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Liturgische catechese over de eucharistie  (bisdom Hasselt 2021) 

  Stapstenen op de weg van begrijpen en beleven  

 

0. Het brede kader  

 

Als christen leven en werken wij op Gods akker. God zorgt voor de groei. ‘Gods akker zijt gij. Groei 

in heiligheid’ is het jaarthema in ons bisdom. Leven, werken en groeien… dit alles mogen wij 

dankbaar in Gods handen leggen. Op die manier kunnen wij het leven, ons werk en onze groei 

vieren met God als bron en kan Hij het zegenen. Dit vieren wordt vanouds liturgie genoemd: God 

gaat aan het werk met zijn volk. Zo vieren wij van zondag tot zondag, en vaak ook tussendoor, de 

eucharistie. De eucharistie is wel de belangrijkste liturgische viering. Ze leidt ons als gemeenschap 

binnen in het diepe mysterie van Schepping, Verbond en Verlossing.  

Onze bisschop Patrick Hoogmartens daagt 

ons uit om een stap naar buiten te zetten. 

Laten wij aan velen de gelegenheid geven 

beter te begrijpen en te beleven wat er in de 

eucharistieviering gebeurt. Alleen van wat je 

kent en ervaart, kun je echt gaan houden. Dat 

is onze gedeelde ervaring. “De christelijke 

gemeenschap wordt door de eeuwen heen 

sacramenteel opgebouwd rond heilige 

tekenen, waarvan wij de diepte pas leren zien 

door ze samen te beleven”, aldus onze 

bisschop1.  
1Voor deze verkenning in de diepte, van 

begrijpen naar beleven, hebben we gidsen en 

stapstenen nodig die ons de weg helpen vinden. Deze liturgische catechese wil zo’n hulp zijn.  

 

Wat ga je vinden?  

In dit document vind je een dertigtal stapstenen. Het zijn losse stukjes tekst die niet meer dan 200 

woorden tellen. Ze stellen in eenvoudige taal één of ander aspect van de eucharistieviering in het 

licht. Deze stukjes kunnen elk afzonderlijk gelezen en gebruikt worden, maar vormen wel een 

samenhang rond 4 grote delen:  

 

 eucharistie als samenspel van symbolen, handelingen, zintuigen en het hele lichaam  

 begin van de viering en dienst van het Woord  

 dienst van de Tafel en slotritus  

 eucharistie en het dagelijkse leven  

 

Naast de woorden kunnen ook de beelden in dit document een uitnodiging zijn om de eucharistie 

te ontdekken.  

 

Een aanbod, aan de slag ermee…  

Een jaarthema in missionair perspectief brengt je op weg naar buiten: anderen helpen ontdekken 

 
1 1 P. Hoogmartens, Katern jaarthema ‘Gods akker zijt gij (1Kor 3,9). Groei in heiligheid’. Herbekeken in missionair 

perspectief, in Samen 35/5 (2020) 6.  
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wat je zelf ooit hebt gevonden, in dit geval liturgie en eucharistie om van te houden. Wij wensen 

dat deze liturgische catechese in 4x7 stukjes je helpt om effectief wegen begaanbaar te maken 

waarlangs mensen de verbinding kunnen ervaren tussen hun leven en wat christenen dierbaar is.  

Dit kan een begin zijn. Liturgische catechese is veelomvattend. Wij starten met de eucharistie 

want die wordt immers het meest gevierd. Wij kunnen later uitbreiden naar andere sacramenten 

of gebedsvormen. Bovendien hopen wij met de keuze voor catechese over de eucharistie ook het 

verlangen en de groei naar de zondagskerk te bevorderen. Dat mensen daar een mooie eucharistie 

kunnen meevieren die zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen.  

Met de woorden van onze bisschop in de basistekst bij het jaarthema besluiten we, of beter, 

stappen we binnen in het avontuur van de liturgische catechese over de eucharistie. “Hoe ze ook 

gevierd wordt, met kinderen of jongeren of in de grote gemeenschap, altijd gaat het om de liturgie 

van de Kerk. Zelfs vanuit oude, versleten boeken zoals bijvoorbeeld het beduimelde missaal van de 

jonge gemeenschap van Tibériade, kan ze levend worden en een bron van engagement en 

vreugdevol geloof zijn voor jong en oud”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 P. Hoogmartens, Katern jaarthema ‘Gods akker zijt gij (1Kor 3,9). Groei in heiligheid’, 6. 4  
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1. Eucharistie als samenspel  

    van symbolen, handelingen, zintuigen en het hele lichaam  

 
a. Eucharistie is ontmoeting  

 

De liturgie van de eucharistie of de manier waarop wij eucharistie vieren, is een mysterie dat je nooit 

helemaal kunt uitleggen. Eucharistie betekent letterlijk ‘dank zeggen’ en is in zijn totaliteit één en al 

symboliek. Vanuit de wereld treed je binnen in een spel met symbolen en rituelen waarin de hele mens 

betrokken is. Je moet eucharistie mee maken en zelf méé maken. Je bent geen toeschouwer, maar een 

actieve deelnemer. Elke eucharistie, net zoals alle liturgie, staat in het teken van de ontmoeting met de 

Heer. Er komt een dubbele verbondenheid tot stand: eucharistie is dialoog tussen God en mens, én tussen 

mensen onderling.  

