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Zondag 7 juli 
. 

Elk uur, elk ogenblik steun ik op U; 
Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. 

Mijn ziel heeft U zo nodig elk uur, elk ogenblik, 
O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik. 

 
Mijn ziel behoeft uw hulp in vreugd’ en pijn; 

Wil elke dag, o Heer, nabij mij zijn. 
Mijn ziel heeft U zo nodig elk uur, elk ogenblik 

O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik 
. 

Leer mij uw wil te doen steeds meer en meer; 
Wil aan mijn ziel uw woord vervullen, Heer. 
Mijn ziel heeft U zo nodig elk uur, elk ogenblik, 

O zegen mij, mijn Heiland, tot U kom ik. 
 

De Kerk is heilig 

Door zijn leven op aarde heeft Jezus Christus ons getoond welke weg we 
moeten volgen om van de zondigheid naar de heiligheid op te klimmen. 
Die weg loopt langs het kruis.  
 
Jezus zei: “Neem uw kruis op en volg Mij”. Want het kruis is het enige 
dat de mensheid kan redden. 
 
“Doet dit tot Mijn gedachtenis”. De avond van het Laatste Avondmaal is 
zonder voorgaande.  
 
Door de transsubstantiatie tijdens de consecratie in het heilig misoffer, 
stroomt het bloed van Christus uit zijn vijf wonden  in mysterieuze 
stralen over de wereld die zich kan reinigen van de zonden.  
In een wereld die zich vol geloof onderdompelt in dit mysterie wordt 
God duidelijker als Hoofd van de Kerk en worden de gelovigen als het 
lichaam van de Kerk heiliger. 
 



Het ogenblik dat de priester de hostie en de wijn consacreert – in de 
naam en de persoon van Christus, de Offeraar – verheft de Kerk zich tot 
hemelse hoogten en vallen tijd en ruimte weg.  
Dit gebeuren is uniek als we denken aan de bloedige kruisdood van Jezus 
op een bepaald ogenblik in de geschiedenis en hetzelfde offer van Jezus 
dat in onze kerken op een onbloedige wijze oneindig vermenigvuldigd 
wordt voor de talrijke generaties die eraan deelnemen.  
 
Het is precies omdat de Kerk zich bewust is van de voortdurende 
hernieuwing van het mysterie voor onze verlossing dat zij aan haar 
kinderen de verplichting oplegt tot het bijwonen van de heilige Mis  op 
zondagen. 
 
Het is de grootste akte van liefde ooit gegeven aan mensen. Dit niet enkel 
voor de apostelen aanwezig op het Laatste Avondmaal, ook niet enkel 
voor de trouwe gelovigen die op Goede Vrijdag biddend stonden aan de 
voet van het kruis, maar voor alle toekomstige generaties. Allen hebben 
wij de behoefte gezuiverd te worden en tot de Kerk te behoren.  
 
De heiligen leefden van de heilige Mis en van de bezinning over dit 
mysterie. Enkele voorbeelden: 
 
De heilige Franciscus zei op het einde van zijn leven: “…Dat men 
bevangen wordt van ontzag en angst, dat de hele wereld beeft, dat de 
hemel jubelt. Want op het altaar daalt, door de handen van de priester, de 
levende Zoon van God !” 
 
Tot zijn volgelingen zei hij: “Zegt bij al uw prediking dat men boete 
doet; zegt aan allen dat men niet kan gered worden tenzij door het 
ontvangen van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer. En tijdens de 
heilige dienst aan het altaar, als men iets aanbrengt, zegt dan aan allen 
dat zij knielen, lof en eer en glorie brengen aan de ware en levende God.” 
 
De heilige Vincent Ferrier (1350-1419) zei van de heilige Mis dat de Mis 
de hoogste vorm van gebed is, omdat zij het gebed van Jezus zelf  heeft. 
Ons gebed wordt tijdens de heilige Mis opgenomen in het gebed van 
Jezus. Nooit of nergens is de waarde van ons gebed hoger dan tijdens de 
deelname aan de heilige Mis. 
    



De heilige pastoor van Ars verzekert ons: “Wanneer Jezus op het altaar 
komt tijdens de H. Mis zendt Hij - wanneer er gebeden wordt voor de 
zondaars - stralen van licht die dalen over hen om hun ellendigheid te 
bedekken en hen  te bekeren.”  Van hem is ook de uitspraak: “Men zal de 
Heilige Mis maar begrijpen als men in de hemel is”. 
 
Wat de heiligen hebben begrepen, daar moeten wij naar streven. 
Wanneer we ons bezinnen voelen we onze ellende. Wij voelen ons 
geïsoleerd als in een woestijn. Wij zien dat onze harten en handen leeg 
zijn. Geen echte zuiverheid, geen echte boete, geen echt gebed. Wij staan 
slechts met onze zonden.  
 
Maar, tijdens de heilige Mis komt dicht tot ons de hele passie van Jezus, 
de absolute zuiverheid, de absolute liefde, hoogtepunt van lijden; we 
horen de kreet vanuit Zijn ziel, zien Zijn heilige tranen, Zijn heilig bloed. 
Het is waarlijk ‘het’ offer! 
 
Zij die zich verenigen met een eerlijk hart en een zuiver geloof, zegt het 
concilie van Trente, met vrees en eerbied, berouw en boetvaardigheid, 
zullen door God zelfs van grote misdaden en enorme zonden bevrijd 
worden. Verlossing en bekering zijn een voortdurend proces. Men is 
nooit aan het einde van zijn bekering. Bekering stopt pas bij de dood. 

 
De Kerk overtuigt ons al eeuwen dat ze niet kan bestaan zonder het heilig 
Misoffer. In de hele cultus is de heilige Mis het hoogste gebed.  
 

Uit en naar: L’Eglise Sainte -  Kardinaal Journet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Overweging 
In alle nood moeten wij ons vertrouwen op God stellen. Want het lijden 
heeft zin voor de eeuwigheid en Gods hulp is altijd nabij .         Gedachten 
uit het epistel en uit het evangelie van deze 4de zondag  na Pinksteren. 
 
 
Mededelingen 
*Zondag 7 juli is de H. Mis om 15h00. Na de Mis wordt u een 
  drank aangeboden. 
 
*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed  
  vanaf 8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij de rozenkrans. 
 
*Zaterdag is de H. Mis -zoals op alle volgende zaterdagen- om  
  8h30 in de   St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door  
  aanbidding tot 9h30. 
 
*Zondag 14 juli is er om 10h00 een H. Mis in onze kapel 
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