
Sacrament 
van de H. Eucharistie

 

Consecratie
De Consecratie is het hoogtepunt van de H.
Mis. Met Consecratie bedoelen we het
moment waarop het brood verandert in het
Lichaam van Jezus en de wijn in het Bloed van
Jezus. Je herkent het moment omdat we dan
knielen. De priester houdt het brood (de
hostie) en de beker (de kelk) omhoog en
spreekt 
de woorden:

Rond schijfje ongedesemd tarwebrood. 
Dit brood wordt in de H. Mis het Lichaam van Jezus.

Schaal waarop de hostie ligt tijdens de H. Mis.
Pateen

Kelk 

Dit hoort bij het sacrament van
de H. Eucharistie ..

"Neemt deze beker en drinkt hier 

allen uit, want dit is de beker van 

het nieuwe altijddurende verbond, 

dit is mijn Bloed dat voor u en alle 

mensen wordt vergoten tot 

vergeving van de zonden. Blijft dit 

doen om Mij te gedenken."

MonstransHostie

Miswijn
Wijn die tijdens de H. Mis wordt gebruikt en
die verandert in het Bloed van Jezus.

Miswijn

Hier gaat de wijn in tijdens de H. Mis.

Het laatste avondmaal

 Heilig Evangelie volgens Lucas (22, 14-21) en Matheus (26, 20-30)

Het is avond. Jezus zit met zijn twaalf leerlingen aan tafel. Het is zijn 

laatste maaltijd voordat Hij sterft aan het kruis. Tijdens de maaltijd 

neemt Jezus een brood, spreekt de zegenbede uit, breekt het, geeft het 

aan zijn leerlingen en zegt: ‘Neem en eet, dit is mijn Lichaam; het wordt 

voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Ook neemt Hij 

een beker, spreekt het dankgebed uit en geeft hun die met de 

woorden: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn Bloed van het Nieuwe 

Verbond; hij wordt voor jullie leeggegoten.'
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Een houder, meestal 
van goud, waarin de 
geconsacreerde 
Hostie wordt 
getoond. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Consacreren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
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De Consecratie: de verandering

Het hoogtepunt van de H. Mis is de consecratie: Het brood (de

hostie) verandert in het Lichaam van Jezus en de wijn

verandert in het Bloed van Jezus. 

Het is misschien iets makkelijker te begrijpen als je denkt aan 

binnenkant en buitenkant. Het brood is de buitenkant; die blijft 

hetzelfde, maar de binnenkant verandert. Net als bij ons zelf; we 

hebben ons lijf, onze buitenkant. Je hebt onze ziel die zit van binnen. 

De binnenkant van het brood wordt helemaal van Jezus.

Binnenkant en buitenkant

Jezus spreekt ook over een Verbond. Als je met 

elkaar een verbond hebt, hoor je bij elkaar. Het 

Verbond van Jezus is een verbond op leven en 

dood, een verbond tussen hemel en aarde, 

tussen God en de mensen. Dit verbond komt 

boven alle andere verbonden, ook boven dat 

tussen ouders en hun kinderen. Maar al die 

andere verbonden horen er wel bij. Ze krijgen 

een plekje in het grote Verbond van Jezus. God 

wil bij de mensen zijn, altijd en overal, juist waar 

mensen met elkaar verbonden zijn.

Nieuw en Altijddurend Verbond

Zien we dan verschil?

Nee met onze gewone ogen zien we niks veranderen. We zien nog

steeds het brood en we zien nog steeds de wijn. Toch heeft Jezus het

zelf gezegd: het brood wordt Lichaam van Jezus en de wijn wordt

Bloed van Jezus. Het is moeilijk om daar woorden voor te vinden; het

is brood, maar het is ook Lichaam van Christus. Het is dus niet meer

gewoon brood, maar het is toch ook brood. We eten niet een stuk

vlees. Er is iets veranderd en er is iets hetzelfde gebleven. 

Het is een mysterie
Deze verandering is een mysterie, iets dat we nooit

helemaal kunnen begrijpen. Het is groter dan ons

verstand. Daarom kijken we vooral met de ogen van

ons hart en ons geloof. Want het is Jezus zelf die

het ons zegt. Het gaat niet om iets, het gaat om

Hem, om Jezus en ons. Hij is er, zo echt, als Lichaam

en Bloed, als Brood en Wijn. Voor mijn ogen, voor

mijn smaak en voor mijn lichaam blijft het brood,

maar voor mijn hart en mijn ziel is het Jezus Zelf

met zijn Lichaam en Bloed.

want je ontmoet Jezus. Hij is in jou en jij bent in Hem, en dat maakt je

blij en geeft je vrede; een stukje hemel op aarde.

Te communie gaan....  

Als je te communie gaat, helpt je dat te veranderen. Net als het brood 

verandert in het lichaam van Jezus kan ook jij steeds meer veranderen 

en worden als Jezus. Je kan steeds meer op hem gaan lijken; je kan 

groeien in zijn Liefde zodat je andere mensen meer liefde kan geven. 

Door de Communie weten we ook steeds beter dat we als gelovigen bij 

elkaar horen als Lichaam van Christus.

...Maar er gebeurt meer...

 ... is fijn 

Voor de ouders: 

over Verbond
bit.ly/rkkids-verbond 

Als je te communie gaat....  
Houdt de priester de Hostie omhoog 

en zegt: "Lichaam van Christus"

Jij antwoordt: "Amen". 

Dat betekent: "Ja het is zo" "Ja, daar

ben ik het helemaal mee eens."


