
 

  

 
 

“ Het eren van God door te groeien tot 
       beelddragers van Jezus Christus ” 

Visie van Ichtus m.b.t. het vieren van het avondmaal 
 
Oorsprong en betekenis avondmaal1 
Het deelnemen aan de 'tafel van de Heer', in de omgang ook wel avondmaalsviering genoemd, is 
een instelling die gelovigen met elkaar in gemeenschap met Jezus mogen vieren. Bij het 
avondmaal belijden we onze afhankelijk van Christus, herdenken we Zijn kruisdood,  vieren wij Zijn 
opstanding en mogen wij uitkijken naar Zijn komst. Al deze elementen samen maken het 
avondmaal naast bezinning daarom ook een feestmaaltijd. 
 
Hoewel bij veel gelovigen het feestelijke in de viering onderbelicht is, is dit wel degelijk een 
belangrijk element. Jezus introduceerde het avondmaal tijdens het Joodse Pesachmaal, dat men 
moest "vieren als een feest voor de HEERE."2 Het Pesachmaal handelt kortweg gezegd over de 
bevrijding van Israël uit het slavenhuis van Egypte door de machtige hand van God. Tijdens deze 
traditionele maaltijd, welke gevierd werd vlak voor Zijn sterven, gaf Jezus een nieuwe betekenis 
aan een deelaspect van het Pesachmaal. Zo spreekt nu het brood over Zijn zondeloos lichaam dat 
voor ons geofferd zou worden aan het kruis. En zo nam Jezus de beker, de beker van verlossing, 
om daarmee Zijn bevrijding alvast te gedenken. Zo gedenken we Jezus' dood, maar vieren we ook 
het feest van bevrijding.3 Om het met de woorden van Paulus te zeggen: 
 
Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, 
want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud 
zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden 
van oprechtheid en waarheid.  

1 Kor.5:7-8  
 
Wat de Bijbel zegt over hoe we het mogen vieren 
De Bijbel geeft weinig richtlijnen over de wijze van vieren. We lezen al bij de eerste gemeente dat 
gelovigen bij elkaar in huis kwamen om samen ‘het brood te breken’ (Hand. 2:46), dit wijst op het 
avondmaal. We lezen dat dit 'breken van het brood' plaats vindt binnen een gewone maaltijd die de 
gelovigen met elkaar vieren. 
 Dit alles laat ook zien dat avondmaal niet specifiek enkel en alleen voorbehouden is aan een 
‘zondagse dienst’ maar gegeven is aan de gelovigen onderling. Wat dat betreft kan men het 
avondmaal ook op een andere locatie vieren, bijvoorbeeld bij gelovigen aan huis. Een equivalent 
daarvan voor ons is de huiskring. Wij moedigen dan ook aan om ook in klein verband het 
avondmaal met elkaar te vieren, zoals we in de Bijbel zien.4 
 
Of er kinderen aan het avondmaal deelnamen weten we niet. Dit zou goed kunnen, maar hoeft 
niet perse. Vanuit de Bijbel wordt het ons niet duidelijk.5 Maar ook aan de Pesachmaaltijd namen 
kinderen deel en vervulden zij zelfs een belangrijke rol. En in het Nieuwe Testament lezen we 
nergens dat kinderen niet welkom waren om het avondmaal te vieren. Bij Ichtus hebben kinderen 
over het algemeen hun eigen dienst tijdens de avondmaalsviering. Echter er zijn ook 
uitzonderingen en diensten met avondmaalsviering waar kinderen wel aanwezig kunnen zijn, zoals 
op Goede Vrijdag.  
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In Ichtus is het avondmaal opengesteld voor iedereen die een kind van God is. Wij geloven dat 
kinderen de Here Jezus kunnen aannemen, de Heilige Geest kunnen ontvangen en wedergeboren 
kunnen zijn. En dus een kind van God kunnen zijn. Daarmee is het avondmaal ook voor hen open 
gesteld. Als kinderen willen deelnemen aan een avondmaalsviering dan valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Wij verbieden het niet en stimuleren het niet. Wel vinden we 
belangrijk dat de ouders duidelijk aan hun kinderen uitleggen wat het avondmaal inhoudt. Het is 
belangrijk de geestelijke betekenis van het avondmaal te kennen, zeker voor een kind. We zouden 
graag zien dat ouders het gesprek hierover aangaan met hun kind. Uiteraard dienen de kinderen 
die deelnemen dan te nemen van de druivensap i.p.v. de wijn. 
 
Paulus geeft aan de Korintiërs (1Kor.11:17-34) duidelijk de opdracht om de maaltijd in waardigheid 
te vieren. Uit de context blijkt dat daarmee bedoeld wordt dat het duidelijk moet zijn dat het niet 
moet gaan om het eten (brood) en drinken (wijn) an sich, maar dat Jezus Christus herdacht moet 
worden. Over wie het avondmaal leidt en hoe er gegeten en gedronken wordt is nauwelijks iets 
bekend. Wel lezen we over ongezuurd brood (matzes) en over wijn (of ‘de vrucht van de wijnstok’ 
- Matt.26:29) die de symbolische ingrediënten voor deze maaltijd zijn.   
 
