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Zondag, 14 juni 2020 

 

Pastorale Brief 16 ‘Sacramentsdag’ 
 

Broeders en zusters, 

Op Sacramentsdag vieren we dankbaar dat de Heer bij ons wil blijven in de tekenen van brood 

en wijn. Harry Lommers, waarnemend pastoor, geeft daaraan zijn eigen kleur wanneer hij in 

zijn overweging schrijft: ‘Brood heb je nodig, maar je leeft pas écht door vrede, liefde, vriend-

schap, eerlijkheid en oprechtheid’. Vanwege het geloof in de eucharistische eenheid is er in deze 

brief ook aandacht voor de 'Black Lives Matter' demonstraties. Teksten van méér dan een halve 

eeuw oud laten zien, dat deze strijd al veel te lang gevoerd moet worden.  

 

 

Openingsgebed  

 

Eerste Lezing uit het boek Deuteronomium 

In die dagen sprak Mozes tot het volk: „Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de 

Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef 

gesteld om uw gezindheid te leren kennen; Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden 

of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, 

dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen, dat de mens 

niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de 

Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die u door die grote 

en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige 

land zonder water; die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen; die u in de woestijn 

het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien." 

Verleden tijd? 
 

Telkens als de negers in die steden zagen hoe dr. Martin Luther King werd gesla-

gen, werden ze kwaad. Ze werden kwader, als ze er getuige van waren hoe kleine 
negermeisjes door een bom de dood vonden in een kerk(!) en hoe strijders voor 

gelijke burgerrechten belaagd en vermoord werden. En toen tegen dat alles niets 
werd ondernomen, werden ze gek van woede.  
 

Uit: Black Power, Stokeley Carmichael, 1967 

Christus, wij bidden U: 

geef dat wij het grote geheim 

van Uw Lichaam en Bloed steeds weer eren, 
zodat we ook in ons dagelijks leven iets mogen ervaren 

van de bevrijding die U heeft willen brengen. 
Geef dat wij mogen leven als vrije mensen 

die de bevrijding van de ander op het oog hebben. 
Dat vragen wij omwille van Jezus Christus, 

die leeft met u en de Heilige Geest. Amen. 
 



 
Pastorale brief 16 PDKDV 14-06-2020 Sacramentsdag.docx - 2/4 - 

 

Gebed  

 

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap met het 

bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van 

Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan 

het ene brood. 
 

De Ark van de Verbond 

 

Bovenstaande afbeelding van de Ark is uit het Maria-altaar van de Maria Magdalenakerk in  Rijen. 

' Ark van het Verbond' is een aanduiding voor Maria, zoals we die we ook kennen uit de  

Litanie van Loreto. Gods Woord heeft immers in haar gewoond en ze heeft het allerheiligste in 

haar schoot gedragen. 

In Christus is geen onderscheid tussen 
blank en zwart, man en vrouw, arm en rijk, 

slaaf en vrije. De kerk beperkt zich niet tot 
één land, één ras, één bevolkingslaag, één 
sekse of geaardheid. Omdat het brood één 

is, vormen wij allen één lichaam, want al-
len hebben wij deel aan het ene brood. 

Christus wil ons verzamelen tot één li-
chaam, één enige kudde, één kerk. 

Goede Vader, U heeft Uw volk uit de slavernij gered, 
bescherm ons dan tegen ziekten en bedreigingen, 

bescherm ons tegen valse woorden en pesterijen, 
tegen pessimisme en zwaarmoedigheid, 

wees voor ons als een bron van levend water, 
wees ons manna, geestelijk voedsel, elke dag. 

Wees ons nabij, wanneer we tot u bidden, 
luisteren naar uw Woord, 

of uw Sacrament mogen ontvangen. Amen 

Uit het Oude Testament kennen we de Ark van 

het Verbond. Dat is een versierde kist van aca-

ciahout die met stangen kan worden gedragen. 

In de kist zit een groot cadeau dat God aan het 

Joodse volk heeft gegeven: De wet, in het bij-

zonder de Tien Geboden. De Ark werd lange tijd 

bewaard in een tent (het tabernakel).  

In onze kerken kennen we nog steeds een ta-

bernakel. Daarin niet een kist met de wet, 

maar een ciborie met het Lichaam van Chris-

tus. Onze Wet is dus eigenlijk de liefde van 

God, die zich in Christus voor ons heeft gege-

ven. Op de kist, of op een tabernakel in een 

kerk, zie je nog wel eens twee engelen (che-

rubs), die de heilige inhoud beschermen met 

hun vleugels.  
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Evangelie volgens Johannes 
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: „Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge-

daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is míjn 

vlees ten bate van het leven der wereld". De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten 

en zeiden: „Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" 

Jezus sprak daarop tot hen: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als gij het vlees van de Mensenzoon niet 

eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 

heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en 

mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik 

door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door 

Mij. 

Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna 

gegeten hebben en niettemin gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven." 

 

Overweging: Brood dat eeuwig leven geeft 
Op het Sacramentsfeest horen wij een stukje uit de ‘broodrede' van Jezus (Joh. 6, 25-59). Na de 

wonderbare broodvermenigvuldiging (Joh. 6, 1-15) geeft Jezus uitleg over het brood. Hij zegt: ‘Ik 

ben het levende Brood’. Hij zegt dat, terwijl Hij omringd is met mensen die Hem opnieuw om brood 

vragen.  

Er is duidelijk sprake van een misverstand. Eerder zei Jezus: ‘Niet 

omdat jullie de tekenen hebben gezien zoeken jullie Mij, maar 

omdat jullie van de broden hebben gegeten tot jullie honger ge-

stild was’ (Joh. 6, 26). En Jezus probeert het nog een keer. Hij 

zegt: ‘Zelfs het brood, het manna, dat jullie -ten tijde van Mozes- 

in de woestijn gekregen hebben, kon alleen maar op die dag ge-

geten worden; de volgende dag waren de overgebleven resten al 

bedorven’.  

Dan begint Hij over ánder brood te spreken, het brood dat Hij 

zelf is, het Brood uit de Hemel. Het wordt ons gegeven met de 

bekende woorden die in elke eucharistieviering klinken: ‘Dit is 

mijn Lichaam en dit is mijn Bloed’. Alleen dit brood stilt definitief 

je honger. 

Jezus zei verder: ‘Werkt toch niet voor voedsel dat vergaat.’ Je-

zus ként ons. Hij kent ook onze voornaamste zorgen: eten en 

drinken, geld verdienen en geld bezitten. Maar geld noch bezit 

maken de mens écht gelukkig. Voor leven is méér nodig. Een mens leeft niet van brood alleen. Brood 

heb je nodig, maar je leeft pas écht door vrede, liefde, vriendschap, eerlijkheid en oprechtheid. Een 

arm om je schouder, een kus op je wang, een hartelijk en bemoedigend woord heb je even hard 

nodig als je dagelijks brood. 

Met de tekenen van brood en wijn geeft Jezus zich als gebroken brood en als een beker uitgegoten 

wijn. Er zit een opdracht in. Het betekent dat wij -in Gods naam- meewerken aan een wereld waarin 

geen lichamen meer worden gebroken en geen onschuldig bloed meer wordt vergoten. Als we feest-

vieren of rouwen, delen we met elkaar de tafel. Bij deze gewoonte sluit Jezus zich aan. Hij geeft 

zichzelf als gebroken brood. En dat onder zijn motto: ‘Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn 

leven geeft voor zijn vrienden’.  

Tot op de dag van vandaag mogen wij van deze opdracht leven. 

Harry Lommers, waarnemend pastoor 
 

Voorbede 
• Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, vooral voor onze ernstig zieken, de rou-

wenden en alle mensen die getroffen zijn door de effecten van de coronamaatregelen op onze 

samenleving. 

• Vrijmoedig bidden we voor hen die elkaar het ja-woord willen geven. We willen in het bijzonder 

bidden voor Gert-Jan van Abeele en Sandra de Jonge. Zij wonen in Dongen, maar zullen hun 

huwelijk in Molenschot bevestigen. 

• Vader, gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en 

die door de dood van ons zijn heengegaan. In het bijzonder voor Pater Toon Jansen, geboren in 

Rijen en overleden op Eerste Pinksterdag in Gemert. Hij heeft zich van 1959 – 2013 als missionaris 

ingezet voor de mensen in het Amazonegebied van Brazilië. Toon zette zich van meet af aan in 

voor de kinderen, de jongeren en de meest behoeftigen. Vanaf de jaren ‘70 heeft hij zich ingezet 
voor de catechese en vorming van eigen lokale leiders .  

