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Deze vraag kwam aan de orde in een vergadering van een vrouwenvereniging ergens in 
het land, met als onderwerp ‘Zelfbeproeving’. De zusters vroegen zich af: kunnen er 
omstandigheden zijn waardoor een avondmaal niet gevierd kan worden? Of moet het 
avondmaal altijd doorgaan? We worden toch door God geroepen tot dit genademaal? 
En zelfbeproeving houdt toch ook in dat je van jezelf weet of je met iemand in onmin 
leeft en dus niet aan het avondmaal kunt gaan? 
 
Zelfbeproeving 
We beginnen met de laatste vraag. Zelfbeproeving houdt in dat je van jezelf weet dat je met 
iemand in onmin leeft. En als je dat dan ontdekt, mag je dan niet aan het avondmaal? Moet ik 
eerst in vrede leven met de ander, voordat de weg naar het avondmaal openligt voor mij? 
Het avondmaalsformulier is daar wat voorzichtiger in. Dat zegt bij de zelfbeproeving: ‘Ook 
moet hij (de gelovige) bij zichzelf nagaan, of hij alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt 
en zich ernstig voorneemt voortaan in liefde en vrede met zijn naaste te leven.’ Je moet eerst 
bij jezelf naar binnen kijken of er gevoelens van haat en nijd leven. Die mag je niet koesteren, 
maar daar moet je tegen strijden, en willen strijden. Daarnaast moet er bij je de wil zijn om in 
liefde en vrede te leven. Je moet er je best voor doen. Maar soms lukt het niet, omdat die 
ander niet wil, niet bereid is tot gesprek of wat ook. Dan blijft er een gebroken relatie, waar jij 
van jouw kant al je best voor hebt gedaan om die te herstellen. En je wilt het blijven proberen, 
als er weer een opening komt. Maar zolang die er niet is, blijft de relatie gestoord. Mag je dan 
niet aan het avondmaal? 
Ik denk: als je in je geweten ervan overtuigd bent dat je alles hebt gedaan wat je kon doen, 
dan móet je naar het avondmaal, om daar rust en troost te vinden in het offer van Christus. 
Dus niet het feit dat je in onmin leeft met een ander, is beslissend voor de toegang tot het 
avondmaal. Wat de doorslag moet geven: heb je de wil, het serieuze voornemen de 
mogelijkheden te benutten om iets aan het conflict te doen? Als je daar ‘ja’ op kunt zeggen, 
dan hoor je aan de avondmaalstafel. Want inderdaad: Christus roept. Hij heeft bevolen tot zijn 
gedachtenis het gebroken brood te eten en uit de beker te drinken (HC zd. 28). Hij spreekt ons 
dringend aan, op een bevelende manier: ‘neemt, eet, gedenkt en gelooft….’ Je mag dus niet 
zomaar, zonder wettige reden, je plaats aan de tafel leeg laten. 
 
Avondmaal niet vieren? 
Maar nu de vraag of er omstandigheden kunnen zijn waardoor het avondmaal niet gevierd kan 
worden. Bij mijn studie over deze vraag ben ik weinig tegengekomen. Toch is het een reële 
vraag. En het is ook in het verleden wel gebeurd dat besloten werd om het avondmaal niet te 
vieren, of de viering uit te stellen. En ook is mij een recente situatie bekend, waarin deze 
ingrijpende maatregel moest worden genomen. Joh. Jansen schrijft erover in zijn commentaar 
op de kerkorde (p. 329) en ook in zijn boek over de kerkelijke tucht (p. 258-259). Hij schrijft 
dat een kerkenraad er niet snel toe moet besluiten om het avondmaal uit of af te stellen. Maar 
het kan gebeuren dat een kerkenraad er toch toe overgaat. Als een gemeente zo erg in 
beroering is gekomen over een of andere zaak, dat er twee of meer partijen in de gemeente 
zijn die elkaar bestrijden, zodat er een ernstige verdeeldheid is in de gemeente. 
Jansen verwijst naar Voetius (1589-1676), die zich veel met het kerkrecht heeft 
beziggehouden en er zelfs een standaardwerk over heeft geschreven (Politica ecclesiastica). 
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Die schrijft over de situatie dat de gemeente sterk verdeeld is. Wie ziet dan niet in dat het 
avondmaal niet op de aangekondigde dag moet worden bediend? Eerst moeten de strijdende 
partijen, misschien wel niet tot volle vrede, maar wel tot ‘wapenstilstand’ komen. Of in elk 
geval moet men er ernstig zijn best voor hebben gedaan om die vrede of ‘wapenstilstand’ te 
bereiken. ‘Het geval kan zich ook voordoen, dat de kerkeraad en de gemeente, of een groot 
deel der gemeente tegenover elkaar zijn komen te staan. Ook dan is het beter, zegt hij, dat het 
voor een korte tijd uitgesteld worde, dan dat het door de kerkeraad alleen, zonder de leden der 
gemeente, of een groot deel der gemeente zou worden gevierd’ (Joh. Janssen, De kerkelijke 
tucht, p. 258). Als er eenmaal tot zo’n uitstel is besloten, wint men de tijd om de leden tot 
kalmte te brengen en gelegenheid te scheppen voor de vereiste voorbereiding. 
 
