
Brief over ‘Brood en wijn – Anno Domini 2020 

’Niet van Paulus, maar wel van de voorgangers van de Protestantse Gemeente Driebergen 

(wijkgemeente Immanuel en wijkgemeente Catharijne)  

Aan: de gemeente van de Heer van Pasen,  

Het corona-virus bepaalt momenteel alles. In het publieke domein, in de kerk, in ons persoonlijk 

leven. Dagelijks maken we onze afwegingen: Zal ik dit, kan ik dit, mag ik dit. Hoe zullen we …. Vult u 

maar in. Zo worden we als voorgangers ook voor tal van vragen gesteld. Een zeer belangrijke is deze: 

Hoe geven wij onder deze omstandigheden vorm aan de Maaltijd van de levende Heer in de Stille 

Week.  

 Het gaat om de belangrijkste dagen in de kerk. Om de kern van ons geloof. Op Witte Donderdag 

doen we wat Hij ons opdroeg: Hem te gedenken in zijn én onze gebrokenheid, in zijn strijd en 

overwinning op de machten, op de dood. Daar raken we nooit over uitgedacht. Ieder jaar merken we 

dat, vieren we het onder weer andere omstandigheden dan het jaar daarvoor. Nu, in deze dagen, zijn 

het wel zeer bijzondere omstandigheden.  

Als voorgangers hebben we kennisgenomen van de standpunten van de landelijke kerk en van 

reacties daarop. Als gemeente worden wij door de landelijke kerk gestimuleerd in deze dingen onze 

eigen afweging te maken.   

Meer dan ooit beseffen wij: de viering van de Maaltijd is iets van samen. Samen wordt – hoe 

verschillend wij ook zijn – onze eenheid zichtbaar in Hem die zich liet breken. Ieder ontvangen wij 

een stukje van Hem, hebben wij een aandeel in zijn lijden en sterven. Geven wij aan Hem te willen 

volgen, met vallen en opstaan willen leren ook de minste te willen zijn. Samen vormen wij als stukjes 

zijn heelheid, dat ene, hele brood.   

Er is deze onmogelijkheid: we zijn niet samen. We moeten afstand houden. Het agressieve virus 

dwingt ons ertoe. Nu zou je kunnen overwegen om de maaltijd op zeer bescheiden schaal in de kerk 

te vieren, waarbij u thuis toekijkt. Je kunt het ook nog zó uitbreiden dat u thuis zelf brood en wijn 

gereed zet en/of dat ook nuttigt. Maar dan maken wij verschil. Tussen een klein groepje rond de 

voorganger en u/jij die thuis zit. Een vredegroet via het scherm?! Samen zingen, vieren, het elkaar in 

de ogen kunnen zien, de beleving van wat de kern is van ons geloven. Het is er allemaal niet bij. En 

dan hebben we het er nog niet over hoe het dan precies in de kerk praktisch in dat kleine groepje 

moet toegaan, bij het breken en delen van het brood…  

Hoe dan wel. We zijn allemaal in quarantaine. We kunnen ook zeggen, we zijn allemaal in 

ballingschap. Ver van ons gewone leven en doen. Dat betekent dat we in ballingschap vieren, bij 

wijze van spreken ‘het vasten’ nog even voortzetten. Daarbij vieren we vanzelfsprekend wat Jezus 

ons opdroeg: we gedenken Hem. Maar in die viering zijn we solidair, één in Hem en met u/jullie 

thuis. Concreet betekent het dat we in de kerk rond de tafel staan met daarop een heel brood en een 

volle beker wijn. Maar omdat we niet ‘als heel brood’ aanwezig zijn, wordt het brood deze avond niet 

gebroken en drinken wij evenals u, geen wijn.  

Verleden, heden en toekomst. We denken daarbij aan wat Jezus deed, dat is verleden tijd. Maar we 

zijn in het heden. We vieren in ballingschap. Dat betekent dat het echte vieren, met elkaar, moet 

wachten. Tot wanneer? Tot het najaar, nog later? Wie zal het zeggen. Een lied zingt: ‘De toekomst is 

al gaande’...Dat is de toekomst van zijn koninkrijk, als er een Maaltijd is die zijn weerga niet kent.  



Lieve gemeente, we zien elkaar niet in deze periode. Toch is onze verbondenheid groot. Dat merken 

wij aan uw reacties op de online diensten. Het woord ontroering valt daarbij vaak. We stellen ons 

voor dat we met die ontroering juist in deze verbondenheid rondom het éne brood en de éne beker 

wijn, samen één in Hem zijn, met Hem verbonden zijn.    

Het is een vreemd en ernstig voorjaar. Maar dat belet ons niet te zingen:  

Gij roept het jonge leven wakker,  

een tuin bloeit rond het open graf.  

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf.  

En vele korrels vormen saam  

een kostbaar brood in uwe naam. (Lied 978: 2)  

  

Met een hartelijke groet,  

 ds Henk Reinders, ds Gerrit van Dijk en ds Aleida de Hoog 