De woorden die wij tijdens de eucharistie spreken geven betekenis 
en richting aan verschillende symbolen en handelingen. Maar 

eucharistie is meer dan woorden alleen. Omgekeerd stellen de vele 

symbolen en handelingen een grotere werkelijkheid aanwezig dan 

wij met gesproken woorden kunnen oproepen. Herhaling is daarbij 

wezenlijk: om iets ‘in de vingers te krijgen’ moet je het heel vaak 

herhalen/oefenen. Het zijn telkens dezelfde voorwerpen en 

symbolen in de eucharistie, maar onze beleving is telkens anders.  

 

b. Symbolen in de liturgie  

 

Alledaagse voorwerpen krijgen in de liturgie bijzondere zeggingskracht: ze worden dragers van Gods 

aanwezigheid. Zij ondersteunen de liturgie als een doorverwijzing naar God. Die symbolen worden nog 

sprekender als wij er daadwerkelijk iets mee doen. Zo kan vuur ons niet alleen verwarmen en licht geven, 

maar ook vernietigen en verschroeien. Vuur speelt een belangrijke rol tijdens de Paaswake en bij het feest 

van Pinksteren. Water is bron van leven en kan tegelijk bedreigend zijn. Zo zorgt het doopwater ervoor dat 

een dopeling herboren wordt tot nieuw leven in Christus. Brood en wijn zijn natuurlijke, eenvoudig-

menselijke voedingsmiddelen die Christus in elke eucharistieviering aanwezig brengen.  

 

c. Symbolen in de liturgische ruimte  

 

Als wij eucharistie vieren in de kerk staan de 

hele ruimte en tijd ten dienste van onze 

ontmoeting met God en gemeenschap. Het 

kruisteken is het teken bij uitstek van ons 

geloof. God is de Drie-ene: Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Bovendien heeft Jezus op het 

kruis zijn liefde voor iedere mens tot het 

uiterste laten zien. Doopvont en wijwatervat 

nodigen ons uit om een kruisteken te maken en 

herinneren ons aan het feit dat wij in Christus 

gedoopt zijn. Het altaar is Jezus Christus zelf en 

herinnert aan zijn offer. Tegelijk is het altaar het 

centrum van ons vieren: de tafel waaraan wij 

als gelovigen mogen aanschuiven. De ambo of 

lezenaar is de plek waar de dialoog tussen God en mens telkens opnieuw gestalte krijgt als het Woord van 

God weerklinkt. De paaskaars verwijst naar de verrezen Christus die licht is voor alle mensen.  
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d. Bewegen in de eucharistie  

 

De handelingen die we stellen in de eucharistie zijn uitdrukking van ons geloof. Wij verzamelen allen op 

hetzelfde moment op dezelfde plaats om God te danken en vormen zo gemeenschap. De intredeprocessie, 

begeleidt door de gemeenschapszang, verbeeldt het volk van God dat onderweg is om Hem te ontmoeten. 

God toont ons de weg doorheen de symbolen van het kruis, het licht, het evangelieboek, in de persoon van 

de diaken en de priester, en in de verzamelende gemeenschap. De eucharistie begint en eindigt met het 

kruisteken, de kortste samenvatting van ons geloof: we bevestigen dat we geloven in de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. Op verschillende momenten staan wij op, de basishouding in de liturgie: wij zijn de Kerk 

van de verrezen Heer en tonen op die manier dat wij met Hem in dialoog willen gaan. We doen dit 

bijvoorbeeld bij de intrede en de zending, bij de evangelielezing en tijdens het eucharistisch gebed. Tijdens 

de evangelieprocessie brengt de diaken of de priester het evangelieboek naar de ambo. Net voor de lezing 

van het evangelie maken wij met onze duim drie kruisjes op ons voorhoofd, op onze lippen en op ons hart. 

Op die manier laten wij Jezus aanwezig zijn in onze gedachten, in de dingen die wij zeggen en in alles waar 

wij van houden. Het is bidden zonder woorden. Bij de offerande worden de gaven in een processie 

aangebracht. Wij knielen of buigen bij de consecratie. Dit is een houding van eerbied en nederigheid, 

hoewel de gewoonte om te knielen in onze gewesten wat in onbruik is geraakt.  

