
DE EUCHARISTIE

“Niet wat wij zien, voedt ons, maar wat wij geloven” 
(H. Augustinus van Hippo, * 354 - †430).
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in het geheugen van de christenen 

gegrift. Het boek ‘de Handelingen 

van de apostelen’ getuigt hiervan: 

“...op de eerste dag van de week 

kwamen we bijeen voor het breken 

van het brood...” (Hnd.20,7). Dit is 

eeuw na eeuw gebeurd, tot op de 

dag van vandaag. Wereldwijd komen 

vele miljoenen christenen samen om 

te doen wat Jezus als eerste heeft 

gedaan. Vol vreugde vieren wij dat 

Jezus leeft! Hij spreekt tot ons in 

zijn Woord en is aanwezig onder de 

gedaanten van Brood en Wijn. Voor 

christenen is het het hoogste goed 

dat bestaat, de schat die zij in hun 

midden mogen bewaren: op zondag 

mogen wij Christus zelf ontmoeten. 

In de vierde eeuw drukten enkele 

christenen die werden opgepakt 

vanwege het vieren van de Eucharis-

tie, het als volgt uit: “Zonder de dag 

van de Heer kunnen wij niet leven”. 

Voor hen was de zondag een dag van 

levensbelang. De Eucharistieviering 

is geen verplichting, noch inperking, 

maar een uitdrukking van vitaliteit en 

verbondenheid. 

De Heilige Mis als tweeluik
De dienst van het Woord vormt het 

eerste deel van elke Eucharistievie-

ring. Hier vindt de confrontatie plaats 

tussen het Woord van God uit het 

Oude en Nieuwe Testament en het le-

ven van de mens die leeft hier en nu. 

Na elke lezing volgt er een antwoord 

van de mens, in een psalm of een 

‘alleluia’. De preek maakt vervolgens 

Gods Woord toegankelijk voor de 

mens en de mens voor Gods Woord. 

Toch schieten woorden tekort; ze zijn 

nooit in staat alles mee te delen. Het 

geheim van een relatie is immers te 

veelomvattend om alleen in woorden 

uit te drukken. 

De dienst van het Woord is dan ook 

de voorbereiding en begeleiding van 

het sacramentele teken dat volgt in 

het tweede deel. Eerst heeft God 

tot ons gesproken, nu zal Hij zich op 

het altaar geven in zijn Zoon. In de 

dienst van de Eucharistie deelt Jezus 

Christus zichzelf uit in het teken van 

Brood en Wijn. Hier wordt het offer 

van Jezus Christus aan het kruis 

aanwezig gesteld, via de persoon van 

de priester, met de woorden: “Dit is 

wat Heb ik op zoNDag iN De kerk 
te zoekeN?
Voor velen is de heilige Eucharistie 

(Eucharistie is het Griekse woord 

voor ‘dankzegging’) iets vreemds 

geworden. ‘Ik verveel me in de 

Mis’, zeggen ze dan, of: ‘Ik begrijp 

totaal niet wat daar gebeurt’. Deze 

opmerkingen zijn goed te begrijpen: 

zonder het besef van de joodse en 

oudchristelijke wortels van de Mis 

is er al snel sprake van een ervaring 

die vervreemdend werkt. Laten wij 

een voorzichtig begin maken om iets 

van dit grote geheim te begrijpen.   

op De eerste Dag vaN De week 
kwaM Jezus….
De evangeliën verhalen dat Jezus, 

na zijn lijden, sterven en verrijzen, 

aan zijn vrienden verschijnt op de 

“eerste dag van de week” (Mt.28,1; 

Mc.16,2; Lc.24,1; Joh.20,1). 

Op deze dag komt Jezus de belofte 

na die Hij eerder had gedaan. Jezus 

had zijn leerlingen namelijk beloofd: 

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot 

aan de voleinding van de wereld” 

(Mt.28,20). Deze dag stond voortaan 
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mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is 

mijn Bloed, vergoten voor u en alle 

mensen tot vergeving van de zonden”. 

Hij toont het Brood en de Wijn aan de 

gelovigen en zegt: “dit is het Lichaam 

en Bloed van Christus”.  

De Eucharistieviering wordt ‘de bron 

en het hoogtepunt’ van het christelijk 

leven genoemd. Er zou nog oneindig 

veel meer over te zeggen zijn. Een 

Eucharistieviering is een diamant met 

zeer vele vlakken die allemaal even 

wonderschoon blinken. Ze is een sa-

menkomst die mensen niet vastbindt, 

maar een thuis geeft. 

eeN cHristeN is Niet alleeN
‘Ik heb het niet nodig om naar de 

Kerk te gaan om gelovig te zijn’. Deze 

opvatting zal velen bekend in de oren 

klinken. Wij leven in een maatschap-

pij die bestaat uit een optelsom van 

individuen. Je identiteit is een een-

zaam bezit dat je hebt ontdekt door 

terugtrekking uit het web van relaties. 

Deze wijdverbreide houding staat 

haaks op het leven van een gelovige. 

Een gelovige leeft namelijk in een 

Kerk die bestaat uit broeders en zus-

een soort van ‘liturgische kinderop-

vang’ in de sacristie, bijvoorbeeld 

een zogenaamde kindernevendienst. 

