
Uit de pastorie – week 46 

 

Wat achter ons ligt 

Een bijzondere zondag ligt achter ons. De dag stond voor de gemeente in teken van het Heilig 

Avondmaal. Een Avondmaalszondag is het brandpunt van het kerkelijk leven. Door Woord en 

sacrament wordt het hart van het evangelie in haar midden verkondigd: dat Jezus Christus het Lam 

van God is dat de zonden der wereld wegdraagt. Dat God goddelozen uit genade rechtvaardig 

verklaart, door Hem. Dat Christus onze enige Koning en Zaligmaker is. En ook dat wij rondom dát 

evangelie gemeente zijn, als leden van één lichaam, als onderdanen van één Hoofd. Kort 

samengevat: in het Heilig Avondmaal wordt de gemeenschap met Christus én de gemeenschap met 

de leden van Christus uitgedrukt. En door het sacrament te gebruiken, belijdt de gemeente deze 

dubbele gemeenschap en verbindt zij zich opnieuw aan Hem en aan elkaar. De manier waarop een 

gemeente met het Heilig Avondmaal gaat, zegt daarom veel (niet alles!) over haar geestelijk leven. 

Ook daarom zie ik altijd naar de Avondmaalszondagen uit. Tegelijk zijn ze erg intensief, zeker met de 

middagdienst in het Nieuwe Feithenhof erbij. Dat betekent een intensieve week van voorbereiding, 

het maken van drie preken, en het betekent een intensieve zondag zonder enige rust. Geeft dat? 

Nee, zeker niet als je er op terugkijkt. Het is een zegen en een wonder dat we na twee jaar corona 

weer onbeperkt naar een Avondmaalsdienst kunnen gaan. Dat er in de Oosterkerk een vijfde tafel 

nodig was, heb ik in mijn Elburgse jaren nog niet eerder meegemaakt. In de consistorie werd 

opgemerkt dat de laatste jaren vooral onder jongere gemeenteleden een toename in de 

Avondmaalsgang is te zien. Daar hebben we ook expliciet voor gedankt, en gebeden dat onze jonge 

mensen in Christus mogen zijn en groeien.  

De dienst in het Nieuwe Feithenhof heeft altijd iets eigens. Aangrijpend is het om bewoners met hun 

laatste (mentale of fysieke) krachten te zien binnenkomen. Van sommigen weet je niet, hoe diep ze 

van binnen nog kunnen beseffen wat het Heilig Avondmaal is. Maar als we gaan zingen… en dan 

vooral de oude Psalmen… Ja, dan gebeurt er iets. Dan gaan de harten spreken. Dan komen uit de 

diepe schatkamers van het geheugen oude woorden omhoog. Het Onze vader wordt volop 

meegebeden, de 12 artikelen volop meebeleden. Geen dienst met lange formulierzinnen en -

gebeden, geen dienst ‘volgens het boekje’ maar wel een dienst waarin ‘het heilige gebeurt’. Christus 

deelt Zijn geheimenis en liefde uit aan hen die in de wereld achteraan staan, aan hen die slechts een 

oude, bevende hand kunnen uitsteken. Als érgens zichtbaar wordt wat genade is, dan is het in een 

dienst als deze.  

Alle reden om ook ’s avonds in een dienst van nabetrachting en dankzegging bijeen te komen. We 

mochten met Johannes meekijken naar wat de Heere Christus hem in visioenen toonde over de stad 

die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21). Aan alle woorden wordt duidelijk dat 

op de nieuwe aarde een volmaakt leven met de Heere zal zijn. Het zal een wereld zijn zoals Hij hem 

hebben wil, een wereld die recht doet aan Zijn heerlijkheid en heiligheid. Op een Avondmaalszondag 

verzekert de Heere ons van deze toekomst, dat als wij van Christus zijn, Hij ons met Hem alle dingen 

zal schenken. Zo sporen Woord en sacrament ons aan in heiliging, in hoop, in volharding en in 

verlangen. Het kómt goed met Gods werk! 

 

Wat voor ons ligt 

Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hij wordt daarom ook wel 

‘eeuwigheidszondag’ genoemd. De gemeente van Christus belijdt in deze wereld dat de tijden 

uitlopen op Zijn wederkomst, het oordeel en de herschepping. Dat doen we in een wereld die niet 

verder kan kijken dan haar neus lang is, voor wie de toekomst absoluut onzeker is, ondanks 

duizenden plannen en voornemens, ondanks de hardnekkige en hoogmoedige gedachte dat wij deze 

wereld vroeg of laat kunnen verbeteren. ‘Waar moet het toch naartoe?’ vragen velen zich af. De kerk 



antwoordt: het moet naar de dag van Christus toe. En niets houdt Hem tegen om die dag te doen 

aanbreken. Als de catechismus vragen stelt over Zijn wederkomst, vraagt hij expliciet naar de troost 

ervan! Dat had ook een heel andere vraag kunnen zijn, bijvoorbeeld: bent u bang voor de 

wederkomst? Wie echter met zondag 1 heeft beleden, van Christus te zijn, die kijkt hoopvol en 

getroost naar de wederkomst uit. Maar die andere kant… niet van Christus te zijn… dan overleef je 

het oordeel niet. Er komt een grote scheiding aan. Van nature liggen we allemaal aan de verkeerde 

kant. Hoorde u de roepstem van Jezus Christus? Brak u met het leven van de oude mens? Ging u de 

HEERE dienen? In Hem is het leven dat duurt tot in eeuwigheid.  

Zondagmorgen zullen we hen gedenken die ons sinds 31 december door de dood ontvallen zijn. Heel 

wat namen worden genoemd. De betreffende families zijn uitgenodigd. Als gemeente staan wij om 

hen heen. Het is heel wat als de naam van je geliefde nog weer een keer genoemd wordt. Want de 

wereld draait door, na verloop van tijd heeft niemand het meer over hem of haar die uit je leven 

werd weggerukt. Bij het noemen van die bekende namen beseffen we ook extra dat het leven anders 

geworden is, dat er een gat is geslagen dat niet meer gedicht wordt. Voor hen is het al eeuwigheid 

geworden. Vanuit Openbaring 22 hopen we een woord voor ons te ontvangen die nog in het heden 

zijn.  

Zondagmiddag hoop ik in Oene voor te gaan, terwijl in onze Oosterkerk ds. Neervoort van Nieuwe 

Tonge de dienst hoopt te leiden. Gezegende diensten toegewenst! 

 

Ten slotte 

Een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw. In het bijzonder een groet van 

verbondenheid en meeleven met allen die een kruis van ziekte, lijden of rouw moeten dragen. Aan 

de Avondmaalstafel lazen we de verrassend troostrijke woorden ‘en aan de dagen van uw rouw zal 

een einde komen’ (Jes.60:20b). De Heere is een God Die onze tranen kent én in Zijn fles bewaart. Dat 

betekent dat Hij er een keer op terugkomt. En hóe! ‘Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd 

moed!’ 

Uw A.J.M.   


