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Evangelie, overweging en andere berichten
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Sacramentsdag 19 juni 2022
Inleiding
Het heilig teken bij uitstek dat Jezus ons heeft
nagelaten is de eucharistie. De gedachtenis van de
laatste maaltijd die Hij vóór zijn lijden, dood en
verrijzenis gevierd heeft, vol van het mysterie van zijn
leven. Wanneer wij dit sacrament vandaag vieren, is
Hij aanwezig. Wanneer wij breken en delen, is Hij
aanwezig; niet alleen in het breken en delen van Brood
en Beker in de viering van de eucharistie, maar ook in
het breken en delen van ons bestaan met hen die op
onze weg komen. De evangelielezing over de
wonderbare broodvermenigvuldiging helpt ons te
bevatten hoe mooi en hoe belangrijk deze gaven voor
ons zijn.

voedsel en naar de vele, daarmee verbonden
levensmogelijkheden: arbeid, scholing, woonruimte,
veiligheid, enzovoort. Als mensen niet kunnen
vertrekken uit gebieden waar honger heerst, kunnen ze
niet veel anders doen dan hun hand ophouden, in de
hoop dat die gevuld zal worden. We zien de beelden
van ontreddering regelmatig voorbijkomen. Het is een
schrijnende constatering dat wij in de eenentwintigste
eeuw, met al onze technologie, nog steeds niet in staat
zijn aan ieder mens op aarde het noodzakelijke voedsel
te verschaffen. We weten dat de aarde in staat is
voldoende voedsel te produceren voor alle mensen.
We hebben de kennis en de middelen om iedereen dat
voedsel te verschaffen. En toch lukt het niet.
De leerlingen hebben wellicht ook gedacht dat het
onbegonnen werk was om zoveel mensen te voeden.

Evangelie: Lucas 9, 11b-17
In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk
Gods; en wie genezing nodig hadden genas Hij. Toen
de dag ten einde begon te lopen kwamen de twaalf naar
Hem toe en zeiden: 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
antwoordde: Geeft gij hun maar te eten.
Wij hebben niet meer dan vijf broden en
twee vissen, 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 groepen 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 verzadigd waren en wat zij overhielden
haalde men op, twaalf korven met brokken.
Ter overweging
Mensen hebben brood nodig om te leven. Dat is een
nuchtere constatering. Waar dit brood ontbreekt, raken
mensen in nood. Ze trekken weg om elders voedsel te
vinden. De vele migrantenstromen in onze tijd zijn
direct of indirect een gevolg van deze honger naar

De mensen waren daar omdat ze honger hebben naar
het woord van Jezus. Jezus had zich met zijn leerlingen
teruggetrokken, maar de menigte wist Hem weer te
vinden. Ze wilden Hem horen en zien. En zo spreekt
Jezus tot hen over het koninkrijk van God en geneest
Hij al degenen die genezing
nodig hadden. Zo verloopt de dag en
wordt het avond en krijgen de mensen
ook letterlijk honger, naar eten en
drinken. De leerlingen maken hun Heer
attent op de penibele situatie en willen
dat Hij ze wegstuurt, maar Jezus denkt
daar anders over: ‘Geven jullie hun te
eten!’
In dit evangelie is sprake van honger.
Waar hongeren al die mensen naar? Op
die avond in ieder geval letterlijk naar
eten en drinken, maar wellicht ook naar
vrede en gerechtigheid, naar tederheid en
liefde, naar overwinning op de dood en echt leven. Ze
hongeren naar het woord dat uit Gods mond komt en
dat Jezus hier uitspreekt.
Waar hongeren wij naar? Waartoe komen wij hier
samen? Wat geeft ons verzadiging en voldoening?
De mensen in het evangelie eten allen van het brood
en de vis, en ze worden verzadigd. Er blijft nog genoeg
over om verder te delen.
Het brood dat Jezus uitdeelt, is geen gewoon brood
meer. Jezus voegt er iets aan toe. Wat doet Hij precies?
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Hij kijkt omhoog naar de hemel – waar zijn Vader
woont. Hij spreekt het zegengebed uit over het brood,
breekt het en geeft het samen met de vissen aan zijn
leerlingen om het aan de menigte uit te delen. Dat is
wat ook in iedere eucharistieviering gebeurt: we
nemen brood en beker er wordt een zegengebed over
uitgesproken (het eucharistisch gebed); het brood
wordt gebroken en we delen het met elkaar in de
communie.
Wat Jezus over het brood zegt en met het brood doet,
voegt iets aan het brood toe. Het wordt ander brood.
Het wordt anders omdat het door God gezegend is,
geladen met de kracht van zijn heilige Geest. De
woorden en handelingen van Jezus doen het brood
veranderen van karakter en betekenis. In de communie
krijgen wij deel aan dit ‘bijzondere’ brood. Door
daarin te delen worden ook wij veranderd en verandert
als het ware de hele gemeenschap die wij vormen. In
het delen van dit gezegende brood worden wijzelf
gezegend, wordt ons werk gezegend, en mag het
vruchtbaar worden, voor velen. Gezegend door God
zal het een bijdrage worden aan de totstandkoming van
een wereld waarin het voor alle mensen goed is om te
leven. Jezus geeft zichzelf in brood en wijn en maakt
ons zo tot andere mensen, gezegend door God. Dat is
blijde boodschap, evangelie!
Jezus zegt aan de leerlingen dat zij de mensen moeten
voeden. Dat is ook zijn boodschap aan ons. Niet alleen
wij zijn gezegende mensen, iedereen mag delen in
Gods rijke zegen, opdat niet alleen onze honger gestild
zal worden, maar ook die van zoveel andere mensen.
Sacramentsdag is meer dan de herdenking van het
wonder van de eucharistie.
Dit feest is ook een dringende uitnodiging om te
helpen waar nood is, om te troosten waar verdriet is,
om te geven waar tekort is. Het roept ons op om in te
gaan tegen honger, armoede en ellende in
Jezus daagde de leerlingen uit om de mensenmassa te
voeden. Wellicht hebben ze gedacht dat het
onbegonnen werk was. We hoorden niet dat ze
tegensputteren, ze gaan gewoon aan de slag. En dan
blijkt er meer dan genoeg te zijn.
Wanneer wij ter communie gaan dan laten we ons
voeden met het door God gezegende brood.
Wanneer wij ter communie gaan, dan zeggen we
daarmee dat we Jezus willen volgen in zijn spoor. Dat
we willen leven en doen als Hij. Dat betekent dat we
willen werken aan een wereld waarin het voor iedereen
goed is: een wereld vol liefde, wederzijds respect,
vrede, gerechtigheid en genoeg te eten voor iedereen,
om welke honger dan ook te stillen.

