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Hij zei tegen hen:  

“Dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen vergoten 

wordt.”  
 

Marcus 14,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Sacramentsdag 
 

Als je geboortejaar vóór 1960 is, dan heb je er vast nog wel 
herinneringen aan één van de grote evenementen 
gedurende het jaar: de sacramentsprocessie, dat was vaak 
een waar volksfeest. Die trok op deze feestdag in iedere 
parochie door de straten. Ken je de route nog die ze namen? 
Ik niet, maar het zal waarschijnlijk een rondje om de kerk zijn 
gewest. Voorop de fanfare of harmonie, gevolgd door 
vaandeldragers en koorzangers dan de acolieten met het 
processiekruis door flambouwen omringd, bruidjes, die 
bloemblaadjes strooiden. Midden in de lange stoet het 
baldakijn met daaronder de priester die het heilig sacrament 
in de monstrans droeg. Daarvoor (de Suisse en) de 
misdienaars met flambouwen en 2 of 4 wierookvaten. Achter 
het Sacrament aan kwamen de vertegenwoordigers van 
allerlei verenigingen en broederschappen die de parochie rijk 
was. En tenslotte sloten de andere gelovigen aan als de 
processie gepasseerd was. Mannen namen hun hoed af. 
Mensen knielden voor het sacrament. Sommigen omdat ze 
geloofden dat ze knielden voor Jezus die echt aanwezig was. 
Anderen knielden misschien wel gewoon omdat iedereen 
dat deed. De huizen en straten waren versierd met vlaggen, 
vanen en erebogen.  
 
De sacramentsprocessies van vroeger heb ik zelf natuurlijk 
niet meegemaakt, maar er bestaan op verschillende plaatsen 
in Nederland nog steeds jaarlijks terugkerende processies 
waar ik vaker bij ben geweest, dus ik weet een beetje uit 
ervaring hoe het toen geweest moet zijn. De bedoeling van 
een processie is tweevoudig: het is een uitbundig 
geloofsgetuigenis én het nodigt uit om te delen in het geloof, 
in dit geval het geloof in het sacrament van de Eucharistie. 
Maar halverwege de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
verdwenen bijna al die processies plotseling en bleef alleen 
de herinnering. Onder het motto van soberheid en eenvoud 
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werd praktisch alles wat maar af kon leiden van de kern van 
het geloof uit veel kerken en uit het kerkelijk leven 
verwijderd. Zo zag men dat toen. En wat de kern van het 
geloof was, die door al die uitbundigheid in het licht werd 
gesteld, werd voor veel gelovigen eigenlijk ook steeds 
minder duidelijk. Of er een verband is of niet, maar in 
dezelfde periode begon de grote leegloop van de kerk. Alsof 
het geloof iets van zijn aantrekkingskracht verloor. Misschien 
was de grote schoonmaak toch iets te rigoureus verlopen? 
  
Veel is bewaard gebleven, meer dan wat je nu kunt zien zelfs 
en dat is best bijzonder. Wat kostbaar is, dat koester je. Wat 
je dierbaar is, dat geef je een mooi plekje. Veel mensen die 
een dierbare missen, maken thuis een soort altaartje waar 
van alles bij elkaar staat wat naar die lieve mens wijst: een 
kaars, een foto, een kruisje, een sieraad. Als het geen 
symbolische waarde had dan zou je het waarschijnlijk zo 
wegdoen, maar nu kun je dat niet. Sacramentsdag is niet 
meer het uitbundige evenement van vroeger, toch geven wij 
het een mooi plekje in het jaar, want vandaag vieren wij het 
dierbaarste van het geloof: We vieren dat Jezus zich in de 
gedaante van brood en wijn aan ons wil geven. We vieren 
dat Jezus ons een tastbaar teken geeft van zijn blijvende 
aanwezigheid onder ons. Want dat is Jezus: het teken dat 
God voor eeuwig met ons verbonden is. 
 
En omdat dat verbond echt is, onderdeel van ons bestaan, 
daarom is zijn aanwezigheid ook echt. Jezus wil zo dicht bij 
ons zijn dat we zelfs fysiek met Hem verbonden mogen zijn. 
Jezus is echt aanwezig in de Eucharistie. Dat klinkt misschien 
vreemd of ouderwets in de oren omdat we er lang niet zo 
over gesproken hebben. Maar het is de reden dat de 
eucharistie bron en hoogtepunt wordt genoemd van het 
geloof en van ons leven als gelovigen. Zonder dat, sterft het 
geloof langzaam. Jezus zegt in het evangelie van Johannes 
luid en duidelijk tegen ieder die het horen wil: “Ik ben het 
Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie Mij eet, 
zal leven.” (Johannes 6, 51).  
 