 

e. Verschillende rollen in de liturgie  

 

Christen-zijn beleef je steeds in kerkverband. Wij betreden de kerk als individu. De gemeenschap van 

gelovigen krijgt vorm door het zingen van het intredelied dat ons met elkaar en met Christus verbindt. De 

vierende gemeenschap als lichaam van Christus is de voornaamste handelende persoon in de eucharistie. 

Zij zijn actieve deelnemers en maken de eucharistie letterlijk en figuurlijk mee. Eucharistie is dus geen 

optreden van een voorganger en enkele medewerkers. De priester als hoofd van het lichaam van Christus is 

de vertegenwoordiger van Christus. In de persoon van de priester komt Christus in ons midden en 

vertrouwen wij ons aan hem/Hem toe. De diaken herinnert ons aan onze roeping om dienstbaar te zijn aan 

de wereld. Hij verkondigt Gods Woord bij de lezing van het evangelie en staat ten dienste van de 

kerkgemeenschap. De misdienaars helpen om vieringen mooi en verzorgd te laten verlopen. De lector 

verkondigt het Woord Gods en laat op die manier zijn/haar hart en geloof spreken. Hetzelfde geldt voor het 

gezang van cantor en/of het zangkoor, of voor wie de bloemen verzorgt. Allen, de vierende gemeenschap 

voorop, helpen, elk op hun manier, om de ontmoeting tussen God en de gemeenschap te realiseren.  

 

f. Stiltemomenten  

 

Stiltemomenten tijdens de eucharistie zijn geen pauzes. God spreekt tot ons in de diepste stilte. Zo helpt 

de stilte aan het begin van een viering ons om tot inkeer te komen en de Heer persoonlijk om ontferming 

te vragen. De stilte vóór het openingsgebed laat ons nadenken over de reden waarom wij zijn 

samengekomen. Na de lezingen en de homilie biedt de stilte de mogelijkheid om de woorden dieper in ons 

te laten doordringen. Tijdens de tafeldienst bidt de priester op verschillende momenten in stilte. Wij 

krijgen dan de kans om ons voor te bereiden op de communie. In de stilte na de communie richten wij ons 

in persoonlijk gebed tot God.  

 

g. Vieren met al je zintuigen  

 

Vieren doe je met heel je lichaam en met al je zintuigen: woorden horen, stilte beleven, gebaren zien, 

warmte voelen, wierook ruiken en de hostie proeven. Kortom, wij laten ons in heel ons zijn raken door het 

mysterie. Het Woord van God gaat via onze oren naar ons hart en vervolgens naar onze handen. Symbolen 

en handelingen helpen ons toe te groeien naar het hart van de eucharistie: de ontmoeting met de Heer 

zelf. Tegelijk zijn ze een uitnodiging om zelf actief aan de slag te gaan: Ga en breng er iets van terecht!  
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2. Begin van de viering en dienst van het Woord  

 
a. Intrede – Kruisteken – Genadewens: welkom in de ruimte van de Drie-ene  

 

Nog voor het begin van de eucharistie herinneren de luidende klokken ons aan Gods oproep om naar zijn 

Huis te gaan. God roept, Hij nodigt uit, Hij is de gastheer. Als we het kerkgebouw binnenkomen, maken wij 

een kruisteken met wijwater. Het kruisteken is hét teken van ons christen-zijn en ook een herinnering aan 

ons doopsel.  

Bij de intredeprocessie van de priester, de diaken, de misdienaars en de lector staan wij op zoals de 

verrezen Heer. Wij drukken op die manier ons verlangen uit om God en zijn Zoon Jezus te ontmoeten. 

Samen zingen verbindt ons met elkaar en maakt ons tot een echte gemeenschap. De priester (en de 

diaken) kussen het altaar als een respectvolle groet aan Christus zelf, onze rots en offertafel.  

 Op uitnodiging van de priester maken wij een kruisteken: “In de naam van de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest.” We spreken het mysterie uit dat God 

Vader, Zoon en Geest is en vertrouwen ons zo helemaal toe aan de Drie-ene. Een 

Bijbelse groet uit de brieven van Paulus bevestigt dit: “De genade van de Heer 

Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij 

met u allen.”  

 

b. Schuldbelijdenis – Eer aan God: Vragen om vergeving – God loven en eren  

 

Aan het begin van de viering openen wij ons hart. Zijn wij klaar om God te ontmoeten? Wij vragen eerst 

vergeving aan God en aan elkaar in het gebed om vergeving of de schuldbelijdenis. In de drievoudige 

aanroeping: “Heer, Christus, Heer, ontferm U over ons” vragen wij God om zijn barmhartigheid en 

vergeving, net zoals de blinde Bartimeüs Jezus om hulp vroeg langs de weg (Lc 18,35-43).  

