wie ze zijn. Het is een puur individueel gebeuren. Er
zal onder ons wel niemand zijn die het vieren van het avondmaal met een dergelijke wijze van eten geassocieerd wil zien.
Het is, in welke vorm je het ook viert, wel het heilig avondmaal!
We vergelijken het avondmaal liever met een maaltijd. Dan zit niet ieder voor zich, maar dan zit je samen aan tafel. Het
gaat maar niet alleen om wat je zelf binnenkrijgt en of dat lekker is, maar ook om de gezelligheid aan tafel. Je vormt een
gezelschap.

Pascha en liefdemaaltijd
Die tafelgemeenschap was al belangrijk bij het Pascha in het Oude Verbond.
De HERE verbood uitdrukkelijk het paaslam aan mootjes te hakken: het moest 'intact' en als paaslam herkenbaar blijven.
Dat hield tegelijk in dat niemand zijn eigen stuk kon pakken en ergens apart kon gaan zitten. Het paaslam verenigde het
gezin om de tafel. Zelfs als voor een bepaalde familie een paaslam te groot was, mochten ze er niet een stuk afhalen en dat
bij de buren brengen. Nee, het lam moest heel blijven. Dan moesten de buren maar komen eten. Het paaslam bond samen.
In het Nieuwe Verbond is het niet anders.
We herinnerden al aan de praktijk van de oude kerk. Ook daar ging het bij het avondmaal om méér dan eten en drinken.
Toen er in Korinte waren bij wie het er alleen maar om ging dat zij hun portie binnenkregen, zei Paulus: wat is dat voor
ordinair gedoe, dat heeft niets te maken met het eten van de maaltijd van de Here (1 Kor. 11:20)! Wie het brood en de
beker van de Here eet en drinkt, weet zich verbonden met zijn broeders en zusters.
Die verbondenheid kwam in de oude kerk uit, zoals gezegd, in de diaconale liefdemaaltijd, die aan het avondmaal was
verbonden. Die vorm van hulpverlening kennen wij vandaag niet meer. Wij hebben de avondmaalscollecte voor de
diaconie, die nog altijd aan die oude gewoonte herinnert. We zitten niet aan het avondmaal zonder óm en vóór de
onderlinge gemeenschap te geven.

Tafelgemeenschap
Het is juist vanwege het element van de onderlinge gemeenschap dat de viering aan tafels zo mooi is. Daar belééf je die
gemeenschap.
Je zit samen aan tafel. Je kijkt elkaar niet op de rug, maar ziet elkaar in het gezicht.
Je ziet ineens iemand die je al een tijd niet meer hebt gezien of gesproken: na de dienst even aanschieten!
Je ziet iemand emotioneel worden: wat zou er zijn? Ach ja, 't was deze week precies een jaar geleden dat ...
Je ziet iemand schutteren: kennelijk niet zo zeker. Kan vast wel wat bemoediging gebruiken.
Je ziet iemand die geen enkel blijk geeft van besef van de heiligheid van het avondmaal: wat zou daarachter zitten? Zou ik
hem kunnen helpen?
Je ziet een nieuw-ingekomene die je nog niet kent: deze week eens even kennismaken.
De ouderling die niet in zijn kerkboek hoeft te kijken omdat er gezongen moet worden, heeft terwijl de gemeenteleden
aangaan en aan tafel zitten, een extra gelegenheid om na te gaan of hij ook iemand mist uit zijn wijk.
U moet Avondmaalgangers van Ewoud Gosker maar eens lezen. Dat maakt schitterend duidelijk hoe belangrijk de
avondmaalstafel kan zijn voor het functioneren van de gemeenschap der heiligen.

Onze praktijk
Laat me u tot slot van dit artikel mogen vertellen hoe we in Dordrecht avondmaal vieren en daarbij recht proberen te doen
aan het maaltijdkarakter.
Voor de nieuwe kerk, die we in 1995 bouwden, hadden we als voorwaarde gesteld dat er in de kerkzaal plaats moest zijn
voor een avondmaalstafel die zo groot was, dat we 's morgens zouden kunnen volstaan met drie tafels. Dat is inderdaad
gelukt!
Van het formulier leest de predikant de 'preek' over 1 Korintiërs 11:23-29 vanaf de kansel. Daarna wordt de tafel in
gereedheid gebracht door de diakenen.
Dan komen de avondmaalgangers voor de eerste tafel. Als zij zitten, begint de 'maaltijd' met het gebed uit het formulier.
Daarna belijden we zingend ons geloof en worden we opgeroepen niet op de tekenen van brood en wijn te blijven zien,
maar onze harten te richten op Christus in de hemel. Brood en beker gaan rond en de tafel wordt besloten met schriftlezing



(over een bepaald thema, met een enkele meditatieve opmerking) en een passend lied.
Aan de tweede tafel gaan brood en beker rond en wordt gelezen (opnieuw thematisch en gevolgd of voorafgegaan door
een enkele meditatieve opmerking) en gezongen.
Aan de derde tafel wordt na brood en beker de dankzegging uit het formulier gelezen, zingen we en besluiten we terwijl de
avondmaalgangers nog aan tafel zitten, de 'maaltijd' met het dankgebed uit het formulier.
Het mooie van onze avondmaalsviering vinden we:
1. dat het maaltijdkarakter van het avondmaal wordt onderstreept door - net als bij onze huiselijke maaltijden - aan tafel

met dankzegging en gebed te 'beginnen' en te 'eindigen';
2. dat de drie tafels niet volstrekt identiek verlopen: de eerste kent als 'extra' gebed, geloofsbelijdenis en 'opwekking'; de

tweede kent alleen brood en beker, schriftlezing en lied; de derde kent weer een 'extra': het dankgebed;
3. dat de drie tafels worden omgeven door het gebed waarmee we aan tafel de maaltijd beginnen en de dankzegging

waarmee we ook weer aan de tafel de maaltijd besluiten, zodat duidelijk uitkomt dat de drie tafels in feite één maaltijd
vormen.

Besparing in tijd levert onze wijze van avondmaalsviering niet op. Maar het is ook de vraag of dat nodig is. Is het
avondmaal niet een feest waarvoor je in onze jachtige en schreeuwerige wereld een paar keer per jaar de tijd mag nemen
en dat je - om met Psalm 65 te spreken - in stilte mag vieren? Dat komt God in Sion toch toe?! Trouwens ... niet maar
alleen aan het avondmaal!


