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Avondmaal in een gastvrije gemeente 

De huidige nodiging 
Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt 

(Romeinen 10:9) dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze 

rechtvaardiging (Romeinen 4:25). 

De bespreking van het onderwerp 
Aan de hand van de vraag “Willen we de nodiging tot het avondmaal verruimen?” is in de 

kerkenraadsvergaderingen, op een aantal gemeentevergaderingen en in gesprekken met de 

jeugd nagedacht over de betekenis van het Avondmaal, de waarde die het Avondmaal heeft 

voor de gemeente en de gewoontes en tradities die we hebben rondom het Avondmaal.  

Het besluit 
We willen de genoemde uitnodiging blijven gebruiken. Daarbij willen we ruimte bieden voor 

gedoopte kinderen en jongeren van de gemeente om het ‘met de mond belijden’ op een 

manier vorm te geven die past bij hun leeftijd en begripsvermogen. Dat betekent dat we dit 

‘belijden’ niet meer uitsluitend verbinden met het moment van de openbare 

geloofsbelijdenis.  

Daarnaast honoreren we dat alle gasten die zich herkennen in deze nodiging deel mogen 

nemen aan het Avondmaal. Enerzijds willen we vasthouden aan het goede principe dat wie 

het avondmaal meeviert zich vooraf aan de gemeente kenbaar maakt als broeder of zuster 

in Christus. Anderzijds willen we de uitwerking van dit principe niet op een formele manier 

organiseren, of niet-belijdende gasten afhouden van het avondmaal. Liever gaan we met 

elkaar in gesprek over de rijke betekenis van het avondmaal, en over de Bijbelse relatie 

tussen geloof, avondmaal en gemeenschap. 

Concrete uitwerking 
 Meer aandacht voor onderwijs over het Avondmaal voor de gemeente tijdens de 

diensten, hierbij kan gedacht worden aan onderwijs door de voorgangers, maar ook 

uitleg door gemeenteleden over wat het Avondmaal voor hen betekent. 

 Aanleveren van materialen voor de kinderbijbelgroepen voor onderwijs over het 

avondmaal. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de taakveldouderling Jeugd 

en de voorgangers en kan gedelegeerd worden naar andere betrokkenen bij het 

jeugdwerk. 

 Minstens één keer per jaar aanwezigheid van alle kinderen en tieners tijdens (een deel 

van) de avondmaalsviering. In de andere diensten krijgen de kinderen de keuze om 

naar de kinder/tienerbijbelgroep te gaan of in de dienst te blijven als ze deel willen 

nemen aan het avondmaal. 

 Jaarlijks bespreking van het onderwerp met vooral aandacht voor de betekenis van het 

Avondmaal in Tienergroep 1 en 2 aan de hand van aangeleverde materialen. Ouders 

dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid om hun kinderen aan het Avondmaal deel 
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te laten nemen. De leeftijd waarop zij hun kinderen aan laten gaan is ook aan de 

ouders. Als een jongere deel wil gaan nemen aan het Avondmaal, dan dienen de 

ouders daar mee in te stemmen. 

 De kerkenraad biedt jaarlijks een moment (parallel aan het onderwijs in TBG 1 en 2) 

om met ouders in gesprek te gaan over hoe kinderen hierin te begeleiden. Het is goed 

denkbaar dat zo’n bijeenkomst in het eerste jaar na uitkomen van dit document 

meerdere keren wordt aangeboden. 

 Gasten die gewend zijn om in hun eigen gemeente het avondmaal te vieren, zijn ook 

bij ons van harte welkom om het avondmaal te vieren. 

 (jonge) Gemeenteleden die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar wel van harte 

geloven dat Jezus ook hun Heer is, zijn van harte welkom om deel te nemen aan het 

Avondmaal. Het is ter opbouw van hun eigen geloof én ter versterking van de 

gemeente als zij dit van te voren kenbaar maken. 

 Gasten of (jonge) gemeenteleden die het Avondmaal meevieren, bieden we in overleg 

onderwijs aan over de Bijbelse samenhang van doop, belijdenis, gemeenschap en 

avondmaal. De jongeren van onze gemeente wordt dan ook gewezen op de 

belijdeniscatechese en de (meer)waarde van de Openbare Geloofsbelijdenis.   

 

 

Het volledige document met de uitgebreide overwegingen achter deze besluiten kunt u 

vinden op onze website www.emmauskerkeindhoven.nl  inloggen  downloads; per mail 

via de scriba (scriba@emmauskerkeindhoven.nl) of geprint op het tafeltje met de 

foldermateriaal in de hal van de kerk.   
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