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Sacramentsdag

a

De kern van het ge-
lovig samen zijn is de
gedachtenis aan
Hem die onder ons
leeft onder het teken
van brood en wijn die
wij in zijn naam delen

als teken van onze eenheid in zijn leven onder ons: sa-
cramentsdag! Is de Drie-eenheidszondag de afronding
van de liturgische cyclus sinds de eerste Adventszon-
dag, de eerste gelegenheid na die cyclus is voor een
zondag waarop we heel bijzonder het sacrament van de
Eucharistie tot het punt van onze aandacht maken. Dat
ligt voor de hand, want in de vierende gemeenschap
gaat het om het contact met Hem, ... ja, zoals altijd voor
hen die in Hem en zijn leven onder ons geloven. We
lezen uit het boek Genesis en van het Lucasevangelie.

Thema: “Zijn wij zelfvoorzienend?”

EERSTE LEZING uit het boek Genesis (14,18-20)

In die dagen bood Melchisédek de koning van
Salem, Abram brood en wijn aan. Daar hij
priester was van de Allerhoogste God, zegen-
de hij hem met deze woorden: 'Gezegend zij
Abram door de Allerhoogste God, die de he-
mel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend
zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u
heeft overgeleverd!' En Abram gaf hem van
alles het tiende deel.

TWEEDE LEZING uit het heilig evangelie van on-
ze Heer Jezus Christus volgens Lucas (9,11b-17) 
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het
Rijk Gods; en wie genezing nodig hadden ge-
nas Hij. Toen de dag ten einde begon te lo-
pen kwamen de twaalf naar Hem toe en zei-
den: 'Stuur de mensen weg; dan kunnen ze
naar de dorpen en gehuchten in de omtrek
gaan om daar onderdak te vinden, want hier
zijn we op een eenzame plek'. Maar Hij ant-
woordde: 'Geeft gij hun maar te eten'. 'Wij
hebben niet meer dan vijf broden en twee vis-
sen, 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 groe-
pen 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 ver-
zadigd waren en wat ze overhielden haalde
men op, twaalf korven met brokken.

OVERWEGING

Niemand, dierbare mensen, stapt geheel alleen
door het leven, want dat is ongezellig. Het woord
ongezellig zegt het zelf al. Zonder gezellen is ’t in
het leven niks gedaan. Echter niet zonder meer,
want de eigen inbreng is ook altijd wezenlijk, al
was het maar de response op het initiatief van de
ander. En dat zie je al heel vroeg, zodra het kind
nog maar net zijn elementairste zorg achter de
rug heeft. De ouders helpen het kind met alles,
maar verlangen ook dat hun kind zelf doet wat het
kan, zodra dat voorhanden komt. Naarmate het
kind ouder wordt, kan het steeds meer zelf maar
de ouders blijven helpen waar dat nodig is. We
zijn immers niet geheel zelfvoorzienend. 

We zien het ook sociaal. De samenleving is
ook altijd een maatschappij die beseft dat mensen
niet altijd alles alleen kunnen. Maatschap is nodig,
bv. mantelzorg of de overheid die bijspringt. On-
der andere daarvoor betalen we belasting.

Weet u, dierbare mensen, op deze dingen kom
ik omdat ze allereerst in het evangelie staan. De
leerlingen vragen Jezus, dat Hij de mensen naar
huis stuurt, want er is ter plekke geen eten. Jezus
antwoordt echter: “Geven jullie ze maar te eten.”
Als je het verhaal leest als een verslag, kun je je
zo voorstellen dat de leerlingen elkaar aankijken,
verlegen en met een vraag in de sfeer van: Hoe-
zo? We hebben alleen voor onszelf proviand bij
ons. En dán gebeurt het. Wat ze hebben, is vol-
doende, want Jezus doet de rest.

Soms denk je: wat geweldig zou het zijn voor
de honger op de wereld. Want weet u, 1 op de 8
mensen moet het doen met één maaltijd per dag.
Er zijn daarover ontstellende cijfers. De verleiding
is groot dat we door het verhaal van Lucas komen
op de voedselvoorziening op de wereld. Maar, u
raadt het al: het verhaal gaat echt over iets anders
als Jezus’ ons opdraagt: “Geef gij hun maar te
eten.” Met andere woorden: wat moeten we dan
doen? Wat is dat eten? Wat is dat brood en die
vis? Wie zijn die 5000 mensen? Wat was hun
nood en waarmee werden ze verzadigd, waardoor
ze naar huis terug konden keren, dat wil zeggen:
terugkeren naar hun geborgenheid?