Op zon- en feestdagen volgt daarop de lofzang “Eer aan God in de hoge” of het Gloria. Net zoals de 

engelen in de kerstnacht bezingen wij God en zijn Zoon Jezus en juichen wij om de vrede die Hij brengt. Het 

vieren kan nu echt beginnen!  

In voorbereiding op Kerstmis en Pasen, tijdens de advent en de veertigdagentijd, laten wij het Gloria weg. 

Inkeer en bezinning staan dan op de voorgrond.  

 

c. Openingsgebed: het bidden wordt verzameld  

 

De openingsdienst wil de gemeenschap open en ontvankelijk maken voor Gods genezende Liefde en de 

samengekomen gelovigen helpen om zich met hun hart en verstand tot God te richten. De priester roept 

daarom uitdrukkelijk op om innerlijk tot gebed te komen: “Laten wij bidden”. De stilte die volgt is een kans 

om ons hart echt open te stellen voor God. Wij kunnen denken aan al het goede dat God ons geeft, maar 

wij kunnen ook om zijn hulp vragen.  

De voorganger brengt vervolgens al onze persoonlijke gebeden bij elkaar in het openingsgebed. Daarom 

wordt het openingsgebed ook het collectagebed genoemd. In naam van alle aanwezigen richt hij het gebed 

tot de Vader, door Christus onze Heer. Wij antwoorden met “Amen” en beamen zo het gebed. Nu is ons 

hart hopelijk voldoende open en klaar om te luisteren want er is Iemand die ons iets wil zeggen…  

 

d. Lezingen: luisteren naar Gods Woord, oud en nieuw verhaal  

 

In de dienst van het Woord spreekt God tot ons vanaf de ambo of lezenaar 

doorheen de verschillende Bijbellezingen. Door zijn Woord is Christus zelf 

midden onder ons aanwezig. Een mooi lezingenboek in plaats van losse 

blaadjes drukt hier de waarde van uit.  

Wij kiezen de lezingen en het evangelie niet zelf: ze staan vast voor de 

wereldkerk en verlopen over een termijn van drie jaar volgens een bepaalde 

cyclus (A-B-C).  
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De eerste lezing komt meestal uit het Oude Testament en vertelt een stukje uit de lange geschiedenis van 

God en zijn volk. Vaak is er een verband met het evangelie dat volgt. In de paastijd is het boek Handelingen 

aan de beurt. Daarin horen wij hoe de jonge Kerk leeft door de kracht van de verrezen Heer en de heilige 

Geest.  

Na het beluisteren van Gods Woord willen wij graag een antwoord geven. Wij doen dat weer met Gods 

eigen woorden met een lied of een psalm. In de antwoordpsalm drukken vele generaties gelovigen en ook 

Jezus zelf hun geloof uit. Psalmen zingen van dankbaarheid, van vreugde en vertrouwen, maar zij drukken 

ook verdriet, wanhoop, woede en vragen van allerlei aard uit. En dat is goed, want we mogen thuis zijn bij 

God.  

De tweede lezing komt meestal uit de brieven van het Nieuwe Testament. Vaak gaat het om één van de 

brieven van Paulus. Wij horen hoe christenen in de eerste Kerk de boodschap over Jezus ontvangen en 

ernaar trachten te leven.  

 

e. Evangelie – Homilie: Jezus’ Evangelie, een licht op ons pad  

 

Een feestelijk Alleluja klinkt. “Loof de Heer”, want het Woord, Christus zelf, komt in ons midden. Het is een 

kleine processie: de diaken/priester toont het evangelieboek hoog in de lucht en misdienaars dragen licht 

mee. Ze gaan naar de ambo, de plaats vanwaar gelezen en verkondigd wordt. Bij deze intocht van het 

Woord staan wij allen op.  

Er ontstaat een dialoog. De diaken/priester zegt: “Uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs, Marcus, Lucas 

of Johannes”. Wij antwoorden: “Lof zij U, Christus”, want Jezus spreekt tot ons. Daarbij maken wij een 

kruisje op ons voorhoofd, op onze lippen en op ons hart. Op die manier laten wij Jezus aanwezig zijn in 

onze gedachten, in de dingen die wij zeggen en in alles waar wij van houden.  

Nu volgt de homilie, letterlijk een woord van gemoedelijke omgang. Met een woordje uitleg helpt de 

priester of diaken ons te begrijpen wat Gods Woord kan betekenen voor ons leven vandaag. Een moment 

van stilte volgt zodat deze woorden tot ons kunnen doordringen.  

