
Over doopleden en kinderen aan het avondmaal 

Inleiding 

Er is een verschil in wie er mee mag doen aan het avondmaal tussen Heemseresch en Heemse-West. 

Het verschil zit ‘m vooral daar waar het gaat over de deelname van kinderen aan het avondmaal. 

Misschien moet je het nog iets preciezer zeggen: in Heemse-West zijn vooral belijdende leden 

welkom aan de tafel van de Heer, maar als er mensen zijn (volwassen) die geen belijdenis hebben 

gedaan, maar toch graag mee willen doen dan mag dat bij HW. Wel zal er dan met hen een gesprek 

worden gevoerd over het evt. doen van belijdenis. 

Als je nu samen wilt gaan – en dat willen we – dan moet je kijken naar hoe je samen tot een goede 

oplossing kunt komen voor deze verschillende manieren van doen. Een begin van de oplossing is dat 

we vandaag twee dingen doen: 

- Informatie krijgen over hoe die verschillen zijn te verklaren én wat de bijbel én de traditie 

erover zeggen 

- Samen eens praten over het avondmaal en een goede oplossing bedenken. 

Ik wil proberen eerst de informatie zo kernachtig mogelijk – niet te lang, maar ook niet te weinig – 

geven, daarna wil ik wat gespreksvragen met jullie doornemen. 

 

Eerst de informatie. 

Sommige vragen die WIJ hebben worden NIET gesteld in de bijbel. Nergens zie je de vraag aan Jezus 

gesteld óf door bijv. Paulus beantwoord of kinderen mee mogen doen aan het avondmaal.  Dat 

maakt het dus wel lastig… want we willen het avondmaal eerbiedig vieren en als je dan niet precies 

weet wat de Heer wél eerbiedig vindt en wat niet…. 

Toch valt er wel wát te zeggen: ik probeer een paar lijnen te trekken die ons kunnen helpen. 

- Jezus borduurt voort met het avondmaal op de Pesachmaaltijd. Bij die maaltijd waren 

matzes/brood en vier bekers met wijn. Daar zit iets heel moois in: het belangrijkste heilsfeit – 

liefdesdaad van God – in het oude testament is de bevrijding van het heel kwetsbare en 

onmachtige volk uit Egypte. Dat mag het volk nooit vergeten: hoe de Here God naar hen 

omzag uit liefde, om niet zou je kunnen zeggen. 

- Bij de bevrijding uit Egypte verslaat de Here God de farao met zijn dictatuur en gunt Hij zijn 

volk het goede leven, bij sterven en opstanding verslaat de Here God de macht van de zonde 

en de dood. Opnieuw gunt Hij ons zijn liefde – zelfs als wij die helemaal afwijzen en zijn Zoon 

aan het kruis nagelen –  Brood en wijn herinneren ons aan het sterven van Jezus én vooral in 

de liefde die daarin voor ons mensen zit. 

- Bij de viering van het Pesach is het te doen gebruikelijk dat het met het hele gezin wordt 

gevierd. Het kind vraagt aan de ouders “waarom is deze nacht anders dan alle andere”? 

(Exodus 12). En dan volgt er geloofsonderricht. Dus terwijl ze vieren, doen de kinderen mee 

en leren ze. Het is de hele basis van het Joodse onderricht (Deut. 6). 

- Daar zitten direct de twee elementen in die een rol spelen: als je meedoet is het belangrijk 

dat je weet wat je doet. Meedoen én weten wat je doet.  

- Dat speelt ook een rol in een heel bekend hoofdstuk dat in onze geschiedenis met het 

avondmaal een belangrijke rol speelt. Het staat in 1 Korinthe 11 (17-34, lees maar door!). 

Daar gaat het over “op een onwaardige manier” het avondmaal met elkaar vieren, waardoor 



je jezelf tot een oordeel brood en wijn zou drinken, vs 29. Dit vers heeft geleid tot o.a. 

avondmaalmijding, bang zijn dat je niet goed genoeg/gelovig genoeg zou zijn om aan tafel te 

gaan. Opnieuw gaat het hier over het punt “je moet wél weten wat je doet en wat het 

betekent” 

- Toch moeten we daar wél goed lezen. Het gaat niet om “doopleden aan het avondmaal”, 

maar het gaat om iets dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen, omdat “ons avondmaal” er 

heel anders uitziet dan “hun avondmaal in Korinthe”. Wij vieren met veel mensen avondmaal 

in een kerkgebouw. In die tijd is de gemeente zó klein dat het eerder huisgemeenten zijn. Je 

komt bij elkaar in de huiskamer (en/of buitenlucht, de tuin, het is er gewoon warmer dan bij 

ons). De gemeente bestaat uit rijke en arme mensen. Iedereen neemt wat mee, wat hij of zij 

missen kan. Dat wordt dan op “een grote hoop” gelegd en verdeeld zodat iedereen genoeg 

heeft en niemand tekort komt. En dan loopt de “gewone maaltijd” eigenlijk gewoon over in 

het avondmaal. We delen immers het Lichaam van de Heer en al zijn wondertekenen 

vertellen dat niemand tekort krijgt.  