Je kunt de vraag ook anders stellen: wat is van
mensen de honger, – behalve naar voeding?
Waaraan hebben mensen behoefte omdat ze zich



niet meer in het leven thuis voelen? Achter wie
lopen mensen aan om hun levenshonger te stil-
len? Wat is hun geborgenheid?

Ik geef u even een paar cijfers: 165 miljoen (38%)

Europeanen lijden aan enige vorm van psychische
belasting, bv. depressiviteit, angst, slapeloosheid,
verveling, labiliteit, verslaving, gevoel van leegte.
In België worden 700.000 antidepressivapillen ge-
slikt, ja, per dag!! 220.000 mensen lijden aan een
dwangstoornis en het aantal kinderen dat Ritaline
slikt is in 4 jaar tijd verdubbeld naar 30.000. Ik heb
de cijfers uit de Belgische psychiatrie. Laten we
niet denken dat het in Nederland heel anders is, of
in enige andere Europese welvaartsstaat. Medicij-
nen en drugs zijn big business.

Begrijpt u, dierbare mensen, wat ik bedoel met
de vraag: wat is die honger? Wat is het tekort?
Wat is uw tekort en wat van mij? Het gaat over
een geborgenheid in je leven die je persoonlijk
leefmilieu is en blijft, ook als je alles moet inleve-
ren wat je hebt, als je familiebanden losser gewor-
den zijn, als je oud wordt en steeds eenzamer, als
je ’t in het leven niet meer ziet zitten, prooi bent
van angsten, overal bang voor bent, zonder te we-
ten waarvoor. Voor die mensen komt Jezus op en
zegt ons: “Geven jullie hun maar te eten.”

Velen van hen, dierbare mensen, hebben hon-
ger in de overdrachtelijke betekenis van het
woord. In het evangelieverhaal van zonet liep een
massa achter Jezus van Nazareth aan. Zij waren
de teleurgestelden, omdat de beloften uit het jood-
se geloof hun leven niet meer konden vullen. De
tijd was rijp voor iets nieuws, iets definitiefs. Je-
zus’ leerlingen vragen Hem de mensen naar huis
te sturen. Wat naar huis? Wat is dat voor huis? Is
dat je leven in geborgenheid? Jezus zegt eigenlijk:
vertel hun waarvan ze altijd kunnen leven, ook als
de joodse beloften van weleer door de mand ge-
vallen zijn.

Dierbare mensen, het is vandaag Sacraments-
dag, de dag waarop we speciaal aandacht beste-
den aan de Eucharistie. En iedere keer weer op-
nieuw heb je reden je af te vragen of de Eucharis-
tieviering je iets geeft waarvan je leven kunt, – ook
als jou alle beloften van onze cultuur worden afge-
nomen. Dat zet je voor de vraag: “Waar leef ik uit-
eindelijk van? Wat is mijn geborgenheid?” 

Wie zijn eigen geborgenheid wil scheppen met
wat onze bedrieglijke welvaartscultuur in de aan-
bieding heeft, staat op den duur voor de retorische
vraag: nou zeg, als je het dáárvan moet hebben?
De ervaring leert je, dat je zelf bijna niks hebt: vijf
broden en wat vis. Wat is dat voor zo’n grote
vraag. Maar als je dat beetje wat je hebt met ver-
trouwen inbrengt, dan gebeurt er een wonder.
Dan word je verzadigd en houd je zelfs nog over.

Dierbare mensen, dat vieren we wekelijks of
bijna wekelijks. Je kunt dan naar huis gaan, naar
je hobby’s, je thuis, je vertrouwde omgeving. Je

vraagt je dan soms wel af wat hier die viering er-
toe doet. Het antwoord is bepaald niet altijd duide-
lijk. Dikwijls raakt het je niet of nauwelijks, maar
het samen zijn, de rust en het vertrouwen moeten
het op den duur doen. Moeilijk? Zeker, maar élke
overgave is moeilijk, ook aan de dingen van de
Kerk.

Zijn wij als mensen zelfvoorzienend? Het ant-
woord is nee. Je kunt overal hulp en aandacht
zoeken en dat is altijd goed, maar zelden bevredi-
gend. De teleurstelling over het aanbod van de
wereld hoef je niet te zoeken; die komt vanzelf. De
bijbelteksten van vandaag vertellen ons, dat ver-
zadiging, dat wil zeggen: leven in vrede en gebor-
genheid, niet je eigen creatie is, maar dat we die
ontvangen, dat we niet zelfvoorzienend zijn.

Ten slotte, waar halen we die geborgenheid
vandaan? Onder andere hier, dierbare mensen,
samen, met elkaar, voor elkaar, in openheid voor
de evangelische boodschap over het brood waar-
van je leeft.

(– Ruimte voor aantekeningen –) 
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