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Drie maanden geleden hebben wij de laatste heilige Mis met jullie gevierd, op 
zondag 15 maart. Vol vreugde beginnen wij weer de heilige Mis met jullie te vieren 
op een groot feest: het hoogfeest van het Sacrament van het Altaar. Na zo een 
moeilijke tijd kunnen we de leer van de Kerk over de heilige Eucharistie beter 
begrijpen: dat de heilige Eucharistie het middelpunt van alle sacramenten is, dat er 
niets is wat boven de Eucharistie staat want alles, de andere sacramenten en het 
leven van de Kerk en van de christenen, is gericht op de Eucharistie. 


In de woorden van de consecratie, het belangrijkste moment van de Mis, vinden 
wij de drie fundamentele waarheden over de Eucharistie. De Eucharistie is tegelijk: 
Sacrament, werkelijke Tegenwoordigheid van Christus en Offer:


“Neemt en eet…”;  “Neemt en drinkt…”. De Eucharistie is geestelijk voedsel, een 
Sacrament; het is de vernieuwing van het Laatste Avondmaal. Onze Heer wilde dit 
Sacrament instellen om ons kracht en sterke te geven. “Want mijn vlees is echt 
voedsel, en mijn bloed is echte drank”. 

“Dit is mijn lichaam…”, “Dit is mijn Bloed…” De Eucharistie is de werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus. De Eucharistie is niet enkel gewijd brood, het is 
ook niet alleen een spirituele en momentele tegenwoordigheid van Christus, het is 
ook niet slechts een spirituele ervaring. Het is Christus zelf onder de gedaante van 
brood en wijn: Hij is tegenwoordig in dit sacrament met zijn lichaam en zijn bloed, 
met zijn ziel en zijn godheid. Dit is mijn lichaam… mijn bloed. Dat is de reden 
waarom de Kerk de Eucharistie en de heilige Communie met groot respect en 
eerbied behandelt. Dat is de reden waarom we dat grote verlangen naar de 
Eucharistie hebben ervaren in deze moeilijke tijd van het virus, een lange tijd 
zonder vieringen en heilige Mis. We hebben Jezus in de Eucharistie gemist. 


“Dat voor u gegeven wordt…”, “dat voor u wordt vergoten”. Die woorden drukken 
het offerkarakter van de Eucharistie uit. In de Eucharistie offert Christus zichzelf 
voor ons. “Het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn vlees”.


“Blijft dit doen om mij te gedenken”. Hij blijft bij ons in dit Sacrament door de 
woorden en handen van de apostelen en hun navolgers.


Brs & Zrs, door zijn eucharistische tegenwoordigheid wil Jezus bij ons blijven, Hij 
wil de bron van ons christelijk en geestelijk leven zijn. De heilige Eucharistie is de 
grootste liefdesdaad van Christus. Elke heilige Mis, elke Communie is uniek en een 
wonder van liefde. Laten wij onze Heer bedanken voor zijn grote liefde tot ons, en 
laten wij het Sacrament van de Eucharistie maken tot bron en hoogtepunt van ons 
katholieke leven.
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