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Beste medeparochianen, 
broeders en zusters, 
 
Wat een bijzondere dag vandaag. 
Sacramentszondag. 
Feest van het Heilig Sacrament. 
En u mag vandaag weer voor het eerst  
de H. Communie ontvangen. 
Sinds ruim drie maanden. 
 
Velen van u hebben de afgelopen zondagen  
de H. Mis meegevierd via de televisie. 
Vaak zijn dat inderdaad hele mooie vieringen. 
En dan ontving u de H. Communie  
op een geestelijke wijze. 
Zo noemen we dat dan. 
De geestelijke Communie. 
Niet in de vorm van brood, de H.Communie, 
maar geestelijk. 
En ik hoorde dat velen van u dat toch ook  
als iets heel waardevols hebben ervaren. 
 
Daarom wil ik in mijn preek vandaag  
daar nog eens met u over nadenken: 
de geestelijke Communie en de werkelijke Communie. 
Want misschien kunnen deze twee vormen  
elkaar ook wel versterken. 
Misschien kan de geestelijke Communie ons wel helpen 
om de werkelijke Communie nog beter te verstaan. 
Want eerlijk gezegd: 
de werkelijk Communie kan ook wel eens een beetje  
een sleur worden. 
Even de Communie 'ophalen'. 
 
Ik moest even aan het volgende denken. 
Als een dokter je moet onderzoeken 
en je daarvoor overal moet aanraken, 
dan is dat gewoon een medisch onderzoek. 
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Maar als iemand je liefheeft 
en je dan aanraakt, 
ja, dat is een heel ander verhaal. 
In beide gevallen spreken we van aanraken. 
Maar het aanraken van een arts is natuurlijk iets heel anders 
dan de aanraking van een geliefde. 
Met hoeveel eerbied en liefde raken wij zo de H. Communie aan? 
 
Misschien mag ik dat toelichten met 
nog een heel mooi verhaal uit het evangelie. 
Een vrouw leed al twaalf jaar aan bloedvloeiingen. 
En ze wilde Jezus zo graag aanraken om genezing te ontvangen. 
Maar ze durfde dat niet zo goed.  
En ze schaamde zich ook voor haar ziekte, 
zoals wij allemaal niet graag te koop lopen 
met onze ziektes. 
Gelukkig liepen er op dat moment heel veel mensen 
om Jezus heen. 
En ze dacht, als ik nu alleen maar van achteren 
de zoom van zijn kleed kan aanraken. 
En inderdaad, het lukte haar!  
Ze raakte de zoom van Jezus' kleed aan 
en ze voelde meteen dat haar bloedvloeiingen stopten. 
Geweldig, hè! 
 
Maar Jezus voelde ook dat er een kracht 
van Hem was uitgegaan. 
En daarom vroeg Hij: 
"Wie heeft mij aangeraakt?" 
Maar niemand reageerde. 
En de leerlingen zeiden vervolgens tegen Jezus; 
Ja maar, Heer, iedereen hotst en botst hier tegen U aan, 
en U vraagt: "Wie heeft mij aangeraakt!" 
"Nee," zei Jezus, "dit was anders.  
Iemand heeft mij echt 'aangeraakt'." 
En toen zei die vrouw: "Dat was ik, Heer. 
En nu ben ik genezen!" 
Mooi, hè! 
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Hoe gaan wij zo ter communie? 
Hotsend en botsend tegen Jezus aan? 
Of raken wij Hem aan zoals die vrouw dat deed? 
 
En tot slot, wat is eigenlijk de betekenis van de H. Communie? 
Jezus zegt in het evangelie van vandaag heel duidelijk: 
Het is mijn vlees en mijn bloed.    
De Joodse mensen konden deze woorden bijna niet verdragen. 
Wij als katholieken zijn wel wat meer vertrouwd met deze woorden. 
Maar ik merk toch dat ook wij tegenwoordig wat moeite 
beginnen te krijgen met deze woorden. 
 
Mag ik daarom proberen deze woorden van Jezus 
met een voorbeeldje wat toe te lichten. 
Eén van mijn broers lag eens 
met ernstige darmbloedingen in het ziekenhuis. 
En hij lag op een zaaltje met drie andere mannen. 
Allemaal met maag-, darm- en leverklachten. 
En u begrijpt, ieder vertelde uitgebreid van zijn ziekte. 
En toen zei een van die mannen voor de grap: 
"Stel, ik kom met een schaal langs. 
En daar mag je dan je kwaal in leggen. 
Maar je moet er ook weer een uit halen!" 
Iedereen moest er hartelijk om lachen. 
En ieder hield toch maar het liefst zijn eigen kwaal! 
 
Bij de H. Communie komt Jezus 
als het ware ook met een schaal langs. 
Maar wij hoeven er nu geen kwaal weer uit te halen. 
Maar Jezus nodigt ons wel uit om aan Hem te geven: 
ons verdriet, onze pijn, onze teleurstellingen, 
onze boosheid, of ons egoïsme, of onze eigenwijsheid. 
Hij zegt: "Leg het maar in deze schaal. 
En Ik neem het van je af. 
En ik neem het mee in mijn dood 
aan dat kruis op Golgotha. 
En Ik geef je daarvoor in de plaats, 
mijn liefde. 
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Een nieuw hart, vol blijdschap, vrede en vreugde." 
 
Is dat niet het geheim van ons geloof? 
Mysterium fidei. 
Die goddelijke ruil. 
Wij mogen ons verdriet aan Hem geven. 
En daarvoor in de plaats wil Christus zichzelf geven  
met al zijn liefde. 
 
Oh, ik hoop zo dat als u zo de H. Communie ontvangt, 
dat het voor u een bijzonder moment mag zijn. 
Natuurlijk zult u best een beetje worden afgeleid 
door alle hygiënemaatregelen daar omheen op dit moment. 
Maar Jezus vraagt u om al uw verdriet en alles aan Hem te geven. 
En Hij geeft u daarvoor terug zijn liefde. 
Zijn liefde in uw hart. 
Zijn Lichaam en Bloed. 
Doe het met geloof en aandacht. 
Zoals die vrouw vol geloof de zoom van Jezus' kleed aanraakte. 
Zalige Communie. 
Amen. 