 

f. Geloofsbelijdenis: samen ‘ik geloof’ zeggen  

 

Op zon- en feestdagen klinkt de geloofsbelijdenis. De Kerk geeft ons woorden om ons geloof in God uit te 

spreken. Het is dus niet de bedoeling om zelf te verwoorden wat je gelooft. Neen, in de kern gaat het om 

antwoorden op de vragen “Geloof jij in de Vader, de Zoon, de Geest en in de Kerk?”  

Wij spreken het geloof van ons doopsel – hoe uniek dat ook is – samen uit in de geloofsbelijdenis. Wij doen 

dat hardop en rechtopstaand voor God. De ene mens neemt de andere mee. Samen beamen wij Gods 

verhaal met de mensheid. Door dit samen luidop te zeggen geeft dit onze woorden nog meer kracht.  

 

g. Voorbede: bidden voor Kerk en wereld  

 

In de voorbede richten wij ons met onze eigen woorden tot God. Wij leggen Hem voor wat er in ons leeft 

aan vreugde en dankbaarheid, aan zorgen en verdriet. Maar ook hier gaat het niet in de eerste plaats om 

onszelf. Ons gebed is een dienst aan alle mensen: wij bidden voor de grote noden van de wereld en de 

Kerk, voor speciale groepen van mensen, vooral voor hen die op één of andere manier te lijden hebben. Wij 

bidden ook voor onze dierbaren, en vragen dat God aan allen zijn nabijheid toont.  

Na elke intentie volgt een kort gezongen of gebeden antwoord. Aan het einde van de voorbede-intenties 

vat de priester onze smeekbeden samen.  

De voorbeden sluiten het eerste deel van de eucharistie, de dienst van het Woord af. De ontmoeting 

tussen de Heer en zijn volk heeft gestalte gekregen als dialoog door Woord, gebed, stilte en zang. In het 

tweede deel van de eucharistie wordt deze ontmoeting verdergezet en verdiept rond het altaar en de 

tekens van brood en wijn.  
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3. Dienst van de Tafel en slotritus  

 
a. De bereiding van de gaven: “Hij nam het brood”  

 

De opbouw van de dienst van de tafel volgt de handelingen van   Jezus 

tijdens het laatste avondmaal. Net als bij het laatste avondmaal brengen wij 

eerst de gaven aan voor de maaltijd en maken wij de tafel klaar. De 

misdienaar brengt deze gaven in naam van allen naar het altaar. Wij danken 

God om de gaven van ons leven en de schepping, gesymboliseerd door het 

brood en de wijn op het altaar. Ze verwijzen naar alles wat wij nodig 

hebben om als mens te leven. Daar hoort ook alle voedsel bij waardoor een 

mens echt kan openbloeien: genegenheid, vriendschap, erkenning, hoop, troost, twijfel… Alles waar wij van 

leven leggen wij op het altaar. Wij brengen het voor God en bieden het Hem aan. Wij danken Hem voor dit 

alles. Bij de omhaling geven we een eigen gave, een blijk van solidariteit met armen, met projecten die 

zinvolle werken ondersteunen.  

 

b. Het eucharistisch gebed: “Hij sprak de dankzegging uit”  

 

Het eucharistisch gebed opent met een plechtige inleiding die wij de prefatie noemen of “wat vooraf 

gezegd wordt”. In dit gebed wordt God de Vader verheerlijkt en gedankt voor alles wat Hij voor de 

mensheid heeft gedaan. Dat gebeurt in het bijzonder voor de zending van zijn Zoon Jezus.  

De prefatie mondt uit in een lied waarin wij samen met heel de zichtbare en onzichtbare schepping de 

heiligheid van God bezingen. Het Heilig... is de driemaal herhaalde uitroep waarmee de engelen in de 

tempel Gods heiligheid bezingen bij Jesaja (6,1-3). Voor christenen verwijst het heilige der heiligen 

voortaan naar het lichaam van Christus. Het is daar dat God bij ons blijft, en niet alleen in ons midden, maar 

in ons. Hij geeft zich aan ons als voedsel. Hij maakt van ons zijn Tempel: de plaats waar Hij woont.  

 

c. Het eucharistisch gebed: bidden om de Geest  

 

 Over de gaven van brood en wijn wordt een eerste gebed om de 

Geest uitgesproken. De Geest stelt ons in staat om de aanwezigheid 

van Christus te herkennen in de sacramentele tekens van brood en 

wijn. Hij sterkt in ons het geloof dat de Heer in ons midden is om ons 

te laten delen in Zijn verrijzenisleven. Daarna volgt het moment van de 

consecratie, of heiliging van brood en wijn, en de instellingswoorden: 

“Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn Bloed”. Zo gedenken wij als 

kerkgemeenschap wat Jezus gezegd en gedaan heeft tijdens het 

Laatste Avondmaal, maar wij verstaan dit als woorden en gebaren die 

de Verrezen Heer hier en nu opnieuw tot ons, zijn Kerk, richt. Door de woorden van Jezus aan te halen, 

toont de kerkgemeenschap dat ze zich aangesproken weet door de opdracht die erin vervat ligt: als wij 

eucharistie vieren, doen wij dat omdat Jezus het ons gevraagd heeft. Zo komt Hij werkelijk aanwezig in ons 

midden.  