We vormen een geloofsgemeenschap rondom Christus. Hij 
staat in het centrum, Hij staat centraal, Hij vormt de 
onzichtbare kern die ons hier bijeenbrengt en bijeenhoudt. 
Dat wordt zelfs duidelijk in de opbouw van onze dorpen en 
steden zijn bijna altijd christelijk van oriëntatie: alles straten 
en wegen zijn zo aangelegd dat de grote straten naar de kerk 
toe leiden die soms letterlijk het hart vormt van het dorp of 
de wijk of het plein. Je kunt er bijna niet om heen. Alles wijst 
naar Christus (het tabernakel) die in het centrum staat. Nou 
ja… in deze kerk toevallig niet, of toch: niet op dit moment. 
 
En eenmaal in de kerk zelf gekomen, leidt alles je naar 
Christus. Zo is het kerkgebouw door de architect ontworpen: 
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alle zichtlijnen komen uit in de apsis ofwel de halfronde 
koorafsluiting achter mij: de belangrijkste plek in het 
gebouw. En die plek is door de architect niet gereserveerd 
voor mijn stoel of voor de biechtstoel of voor het beeld van 
Sint Laurentius. Nee, die voornaamste plaats werd 
gereserveerd voor het hoofdaltaar met in het midden het 
tabernakel, met daarin het Levende Brood, Christus zelf. 
Jezus staat letterlijk en figuurlijk centraal. Als je het zo 
bekijkt, is het best jammer dat dat nu niet meer zo is. Want 
de structuur van het kerkgebouw wil onze aandacht leiden 
naar de aanwezigheid van God, die staat centraal, daar 
draait het in eerste instantie om in een kerk, dat bepaalt 
onze identiteit: de aanwezigheid van God die bevrijdt, ons 
vrede geeft, ons vreugde geeft, ons dienstbaar maakt. Door 
Hem en met Hem en in Hem, Jezus. 
 
De aanwezigheid van God is het meest concreet in het 
sacrament van de Eucharistie: hier straks op de altaartafel 
maar permanent in het tabernakel, de nieuwe Ark van het 
Verbond, of beter gezegd: de Ark van het Nieuwe Verbond 
met daarin het Brood waarvan Jezus zegt: “Dit is mijn 
Lichaam”. En waarin Hij heel bijzonder de belofte waarmaakt 
“Zie, Ik blijf met u alle dagen, tot aan het einde van de 
wereld.” Ik denk dat wanneer we het tabernakel zijn 
oorspronkelijke plaats zouden kunnen teruggeven, dat we 
dan niet alleen recht doen aan de bedoelingen van de 
architect, maar dat ook onze missie als kerkgemeenschap 
duidelijker en aantrekkelijker wordt voor ieder die hier 
binnenkomt en die missie die wij van de apostelen hebben 
ontvangen die luidt in het kort: mensen bij Jezus brengen, 
God en mensen liefhebben en dienstbaar zijn. In die 
volgorde het één leidt tot het ander. Een 
geloofsgemeenschap rondom Jezus, de Levende in ons 
midden. 
 
In de Eucharistie ontvangen we Jezus zelf. Zijn liefde. Zijn 
kracht. De kracht van God zelf! Stel je eens voor wat we dan 
nog meer kunnen betekenen voor onze plaatselijke 
gemeenschap. Stel je eens voor hoe onze wereld eruit zou 
kunnen zien als wij die liefde en die kracht ten volle 
uitdragen en inzetten. 
 
We hebben een grote schat ontvangen en die schat mogen 
wij delen. De deuren van ons hart en van de kerk 
opengooien dat helpt. Openen voor anderen. Want als de 
kerkdeuren wagenwijd openstaan, dan zou je als het goed is 
van buiten het tabernakel al kunnen zien dat uitnodigt tot 
levende verbondenheid met God. En die verbondenheid zal 
uitmonden in wat Jezus aan het Laatste Avondmaal al 
voorziet: een heel nieuw bestaan in het Koninkrijk van God.  
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