
 

 

SACRAMENTSDAG 

Clara en Franciscusviering, zondag 23 juni 2019. 

Lezingen: Gen. 14,18-20 /1 Kor., 11, 23-26  

Evangelie: Lucas 9,11-17 

Celebrant: Pastoor Nico v.d. Peet 

 

Verkondiging in de H. Urbanuskerk te Duivendrecht, 23 juni 2019 

 

Als de kerkgemeenschap in de naam van Jezus de armen van deze wereld niet helpt 

voeden en sterken en recht doen, dan stelt zij niets meer voor, dan verliest zij haar 

reden van bestaan.  

 

 
 

“Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen…Of we zouden voor al dat 

volk eten moeten gaan kopen.” 

De twaalf leerlingen zien het niet zitten. Wat hebben wij nu helemaal te bieden? Wij 

hebben alleen maar de vijf boeken van Mozes en de twee testamenten, een 

verzameling verhalen, gedichten, gebeden, al die teksten van verbondenheid, de 

liefdesbrieven van God aan de mensen. Wat hebben wij nu in te brengen in deze 

wereld? Wij kunnen nog geen deuk in een pakje boter slaan, horen wij die twaalf 

Galilese vissers denken. Wat vangen wij eigenlijk in onze netten? De 

bedrijfsresultaten lijken niet best. 

 

De apostelen denken in termen van geld en economie. Zoals de kerk na de twaalf 

apostelen, tot op de dag van vandaag, nogal geneigd is te doen. Het voeden van het 

volk Gods is niet te betalen. Wij hebben niet de middelen. In termen van geld en 

markt is de kerkgemeenschap van Jezus geen goed verdienmodel. 

 

Wat is dan wel het model voor het bestaan en het werk van de kerk? 

Jezus wil dat alle mensen gevoed worden, gesterkt, om hun levensreis, hun werk, hun 

pelgrimage te kunnen voortzetten en volhouden. Dat is de taak van de apostelen, van 

hun opvolgers, de bisschoppen, en hun helpers, de priesters, en eigenlijk van alle 

gedoopten.  



 

 

Als de kerkgemeenschap in de naam van Jezus de armen van deze wereld niet helpt 

voeden en sterken en recht doen, dan stelt zij niets meer voor, dan verliest zij haar 

reden van bestaan.  

 

Jezus wil niet een intiem besloten leven samen met zijn twaalf apostelen. Hij wil geen 

klerikale kerk.  

Dat zouden die apostelen eerlijk gezegd wél willen. Zij willen al die mensen, het 

getal van de mannen alleen al was vijfduizend, liever wegsturen. Wat moeten wij met 

heel die menigte, die van buiten onze kring is; hebben wij daar echt een boodschap 

aan, een boodschap voor? Laat ze liever een ander onderdak zoeken, voor hun 

hongerige, bloed-armoedige lichaam, hun dorstende ziel. “Stuur de mensen weg; dan 

kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te 

vinden…” 

 

De kerkgemeenschap, vieren wij vandaag op de tweede zondag na Pinksteren, de 

kerk moet een sacrament zijn in deze wereld, sacrament van de wereld die komende 

is, waar brood en vrede is voor alle mensen.  

Op deze eenzame plek die de aarde kan zijn, ‘onherbergzaam’ kan het ook betekenen, 

nauwelijks leefbaar voor velen. En wij met onze manier van leven, consumeren en 

vervuilen moeten uitkijken dat de wereld niet voorgoed een eenzame, onherbergzame 

plek wordt. 

 

De kerk mag in deze eenzame, onherbergzame wereld een sacrament zijn, een 

genademiddel. Zoals de koning van Salem dat was, volgens het boek Genesis. Zijn 

naam is werkelijk onaards mooi: Melchisedek. Dat betekent: koning van 

gerechtigheid. Kan een koning wel een vorstelijker naam dragen? Als er dan toch een 

koningschap moet zijn in deze wereld dan alsjeblieft met dat koninklijk programma: 

gerechtigheid.  

’Out of the blue’ is Melchisedek daar opeens en hij treedt Abram tegemoet. Abram 

moet almaar oorlog voeren, met de ene koning van ongerechtigheid na de andere.  

Doodmoe, uitgeput kijkt hij om zich heen op die lege, eenzame, onherbergzame 

aarde, die, als het goed is, zijn land van belofte zal worden. Hij kan het nauwelijks 

geloven, deze man die vader heet van alle gelovigen. Nog niets is er op die door 

onvrede, door oorlog verschroeide aarde van te zien.  

 

Maar dan verschijnt Melchisedek en bood Abram brood en wijn aan. De koning van 

gerechtigheid is de vorst van Salem. U weet: dat is hetzelfde als sjaloom, als salaam: 

vrede. Later zal een stad van vrede daarnaar worden genoemd: Jerusalem.  

Koning van de vrede. Dadelijk, in het lange eucharistisch gebed komen wij 

Melchisedek weer tegen. Wij zullen dat lange gebed weer eens horen op deze 

Sacramentsdag, omdat de kerk in deze koning van vrede altijd een voorbode heeft 

gezien van Jezus, die ook ‘out of the blue’, verschijnt op deze eenzame, 

onherbergzame aarde en zomaar, uit genade, zonder dat wij het verdienen, brood en 

wijn aanbiedt, gerechtigheid en vrede…in de nacht waarin Hij werd overgeleverd. 

 



 

 

De heilige eucharistie, het sacrament van zijn Lichaam en Bloed, heeft Jezus 

ingesteld in die vreselijke avond voor zijn bitter lijden en sterven. Ongelooflijk bijna: 

Hij reageert niet met bitterheid, met paniek en wraakzucht, maar met brood en wijn, 

met de gave van zichzelf: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. ‘Geef gij hen maar te 

eten’. Dat doet Jezus: zijn eigen leven, zijn lichaam wordt als brood en zijn bloed 

rijkelijk uitgeschonken wijn.  

 

Dat sacrament te ontvangen is bijna te groot voor ons, want dit vraagt van ons dat wij 

als christen, als kerk niet onszelf willen redden, maar onszelf willen geven. Geen 

kerk die bezorgd is over haar positie, bezit en invloed, maar een kerk die vreugde 

beleeft aan het zichzelf ter beschikking stellen van de wereld, van de mensen; die 

gerechtigheid en vrede beleeft en doorgeeft, brood van eeuwig leven, bloed van liefde 

en verbond. Daartoe moge de viering van de eucharistie ons de inspiratie en de moed 

geven. Amen. 

 

Nico van der Peet 