 

d. Het eucharistisch gebed: herdenken, verbinden, loven  

 

Na de heiliging van brood en wijn tot teken van Jezus’ aanwezigheid volgt het moment van herdenken. Wij 

spreken uitdrukkelijk uit wat er met Jezus is gebeurd: Hij heeft voor de mensen geleden, Hij is gestorven, 

God heeft Hem uit de dood opgewekt en Hij is opgevaren ten hemel. Wij gedenken zijn doortocht van dood 

naar leven om die doortocht ook in ons eigen leven te kunnen ontdekken en ervaren. We spreken onze 

bereidheid uit om Hem te volgen in het breken en delen van onszelf. Ook hiervoor is de kracht van Gods 

Geest nodig, waar we een tweede keer voor bidden.  

Het dankgebed loopt uit in een smeekbede. Dit gebed voor de Kerk en haar leiders drukt de verbondenheid 
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uit van de plaatselijke gemeenschap met de hele wereldkerk en met de gelovigen die ons in de tijd zijn 

voorgegaan. Daarom worden ook Maria en de apostelen genoemd, en wordt er gebeden voor de 

overledenen. Tenslotte verwoordt dit gebed de hoop en het vertrouwen dat het koninkrijk van God eens 

werkelijk en volledig zal aanbreken. God zal ooit voor alle mensen zijn maaltijd aanrichten waar wij volledig 

zullen vieren in blijdschap en vrede. Een lofprijzing van God sluit het eucharistisch gebed af. Als 

gemeenschap bevestigen wij het gebed van de voorganger met het afsluitende Amen: Ja, wij sluiten ons 

aan bij het dankgebed en de zelfgave van onze Heer!  

 

e. Het “Onzevader”: familiegebed, bidden om vrede  

 

Als vrucht van het dankgebed volgt de uitdrukking van de gemeenschap (communio) 

met Christus en met elkaar. Dat begint bij het Onzevader. Samen bidden met de 

woorden die Jezus ons zelf geleerd heeft, is een eerste manier om in gemeenschap te 

treden: in het grote dankgebed zijn wij verzameld als broers en zusters rond Christus en bidden wij het 

Onzevader als een familiegebed van broers en zussen. Omdat Jezus Christus samen met ons bidt, durven 

wij het aan om God vrijmoedig toe te spreken.  

In het gebed om vrede richt de voorganger zich vervolgens tot Jezus Christus: Hij is het die door zijn 

zelfgave op het kruis vrede heeft gesticht. De vrede van de verrezen Heer komt tot ons doorheen de 

anderen én tegelijk worden wij uitgenodigd om ze zelf ook door te geven. Ook hier blijkt de onverbrekelijke 

band tussen de verbondenheid met God enerzijds en die met de mensen rondom ons anderzijds. De vrede 

ontvangen en doorgeven is een tweede manier om uit te drukken dat we verbonden zijn met elkaar en met 

God.  

 

f. Communie: “Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen”  

 

De broodbreking is een bijzonder moment dat de lijn van het dankgebed verder doortrekt. Het gebroken 

brood en de gedeelde wijn vertellen ons hoe Jezus Christus heeft geleefd en wat zijn engagement is 

geweest: niets minder dan zijn eigen leven breken en delen voor de mensen. Brood en wijn tonen wat het 

einddoel is van het danken en gedenken tijdens de eucharistie: dat allen die meevieren mogen groeien in 

die liefde die Christus heeft voorgeleefd door zelf hun leven te breken en te delen voor anderen.  

Vlak voor de communie ontvangen wij de uitnodiging voor de maaltijd met Jezus. Wij mogen het Lam Gods 

aanschouwen en spreken ons groot vertrouwen in Jezus uit. De communieritus loopt uit op de processie 

waarin iedereen uitgenodigd wordt tot de persoonlijke ontmoeting met Christus in het Eucharistisch brood 

(en soms ook de beker met wijn). De Heer zelf wil ons voedsel zijn op die weg: Hij komt naar ons toe en wij 

ontmoeten Hem op een heel persoonlijke, intieme manier. Hij geeft zich telkens opnieuw aan ons zodat wij 

meer op Hem zouden gelijken. De communie is ook uitdrukking van onderlinge verbondenheid en 

solidariteit: we krijgen allemaal een stukje van dat ene brood. Het is een oproep om ook samen, als 

kerkgemeenschap, het levende lichaam van Christus te vormen dat zich breekt en uitdeelt voor de wereld.  

