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SACRAMENTSDAG 
 

Op de avond voor zijn lijden  
ligt Hij met zijn broeders aan  
en nadat met de oude spijze  
Mozes’ wetten is voldaan,  

reikt Hij hun de nieuwe schotel,  
biedt zichzelf als spijze aan.  

 

’t Vleesgeworden Woord des Vaders  
spreekt een woord en brood wordt vlees,  

Christus’ bloed bevat de beker:  
eet en drink, wees zonder vrees.  

Schenk uw zinnen geen vertrouwen,  
slechts geloof versterkt uw geest.  

 

Eren wij dan diep gebogen  
dit zo heilig Sacrament.  

De oude schaduw is vervlogen  
voor dit nieuwe testament.  

Wat de zinnen niet vermogen  
wordt door het geloof gekend.  

 

Ere zij aan God, de Vader,  
en dat elke tong belijdt  

dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft  
en regeert in heerlijkheid;  

lof ook aan de Geest: hun liefde, 
 hun gelijk in majesteit. 

 

Thomas van Aquino – uit de Hymne PANGE, LINGUA GLORIOSI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed… Doe dit om mij te gedenken. 

Uit de Rondzangen                                                                                                                               
VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – deel II                                                                    
Het FIAT van de VERLOSSING  

Geliefde Heer Jezus, de instelling van Uw heilige Eucharistie 
gebeurde tijdens de voorbereiding van het paasfeest. Uzelf bent het 
Lam dat onschuldig zal worden geofferd waardoor het Nieuwe Verbond 
een aanvang zal nemen. De volgende dag zal Uw zelfgave op het 
Kruis totaal zijn, door de zich wegschenkende Kracht van Gods Geest 
te midden van de eindeloze stilte van Uw Passie. Het Koninkrijk zal 
dan in glorie een aanvang nemen. Tijdens de instelling openbaarde U 
de buitengewone betekenis van het breken van het brood en het delen 
van de bloedrode wijn: U schonk aan Uw leerlingen, aan Maria en alle 
komende generaties, Uw Geest en Uw gehele Persoon, Uw lijdende en 
glorievolle Persoon, om ononderbroken onze harten en zielen te 
voeden en om de zending van de apostelen verder te zetten. 

U blijft ons dus bestendig uitnodigen ons leven en onze wil in heiligheid 
te offeren. Dit wordt het sterkst uitgedrukt door Uw geliefde leerling 
Johannes: “Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn 
leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven 
voor onze broeders.” (1Joh 3,16). Zo vatte ook de H. Annibale Di Francia 
heel de leer van de Goddelijke Wil samen en datzelfde staat bondig en 
mooi beschreven in Lumen Gentium, (nr. 39): “Volgens ons geloof is de 
Kerk, waarvan deze heilige kerkvergadering het mysterie voorhoudt, 
onwankelbaar heilig. Christus immers, de Zoon van God, die samen 
met de Vader en de Heilige Geest met de woorden 'Gij alleen zijt de 
Heilige' begroet wordt, heeft de Kerk als zijn bruid bemind en zichzelf 
voor haar overgeleverd om haar te heiligen (vgl. Ef. 5,25-26). Hij heeft 
haar met zichzelf als zijn lichaam verenigd en haar met de gave van de 
Heilige Geest tot glorie van God vervuld. Daarom zijn allen in de Kerk, 
of ze nu zelf tot de hiërarchie behoren of onder haar leiding staan, tot 
heiligheid geroepen, volgens het woord van de apostel: 'God wil dat gij 
u heiligt' (1 Tess. 4,3 en vgl. Ef. 1,4). Deze heiligheid van de Kerk blijkt en 
moet voortdurend blijken uit de vruchten van genade die de Heilige 
Geest in de gelovigen voortbrengt...” ( zie ook ‘Sacrosanctum Concilium’, 48). 

Er zijn sterke parallellen tussen de instellingsverhalen door de 
evangelisten en het oude paasmaal uit het boek Exodus (24, 3-11) dat 
ook bezegeld werd door een maal en door het uitstorten van bloed 
(Zach 9, 11). In de brief aan de Hebreeën wordt dit krachtig samengevat: 
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“Daarom is ook het eerste verbond niet ingewijd zonder bloed. Nadat 
Mozes alle geboden van de wet voor het verzamelde volk had voor-
gelezen, nam hij het bloed van de kalveren en bokken en ook water, 
scharlaken wol en hysop, en besprenkelde het wetboek zelf en heel 
het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van de bond die God met u 
gesloten heeft... Als dus de kopieën van de hemelse dingen door zulke 
riten gereinigd moesten worden, dan vereist het hemelse origineel 
ongetwijfeld een voortreffelijker offer. Want Christus... is de hemel zelf 
binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn. Ook 
hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren, terwijl de hoge-
priester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet 
het zijne is. Anders had Christus meerdere malen moeten lijden, vanaf 
het begin van de wereld; maar in feite is Hij slechts eenmaal 
verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis, om door zijn offer 
de zonden te delgen.” (Heb 9,18-20 en 23-26).  

Geliefde Jezus, de twaalf stammen van Israël, die een symbool waren 
van Uw universele reddende tussenkomst, zijn tijdens de instelling van 
de Eucharistie vertegenwoordigd door Uw twaalf leerlingen die de 
God-Mens aanschouwden terwijl zij samen de heilige Maaltijd aten. De 
apostelen zullen de instelling ‘als het grote dankgebed’ op de eerste 
dag van de week ‘ritueel’ blijven vieren als herinnering aan Uw Dood 
en Verrijzenis en dit doen wij ook: ‘Heer Jezus, wij verkondigen Uw 
dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt’. Zij zullen 
blijven genieten van de vruchten van Uw Goddelijke zelfgave, 
waardoor U altijd bij hen blijft maar ook te midden van alle komende 
generaties die na hen Eucharistie zullen vieren. Op elke viering, op elk 
woord en op elke communie, vanaf de Instelling tot aan de laatste mis 
ooit, plaatsen wij ons ‘ik hou van U, ik aanbid U, ik dank U, ik zegen U’ 
en wij brengen U eerherstel voor elke oneerbiedigheid, elke heilig-
schennis (en voor al wat rond dit Sacrament in de coronatijd zo pijnlijk is verlopen 

en verder pijnlijk blijft verlopen - ook nu soms nog geen missen, geen communie).  

+ + + + + + + 

Jezus, U neemt een scheppende houding aan, Uw Godheid lijkt Uw 
Mensheid te overstromen… De engelen vragen zich onderling af: 

‘Wat is dat? Dit is ware buitensporigheid: een God die niet hemel en 
aarde schept, maar Zichzelf! En waar? In het meest onaanzienlijke 

van alle dingen: een beetje brood en wat wijn.’ 

O, Jezus, ik aanschouw U in de heilige Hostie… (UvdP – 4de uur) 


