
Van: G5 

Onderwerp: Avondmaal 
Kopie: BP8 

Datum: 28 maart 2015 14:47:05 CET 

Aan: M1, KR-P1, M2, KR-S2.1 

 

Geachte broeders, 

U ontvangt deze mail, omdat we morgen het heilig avondmaal hopen te vieren. In de 

voorbereiding op het avondmaal loop ik tegen een aantal zaken aan die het vieren van het 

avondmaal in de weg staan. Het is nog niet te laat om zaken goed te maken. Het leek mij 

gepast om deze mail ook te sturen naar de dominee die in de dienst hoopt voor te gaan.  

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er een aantal zaken speelt rondom het functioneren van het 

moderamen. Ik weet niet meer zo goed tot wie ik mij moet wenden, omdat reacties telkens 

uitblijven. Daarom deze oproep. Niet om te veroordelen, niet vanwege naming and shaming”, 

maar om zo waardig mogelijk morgen aan de tafel van de Heer te kunnen verschijnen. Ik 

verlang er namelijk oprecht naar dat iedereen waardig het avondmaal kan vieren. Daarnaast 

geeft het avondmaal blijk van onze verbondenheid met Christus en elkaar: "daarom moeten 

we elkaar liefhebben, met woord en daad.” Obstakels die voor het avondmaal niet uit de weg 

zijn geruimd, maken het vieren van het avondmaal moeilijk, misschien wel onmogelijk: het is 

namelijk onwaardig en getuigt niet van liefhebben in woord en daad. 

Beste broer M2, 

Je weet dat je in December bij mij thuis aan tafel dingen hebt gezegd die niet waar zijn. Dat 

heb ik met M1 en KR-P1 besproken en zij hebben dat bij jou neergelegd. Ik voel dat wat jij 

gezegd hebt nog steeds tussen ons in staat en ik heb van jou nog geen enkele reactie mogen 

merken. Dat ligt mij zwaar en wil ik graag uit de weg ruimen. Ik vraag mij of hoe jij je hebt 

voorbereid op het avondmaal en hoe het toch kan dat ik nog steeds niets gehoord heb. Ik hoop 

dat je je dit realiseert voordat je morgen zelf aan gaat. Ik vraag mij af hoe jij als ouderling de 

tafel morgen zuiver wilt houden. En geloof me alsjeblieft dat hij mij niet om mijn gelijk gaat, 

maar dat ik, zoals ik schreef, verlang naar een waardige viering in verbondenheid.  

Beste broer KR-S2.1, 

Helaas heb ik geen initiatief van jouw kant mogen merken om een en ander richting G1 goed 

te maken. Onze zus heeft dat in ieder geval niet zo beleefd. Je weet van haar verlangen om het 

goed te maken. Voor haar is de drempel nu te hoog om zelf het avondmaal in onze gemeente 

mee te kunnen vieren. Ik vraag me af: hoe kan dit bestaan? Maak dit alsjeblieft in orde. En net 

zoals bij M2, vraag ik mij af hoe jij je hebt voorbereid op het avondmaal, hoe jij aan het 

avondmaal gaat  en hoe jij als ouderling de tafel morgen zuiver wilt houden. En ik vraag me 

dit niet in veroordelende zin af, maar ik zit er mee en maak mij er ernstig zorgen over.  

Beste broer KR-P1, 

Van jou mocht ik deze week een mail ontvangen, waarvoor nogmaals dank. Dat geeft lucht en 

ruimte. Vervolgens bleef het oorverdovend stil, terwijl ik echt had gehoopt en je dat ook 

geschreven hebt dat je ook een volgende stap zou kunnen zetten. Dat heb ik je laten weten, 



maar ik heb jammer genoeg niet gemerkt dat er verder iets gebeurd is. Mijn vragen richting 

jou zijn dezelfde als bij M2 en KR-S2.1. En nogmaals: ik bedoel dit niet suggestief, maar in 

alle oprechtheid, noem het wat mij betreft pastoraal: hoe heb jij je voorbereid op het 

avondmaal? Hoe ga jij het avondmaal vieren? Hoe ga jij als ouderling de tafel morgen zuiver 

houden? 

Deze brief heb ik alleen aan het moderamen geadresseerd en aan de dominee die morgen voor 

hoopt te gaan. Het is zeker niet de bedoeling dat die elders terecht komt of besproken wordt. 

Zie dit als mijn ‘cri de coeur’, niet om jullie boos te maken, maar om je iets te laten voelen 

van mijn verdriet, mijn moeiten, mijn zorgen.  

Ik verwacht niet dat we vandaag nog alles kunnen uitpraten wat er nog te bepraten valt. Een 

eerste stap moet toch echt nog wel mogelijk zijn om overduidelijke tekortkoming gewoon 

recht te zetten. 

Zoals ik van de week ook aan KR-P1 schreef: ik benijd jullie niet om de taak die jullie in onze 

gemeente gekregen hebben. Er is veel te doen en ik geloof ook dat er veel gebeurt. Ik bid 

daarom tot God dat Hij jullie wijsheid, inzicht en daadkracht geeft om dit werk in God’s 

koninkrijk tot Zijn eer te kunnen doen. 

Ga met God! 

G5 