Soms liggen er boekjes voor de 

kinderen achter in de kerk. Hierin 

wordt in aangepaste taal uitgelegd 

wat er gebeurt tijdens een Eucharis-

tieviering. Soms is de kerk zo groot 

dat je er rustig in rond kunt lopen, 

mochten de kinderen even onrustig 

zijn. Belangrijk is dat de kinderen 

vertrouwd raken met de atmosfeer, 

de muziek, de geur, de kaarsen, de 

kleding... Groeien in geloof is altijd 

een langzame weg die met geduld 

bewandeld dient te worden, daarbij de 

vreugde en de liefde bewarend. 

Ik ben ziek en kan niet naar de Mis 
gaan. Ik kijk er naar op TV. Is dat ook 
goed?
Gezien uw gezondheidssituatie heeft 

u weinig keus. Er zit niets anders 

op om vanuit uw hart en in gebed 

verenigd te zijn met de gemeenschap 

van christenen. Bijzonder spijtig is het 

natuurlijk dat u de heilige Eucharistie 

niet ontvangt. Misschien kan iemand 

vanuit de parochie de ziekencommu-

nie komen brengen? Bel de parochie 

eens op en leg deze vraag voor! 

Ik zou graag naar de Mis gaan op zon-
dag, maar mijn gezin heeft echt geen 
zin om mee te gaan. Wat moet ik doen?
Iedereen heeft op zondagmorgen zo 

ters. Hier is niet alleen de vraag: ‘Wat 

heb ik nodig?’, maar ook: ‘Hebben 

anderen misschien mij nodig?’. Bo-

vendien kan ik alleen bestaan omdat 

er een school is, een Kerk; omdat er 

vrienden, verenigingen zijn. Ik ontdek 

wie ik ben door de ogen van mijn 

broeders en zusters. Jezus is méér 

aanwezig als we samen bidden dan 

alleen (Mt.18,20) en zeker anders 

als we Eucharistie vieren. Daar is Hij 

met zijn eigen Lichaam en zijn eigen 

Bloed. In het vieren van de Eucharis-

tie worden Paulus’ woorden gereali-

seerd die zegt: “Omdat het één brood 

is, vormen wij allen tezamen één li-

chaam, want allemaal hebben wij deel 

aan het ene brood (I Kor.10,16-17). In 

de viering van de Eucharistie vormen 

christenen de ene gemeenschap met 

de Heer en met elkaar, als sacrament 

voor de eenheid van de mensheid. 

veelgestelDe vrageN
Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kinde-
ren meenemen naar de Mis?
Al vanaf jonge leeftijd. Het komt 

regelmatig voor dat er kleine kinderen 

aanwezig zijn in de Mis. Soms is er 
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zijn bezigheden. Kan niet ieder zijn 

eigen weg gaan? Zit dat er niet in, be-

kijk dan eens of zaterdagavond of een 

dag door de week wel mogelijkheden 

biedt. Informeer naar de tijden van de 

Missen in uw of andere parochie(s).

Waarom vind ik de mis eigenlijk zo 
saai?
Misschien zit u in de kerk, maar 

met uw hoofd thuis of op uw werk? 

Misschien zijn er gevoelens die mijn 

denken en doen zo vullen, dat er geen 

ruimte meer over is voor God. De eer-

ste voorwaarde is om er met uw hart 

bij te willen zijn. Verder zult u weten 

dat een Mis niet gaat over jong, snel 

en wild! Het is geen show waarin de 

mens geëntertaind moet worden. Bij 

een Eucharistieviering treed je een 

eeuwenoude traditie binnen, ingeto-

gen en stil. Deze wereld mag de uwe 

worden. Die koop je niet, maar groeit. 

Verdiep u ondertussen in de vraag: 

‘waarom verloopt een Mis zoals ze 

verloopt?’. Probeer de lezingen van 

te voren eens door te nemen en zing 

mee tijdens de Mis. En vertrouw op 

God: Hij ziet u graag en spreekt u aan 

in uw hart. Soms lijkt Hij ook te zwij-

gen. Uw trouw draagt echter vrucht. In 

de dorheid bereikt de liefde diepten 

waar woorden en gevoelens niet meer 

tellen.  

 

gebeD / aaNwiJziNgeN
“Wij ontvangen het Lichaam van 

Christus opdat wij Lichaam van Chris-

tus zullen worden” 

(H. Augustinus).

In de Eucharistie wordt de onvoor-

waardelijke liefde van God het meest 

concreet aanwezig. Jezus is niet al-

leen mens geworden, Hij is brood en 

wijn geworden, opdat door ons eten 

en drinken Gods liefde de onze zou 

kunnen worden. 

Het grote geheim van de Eucharistie 

is, dat ons heel concreet de liefde 

Gods wordt aangeboden, niet als een 

voorbeeld, een gedachte, een ideaal 

of een leer, maar als voedsel voor 

ons dagelijkse leven. Het Eucharisti-

sche voedsel opent voor ons de weg 

om Gods liefde tot de onze te maken. 

Je ontvangt de liefde die je in staat 

stelt de weg te gaan die Jezus je is 
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voorgegaan, een smalle weg, een 

pijnlijke weg, maar de weg die je de 

ware vreugde en vrede geeft en die 

je in staat stelt in deze wereld de 

geweldloze liefde van God zichtbaar te 

maken (Henri Nouwen).


