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... Reinier Sonneveld zegt in het Nederlands Dagblad van 14 maart dat christenen als 
priesters het avondmaal ook thuis kunnen vieren, als kerkdiensten worden geannuleerd.1 
Hij meent dat daar in de vroege kerk ook geen officieel aangestelde priesters bij waren. Daar 
valt wel wat tegenin te brengen. 
 
Het is niet aan mij te beweren, dat wat Sonneveld voorstelt niet mag. Ik weet dat deze praktijk 
in evangelische gemeenten wel vaker voorkomt. Daarover moet de leiding van die gemeenten 
maar oordelen. Wel wil ik hierop inhoudelijk reageren.  
 
eerste leerlingen 
Vermoedelijk denkt Sonneveld voor het thuis vieren van het avondmaal aan Handelingen 2:42 
en 46. Daar staat dat de eerste leerlingen het brood braken, ook bij elkaar thuis, en dat ze hun 
maaltijden gebruikten in een geest van eenvoud en vol vreugde. Deze tekst gaat over de 
gemeenschappelijke maaltijden van de eerste christenen. Een onderdeel daarvan kon de 
'Maaltijd van de Heer' zijn, zoals Paulus in 1 Korintiërs 11:20 het avondmaal noemt. In 1 
Korintiërs 10:16 schrijft hij al over 'het brood dat wij breken'. Daar gaat het over de beker der 
dankzegging en het brood die staan voor gemeenschap met het bloed en het lichaam van 
Christus.  
 
te ver 
Maar het gaat te ver om uit die maaltijden in Jeruzalem af te leiden dat ieder huisgezin best 
het avondmaal kan vieren. We weten immers niet wie er in Jeruzalem de leiding over had.  
Verder ken ik in het Nieuwe Testament geen passage die ruimte biedt aan het vieren van het 
avondmaal thuis, in kleine kring. De Maaltijd werd destijds wel in grotere huizen gevierd, waar 
de hele gemeente samenkwam. Maar Paulus onderscheidt die samenkomst van de maaltijden 
thuis (zie 1 Korintiërs 11:17-34). Wel wil ik wijzen op de praktijk die bisschop Ignatius van 
Antiochië in het begin van de tweede eeuw aanbeveelt. Een bisschop was destijds een plaat-
selijke voorganger. (In de brieven van Paulus wordt die term, episkopos, vertaald als 'opzie-
ner'.) Ignatius houdt de christenen in Magnesia voor:  
 

'Doe niets buiten de bisschop en de oudsten om. Probeer niet iets dat alleen jullie 
afzonderlijk redelijk toeschijnt. Maar laat er bij jullie samen één gebed zijn, één smeek-
bede, eensgezindheid, één hoop in liefde en in volmaakte vreugde, dat is: Jezus Christus. 
Niets is beter dan Hij. Kom allen samen, als in één tempel van God, als naar één altaar, 
naar de ene Jezus Christus...'2  

 

 
1 Dit speelde tijdens de uitbraak van het 'corona-virus' (Covid-19). 
2 Aan de Magnesiërs 7 (vertaling RR).  



Dat altaar is niet letterlijk bedoeld, maar verwijst wel naar de Maaltijd van Christus. Volgens 
Ignatius moest daarvoor de hele gemeente bijeenkomen. Zo schreef hij ook aan de christenen 
in Filadelfia:  
 

'Beijver je dus één eucharistie te vieren. Want één is het vlees van Jezus Christus en er 
is één beker die eenheid door zijn bloed geeft, één altaar, zoals er één bisschop is samen 
met de oudsten en diakenen...'3 

 
Getuigenissen uit de vroege kerk waaruit een wezenlijk andere visie op het avondmaal blijkt, 
zijn mij niet bekend.  
 
allen priesters? 
Wat betreft de opvatting dat wij allen priesters zijn: Sonneveld zal die ontlenen aan Petrus' 
woorden dat de gemeente een koninkrijk van priesters en een heilig volk is (1 Petrus 2:9). 
Maar dit heeft niets te maken met het voorgaan in een huiselijke avondmaalsviering. Petrus 
bedoelt dat de christelijke gemeente als geheel, als volk dat aan God toebehoort, een pries-
terlijke functie heeft. Zij stelt namelijk God in de wereld present en getuigt van Hem. Zo geldt 
ook Israël als een priesterlijk volk dat diezelfde rol had te vervullen te midden van de 
'heidense' volken.4 Die priesterlijke functie is dus collectief bedoeld, niet persoonlijk. Bij de 
gaven van de Geest, die christenen kunnen ontvangen, noemt Paulus dan ook niet het pries-
terschap (1 Korintiërs 12:4-11, 28).  
 
opschorten 
Wat staat de kerk nu te doen? Bij vervolgingen schortte de vroege kerk de avondmaals-
vieringen op, zo leert bisschop Cyprianus van Carthago ons.5 Wel mochten gelovigen een stuk-
je avondmaalsbrood mee naar huis nemen, om er iedere dag iets van te eten, als geestelijke 
leeftocht.6 Nu is er in ons land geen kerkvervolging, maar de beduchtheid voor een gevaarlijk 
virus. Voor de gezamenlijke viering van de Maaltijd van Christus geldt voorlopig: opschorten. 
Wel kan de voorganger met andere ambtsdragers het avondmaal bij kwetsbare mensen thuis 
bedienen, als die daarom verzoeken.  

 
3 Aan de Filadelfiërs 4 (vertaling RR). 
4 Exodus 19:6. 
5 Brief 76, 3, 1. 
6 Tertullianus, Over het gebed 19, 4. 