Gebed
Goede God, wij danken U dat Gij
onder de gedaante van brood en wijn
werkelijk onder ons tegenwoordig wilt zijn.
Wij danken U daarvoor en bidden:
Maak van ons nieuwe mensen,
die durven leven zoals uw Zoon,
die in breken en delen aan allen doorgeven
wat Gij voor allen gegeven hebt:
liefde, warmte, veiligheid.
Geef dat zo, in en door ons,
uw nieuw Verbond gestalte mag krijgen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen
Wereldwijd verlangen
Overal op de wereld hunkeren mensen
naar een beetje liefde en warmte,
want niet iedereen wordt geboren
in een warm en geborgen nest.
Ze verlangen naar een medemens
met een beetje belangstelling.
Naar een schouder om op uit te huilen,
naar een arm om hen heen,
naar een vriendelijk woord,
dat de kilheid verdrijft
en het levensvuur aanwakkert.
Overal op de wereld hunkeren mensen
naar een menswaardig bestaan,
want niet iedereen zit er warmpjes bij
met een dak boven zijn hoofd
en genoeg om van te leven.
Ze verlangen naar een medemens
die verder kijkt dan eigen huis en haard,
die hart heeft voor wie tekort komt,
en wil delen van zijn overvloed.
Naar een mens die anderen
niet in de kou laat staan.
Mededelingen
Zaterdagavond 18 juni is er een viering in St.
Nicolaasga waarin 10 jongeren uit Lemmer, Joure en
St. Nicolaasga het vormsel zullen ontvangen.
Vormheer is Mgr. v/d Hout.
Zondagochtend 19 juni vieren we als parochie
Sacramentsdag in Bakhuizen, 10.00 uur. Er is dan ook
een processie welke over de begraafplaats leidt. Na
afloop hebben we een gezellig samenzijn. Het hele
pastoresteam gaat voor. In de andere kerken is er geen
viering. Graag ontmoeten we u allen.
Goed weekend, het pastoresteam.
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Voor de kinderen
Vandaag vieren we Sacramentsdag en lezen we het
verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Daarvan
kunnen heel erg veel mensen eten. Er blijft zelfs nog
over, twaalf manden vol. Er is meer dan genoeg voor
iedereen.
Zoek het verhaal maar eens op in je kinderbijbel.
Op Sacramentsdag gedenken we ook hoe Jezus
zichzelf gaf in brood en wijn. Zo voedt Hij ons als wij
ter communie gaan. Zo wil Hij graag dat ook wij delen
van wat we hebben, want als we delen is er genoeg
voor iedereen.

Gebed om te delen, zoals Jezus deed
Lieve God,
We zijn blij dat we genoeg te eten hebben.
Dank U daarvoor.
Help ons om van ons eten te delen met anderen,
ook met degenen die we niet goed kennen.
We hebben genoeg om te delen.
Leer ons om te doen wat Jezus deed,
delen en delen en delen,
want we hebben genoeg spullen.
Help ons dat we aan iedereen durven te geven.
Help ons dat we de ander aankijken,
zodat die zich welkom voelt bij ons
en we één gemeenschap in Christus worden. Amen.
(Kinderwoorddienst.nl)