 

g. Zending en Zegen: gezonden in de wereld  

 

Met de zending om zelf het lichaam van Christus te vormen, keren wij op het einde van de viering terug 

naar het dagelijkse leven. Daar zal het breken en delen uit liefde immers concreet worden. Dat gebeurt 

onder de zegen van Vader, Zoon en Geest. Jezus stuurt ons immers uit als zijn leerlingen, gesterkt met zijn 

vrede. Ons laatste antwoord is daarom ook: “Wij danken God”. 
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4. Vieren en het dagelijkse leven  

 
a. God en mens ontmoeten  

 

De eucharistie is een plaats waar verschillende ontmoetingen gebeuren. In de eucharistie ontmoeten wij 

God. Deze ontmoeting is niet zomaar een ontmoeting, het is een liefdesontmoeting. In de eucharistie wil 

God ons ontmoeten vanuit de grote liefde die Hij voor ieder mens heeft. Die ontmoeting is geen evident 

gebeuren. Wij kunnen het niet vergelijken met een ontmoeting tussen twee mensen.  God is en blijft de 

mysterievolle, de ongrijpbare die ons menselijk kennen en ervaren altijd te 

boven gaat. In de eucharistie ontmoeten wij ook Jezus van Nazareth van 

wie wij geloven dat Hij de Verrezene is. In het Woord en in de gaven van 

brood en wijn komt Hij aanwezig. Tijdens het vieren van de eucharistie 

ontmoeten wij ook onze medegelovigen. De voorganger noemt ze zelfs 

broeders en zusters. Wij vormen immers één grote familie in het geloof in 

de verrezen Heer. Het is in de ontmoeting met Jezus Christus en in de 

medegelovigen dat wij God kunnen ontmoeten.  

 

b. Samen feesten  

 

Een eucharistie is als een feest met vrienden en familie. Een feest legt het gewone leven even stil. Het laat 

de dag anders verlopen dan normaal. Het is een moment waar je elkaar kan ontmoeten en de band met 

elkaar kan onderhouden en verdiepen. Op een feest maak je tijd voor elkaar: tijd om elkaar te begroeten, 

tijd om herinneringen op te halen en bekommernissen te delen, om te luisteren naar verhalen, om samen 

te tafelen, om dankbaar te zijn voor alles wat we ontvangen. Op een feest kan alles ter sprake komen en 

gebeuren er vele dingen: je lacht, maar maakt soms ook ruzie, je praat, je luistert, en voert soms ook een 

discussie. Hoe het feest ook verloopt, op het einde ga je anders weg dan je bent aangekomen. Zo gaat het 

ook in de eucharistie.  

 

c. Sorry zeggen  

 

Hoe vaak zeggen wij niet ‘sorry’ op een dag? Vaak is deze sorry vluchtig. ‘Sorry’ als wij per ongeluk tegen 

iemand aanlopen. ‘Sorry’ als wij iets op de grond laten vallen. Maar sorry is niet altijd zo gemakkelijk te 

zeggen. Na een knetterende ruzie sorry zeggen is al heel wat moeilijker. Of een sorry wanneer blijkt dat wij 

het niet bij het rechte eind hadden. Onze fouten toegeven en om vergeving vragen is niet altijd 

gemakkelijk. Wij stellen ons immers kwetsbaar op. In de eucharistieviering is er ruimte voor kwetsbaarheid, 

om sorry te zeggen en om vergeving te vragen. Het eigene aan elke eucharistie is dat wij die vergiffenis van 

God krijgen. Zo kunnen wij altijd opnieuw Gods liefde ervaren. Deze liefde kan ons helpen om op onze 

beurt vergeving te schenken aan anderen, want dat is ook niet gemakkelijk.  

 

d. Dank u zeggen  

 

De eucharistieviering helpt ons om ‘dank u’ te zeggen in ons leven. Niet alleen bij een bepaalde 

gelegenheid of als alles goed gaat, maar altijd en overal. De eucharistie zelf is één grote dankzegging. Het 

Griekse woord eucharistie betekent zelfs letterlijk dankzegging. In de eucharistieviering zeggen wij dank U 

aan God. Dank U omdat Hij zijn zoon Jezus heeft gezonden en ons in Hem vandaag op een deugddoende 

wijze nabij komt. Het brood en de wijn is werkelijk Jezus die zich aan ons geeft. Wij danken God voor de 

gehele schepping, voor ons bestaan, voor de mensen om ons heen. Wij zeggen ‘dankjewel’ voor zijn 

verbond met de mens. Deze dankzegging gebeurt zowel in de stilte als luidop. Een dankjewel vat de hele 

mis samen. De laatste zin die klinkt in de eucharistieviering is immers: Wij danken God.  
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e. Verschillende dialogen  

