
Vrijdagavond 19.30 uur gaat ds. Hendri Pap voor in een online-
Avondmaalsdienst vanuit de Mariakerk. Hieronder kunt u lezen 
waarom en hoe we het Avondmaal willen vieren en vindt u de liturgie 
voor deze dienst 

 

 

Avondmaal in de stille week 

Als kerkenraden van de Mariakerk en de Hervormde Kerk Vollenhove en 
Sint Jansklooster willen we aangeven hoe de gemeenteleden thuis het 
Avondmaal dit jaar kunnen vieren. 

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat 
we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online 
kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief.  

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We 
volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het 
Evangelie en brood en wijn te delen.  Op Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus vanouds 
het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de 



dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn 
verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. 
De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. 
Hoe zouden we dit in tijden corona, zeker ook in de Stille Week, toch 
kunnen vieren?  

Evenals de landelijke kerk zien wij een mogelijkheid om in deze 
bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In de Mariakerk zal een 
klein gezelschap het Avondmaal vieren op de Goede Vrijdag 
tijdens de avonddienst om 19.30 uur. De gemeenteleden thuis 
kunnen de dienst  online mee vieren. Ziende op de tekenen van 
brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en 
opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar.   

Als u wil delen in het brood en de wijn is het goed om ook thuis van te 
voren het brood en de wijn als zichtbare tekens van het lichaam en 
bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook 
daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus 
daardoor voor u reëler wordt. 

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die 
bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds 
opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is 
de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons 
leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd  (Jesaja 53). Hij is 
ons leven!  

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen.  

In Christus verbonden,  

Namens de kerkenraden, ds. H.J.H. Pap, ds. D. Wolters, preses M. van 
Eerde 
  
 

 

 


