Protestantse wijkgemeente Grote Kerk in Vlaardingen
Handreiking Thuisviering Heilig Avondmaal
Binnenkort zal het Heilig Avondmaal in onze wijkgemeente weer gevierd worden.
Door de corona-maatregelen kan het merendeel van de gemeente niet in de kerk
aanwezig zijn. Daarom doen we een handreiking voor een thuisviering. Niet als een
verplichting, maar wel als een uitnodiging.
Voorbereiding
Een belangrijk onderdeel van het thuis mee vieren van het Heilig Avondmaal is de voorbereiding. In de
kerk wordt de tafel ook voorbereid door de diakenen.
Het is goed om voordat de dienst begint, thuis alles klaar te zetten. Bijvoorbeeld door een tafeltje neer te
zetten op de plek waar er met elkaar geluisterd en/of gekeken wordt naar de kerkdienst. Leg er een wit
kleed over de tafel met daarop één of meerdere glaasjes met daarin een slok druivensap of wijn, en op
een schaaltje de benodigde stukjes brood. Eventueel kun je daar, net zoals in de kerk ook een witte doek
overheen leggen. Gebruik voor de glazen bij voorkeur geen gewone wijnglazen, om ook op die manier het
eigen karakter van het Avondmaal te onderstrepen.
Het kan mooi zijn om op deze tafel ook een brandende kaars te zetten – zoals ook in de kerk de paaskaars
brandt, als teken van het Licht dat Christus geeft en is. Denk verder aan bijbel, liedboek, en de liederen uit
op Toonhoogte (digitaal of door de Zondagsbrief uit te printen) .
Viering Heilig Avondmaal
Als de diakenen in de kerk het tafellinnen, dat het brood en de wijn voor in de kerk bedekt, weghalen, kan
dat thuis ook gebeuren. Na het uitspreken van de bekende woorden over het breken van het brood zal in
de kerk het brood gegeten worden. Thuis doe je op datzelfde moment mee. Hetzelfde geldt voor de wijn.
Het Avondmaal thuis vieren zal misschien lastig zijn voor gezinnen waarvan kinderen en jongeren nog
geen deel nemen aan het Avondmaal. Het is daarom belangrijk om dit in het gezin van te voren te
bespreken. Laat de kinderen en jongeren voelen waar het Heilig Avondmaal om gaat en wat het heel
persoonlijk voor jezelf betekent. Voor wie alleen is, zou het een idee kunnen zijn om één of twee anderen
uit te nodigen of samen online het Heilig Avondmaal te vieren. Volg hierbij uiteraard de geldende
richtlijnen m.b.t. bezoek van de overheid.
Benodigdheden
▪ Tafel
▪ Brood
▪ Glas met druivensap of wijn
▪ Liturgie en liedteksten

Eventueel
▪ Tafelkleed
▪ Kaars
▪ Afdekdoek

Graag wensen we ook allen die thuis met ons verbonden zijn een rijk gezegende dienst! Mocht je vragen
hebben naar aanleiding van de viering van het Heilig Avondmaal of de thuisviering kun je contact
opnemen met de scriba.
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