
“Aanbidding, Eucharistie”  
de aanwezigheid van de Heer in ons midden



Belangstelling van de Eucharistie

• “De Kerk leeft van de 
Eucharistie. Deze 
waarheid drukt niet 
alleen een dagelijkse 
geloofservaring uit, maar 
bevat beknopt de kern 
van het mysterie van de 
Kerk.” 

• “Want in de heilige 
Eucharistie ligt heel het 
geestelijk goed van de Kerk 
vervat, namelijk Christus 
zelf, ons Paaslam en het 
levend brood dat het door 
zijn Vlees in de heilige Geest 
tot leven gebrachte en tot 
leven wekkende leven 
schenkt aan de 
mensen.”  (Ecclesia de 
Eucharistia, 1 )



Wat is de Eucharistie? (Compendium CKK)

• 271 De Eucharistie is het offer zelf 
van het Lichaam en Bloed van de 
Heer Jezus, dat Hij heeft ingesteld om 
het kruisoffer door de eeuwen heen 
te bestendigen tot aan zijn 
wederkomst en zo aan zijn Kerk de 
gedachtenisviering van zijn dood en 
verrijzenis toe te vertrouwen.  
• Zij is teken van eenheid, band van 

liefde, paasmaaltijd waarbij Christus 
genuttigd, het hart met genade 
wordt vervuld en ons een onderpand 
van het eeuwig leven gegeven wordt.



Tijdens de h. Mis…de Transsubstantiatie

“Dit is Mijn Lichaam”

Woorden van de consecratie: 
“Dit is Mijn Lichaam”

2000 jaar 
geleden Nu

Transsubstantiatie betekent de verandering van de hele 
substantie van het brood in de substantie van het Lichaam 

van Christus en van de hele substantie van de wijn in de 
substantie van zijn Bloed

Woorden van de Consecratie: 
“Dit is Mijn Bloed.”

“Dit is Mijn Bloed.”
Voor de consecratie…brood

Na de Consecratie: 
Lichaam 

Bloed  
Ziel 

Goddelijkheid 
van Jezus

Voor de consecratie…wijn





Welke betekenis heeft de Eucharistie in het 
leven van de Kerk? (Compendium CKK)

• 274 Zij is bron en hoogtepunt van heel 
het christelijk leven.  

• In haar ligt heel het geestelijk goed van 
de Kerk besloten: Christus zelf, ons 
Pasen.  

• De gemeenschap met het goddelijk leven 
en de eenheid van het volk van God 
worden door de Eucharistie tot 
uitdrukking en tot stand gebracht.  

• Door de Eucharistieviering verenigen wij 
ons nu reeds met de liturgie van de 
hemel en lopen wij vooruit op het 
eeuwig leven.



Waarom eucharistische aanbidding?
• De Aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare 

waarde voor het leven van de Kerk. Deze Aanbidding is nauw verbonden 
met de viering van het eucharistische Offer. (Ecclesia de Eucharistia, 25)



Ecclesia de Eucharistia, 25
Het is mooi om bij Hem te zijn, 
om dicht aan zijn borst te liggen 
als zijn geliefde leerling, en om de 
oneindige liefde te voelen van zijn 
hart. Als het Christendom zich in 
onze tijd moet onderscheiden, 
met name in de "vaardigheid van 
het bidden", hoe zou men dan 
geen nieuwe behoefte kunnen 
voelen om lang te blijven in 
geestelijk gesprek, in stille 
aanbidding, in een houding van 
liefde, vóór Christus die aanwezig 
is in het Allerheiligst Sacrament? 



Waarom eucharistische aanbidding?
• “Ging het dan uw krachten te boven 

een uur met Mij te waken?” (Mat. 26, 
40) 
• De enige keer die Jezus iets aan zijn 

leerlingen vroeg was in de Hof van 
Olijven. 
• Hij heeft geen uur van bezigheden maar 

een uur van gezelschap gevraagd. 
(Aartsbisschop Fulton J. Sheen).



Vragen…

• Besef ik dat Jezus op mij wacht in het Sacrament van Liefde? 
•Wil ik antwoord op Zijn liefde geven? 
•Waarder ik stilte met Hem? 
• Zou ik graag meer over gebed willen leren om beter mijn tijd 

met Hem te kunnen besteden? 
• Denk ik dat eucharistische aanbidding iets is die mijn hart kan 

verrijken? Mijn parochie kan verrijken? Ons bisdom? De Kerk? 
•Misschien iets anders…


