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Toen Hij het brood nam en de Dankzegging uitsprak, het brood 
brak en het hun gaf, gingen hun ogen open en herkenden ze 
Hem (Lucas 24,30-31).

Inleiding

Altijd heeft de Kerk geloofd en verkondigd dat in de Eucharis-
tie, in de gedaanten van het geconsacreerde brood en de gecon-
sacreerde wijn, Christus aanwezig is. Wij noemen dat de realis 
presentia, de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de 
Eucharistie.

Het geschenk dat Jezus ons geeft in de Eucharistie is zo mooi, 
dat het praktisch niet te bevatten is. En we zien dan ook in de 
loop van de kerkgeschiedenis dat er veel geworsteld is met dit 
wezenlijke geloofspunt. Niet alleen de protestantse Reformatie 
heeft het niet kunnen geloven, en heeft uiteenlopende opvattin-
gen over Avondmaal en Eucharistie ontwikkeld. Maar reeds in 
de eerste kerk was er discussie en twijfel. Die blijken bijvoor-
beeld in de jaren 50, wanneer Paulus in zijn Eerste Brief aan de 
christenen van Korinthe zo sterk de nadruk legt op de sacrali-
teit van de Maaltijd van de Heer. Wie onwaardig van het brood 
eet en uit de beker van de Heer drinkt, maakt zich schuldig te-
genover het Lichaam en het Bloed van de Heer (1 Korinthiërs 
11,27). Nog pregnanter lezen we het in het 6e hoofdstuk uit het 
Evangelie van Johannes, met zijn lange discussie over het eten 
van het Lichaam en het drinken van het Bloed van Christus: 
“Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven?”, met daarop 
Jezus’ antwoord: “Waarachtig, ik verzeker u: als u het Lichaam 
van de Mensenzoon niet eet en zijn Bloed niet drinkt, hebt u 
geen leven in u. Wie mijn Lichaam eet en mijn Bloed drinkt, 
heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood 
opwekken” (Johannes 6,52-54). En dat leidt tot gemor onder 
de leerlingen. “Dit zijn harde woorden, wie kan daar nog naar 

9



luisteren?” En het eindigt in een clash. “Toen keerden velen van 
Zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem 
mee”. Waarop Jezus aan de Twaalf vraagt: “Willen jullie soms 
ook weggaan?”

Men had dus al in de oudste kerk moeite het te geloven. Het is 
inderdaad, menselijkerwijs gesproken, niet te geloven. 

De hier volgende bloemlezing, opgesteld in chronologische 
volgorde, toont aan dat het geloof in de werkelijke tegenwoor-
digheid van de Heer door alle eeuwen heen geloofspunt is ge-
weest in de nog ongedeelde Kerk.
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