Weer later, in de jaren ’90, heeft hij zich ingezet om de levensomstandigheden van rubbertappers 

te verbeteren. Ook in de jaren dat pater Toon terug in Nederland was, bleef hij betrokken op de 

mensen in het Amazonegebied. God wees hem en al uw mensen genadig nabij. 
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Black Lives Matter 

In de eerste klas van mijn middelbare school krijg ik de opdracht om een gedicht uit het hoofd te 

declameren. Mijn moeder heeft het ‘Gebed van een Neger’ van de zwarte dichter Zack Gilbert in een 

laadje liggen. Tot mijn ongenoegen kreeg ik slechts een zes voor mijn declamatie, dus wilde ik het 

gedicht snel weer vergeten. Nu, door de recente demonstraties tegen racisme komen er weer enkele 

regels van het gedicht bij me boven: “Heer God almachtig, geef me zacht sluik haar en een mager 

wit gezicht…” Bezorgd denk ik: ‘Heb ik destijds misschien een racistisch gedicht voorgedragen? Ik 

raadpleeg internet en vind ‘n bidprentje voor Wereldmissiedag (1960). 
 

Het gedicht verschijnt in de tijd dat 

het woord neger nog onbesproken 

is. De gevoelsbetekenis is dezelfde 

als het woord ‘black’ in ‘Black lives 

matter’. Zack Gilbert is een zwarte 

dichter, die niet idealiseert, niet zegt 

hoe het zou moeten zijn, maar die 

uitdrukking geeft aan het gevoel van 

een individuele, zwarte Amerikaan.  

Het gebed ‘om zacht sluik haar en 

een mager wit gezicht’ komt voort 

uit de frustratie steeds weer gedis-

crimineerd te worden: ‘Twee keer de 

hel is wel een beetje veel’. Gilbert 

laat zien wat racisme met een mens 

kan doen. Nu schrik ik van de woor-

den ‘zwarte snuit’ en ‘krullenkop’, 

maar ik kom toch tot een interpreta-

tie die beter klopt bij de schrijver die ik in mijn onderzoekje leer kennen. Hij bedoelt: ‘Ik ben best 

tevreden met mijn zwarte snuit (zoals sommige blanken het noemen), maar, Heer, bespaar me nog 

meer discriminatie’. 

Als de bisschoppen in 1960 voor het gedicht van Zack Gilbert kiezen, schrijven ze : ‘Missieliefde wil 

ook zeggen: ‘Strijd tegen rassenhaat’. Ze formuleren de hoop dat de Afrikanen voortaan gelijkwaar-

dige partners zullen zijn: ‘De Europese missionarissen zullen zich terugtrekken en plaatsmaken voor 

Afrikaanse priesters en bisschoppen.’ 

En in dezelfde brief schrijven de bisschoppen met afschuw dat ook ná de Tweede Wereldoorlog de 

rassenhaat steeds weer de kop opsteekt. Ik vraag me nu, in 2020, af: ‘Hoe versta je een tekst met 

alle gevoeligheden die er nu leven?’ In tijden van spanning wordt het moeilijker om elkaar goed te 

verstaan. Maar in ieder geval begrijp ik dat de bisschoppen ons 60 jaar geleden op Wereldmissiedag 

eigenlijk al wilden zeggen: ‘Black lives matter’.  

Rob van Uden 
 

Bisschop Liesen schrijft kanselbrief bij gelegenheid van Sacramentsdag 

‘De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd.’ Dat is de titel van de pastorale brief van bisschop 

Liesen die op Sacramentsdag wordt voorgelezen in de parochies en kloosters van het Bisdom Breda. 

Tijdens de zondagsvieringen op 14 juni kan in de Nederlandse parochies weer de heilige communie 

worden uitgereikt. In de brief (zie de bijlage) reflecteert de bisschop op de coronatijd, de nieuwe 

werkelijkheid die zich aandient, het sacrament dat Christus zelfs is en wat Jezus voor ons in onze tijd 

betekent. 

De bisschop vertelt over de anderhalve meter, over dat er nu niet gezongen kan worden in de kerk, 

terwijl “zingen dubbel bidden” is. En over het pincet waarmee vanaf Sacramentsdag 14 juni de com-

munie weer uitgereikt kan worden. Klik hier voor de videoboodschap van bisschop Liesen. 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

De neger die in dagen van weleer gekweld werd door een betreurenswaardig min-

derwaardigheidsgevoel is nu tot het besef gekomen dat hij ook iemand is.  

Zijn godsdienst maakt hem duidelijk dat God al zijn kinderen liefheeft en dat het 

belangrijkste aan een mens niet zijn uiterlijke kentekenen, maar de kern van zijn 

wezen is - niet de dikte van zijn haar of de kleur van zijn huid maar zijn eeuwige 

waarde voor God. 
 

Martin Luther King, 1959 

https://youtu.be/ZgMkqT7RJmg
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