
15 juni 2017, Sacramentsdag jaar A 

Wat in onze gemeenschap zo gewoon is, eucharistie vieren, is tegelijk buitengewoon. Wat alledaags 

is, is een groot wonder. Sacramentsdag is een dag van verwondering en bewondering om dit grote 

teken van zijn liefde dat Jezus ons naliet. Blijf dit doen om mij  te gedenken, zegt de Heer. Wij willen 

ingaan op die uitnodiging. Maar zijn we er innerlijk klaar voor? Broeders en zusters, belijden wij onze 

zonden en bekeren wij ons tot God, om dit mysterie waardig te kunnen vieren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wie met familie of oude vrienden bij  elkaar is, bijvoorbeeld op een reünie, is binnen de kortste keren 

bezig met herinneringen op te halen en elkaar verhalen te vertellen. Er komen foto’s bij en oude 

brieven en andere voorwerpen die iets vertellen over vroeger. Het zijn vaak verhalen die je raken. De 

gebeurtenissen van lang geleden vertellen je iets over het heden, helpen je het nu te begrijpen. Als je 

weet waarom je ouders en grootouders vroeger zo en zo gehandeld hebben, snap je waarom je nu zo 

geworden bent. Gedenken doen we in de kring van families, en vrienden en vroegere klasgenoten, 

we doen het ook als natie, vooral op 4 en 5 mei. We doen het ook voortdurend als kerk. Gisteren 

herdachten we de heilige Lidwina en haar worsteling met het lijden en anderhalve week geleden 

herdachten we de uitstorting van de Heilige Geest over de eerste leerlingen van Jezus op het 

Pinksterfeest. Zomaar twee van de voortdurende stroom van feesten en gedachtenissen in het 

liturgisch jaar. Terugdenken aan mensen en gebeurtenissen lang geleden omdat ze je iets te zeggen 

hebben, omdat ze je in het heden iets kunnen leren, omdat ze je inspiratie geven en een antwoord 

op je levensvragen. ‘Blijf denken aan die tocht van veertig jaren in de woestijn’ horen we vandaag in 

de eerste lezing. Het is een oproep van Mozes om die bittere tijd niet te vergeten. Belangrijke 

gebeurtenissen en bijzondere mensen in herinnering houden en erover doorvertellen aan de 

volgende generatie is heel belangrijk. Waarom eigenlijk? 

‘Vergeten leidt tot ballingschap, in gedenken ligt de verlossing’, zo luidt een uitspraak die 

toegeschreven wordt aan de chassidische rabbi Ba’al Sjem Tov. Als wij de gebeurtenissen uit de 

geschiedenis van ons land van zeventig geleden of van vijfhonderd jaar geleden vergeten, dan 

vergeten wij ook de lessen die we toen geleerd hebben. Dan vergeten we de offers die voor vrijheid 

gebracht zijn en dan herkennen we het te laat als er opnieuw een vorm van tirannie en 

onderdrukking naar boven komt. Vergeten leidt tot ballingschap. Maar als we blijven gedenken, wat 

voorgaande generaties hebben gedaan en meegemaakt en geleerd, dan zijn we gewaarschuwde 

mensen, dan weten we beter hoe we in het heden het goede kunnen doen om met elkaar in vrede te 

leven. Gedenken is wezenlijk, als familie, als kloostergemeenschap, als natie maar ook als 

wereldwijde kerk. 

‘Blijf dit doen om mij te gedenken’ zei Jezus, toen Hij met zijn leerlingen bijeen was tijdens het laatste 

avondmaal. Het was de avond voor zijn lijden en sterven. Hij wist dat Hij zichzelf, zijn leven, zo zou 

geven, stervend aan het kruis. Daarop vooruitlopend wilde Hij zijn vrienden een teken geven, een 

herinneringsteken. Hij brak brood en sprak er enkele woorden van dankzegging bij; Hij zei: Mijn 

lichaam voor jullie, en reikte de stukken uit. Hij dankte God bij de beker, Mijn bloed vergoten voor 

