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BEGELEIDEND SCHRIJVEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 
BIJ DE INSTRUCTIE 

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM 
 
Aan de priesters en diakens, 
de pastorale werk(st)ers en gebedsleid(st)ers 
en aan alle anderen die zich inzetten voor de liturgie. 
 
Hierbij ontvangt u de Nederlandse vertaling van de Romeinse Instructie 
Redemptionis Sacramentum die op 23 april jl. in Rome is gepresenteerd. 
 
Als bisschoppen van Nederland bieden wij u deze instructie aan als een belangrijk 
document, dat verstaan moet worden in relatie tot de Encycliek >Ecclesia de 
Eucharistia= en de komende Bisschoppensynode over de Eucharistie. De 
Eucharistie vormt het kloppend hart van de Kerk en is, zoals paus Johannes 
Paulus II in >Ecclesia de Eucharistia= schreef, Awerkelijk een >Mysterium fidei=, een 
mysterie dat ons begrip te boven gaat en dat alleen kan worden gevat in geloof@ 
(nr.15). Zo wil de wereldkerk de Eucharistie verstaan: als een sacrament dat vanuit 
ons geloof op de juiste wijze gevierd, beleefd en geleefd moet worden.  
 
Gelukkig zijn velen, ook in ons land, zich zeer bewust van de centrale plaats van 
dit sacrament in de Kerk en wordt de Eucharistie in veel parochies en andere 
gemeenschappen met grote zorg en respect gevierd. Dit is ook in Rome niet 
onopgemerkt gebleven. In zijn toespraak bij ons Ad Limina bezoek zei de paus: 
ADaarvoor is niet alleen dank verschuldigd aan de priesters, maar tevens aan allen 
die zich op welke wijze dan ook inzetten voor een goede en waardige viering van 
de Eucharistie. Daarbij denk ik in het bijzonder aan alle vrijwilligers@. 
 
Wij dienen de Eucharistie als bron van Kerk-zijn helder en zuiver te houden. Niet 
alleen met het oog op de Kerk van nu, maar ook met het oog op latere 
generaties. De Eucharistie is immers niet ons bezit, maar een gave die ons door 
de Heer is toevertrouwd. Wanneer wij met deze gave van de Heer onzorgvuldig 
omgaan, legt dat een hypotheek op de toekomst. Het is mede vanuit die zorg en 
verantwoordelijkheid dat Redemptionis Sacramentum verschijnt. Zij houdt ons 
voor om de Eucharistie te vieren zoals de Kerk dat van ons verlangt. Als er 
gaandeweg her en der slordigheden of zelfs misbruiken ingeslopen zijn in het 
vieren van de Eucharistie en het naleven van de liturgische richtlijnen moeten we 
deze dus aanpassen. Redemptionis Sacramentum vraagt niet alleen aan de 
bisschoppen en de priesters om de liturgische normen in geloof te volgen, maar 
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ook aan ons allen. Het document onderstreept tevens dat iedere gelovige het 
recht heeft dat de Eucharistie volgens de kerkelijke normen wordt gevierd. 
 
Het document is concreet en gedetailleerd opgesteld. Als Nederlandse 
bisschoppen roepen wij alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers/assistenten, 
gebedsleid(st)ers, besturen, liturgische werkgroepen, hen die liturgie verzorgen in 
de media en al degenen die verantwoordelijk zijn voor liturgische uitgaven op om 
de Instructie zorgvuldig te lezen, te bespreken en, waar nodig, aanpassingen in 
de lijn van de Instructie door te voeren. Enkele regelingen zullen misschien als 
ingrijpend worden ervaren, maar deze zijn algemeen geldend in de Wereldkerk 
en dienen uiteraard ook in Nederland te worden gevolgd. 
Aldus bouwen wij allen mee aan de communio, de kerkelijke gemeenschapsband 
die de Eucharistie op zichtbare en onzichtbare wijze tot uitdrukking brengt. De 
heilige Eucharistie is het sacrament van eenheid bij uitstek. 
 
Graag sluiten wij aan bij wat paus Johannes Paulus II schrijft in >Ecclesia de 
Eucharistia= (nr. 53): AWanneer wij de innige betrekking, die de Kerk met de 
Eucharistie verbindt, in haar volle rijkdom willen herontdekken, mogen wij Maria, 
Moeder en model van de Kerk, niet vergeten. [Y] In heel haar leven is Maria een 
>vrouw van de Eucharistie=. De Kerk, die naar Maria kijkt als haar oerbeeld, wordt 
ertoe geroepen, haar in haar relatie tot dit heiligste geheim na te volgen@. Moge 
Maria ons zo leiden tot de ontmoeting met haar Zoon in de Eucharistie. 
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