
 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 6 juni 2021 
 
Beste parochiaan, 
 
Eucharistie betekent dankzegging. Het is goed om regelmatig te oefenen in 
dankbaarheid. Sommigen van u kennen wellicht nog de aktes van geloof, hoop en liefde 
en…die van berouw! We leerden ze om geestelijk gevormd te worden en om ze 
gaandeweg met ons eigen leven te vullen. De Eucharistie is een bijzondere akte van 
dankbaarheid, om ons tot dankbare mensen te maken.  
Waarvoor zeggen we dank, in de Eucharistie en daarbuiten? Mag ik u een paar 
suggesties doen? Voor het leven, omdat het een geschenk is. We ontvangen het met 
iedere ademtocht en met iedere hartslag. Dank voor de mensen met wie we het leven 
delen. Dank aan Jezus die ons laat zien wat onze oorsprong en bestemming is en ons 
helpt de weg van het Evangelie te gaan.  
Ik neem u in het kort mee door de onderdelen van de Eucharistie als akte van 
dankbaarheid. Soms valt het moeilijk om te danken. Er zijn situaties en houdingen die 
ons daarbij hinderen. Dat leggen we voor God neer in de bede van Heer ontferm U, Kyrie 
eleison.  De erkenning van ons tekort maakt ruimte om Gods barmhartigheid te 
ontvangen. Dan kunnen we met vrij gemoed God onze lof toezingen in het Gloria en 
met open oor en open hart luisteren naar Gods Woord. In het licht van wat God ons 
zegt, bezien we ons eigen leven, wat Hij ons geeft en toevertrouwt en van ons vraagt. 
Staande spreken we de Geloofsbelijdenis uit om woorden te geven aan ons geloof en 
onze hoop. In de Voorbede laten we ons raken door de noden van mensen, veraf en 
dichtbij. We noemen namen en situaties, hardop of in stilte. We vragen om hulp en 
kracht en geven ook onszelf de opdracht mee om noden te lenigen en elkaar nabij te 
zijn. Als bij de Offerande het altaar wordt bereid met de gaven van brood en wijn, 
dragen we ook onszelf aan, onze vragen en verlangens. In de collecte laten we blijken 
dat we kunnen geven en delen. In het Eucharistisch Gebed brengen we in herinnering 
dat God ons heeft geschapen en gezegend met als hoogtepunt het leven, sterven en 
verrijzen van Jezus. We bidden dat God ons aanvaardt en ons omvormt om toe te 
groeien naar het beeld van Jezus Christus. In de Communie zeggen we Amen op wie 
Jezus voor ons is. Word wat je ontvangt, ontvang wat je wordt, het Lichaam van 
Christus, zo zei het Sint Augustinus kernachtig. Tenslotte worden we gezonden als 
gezegende mensen om metterdaad ons geloof te beleven in het leven van alledag.  
Eucharistie, een oefening in dankzegging, om dankbare mensen te worden, om te 
groeien als leerlingen van Jezus Christus, de levende Heer in ons midden.  
   
Pastor Han Akkermans 
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ZONDAGOCHTEND-HYMNE                       
 
Ik heb mij gestoken in ’t zondags pak 

en ik ben onderweg naar de kerk, 
De zon was vroeg wakker. Een leeuwerik schoot  

haar verliefd tegemoet over ’t zwerk. 
Dit, Heer, is de dag van uw rust en uw vreugde  

om de goedheid van ’t vruchtbare werk. 
 
Het zandpad is rul van standvastige hitte;  

de dagen zijn thans op hun droogst. 
Alom kleurt een weelde van bloesemend onkruid  

de velden, die golven van oogst. 
Haast hoorbaar gedijen de vruchten der aarde;  

daarin klinkt uw juichkreet het hoogst: 
 
Uw stem uit den hoge, die zwoegde in de stilte  

van ‘t wonder geschapen licht, 
Opdat, wat zijn wezen -, meteen ook zijn glans kreeg  

uit licht van uw aangezicht. 
O, God van de Zevende Dag, in mijn hart  

wordt uw blijdschap een helder gedicht. 
 
Om de smaak van uw ruisende heerlijkheid  

op mijn tong, die uw heerlijkheid proeft 
Gelijk gij door ’t stille van het vruchtbare land  

een voor voor de wateren groeft, 
Is mijn ziel, nu zij hunkert naar ’t zaad dat gij zaait  

als een landschap dat water behoeft. 
 
Blijf mij nabij, gemeenzame God,  

en leer mij uw goedheid verstaan, 
Ik wil met Sint Pieter te Rome zijn  

met Sint Jan naar het eiland gaan  
Of hoof met Sint Paulus op ’t uiterst scherp  

van de griekse Akropolis staan, 
 
Om luid te getuigen van uw altijddurend 

en zeegnend aanwezig zijn! – 
Temidden der zondagse vreugde van ’t volk  

zij mijn lied het eenvoudig refrein 
Op de jubel van ’t Lam, dat de kinderen kent  

en ze liefheeft in brood en wijn.                         
 
(Anton van Duinkerken, 1903-1968) 

 
 