Maar wat doen de mensen daar? De rijken houden zelf dingen achter – eten, drinken – en 

eten/drinken dat zelf mooi op waar de armen bij zijn, waardoor sommigen teveel en anderen 

te weinig krijgen. Daardoor sterven er mensen van teveel en van te weinig (vs 29). Paulus 

vindt dat een totaal mis-verstaan van wat het avondmaal betekent. Let op, ook hier dus: als 

je het viert, is het wél zinvol dat je begrijpt wat je doet. Het gaat hier dus niet over de vraag 

of kinderen wel begrijpen wat het avondmaal betekent maar volwassenen. En of ze ernaar 

handelen. Je eet en drinkt jezelf dan een oordeel…. 

- Ik schreef: onze manier van avondmaal vieren is totaal anders, omdat wij het in een apart 

kerkgebouw vieren en brood en wijn gescheiden zijn van het gewone eten. Dat doen wij 

thuis en in de kerk vieren wij avondmaal. Toch kun je die heel oude traditie uit de bijbel nog 

steeds terugvinden in onze kerkdiensten: voordat wij het avondmaal vieren is er ALTIJD eerst 

een collecte VOOR DE DIACONIE, voor arme mensen. Wij nemen uiteraard geen etenswaren 

mee (hoewel er soms voor de voedselbank wordt ingezameld op een Avondmaal zondag), 

maar geld. Dat leggen we eerst op de avondmaalstafel en dán gaan we vieren met elkaar. 

- Ik moet nog een lijn noemen. In het Nieuwe Testament speelt “geloof” een heel belangrijke 

rol. Daar zitten twee elementen in: dat je VERTROUWT (met je hart) en dat je gelooft (met je 

verstand) dat Jezus de levende Heer is. En ook dat speelt een rol bij het avondmaal: je moet 

wél weten wat je doet…., wat je eet en wat het betekent. Maar ja.., wanneer is iemand 

volwassen genoeg om te geloven? Een kind kan zeer intens geloven, maar dezelfde puber 

kan zijn geloof kwijt raken. Een volwassene kan zeer bewust belijdenis doen en een aantal 

jaren later zijn geloof kwijt raken én zich laten uitschrijven uit de kerk…  

- Nog één lijn: er is waarschijnlijk geen verschil tussen doopleden en belijdende leden in het 

Nieuwe Testament. De jonge gemeente is zó nieuw, dat iedereen volwassen wordt gedoopt. 

Dat brengt op een spannende andere vraag die we nu laten liggen: worden er ook al 

kinderen gedoopt??? Maar je kunt je aan de andere kant dus niet voorstellen dat als mensen 

met elkaar zitten te eten en te drinken (inclusief het avondmaal), dat de kinderen dan niet 

mee-eten 

 

Nu terug naar onze vraag: er is in de bijbel gewoon geen antwoord op onze vraag of kinderen 

dan wel doopleden meedoen aan het avondmaal. Er is wel een lijn:  

a. Het avondmaal staat in de traditie van de Pesachmaaltijd 

b. Je moet weten wat je doet als je eet en drinkt 

c. In de oude kerk liepen “samen thuis de maaltijd gebruiken én avondmaal vieren” in 

elkaar over 



De traditie….   

Die traditie is eeuwenoud, 20 eeuwen. Ik moet me beperken tot de belangrijkste lijnen. Wij zijn 

kerken uit de Reformatie. Onze witte-of-Lambertuskerk is eerst Rooms Katholiek geweest. Vanaf 

1610 is de kerk protestants. Die geschiedenis speelt ook een rol bij het avondmaal. Jullie weten 

misschien wel dat de Rooms Katholieken (nog altijd) 7 sacramenten hebben, terwijl Protestanten er 

twee hebben (doop en avondmaal). In de tijd van de Reformatie kunnen de mensen niet lezen en 

schrijven. “Weten wat je doet” (belangrijk bij het avondmaal, zagen we net!) is dus best heel moeilijk, 

want hoe “leer je dat dan?” De Rooms Katholieke kerk heeft daar wat op gevonden o.a. naar het 

avondmaal: ze noemen als je brood en wijn neemt (vanaf je 7e, de eerste communie, je leert het kind 

direct al geloven, zie de Joden!) “gratia infusa”. Dat is Latijn, de internationale taal in die dagen. Dat 

vinden wij een moeilijke taal, maar we kennen de woorden in het Nederlands ook: gratie=genade en 

“infusa=infuus”: er druppelt je wat in je aderen naar binnen en je wordt daar beter van. Eigenlijk is 

dat precies wat de Rooms Katholieken leren: je begrijpt misschien wel niet precies wat brood en wijn 

betekenen, maar als je het nu maar gewoon tot je neemt, dan weet je zeker dat dat helpt om in de 

hemel te komen. Net zoals je niet altijd begrijpt in het ziekenhuis wat er in een infuus zit, maar laat 

maar druppelen…, de dokter zegt dat het helpt. 