Avondmaal in Ichtus 
Het is een mooi en goed gebruik om als gemeente, collectief tenminste eens per maand het 
avondmaal te vieren. We noemen dit een “open avondmaal”, omdat het niet een avondmaal is 
van Ichtus, maar het avondmaal van Jezus Christus dat Hij zijn kinderen aanbiedt. Daarom is ook 
elke gelovige welkom om deel te nemen aan het avondmaal in de Ichtusgemeente. Het avondmaal 
staat open voor bewust gelovigen.  
Het is bekend dat een beetje alcohol voor mensen met een alcoholprobleem (medisch, principieel 
of ex-alcoholist) een groot probleem kan zijn. Daarom serveren wij om wille van hen ook 
druivensap, welke ook de vrucht van de wijnstok symboliseert.    
We geloven niet dat we een bepaald geestelijk niveau bereikt moeten hebben, alvorens deel te 
nemen aan het avondmaal. Als Paulus spreekt over het feit dat we onszelf moeten beproeven, 
spreekt hij duidelijk nìet over het onderzoeken van onze levenswandel. Paulus heeft het hier over 
het feit dat we moeten beseffen dat het bij het avondmaal om het gedenken van Christus gaat.6 
Jezus nodigt al zijn kinderen uit aan Zijn tafel. Hij heeft er zelfs hevig, vurig naar verlangd, deze 
maaltijd met ons te eten. En wie zijn wij om Zijn uitnodiging te weigeren? We moedigen daarom 
iedere gelovige aan om het avondmaal te vieren!7 
Naast de avondmaalsviering in de zondagse dienst kunnen we het avondmaal ook vieren op 
andere momenten en in andere vormen. Bijvoorbeeld tijdens bijzondere diensten, of - zoals 
gezegd - in kringen. Als hierbij het gedenken van Jezus' dood en opstanding en de ontmoeting met 
Hem aan Zijn tafel maar centraal staat. Laten we maar afsluiten met de woorden van Jezus zelf: 
 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 

Openb. 3:20 
 
De Raad van Ichtus, oktober 2015 
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Eindnoten: 
                                                 
1 Voor verdere studie raden we het boekje De ontdekking van het avondmaal van Arie-Jan Mulder aan. Gratis te 
downloaden of te bestellen via www.delepelaar.org 
 
2 Ex. 12:14 (HSV) "Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U 
moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door."  
Ex. 13:8-10 (HSV) " En op die dag moet u uw zoon vertellen: Dit gebeurt om wat de HEERE voor mij gedaan heeft, toen 
ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen, opdat 
de wet van de HEERE op uw lippen is, want de HEERE heeft u met sterke hand uit Egypte uitgeleid. Daarom moet u 
deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd, van jaar tot jaar." 
 
3 De Pesachmaaltijd werd en wordt gevierd met vier bekers. De eerste beker is de beker van de heiliging. De tweede is de 
beker van de plagen (of oordeel). De derde beker die van de verlossing en de vierde de beker van lofprijzing (of 
dankzegging). Uit de context zien we dat Jezus de derde beker neemt. De beker van verlossing ging namelijk rond na het 
nuttigen van de maaltijd (Lukas 22:20, 1 Kor. 11:25) en voor het zingen van het Hallél (Mat. 26:30). 
 
4 Zie Hand. 2:46 waarin we lezen dat men het vierde van huis aan huis en gelijktijdig wordt genoemd met een maaltijd. 
Ook 1 Kor. 11 plaatst het avondmaal in een gezamenlijke maaltijd. Zie ook Hand. 20:11 waar men het avondmaal ging 
vieren nadat Eutychus weer tot leven was gewekt, ook weer in combinatie met een maaltijd. 
 
5 Arie-Jan Mulder schrijft hier over (Ontdekking van het avondmaal p. 79) "Bijbels gezien zijn er nauwelijks gegevens 
over de deelname van kinderen. Maar bij de maaltijd, waarvan het avondmaal onderdeel uitmaakte, zou je 
verwachten dat iedereen aanwezig was om te eten, ook de kinderen. Bovendien is het heel waarschijnlijk dat een 
gemeente met een erg joods karakter (zoals in Korinte) kinderen ook onderwijs zal hebben gegeven. Een stelling van 
de rabbijnen was: als iets goed is, mag je dat de kinderen niet onthouden. In de eerste eeuwen van de 
kerkgeschiedenis was de deelname van kinderen geen discussiepunt. Er werd eigenlijk alleen maar terloops over 
geschreven. Uit die weinige gegevens blijkt dat kinderen zelfs al voor ze konden lopen of praten aan het avondmaal 
deelnamen. Men ging er blijkbaar vanuit dat kinderen in hun ouders geheiligd zijn (1 Kor. 7:14) en samen met hun 
ouders deze feestmaaltijd kunnen eten. Net zoals dat gebeurde bij het pesachmaal en het offermaal, die allebei 
gezinsmaaltijden waren. In de westerse kerk is deze praktijk pas rond het jaar 1200 veranderd. Toen werd besloten 
kinderen vanaf ongeveer hun twaalfde jaar toe te laten. In oosterse kerken is deelname van kinderen al die eeuwen 
gebruikelijk gebleven." 
Zie ook John Pipers gedachten hierover, bijvoorbeeld op: http://www.desiringgod.org/articles/a-note-to-parents-of-
young-children 
 
6 Zie 1 Kor. 11:28 waarin hij deze gemeente waarschuwt dat het vieren van avondmaal niet mag opgaan in een drink- 
en braspartij, waarbij men helemaal niet meer het besef heeft dat het avondmaal gaat om het gedenken van onze 
Heer (1 Kor. 11:20-22). 
 
7 Zie Lukas 22:15. Ook de gedachte om het eerst met iemand goed te maken die iets tegen je heeft is pas later 
gekoppeld aan de avondmaalsviering. Dit zegt Jezus m.b.t. het offeren (Mat. 5:23-24) en niet m.b.t. het vieren van het 
avondmaal. Uiteraard is het altijd goed om zaken recht te zetten tegenover je naaste! We halen dit echter uit de 
context als we dit betrekken op het avondmaal. Vgl. de opvatting van Calvijn in de Catechismus van Genève vraag en 
antwoord 361 t/m 363. 