Bezwaar 
Maar brengt dit niet een geweldig bezwaar met zich mee? Want stel nu, dat er in de gemeente 
mensen zijn, die helemaal met het conflict, de tweestrijd, niets te maken hebben. Zij staan 
buiten de kwestie die beroering heeft veroorzaakt. Zíj zouden met een vrij geweten 
avondmaal kunnen vieren. Moeten deze ‘onschuldigen’ dan lijden met de schuldigen? Zij 
worden ‘beroofd’ van het middel dat Christus gaf tot versterking van het geloof. Dit is 
ongetwijfeld een belangrijk bezwaar. Het moet meegenomen worden met andere dingen die 
meewegen. Bijvoorbeeld de vraag: wat is het meest tot eer van God en tot opbouw van de 
gemeente? Stel nou, dat de naam van de HERE gesmaad wordt door de viering van het 
avondmaal in een situatie van een diepingrijpend conflict in de gemeente. Dat moet toch altijd 
de doorslag geven. 
Bovendien: in de gemeente geldt deze regel: ‘als één lid lijdt, lijden alle leden mee’ (1 Kor. 
12:26). Als je het zo bekijkt, mag van broeders en zusters die part noch deel hebben aan de 
moeiten, het offer gevraagd worden dat ook zij het avondmaal niet meevieren. 
We moeten verder bedenken dat het hier niet om een tuchtmaatregel gaat. Als het avondmaal 
wordt uitgesteld, is dat uit voorzorg, om ervoor te waken dat de tafel van de Here niet 
ontheiligd wordt en Gods naam niet door het slijk gehaald. 
 
Duidelijkheid 
We begrijpen dat het hier om een ingrijpende maatregel gaat. Als een kerkenraad hiertoe 
besluit, doet ze dat niet zomaar. Soms valt te overwegen of je niet beter eerst advies kunt 
vragen aan de classis. In elk geval moet heel helder zijn waaróm de kerkenraad zo’n besluit 
neemt. Als je niet duidelijk aan de gemeente kunt uitleggen dat het nodig is het avondmaal uit 
te stellen, brengt dat alleen maar schade: onbegrip, bitterheid. 
Verder moet je het voor jezelf duidelijk hebben hoe je aan het conflict wilt werken. Dit zal 
dienen te gebeuren in een klimaat van verootmoediging. En er moet een gerede kans zijn dat 
de moeite binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Anders kon het wel eens 
erg lang duren voordat er in de gemeente weer avondmaal kan worden gevierd. En dat zal de 
gemeente ook geen goed doen. 
 
Laten we hopen dat zulke maatregelen niet al te vaak door kerkenraden hoeven worden 
genomen. Ik wil ten slotte opmerken dat niet altijd in perioden van moeite het avondmaal 
moet worden uitgesteld. Dat betreft alleen die moeiten waarin partijen onverzoenlijk 
tegenover elkaar komen te staan. Ik kan me voorstellen dat er moeilijke situaties zijn, waarin 
een kerkenraad niet de vrijmoedigheid heeft om het avondmaal uit te stellen. Omdat de 
gemeente op dat moment behoefte heeft aan versterking in het geloof en vertroosting door 
Christus’ offer. 
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