jullie, en liet hem rondgaan. En toen zei Hij: Blijf dit doen om mij te gedenken. Vergeet het niet, mijn 

woorden, mijn daden, mijn wonderen, alles wat ik voor jullie gedaan heb, tot en met mijn 

aanstaande dood. Denk terug aan mij, aan mijn lijden en sterven, aan de jaren dat ik met jullie 

geleefd heb en jullie leraar was.  Blijf deze maaltijd van brood en wijn herhalen om mij te gedenken, 

telkens opnieuw. Dan zullen mijn lessen in woord en daden levend blijven, dan zal de grote gave van 



mijn liefde in jullie doorgaan. Blijf mij gedenken. 

Vandaag vieren wij sacramentsdag. Een feest om te gedenken wat Jezus die laatste avond van zijn 

leven gedaan heeft. Een dag om erbij stil te staan dat het offer van zijn leven voortleeft in de tekenen 

van zijn lichaam en bloed. Een dag om te gedenken dat wij mogen gedenken. Dubbele gedachtenis. 

Hier in onze kloostergemeenschap hebben wij het voorrecht dat we elke dag de eucharistie kunnen 

vieren, elke dag gedenken hoe Jezus zichzelf geeft in brood en wijn. Vandaag doen we even een 

stapje achteruit om te zien hoe bijzonder dat is. Verwonderd staan wij stil bij dit wonderlijke 

gebeuren, bij dit eenvoudige ritueel waarin wij de Heer gedenken. 

Opnieuw stellen wij die vraag. Waarom gedenken wij eigenlijk? Wat moeten we met gebeurtenissen 

die zo lang geleden zijn? Wordt het niet tijd dat we dat eens achter ons laten? Maar kennelijk zijn er 

dingen die je niet mag vergeten omdat je anders iets wezenlijks verliest. Het joodse volk heeft altijd 

Pasen gevierd, de bevrijding uit Egypte en altijd hebben ze ervaren dat  in het gedenken die 

bevrijding opnieuw werkelijkheid wordt. Wat eens gebeurd is, gebeurt in het gedenken ook nu aan 

ons vandaag. Zo is het ook met de eucharistie. Gedenken is niet een oud en stoffig verleden 

oprakelen, maar het is een levende werkelijkheid ervaren. Christus heeft ons de eucharistie gegeven, 

niet om nog eens aan hem terug te denken, maar om al gedenkend te ervaren dat Hij bij ons is. Waar 

wij in het gedenken ons hart en onze geest openen, daar is Hij in ons midden, heel bijzonder in de 

gedaanten van brood en wijn, de dragers van zijn levende aanwezigheid. 

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt Jezus. Eens voedde God zijn volk 

tijdens hun lange woestijnreis met het manna uit de hemel. In Christus voedt Hij zijn mensen 

opnieuw, nu eens voor altijd en ieder die daarvan eet, zal leven door hem, zal in Hem blijven. Al 

gedenkend eten wij van zijn brood en wordt Hij één met ons en worden wij één met Hem. Wij eten 

niet gedachteloos, wij eten om hem te gedenken die in liefde zijn leven gaf en die nog steeds in liefde 

zijn leven geeft. Hij wil in ons zijn, Hij wil ons laten delen in zijn leven. Door eucharistie te vieren en 

de communie te ontvangen gedenken wij hem. En wij gedenken hem opdat Hij in ons leeft en wij in 

Hem, opdat wij met Jezus één lichaam zijn. Een met hem, verbonden met hem zullen we het leven 

ervaren zoals het bedoeld is, zullen we verlost zijn van alles wat ons geestelijk dood maakt. Jezus 

gedenken en Jezus’ lichaam eten geeft ons het leven, het echte, eeuwige leven. 

Vergeten leidt tot ballingschap, leidt tot mislukking en dood. Gedenkend de eucharistie vieren brengt 

ons verlossing, maakt ons één met Jezus en is de weg naar het eeuwige leven. Amen.  


