GEREFORMEERDE GEMEENTE WAARDE
Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde
Datum
Onderwerp

: 20-10-2021
: Bediening Heilig Avondmaal

Geliefde gemeente,
Het is vanuit de studeerkamer aan de Havenstraat dat ik deze nieuwsbrief namens de kerkenraad schrijf. Inmiddels
zijn we 10 dagen opgesloten geweest. Gelukkig hebben we geen van allen ernstige klachten en we hopen dat we binnenkort weer vrij mogen bewegen. Binnen de gemeente zijn er meer die in quarantaine zitten. Dat valt niet altijd
mee… Sterkte in deze situatie. Ook hiervan geldt dat de HEERE gezondheid en ziekte uit Zijn hand ons doet toekomen
(zondag 10).
Nog niet voorbij…
Tegelijk geeft het duidelijk aan dat het virus niet weg is, maar nog steeds rond gaat. Vooral op onze kleine basisschool
zijn besmettingen vastgesteld. Laten we hopen en bidden dat de besmettingen wat mogen afnemen en er niemand
ernstig ziek door hoeft te worden. Laten we vooral onder de hand van God buigen en Hem onze zonden en schuld
belijden.
Deze nieuwsbrief gaat over het houden van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad voelt het gewicht om ook in deze
zaak verantwoordelijkheid te nemen. Er is binnen de kerkenraad langere tijd nagedacht over het houden van het sacrament. Eerst stond 19 september gepland als Avondmaalszondag. Nu is het 14 november geworden. Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat er voor het laatst bediening van het Heilig Avondmaal is geweest in het midden van
de gemeente. Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad de invulling van de bediening van
het Heilig Avondmaal besproken, toen er nauwelijks een besmetting van het coronavirus in Waarde was. Inmiddels
gaat het virus weer rond. Wat heeft de HEERE ons daarmee te zeggen? Hebben we de achterliggende coronatijd voor
God gebogen? Is de sprake van het coronavirus een reden geweest om hartelijk voor God te buigen en schuld te belijden? Persoonlijke schuld, kerkelijke schuld en nationale schuld?
Bij dit alles is het goed de opmerking te maken dat er nog zaken kunnen veranderen en we ook wat dit betreft bij de
dag moeten leven. De HEERE geve Zijn zegen over de bediening van het Heilig Avondmaal en geve dat Christus Zijn
bruid wil ontmoeten in de tekenen van brood en wijn.
Bediening Heilig Avondmaal
We moeten bekennen dat het omgaan met de bediening van het Heilig Avondmaal een worsteling is. Aan de ene kant
ligt er de opdracht van Christus om de dood des Heeren te verkondigen totdat Hij komt. Zeker wanneer we de voetstappen van Christus horen, is het van groot belang om invulling te geven aan de opdracht van de grote Meester: ‘Doe
dat, totdat Ik kom’. Aan de andere kant gevoelt de kerkenraad ook de verantwoordelijkheid die groot is. Er zijn vragen
of het Avondmaal een bron van besmetting zou kunnen zijn. Maar het kan ook gebeuren dat we (te) menselijk redeneren terwijl het sacrament een geestelijke instelling is en vereist dat we er geestelijk mee omgaan. Biddend is de
kerkenraad tot onderstaande met betrekking tot het sacrament gekomen.
Allereerst willen we u allen en in het bijzonder de Avondmaalgangers oproepen om uw verantwoordelijkheid te nemen en bij klachten echt thuis te blijven. Hoe graag u ook (weer) deelneemt aan het Heilig Avondmaal. Ter bescherming van elkaar is het van belang om klachten serieus te nemen en daarom geldt: blijf thuis bij klachten en laat u
desnoods testen.
Wijze van bediening
Dan nu de wijze van bediening van het Heilig Avondmaal. Het sacrament zal in twee diensten bediend worden. In de
morgendienst die om 9.30 uur begint en de middagdienst die om 14.30 uur begint. In beide diensten zal er crèche zijn
in de grote zaal. Wanneer we de – eerder gepubliceerde – indeling vervolgen zou dit de indeling van de diensten op 14
november zijn:
Groep 2 in de morgendienst
Groep 1 in de middagdienst
Voor de avonddienst, die om 18.30 uur begint, zal de hele gemeente uitgenodigd worden om de nabetrachting bij te
wonen.
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Het zal u wellicht bekend zijn dat inmiddels in meerdere gemeenten op een verschillende wijze het Heilig Avondmaal
is bediend. We voelen daarin als kerkenraad onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarbij hebben we zorgvuldig
geluisterd naar het advies dat vanuit het kerkelijk bureau van onze Gereformeerde Gemeenten naar alle kerkenraden
is verzonden.
De bediening van het Heilig Avondmaal zal op de traditionele wijze zijn, zo dicht mogelijk bij de instelling van Christus.
Christus spreekt richting Zijn discipelen over de beker: ‘Drinkt allen daaruit’ en ‘Neemt dezen (de drinkbeker) en deelt
hem onder ulieden’. Een beeld van de gemeenschap die de discipelen hadden met Christus en met elkaar. Dat betekent dat we het Heilig Avondmaal, in opzien naar de Heere, willen houden zoals dat altijd gebeurde. Daarbij is het
gebed of Hij Zelf waken wil over Zijn heilige inzetting en over degenen die deel mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Wanneer we door genade de God van Josia, de God van vader David, mogen kennen en in Christus geborgen
mogen zijn, behoeven we niet te vrezen (ps. 91). Dan zijn we in goede handen. Het formulier verwoordt het in het
gebed als volgt: ‘… dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmermeer
toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als Uw lieve kinderen en erfgenamen’. Dat betekent niet dat we zorgeloos moeten zijn, dat betekent niet dat we geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen en dat
betekent ook niet dat het Heilig Avondmaal geen bron van besmettingen zou kunnen zijn, maar dat betekent dat we
ons toevertrouwen aan de God van zondag 10.
Praktische zaken
Nog een aantal praktische zaken rondom de avondmaalstafel. De zitplaatsen rondom de tafel zullen ruimer zijn dan
voorheen. Er kunnen daardoor iets minder mensen rond de tafel zitten. Omdat we in twee diensten Heilig Avondmaal
houden, hoeft dat verder geen praktische gevolgen te hebben. Op de tafel zullen doekjes gelegd worden voor degenen die eerst de rand van de beker willen afdoen. Ook zullen er bijbeltjes liggen voor de te zingen psalmen. Wanneer
u dat bijbeltje liever niet gebruikt, is het geen probleem als u uw eigen bijbeltje meeneemt naar de tafel. Tussen de
tafels door zullen de bekers worden gereinigd.
Gemeenteavond
In de voorbereidingsweek wil de kerkenraad een gemeenteavond beleggen, waarin ik een deel van het formulier om
het Heilig Avondmaal te houden, met u hoop te behandelen. Als de Heere het geeft, zal dat elke donderdagavond zijn
in de week voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal. Er volgt nog een nadere aankondiging hiervan in
het Kerkelijk Nieuws.
In alle voorzichtigheid en afhankelijkheid probeert de kerkenraad op bovenstaande manier invulling te geven aan het
te houden Heilig Avondmaal. Afhankelijk als we zijn, zullen we de ontwikkelingen in onze regio goed volgen. We hopen in biddend opzien dat het sacrament op 14 november bediend mag worden.
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Ds. L. van der Kuijl, preses
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