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Heilig Avondmaal in tijden van Corona
Geachte zusters en broeders,
op 31 maart 2020 heeft het Provinciaal Bestuur van de Evangelische
Broedergemeente in Suriname aan alle gemeenten aldaar een uitnodiging verstuurd
voor een online-kerkdienst op Witte Donderdag waarin ook het Heilig Avondmaal
gevierd zal worden. Gemeenteleden in Suriname zijn opgeroepen om met brood
(alledaags melk-/tarwebrood) en wijn (thee/sap) in de eigen huiskamer aan deze
viering deel te nemen. De brief wordt inmiddels ook in Nederland via e-mail en
sociale media gedeeld en heeft voor de nodige vragen in onze gemeenten gezorgd.
Nog voordat deze brief ons bereikte, had het Provinciaal Bestuur afgelopen week al
met de predikanten in Nederland een gesprek gevoerd over de viering van het Heilig
Avondmaal in tijden van Corona, omdat het Moderamen van de Protestantse Kerk in
Nederland een besluit heeft genomen om deze manier van vieren in haar
gemeenten toe te laten.
In deze bijzondere tijd zijn wij allen bezig om wegen te vinden hoe wij de
gemeenschap in de kerk overeind kunnen houden, zonder samen te kunnen komen
in onze kerken. Wij hebben dan ook grote waardering ervoor, dat het Provinciaal
Bestuur in Suriname ongebruikelijke wegen gaat om de gemeenschap met, en
onder de gemeenteleden, gestalte te geven.
Ondanks dat, wij zullen voor de gemeenten in onze provincie zó een viering van het
Heilig Avondmaal niet organiseren en ook niet aanbevelen. Daarbij zijn voor ons de
volgende overwegingen leidend:
Het Heilig Avondmaal is in onze visie één van de momenten waar de gemeenschap
met Jezus Christus en de gemeenschap van de kerk zichtbaar en tastbaar worden:
smaak en zie hoe goed de HEER is (Psalm 34:9). Dit maakt het voor ons nodig dat
de gemeenschap eveneens fysiek en tastbaar is. Belangrijk is ook dat het heil ons
niet door de viering van het Heilig Avondmaal geschonken wordt, maar door het
gebeuren dat door het Avondmaal wordt uitgebeeld: Jezus Christus die voor ons en
voor velen is gestorven en die leeft en onder ons aanwezig is. Daarom is het goed
om in deze dagen de viering van het Heilig Avondmaal en de liefde van Jezus in
gedachte te nemen en daaruit versterking voor ons geloof te putten. Hoe de

verbondenheid onder de gemeenteleden in deze bijzondere tijd gestalte kan krijgen
moeten wij met elkaar steeds opnieuw bekijken en vormgeven. Wij hebben het idee,
dat de gemeenten daarin op een goede weg zijn en vragen u allen: let vooral erop,
dat de zusters en broeders die helemaal alleen thuis zijn zoveel mogelijk de
gemeenschap binnen de gemeente ervaren.
De gemeenten in Nederland plannen om de lezingen van de Stille Week online aan
te bieden. In deze reeks van korte diensten zal (zoals gebruikelijk) op woensdag het
bericht gelezen worden van het laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen.
Laten wij dat als een moment nemen, waar wij op een bijzondere manier met elkaar
verbonden zijn. Ook het gebed, dat zr. Benigna Carstens heeft geschreven en als
bijlage bij deze brief is bijgevoegd, kan ons helpen de liefde van Jezus tot in de
dood voor onszelf opnieuw te ervaren.
Wij groeten u allen vanuit het Provinciaal Bestuur
en wensen u een gezegende Stille Week toe.
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