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Zondag, 19 juni 2022 
 

Parochievernieuwing? Naast de Oecumenische Viering in de Oude Kerk in Dongen, vieren we in 

Rijen en Molenschot het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Een Eucharistieviering is niet iets 
van vroeger. Het kan wel worden beleefd als stoffig, maar dat is geen feit. Eucharistievieringen 

kunnen, wereldwijd, oud en jong inspireren. De parochievernieuwing staat nog aan het begin, 
maar hoe kan dit kloppend hart van ons parochieleven tot bloei komen? Of sterker: ‘Kan dit 

Sacrament onze parochievernieuwing verrijken?’ 
Op zaterdag 18 juni kunt u vanaf 19.00 uur via de livestream de viering van Woord- en 

Communie volgen uit de Annakerk en op zondag 19 juni om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 
 

 

Aanpassen aan de tijdgeest 
Paus Johannes XXIII kondigde het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) aan met de woorden 

‘de kerk bij de tijd brengen’. Enerzijds richtte het Concilie de blik naar binnen: op de verantwoor-
delijkheid van alle gedoopten, op Eucharistie én Schrift en op de kerk als gemeenschap rond de 

verrezen Heer. Anderzijds was de blik naar buiten: respect voor andere kerken en godsdiensten 

en de maatschappelijke opdracht van de kerk.  
In de parochievernieuwing wordt geregeld teruggegrepen op de verworvenheden van het Concilie. 

Kunnen we de Eucharistie actueel houden voor onze gemeenschap?  
 

Doet dit tot mijn gedachtenis 
In de Eucharistie (ook in een viering van Woord en Communie) vieren én voeden we ons geloof 

en ons leven. We sluiten een week met al zijn belevenissen af en we gaan een nieuwe week in. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. Steeds weer hernemen we dat laatste avondmaal. Daarnaast is het 

goed om de Eucharistie als een zending te zien. Alsof Jezus zeggen wil: ‘Ik deel mijn leven met 

jullie en daarmee zend ik jullie de wereld. Deel met elkaar! Leef tot mijn gedachtenis’. Het Hoog-
feest van het Heilig Sacrament stuurt ons de wereld in om net als Jezus het Evangelie te leven en 

door te geven. Inspirerend toch? Op hetzelfde moment dat je ontvangt, word je erop uitgestuurd 
om te delen wat je ontvangen hebt. Je bent dus vroom als je je niet van de wereld afkeert, want 

je ontvangt brood voor onderweg.  
 

Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 

worden tot één lichaam en één Geest. (Eucharistisch Gebed) 

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de 

christenen van Korinte 

Zusters en broeders, zelf heb ik van de Heer de 
overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt 

heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht 

waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na 
gedankt te hebben het brak en zei: Dit is mijn 

lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de 
woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in 

mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt 

tot mijn gedachtenis. Telkens als gij dit brood 
eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood 

des Heren totdat Hij wederkomt. 

https://www.youtube.com/channel/UCacJG0GvH4bYADuZgf0A2Iw
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De uitnodiging 

Sinds twee jaar wordt u bij een bezoek aan de zondagsviering gastvrij ontvangen door gasten-
teams. U wordt aangekeken, welkom geheten. Deze gastvrijheid kan ons open maken voor de 

geheimen die komen. Maar stel je voor: Er komen mensen in de kerk die zich onwennig en onge-

makkelijk voelen. Hun gedrag is storend. Word je boos en kies je voor een bitse berisping? We 
kunnen ook begrip hebben voor het ongemakkelijke gevoel dat onze onaangepaste gast heeft. 

Misschien kan jouw milde reactie het ongemak een beetje verlichten. Tijdens de vredeswens, 
bijvoorbeeld, zie ik zulke mooie dingen gebeuren. Ik zie kerkgangers hun glimlach tonen en gasten 

tegemoet treden. Dat is prachtig. Als kerkganger ben je immers een visitekaartje voor mensen 
die de kerk maar een enkele keer aandoen. 

 

Koffie drinken 
Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken. Het koffie drinken geeft ons de kans na te 

praten over de viering en over ons leven. Het is goed dat we ons realiseren dat het koffie drinken 
niet alleen voor ons, maar ook voor onze gasten een belangrijke functie kan hebben. Misschien 

hebben ze vragen over de viering of gewoon behoefte aan wat aardigheid. Toch kan het gebeuren 

dat iedereen het gezellig heeft met elkaar (en dat is goed), maar dat de gast zich een vreemde 
voelt. Dat kan voor de gast een terechte reden zijn om niet meer terug te komen. Blijkbaar ben 

je als kerkgemeenschap nooit vrij van de oproep om gastvrij te zijn. Als het kader van gastvrijheid 
ontbreekt, wordt het moeilijker om de levenskracht van het Sacrament te ervaren. 

 

 

Een liefdesmaal 
Een goede Eucharistieviering of dienst van Woord en Communie wekt naastenliefde (Caritas) en 

dienstbaarheid (Diaconie). Ik kom daar in de volgende Pastorale Brief op terug. We kunnen ook 
naastenliefde en dienstbaarheid in onze Eucharistieviering realiseren. Wanneer een viering onze 

ogen voor elkaar opent, zien we wellicht de tranen, de ingekeerdheid of de afwezigheid bij elkaar. 
Dat kan reden zijn voor een liefdevolle blik, een luisterend oor of gebed. Door samen te bidden 

en te zingen en door elkaar met liefde te willen zien, verrichten we een dienst van naastenliefde. 

In onze tijd zijn onverschilligheid en eenzaamheid maatschappelijke problemen geworden. Een 
goede Eucharistieviering kan uitlopen op een wonderbare vermenigvuldiging van dienstbaarheid 

en naastenliefde.   
 

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer.  

Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Alleluia. 
 

U bent zelf een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met 

de Geest van de levende God. (2 Korintiërs 3,3) 

Lezing uit het evangelie volgens Lucas 

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods; en wie genezing nodig 

hadden, genas Hij. Toen de dag ten einde begon te lopen kwamen de twaalf naar 

Hem toe en zeiden: Stuur de mensen weg; dan kunnen ze naar de dorpen en ge-

huchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we op een 
eenzame plek. Maar Hij antwoordde: Geeft gij hun maar te eten. Wij hebben niet 

meer dan vijf broden en twee vissen, zeiden ze; of we zouden voor al dat volk eten 

moeten gaan kopen. Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte 

nu zijn leerlingen: Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig. Dat deden ze 

en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, 
sloeg de ogen ten hemel, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn 

leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren 

en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken. 


