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Deze handreiking is bedoeld voor wie thuis het avondmaal meeviert in de periode dat we vanwege 
het coronavirus de kerkgang moeten beperken. 

 
 

inleiding 
Brood en wijn, aan de Tafel van de Heer, in huis en kerk delen – hoe doen we dat zo dat wat het 
hart daarvan is, de gemeenschap met de Opgestane Heer en de onderlinge gemeenschap, klopt 
waar het moet kloppen? 
Al doende zullen we dat ontdekken.  
 
De Protestantse Gemeente in Dronten heeft er een ervaring mee opgedaan waarvan we denken 
dat die ook bij Damsterboord kan passen. Om u een indruk te geven, kunt een kijkje nemen op de 
webpagina van de PG Dronten:  
https://www.pgdronten.nl/actueel-meer-nieuws/ervaringen-om-te-delennbsp-avondmaal-in-
coronatijd 
 
Deze handreiking sluit aan bij de handreiking die op onze website staat voor het thuis meevieren 
van de ochtendgebeden. U vind het hier: 
https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-thuis-meevieren.pdf 
 
We zien de eerste keer, op Paasmorgen, zo voor ons: 
 

in de kerk 
* In de kerk staat op de tafel een afgedekte schaal met een paar repen brood. Die repen brood 
worden gebroken als de inzettingswoorden van het avondmaal gesproken wordt. Er staat ook een 
kan met wijn, waaruit een beker gevuld wordt. Dit gebroken brood en deze geschonken wijn blijven 
op tafel staan en worden niet gedeeld. 
* Op de tafel in de kerk staan vier afgedekte schotels met een stukje brood en een kleine bekertje 
wijn voor de cantor, organist, lector en predikant. 
* In iedere bank staat een schotel klaar, met ook daarop een stukje brood en een klein bekertje  
wijn voor wie als kerkganger zich heeft aangemeld en is uitgenodigd. 
 
 

in huis 
* Thuis kunt u het zo doen, dat u een schotel klaarzet, met daarop een stukje brood en bekertje, 
een kommetje of een klein glas wijn. U kunt ook voor druivensap kiezen, of voor water.  
* U kunt de schotel met aandacht gereed maken, bijvoorbeeld door er een mooi servet op te 
vouwen, of er een bloem op te leggen of een ander gebaar van aandacht. 
* Zorg dat de schotel klaarstaat op de plek waar u het ochtendgebed online meeviert. Waar dat dan 
ook maar is, uw salontafel, uw zitbank, uw eettafel. 
* U kunt er voor kiezen, juist voor een avondmaalsviering, om één gast uit te nodigen, om mee 
samen te zijn. Houdt wel de anderhalve meter afstand in ere en zorg dan dat er voor beiden een 
aparte schotel klaarstaat, zo nodig afgedekt. 
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delen van brood en wijn 
* na de overweging en de voorbeden breekt het moment van de avondmaalsviering aan. In de  
liturgie, die u op de vertrouwde plaats op onze website vindt, staat dat aangegeven. De predikant 
zal in gebaren en ook in woorden het verloop aangeven. 
 
 

beeld en geluid 
* Voor de avondmaalsviering hopen we dat het lukt om ook een beeldverbinding met de 
Stefanuskerk te leggen. Die verbinding zal niet via de kerkomroep te zien zijn, maar via een 
YouTubekanaal. Desgewenst kunt u daarvan gebruikmaken, de link komt op de liturgie te staan. U 
kunt ook via de kerkomroep meevieren, in dat geval is er alleen geluid. 


