
SACRAMENTSDAG EN EERSTE H. COMMUNIE 
 
Zondag aanstaande is het Sacramentsdag. Op dit hoogfeest wordt gevierd dat Jezus zich onder de 
gedaante van brood en wijn aan ons geeft als voedsel. Vroeger was dit een officiële feestdag en is dat 
nog in sommige landen zoals Duitsland. Ook worden op sommige plaatsen nog processies gehouden. 
In de lezing uit het heilig Evangelie van deze zondag zegt Jezus tot ons: “Ik ben het levende brood dat 
uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.” 
In onze kerk zullen aanstaande zondag 15 kinderen voor het eerst van dit brood eten. Brood dat ons 
uit liefde is gegeven door Jezus. Zij nemen deel aan de “Maaltijd van de Heer”. Dit betekent dat er 
feest is in onze parochie. De Eerste Communie is de tweede stap in de inwijding in ons geloof.  
De eerste stap is het Doopsel. Door dit sacrament wordt iemand opgenomen in de 
geloofsgemeenschap. De tweede stap is de Eerste Communie, de eerste keer dat iemand volledig 
mag deelnemen aan de Eucharistie en het heilig brood ontvangt door “te communie te gaan”. De 
derde stap is het Vormsel toegediend door de bisschop of door een van zijn vicarissen. Door 
handoplegging en zalving ontvangen de kinderen de H. Geest van Pinksteren, de kracht die hen in 
hun verdere leven zal sterken.  
De viering van het Vormsel hebben we in april gevierd. Nu in mei is er de viering van de Eerste 
Communie, die dit jaar in onze parochie samenvalt met Sacramentsdag. Een gelukkige combinatie, 
omdat we uit de mond van Jezus zelf te horen krijgen: “wie van dit brood eet, zal in eeuwigheid 
leven”.  
Velen hebben zich in en voor onze parochie ingezet om deze zondag tot een feestdag te maken. We 
zijn alle mensen die onze kinderen hebben voorbereid op deze dag zeer dankbaar. We wensen alle 
kinderen, ouders en familieleden een mooie dag toe. 
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