 

Een eucharistieviering is geen eenrichtingsverkeer, maar dialoog tussen God en de mens. In de liturgie 

komt God aan het woord en de mens richt zich in gebed tot God. In de eucharistie is er ook een dialoog 

tussen verleden, heden en toekomst. Wij herdenken het leven, het lijden, het sterven en verrijzen van 

Jezus (verleden) als wij eucharistie vieren (heden) met de vooruitblik op onze eigenlijke bestemming, het 

eeuwig leven (toekomst). Een derde dialoog is de dialoog tussen geloof en wereld. Een eucharistieviering 

brengt mensen samen om de ontmoeting met Jezus te vieren. Het is een oproep tot inzet voor elkaar en 

voor een betere wereld, om met woord en daad in te staan voor het welzijn van iedereen. In die onderlinge 

eenheid en inzet voor elkaar leeft Jezus verder.  

 

f. Je leven geven  

 

Elke eucharistie vieren wij de offerende zelfgave van Christus. Jezus’ bestaan kenmerkt zich door liefde en 

dienstbaarheid aan de Vader en de mensen. Het Laatste Avondmaal waar brood gebroken wordt en wijn 

rondgaat, is een teken hiervan. Zijn liefde gaat zelfs zo ver dat Hij Zichzelf zomaar uitlevert. Uit liefde voor 

zijn Vader en de mens schenkt Hij zijn leven. Dit offer van Jezus is niet zomaar een 

offer.  Het is een onbaatzuchtig offer gedreven door liefde dat we het best 

kunnen begrijpen door te kijken naar het offer dat ouders brengen voor hun 

kinderen. Uit liefde voor hun kind offeren ze hun slaap op bij nachtelijke 

voedingen, vreemde dromen of om hen later op te wachten na een avondje uit. 

Uit liefde offeren ze hun eigen tijd op om met hun kind te spelen, te vervoeren of 

te ondervragen. Uit liefde voor hun kind zouden ouders zelfs hun eigen leven 

geven. Het is dit unieke offer van Christus dat tijdens elke eucharistieviering tegenwoordig wordt gesteld in 

brood en wijn.  

 

g. Eucharistisch mens worden  

 

De eucharistie beperkt zich niet tot wat er zich op dat moment afspeelt. Ze toont ons houdingen en een 

manier van leven die belangrijk zijn voor christenen. Eucharistie vieren blijft niet zonder gevolgen. Als wij 

de mis verlaten, kunnen wij vrediger en dankbaarder buitenkomen dan wij zijn binnengegaan. Dat betekent 

met meer kracht en met meer wil om te getuigen van ons christen-zijn. De eucharistie werkt verder in het 

dagelijks leven en helpt ons om steeds meer een eucharistische man of vrouw te worden. Een eucharistisch 

mens laat Christus aan het werk in zijn of haar daden: hij of zij denkt, voelt en maakt keuzes zoals Hem. Op 

het einde van de viering worden wij dan ook gezonden om in vrede te gaan en de zegen van God aanwezig 

te brengen in onze dagelijkse bezigheden, in ons huis, daar waar we werken, overal.  
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5. De tekst achter het woord  

 
* Gloria  

 

Eer aan God in den Hoge,  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.  

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus  

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

met de Heilige Geest  

in de heerlijkheid van God de Vader. Amen  

 

 

* Geloofsbelijdenis  

 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de heilige Geest  

en geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven;  

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden;  

die opgevaren is ten hemel  

en zit aan de rechterhand van God,  

zijn almachtige Vader.  

Vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden;  

Ik geloof in de heilige Geest;  

de heilige katholieke kerk,  

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergiffenis van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven. Amen.  

 

 

* Prefatie  

 

De prefatie wordt ingeleid met deze formule waarin priester en allen elkaar afwisselen:  

De Heer zal bij u zijn – De Heer zal u bewaren  

Verheft uw hart – Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer onze God – Hij is onze dankbaarheid waardig.  

Daarna bidt de priester. De prefatie wordt besloten met het ‘heilig’.  
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* Heilig  

 

Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse machten.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  

Hosanna in den hoge.  

 

 

* Wij spreken uitdrukkelijk uit wat er met Jezus is gebeurd  

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.  

 

 

* Lofprijzing  

Door Hem en met Hem en in Hem  

zal uw naam geprezen zijn,  

Heer onze God, almachtige Vader,  

in de eenheid van de Heilige Geest,  

hier en nu en tot in eeuwigheid.  

Amen.  

* Onzevader  

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

en breng ons niet in beproeving  

maar verlos ons van het kwade.  

[...]  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.  

Amen.  

 

 

* We spreken ons groot vertrouwen in Jezus uit  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede. 15  
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