
           Sacramentsdag
        Twee zondagen na het Pinksterfeest vieren we  
    het feest van Sacramentsdag. Er is ook een officiële 

Johannes 6, 51-58 
Jezus zegt tegen de mensen: “Ik ben het levende Brood uit 
de hemel. Als iemand van dit Brood eet, zal hij eeuwig leven. 
Het Brood dat Ik zal geven, is mijn Vlees dat ik geef voor het 
leven van de wereld”. De mensen discussiëren hier met 
elkaar over en zeggen: “Hoe kan Hij ons zijn Vlees te eten 
geven?” Jezus antwoordt: Mijn Vlees is het echte voedsel en 
mijn bloed is de echte drank. Als je mijn Vlees eet en mijn 
Bloed drinkt, blijf je met Mij verbonden”.

naam voor dit feest: Het Heilig Sacrament van het Lichaam en 
Bloed van Christus. We vieren dan dat Jezus steeds weer opnieuw 
in ons midden komt in de Eucharistie. 

Mijn Vlees is het echte voedsel en mijn Bloed is de echte drank
Goed en gezond voedsel is belangrijk. Je hebt het nodig om 
gezond te blijven en te kunnen werken en te groeien. Zo is het ook 
bij ons vanbinnen, in ons hart, in geloof, hoop en liefde: ook 
daarvoor hebben we voedsel nodig. Jezus zegt Ik ben dat voedsel 
voor jou. In de Communie geeft Hij ons het Brood waarvan Hij zegt 
dit is mijn Lichaam. Door de Communie komt Hij bij ons om ons 
Voedsel te zijn. Met Hem verbonden worden wij sterker en 
gezonder in geloof, hoop en liefde. 

Jij zegt:
Amen.

Het is zo.
Ja, ik ben het daar mee eens.
Ik wil leven zoals U mij heeft 

voorgedaan.

Te communie gaan = Ja zeggen tegen Jezus 
Jezus zegt: Ik geef Mij aan jou. Geef jij je ook aan Mij?
Ik wil jouw broer uit de hemel zijn, als Zoon van God.
Wil jij ook mijn broer of zus hier op aarde zijn?
Ik ben voor je uitgegaan. Wil jij Mij navolgen?
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Consecratie
Wat is de Consecratie?

De Consecratie is het
moment in de Mis
waarop Jezus het brood
op het altaar maakt tot 
zijn Lichaam en de wijn 
tot zijn Bloed. Je herkent
het moment omdat we 
dan knielen. 

Zien we verschil met gewoon brood?
Nee met onze ogen zien we niks veranderen. We zien nog steeds 
het brood en we zien nog steeds de wijn. Toch heeft Jezus gezegd: 
Het brood is mijn Lichaam en de wijn is mijn Bloed. Het is moeilijk 
om dat uit te leggen; we zien brood, maar het is Lichaam van 
Christus. Het is dus niet meer gewoon brood, maar toch
eten we ook niet een stukje vlees. Er is aan de binnenkant iets 
veranderd en er is aan de buitenkant iets hetzelfde gebleven. 
Dat noemen we een mysterie, iets dat je nooit helemaal kunt 
begrijpen. Het is groter dan ons verstand. Daarom kijken we in ons 
geloof vooral met de ogen van ons hart. 

rkkids.nl/sacramenten

Wil jij kijken wat je
al weet over de 

Eucharistie?
Maak dan het 

werkblad. Of wil je 
meer weten?
Lees dan de 

catechesefolder.
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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. Blijf dit doen

om Mij te gedenken.