Daar zit een enorme angst voor de dood achter. De mensen worden in die dagen niet oud, dus er is 

veel sterfte, ook kindersterfte. Wat wil je nou liever dan dat je zeker weet dat je geliefde, je kind 

veilig is bij God. Geef brood en wijn, neem het!!!! Een beetje zoals wij onze kinderen inenten: een 

dktp-prik beschermt tegen polio!!! Je gunt je kind toch het ALLERBESTE! 

De reformatie – her-vorming van de kerk – is de tijd van de bewustwording. Van zélf weten wat en 

waarom je gelooft. In de Rooms Katholieke Kerk wordt Latijn gesproken, dat spreken de meeste 

mensen niet. Luther vertaalt de bijbel in het Duits, zodat de mensen ZELF kunnen lezen. Hij heeft de 

tijd mee:  de boekdrukkunst wordt uitgevonden dus het is mogelijk om aan veel mensen boeken te 

laten lezen. Eerst moesten ze allemaal één voor één met de hand worden overgeschreven. Maar nu 

er meer boeken komen én dus meer mensen die ze kunnen lezen, nu ontstaat er kennis over het 

geloof onder gewone mensen i.p.v. alleen onder de pastoors en bisschoppen. 

Dan komt óók de vraag naar het avondmaal op. Opnieuw die tekst uit 1 Korinthe 11 gaat een rol 

spelen. Je moet wél weten wat je doet als je eet en drinkt. Calvijn (1509-1564) – de Protestantse 

Kerkvader – zei: kinderen vanaf een jaar of 10 mogen meedoen als ze het Onze Vader en de tien 

geboden kennen. Daar heb je dus een deel “met je verstand weten” wat je doet. Die manier van 

doen past dus in de traditie én van het Jodendom én van de RK traditie. 

Later, in de tijd van het piëtisme (ca. 1680-1750) én het rationalisme (ongeveer zelfde tijd) schuift de 

leeftijd op. Piëtisme is een stroming in de kerk (het woord betekent vroomheid) waarin mensen 

aangeven dat je heel bewust met je HART God moet ervaren en dat vraagt dus een bepaalde rijpheid. 

Rationalisme is een stroming in de hele maatschappij die het accent legt op je verstand: je moet wel 

WETEN wat je doet. In die periode ontstaat dus het fenomeen dat de leeftijd van deelname aan het 

avondmaal wordt verhoogd. Daaruit ontstaat op den duur de gewoonte van de openbare 

geloofsbelijdenis: een moment van volwassenwording als mens én als gelovige. 

Jarenlang is dat dus de gewoonte geweest in de Protestantse kerken: eerst belijdenis, dan 

avondmaal. Hoe is dan de traditie van kinderen aan het avondmaal weer teruggekomen – want die is 

er dus ook geweest in het verleden. - ? Dat komt omdat er in de jaren 60-70 in het zuiden van het 

land protestantse kinderen (die daar in de minderheid zijn) zijn, die Rooms-Katholieke vriendjes 

hebben en die zien daar “de eerste communie”, een groot feest! Waarom mogen onze Rooms-

Katholieke Vriendjes/vriendinnetjes wél brood en wijn krijgen en wij niet? Het is toch dezelfde God. 



Gaandeweg komt dus “kinderen aan het avondmaal” weer terug in de Protestantse Traditie en in 

onze Protestantse Kerkorde hebben we gezegd: voor beide is er écht wat te zeggen. Kerken mogen 

het zélf beslissen wat goed is voor hun wijk….. 

Als je nu het bovenstaande leest, dan zie je dat de praktijk van Heemse-West z’n begrijpelijke en 

goede wortels heeft in de bijbel en traditie (wel weten met hart en hoofd wat je doet) en die van 

Heemser-Esch ook. En het antwoord van “zo moet het wél en zo mag het niet” bestaat in mijn ogen 

niet. Maar je kunt wél kijken hoe je het avondmaal leerzaam én heilzaam ontvangt. Als gemeente, als 

individu. Misschien moet dat wel het uitgangspunt zijn voor de nieuwe gemeente en sowieso, voor 

iedere gemeente. Vandaar nu maar deze vragen…. 

Een paar gespreksvragen: 

1. Kun je bij jezelf een avondmaalsviering herinneren die je positief heeft getroffen? Kun je er 

iets van vertellen? 

2. Heb je wel eens een viering meegemaakt waar kinderen aan meededen? Hoe vond je dat? 

3. Gesteld dat kinderen wellicht in de gefuseerde gemeente gaan meedoen. Hoe zou dat 

kunnen op een manier dat het voor de kinderen én volwassenen leerzaam (denk aan de 

Joden en Calvijn!) én heilzaam is?  

4. Hoe zou je in de nieuwe gemeente een positieve impuls kunnen geven aan het avondmaal én 

het gemeenteleven? 

-  


