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INLEIDING 

Aan het begin van het jaar 2020 nodigde paus Franciscus ons 
uit om bij het feest van de Openbaring des Heren het mysterie 
van de aanbidding binnen te treden, met de volgende woorden: 

“Tegenwoordig kunnen we ons allemaal afvragen: “Ben ik een 
christen die aanbidt?” Veel christenen die bidden, weten niet 
hoe ze moeten aanbidden. Stellen we onszelf deze vraag. Laten 
we in onze dagen tijd vinden voor aanbidding en in onze ge-
meenschappen ruimte scheppen voor aanbidding.”1 

Dit boek wil dus een antwoord zijn op de oproep van de 
paus en een aanmoediging voor alle christenen. 

In beginsel is de eucharistie een maaltijd van dankzegging. 
’Eucharistie’ komt uit het Grieks en betekent ‘dankzeggen’, 
‘dank u’. Deze dankzegging sluit aan bij de joodse riten van 
zegening. Het laatste avondmaal van Jezus is een afscheids-
maaltijd. Jezus loopt daarbij vooruit op zijn dood en vormt deze 
om tot een daad van liefde: “Niemand neemt het [leven] Mij af, 
maar Ik geef het uit Mijzelf” (Joh. 10,18).  

“Wanneer de Kerk de Eucharistie, de gedachtenis van de dood 
en de verrijzenis van haar Heer, viert, wordt dit centrale geheim 
van het heil werkelijk tegenwoordig gesteld … Dit offer is voor 
de verlossing van het mensengeslacht zo beslissend, dat Jezus 
Christus het pas toen heeft voltooid en naar de Vader is terug-

 
1 Paus Franciscus, Preek voor het feest van de Openbaring des Heren, 6 januari 
2020. 
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gekeerd, nadat Hij ons het middel heeft nagelaten om eraan deel te 
nemen, alsof wij erbij aanwezig waren geweest.” (Johannes Pau-
lus II, Ecclesia de Eucharistia, 11). 

De eucharistie is niet slechts een herinnering aan de Persoon 
van Jezus. Deze Persoon blijft zich aan ons geven, niet op sym-
bolische wijze maar waarlijk en wezenlijk, wat ons moet bren-
gen tot “het levendige bewustzijn dat we ons tegenover  
Christus zelf bevinden” (Johannes Paulus II in Mane nobiscum 
Domine, 16). Deze werkelijke tegenwoordigheid van Jezus duurt 
voort zolang de eucharistische gedaanten blijven. Vanwege 
deze blijvendheid vormt de eucharistische aanbidding een per-
soonlijke ontmoeting, van aangezicht tot aangezicht, tussen 
God en de mens. God geeft niet iets, Hij geeft zichzelf. 

Nota bene de hele schepping wordt in dat kleine stukje 
brood tegenwoordig gesteld: de aarde waarin de graankorrel is 
gezaaid; het vuur, de zon om de tarwe te doen groeien en de 
vlam om het brood te bakken; de lucht waardoor het gewas kan 
groeien; het water dat noodzakelijk is voor de groei van de tar-
we en het water dat met het meel wordt gemengd om brood te 
maken. De hostie, “synthese van de schepping” (Benedictus 
XVI), opgedragen in de Mis wordt bekleed met de tegenwoor-
digheid van de Heer. Al zien onze menselijke ogen er een stukje 
brood in, onze ogen van het geloof weten goed dat dit ‘stukje 
brood’ God is die werkelijk in ons midden aanwezig is. 

Aanbidding kan niet los van de heilige Mis worden gezien. 
Zij is er de voortzetting van en de eerste vrucht van aanbidding 
is een groter wordende honger om de communie te ontvangen. 
Zoals de heilige Augustinus in de 4e eeuw schreef: “Laat nie-
mand dit vlees eten zonder het eerst te aanbidden. We zouden 
zondigen als we het niet zouden aanbidden.” Zo draagt aan-
bidding er dus toe bij “het lichaam te onderkennen” (1 Kor. 11,29), 
dat wil zeggen de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer 
zelf te herkennen in de gedaanten van brood en wijn. Aanbid-
ding maakt de vruchten van de eucharistie intenser, namelijk 
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de vereniging met God en de eenheid tussen broeders en zus-
ters door de tijd van communie langer te laten voortduren. 
Door aanbidding groeit de gemeenschap binnen de Kerk tussen 
degenen die elkaar aflossen voor het uitgestelde heilig sacra-
ment en zich met de eucharistische Jezus verenigen om binnen 
te gaan in “die gezindheid […] welke ook Christus Jezus bezielde” 
(Fil. 2,5), in het bijzonder op het moment van zijn lijden toen Hij 
zijn leven gaf tot redding van de wereld. 

Tijd nemen om te aanbidden, om ons te voeden als een wijn-
rank die altijd verbonden wil blijven met de wijnstok die de 
Heer is, om talrijke vruchten te dragen. Het is een eerste genade 
die God ons wil geven: ons heiligen in de tijd. 

Tijd nemen om te aanbidden heiligt ons ook vanwege een 
tweede genade-aspect van aanbidding, namelijk de deugd van de 
stilte. Door in stilte te aanbidden erkent een christen de groot-
heid van God en aanvaardt tegelijkertijd zijn verlossende liefde 
waar Christus hem in betrekt. “Als de mens God niet aanbidt, 
dan gaat hij zijn ik aanbidden … met het risico dat hij God ge-
bruikt in plaats van Hem te dienen”, aldus paus Franciscus2. Hij 
voegde eraan toe: “Wanneer we aanbidden, dan merken we dat 
het geloof niet beperkt is tot een verzameling leerstellingen, 
maar dat het in betrekking staat tot een levende persoon om te 
beminnen. We kennen het gelaat van Jezus door van aangezicht 
tot aangezicht met Hem in verbinding te staan. Door te aanbid-
den ontdekken we dat het leven van de christen een liefdesge-
schiedenis met God is.” 

In de stilte van de aanbidding aanschouwen we Jezus in de 
hostie. Sommigen blijven soms lang staan voor een kunstwerk 
dat ze mooi vinden; zo gebeurt het ons dat we uren de hostie 
aanschouwen, maar niet op dezelfde wijze en niet om dezelfde 
redenen. De uitdrukking ‘de schoonheid van de hostie’ is dus 
een derde aspect van de genade van aanbidding. 

 
2 Ibid. 
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In een wereld die al zijn bakens lijkt te verliezen en waar al-
les steeds sneller en spontaner gebeurt, tracht de ‘prins van 
deze wereld’ ons te ontmoedigen om ons te gronde te richten. 
“Laat u de hoop niet afnemen” zei de paus. Juist door aan-
schouwing van het heilig sacrament laat God ons door zijn eu-
charistie voortdurend groeien in hoop. 

Dit boek is een verzameling van voordrachten rond de vier 
genoemde thema’s (tijd, stilte, schoonheid van de hostie en 
hoop in relatie tot aanbidding), die werden gegeven in het ka-
der van het congres Adoratio, op initiatief van de Missionarissen 
van de Allerheiligste Eucharistie. De hier gepresenteerde over-
wegingen zijn een vervolg op een eerste boek, De l’adoration à 
l’évangélisation (Van aanbidding naar evangelisatie) (Éditions 
des Béatitudes, 2013). 

 


