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Welke suggesties kun je aandragen voor een con-
textueel theologische interpretatie van het doops-
gezind Avondmaal, wanneer je deze maaltijd 
vergelijkt met seculiere groepsmaaltijden? 

Deze vraag staat in dit boek centraal. Op basis van het 
principe van de ‘wederkerige vergelijking’ van religie-we-
tenschapper Arvind Sharma wordt de avondmaal-
spraktijk van een doopsgezinde gemeente vergeleken 
met drie verschillende seculiere groepsmaaltijden. 
Met behulp van empirisch-fenomenologische onder-
zoeksmethoden wordt de beleving en geleefde bete-
kenis van het Avondmaal en de groepsmaaltijden in 
beeld gebracht. Het resulteert in vijf suggesties om de 
bestaande doperse interpretatie van het Avondmaal te 
actualiseren.

Iris Speckmann (1978) was predikant in verschillende 
doopsgezinde gemeenten in Nederland. Ze schreef 
deze studie in het kader van haar aanstelling als assis-
tent van de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie van 
het Doopsgezind Seminarium aan de VU. Momenteel 
is zij werkzaam als geestelijk verzorger in Mennistenerf, 
een zorgcentrum voor ouderen in Zaandam. 
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