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EUCHARISTISCHE AANBIDDING 

 

Bij onze aanbidding worden wij geconfronteerd met een zekere paradox. Net als de engelen 

zijn wij geroepen aan God eer en aanbidding te geven; maar in tegenstelling tot de engelen 

die het licht van de heerlijkheid ontvangen hebben, kunnen we niet de Allerheiligste Drie-

eenheid zien die vertoeft in ontoegankelijk licht.  

Dus de vraag is - hoe kunnen we Diegene aanbidden die geen mens kan zien? Het antwoord 

is natuurlijk dat we de gave van het geloof hebben ontvangen en ook de zichtbare 

sacramenten, om ons te helpen bij onze aardse aanbidding. Aan ons zijn echter ook de 

engelen gegeven en de engelen zien God al in het licht van Glorie. "... zij hebben engelen 

in de Hemel en die aanschouwen voortdurend het Aangezicht van Mijn Vader die in de 

hemel is!", aldus het Evangelie van Mattheus (18:10). 

Dus de engelen kunnen ons verlichten over de Heilige Eucharistie, want dit grote mysterie, 

zo herinnert de Heilige Petrus ons, aanschouwen de engelen, eeuwigdurend. (1Pet.1:9-10) 

Dit woord "Mysterie" verwijst boven alles naar het mysterie van de Incarnatie, de 

menswording, maar het Griekse woord wordt ook gebruikt voor de sacramenten, vooral voor 

het Mysterie van de Heilige Eucharistie. Hoewel de engelen nooit volledig de menswording 

of het Eucharistisch Offer kunnen begrijpen, leren zij ons hoe Christus in de Eucharistie te 

aanbidden. Zoals Onze Heer tegen Nathaniel zei: "gij zult de Hemel zien openen en de 

engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in de dienst van de Mensenzoon.” (Joh. 

1:51) 

  

Engelen en de Rites van de Eucharistie 

Bij aanvang van de Heilige Mis stijgen we met de engelen op in het Heilig Offer van de Mis 

door het teken van het Kruis, en door de Schuldbelijdenis ("Ik belijd voor ...") smeken we om 

genade door het Bloed van het Paaslam voor de ogen van onze (bescherm)engelen die 

getuige zijn geweest van onze zonden. 

Vervolgens zingen we het lied van de engelen op aarde - het Gloria. Aangezien dit lied de 

herders voorbereidde om de pasgeboren Zoon van God te aanbidden, is het Gloria een lied 

van aanbidding van God die tegenwoordig wordt gemaakt (door onze priesters) op onze 

altaren. 

 

Engelen en het Misoffer 

In het Heilig Misoffer, wanneer de priester de Passie van Golgotha opnieuw tegenwoordig 



maakt, aanbidden de engelen het Kostbaar Bloed, uitgegoten in het onbloedige Misoffer, 

zoals de brief aan de Hebreeën zegt: “... gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van 

de levende God, het hemelse Jeruzalem en duizendtallen engelen, de feestelijke en 

plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de Hemel zijn ingeschreven, tot 

God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding 

bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten 

bloed krachtiger spreekt dan het bloed van Abel.” (Heb. 12:22-24) 

Met de Canon van de Mis (Eucharistisch gebed) treden we binnen het ware Heilige der 

Heiligen en we    zingen het “Sanctus, Sanctus, Sanctus" met de cherubijnen en de 

serafijnen, die eeuwig de dood van de GodMens op Golgotha overwegen.  

De engelen helpen ons onze offergaven, die worden toegevoegd aan het Misoffer, aan te 

bieden voor het altaar in de Hemel. In de Romeinse Canon (Eucharistisch gebed I) bidt de 

priester met de mensen: "Zend dan Uw engel, machtige God, om deze gaven en 

gebeden op te dragen naar het altaar van Uw heerlijkheid; ..." 

  

Aanbidding en eerherstel 

De engelen leren ons ook hoe eerherstel aan te bieden (dat wil zeggen, goed te maken voor 

de zonden van anderen) voor het misbruik van de Heilige Communie, met inbegrip van 

openbare heiligschennis. Eén van de visioenen van de kinderen van Fatima is van een engel 

die een Hostie vasthoudt waaruit het Kostbaar Bloed druipt, en terwijl de Hostie in de lucht 

hing wierp de engel zich neer en de kinderen volgden hem na. De kinderen ontvingen de 

Heilige Communie van de engel, terwijl hij zei: "Neem en drink het Lichaam en het Bloed 

van Jezus Christus, gruwelijk onteert door ondankbare mensen. Doe eerherstel voor 

hun misdaden en troost jullie God." Vervolgens leerde hij de kinderen drie keer dit gebed 

te zeggen ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid: 

“Meest Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik bied U aan het meest 

waardevolle Lichaam en Bloed van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels van 

de wereld, tot herstel van alle oneerbiedigheden, heiligschennis en ontwijding die 

bedreven zijn tegen U. En door de oneindige waarden van Zijn meest Heilige Hart en 

het Onbevlekte Hart van Maria, smeek ik u om de bekering van de arme zondaars!” 

De engelen van God dalen en stijgen eeuwigdurend naar de Mensenzoon bij Zijn 

onnavolgbaar gebed dat Hij bij elk Heilig Misoffer offert aan de Vader, en ze waken 

voortdurend bij Zijn Tegenwoordigheid in elk Tabernakel en in elke Monstrans.  

Jezus is het Brood van de engelen - voor hen spiritueel en werkelijk zichtbaar in de Hemel, 

voor ons getransfigureerd in niets minder dan een stukje brood -  en Zijn engelen leren ons 

hoe de Heilige Communie waardig te ontvangen, zodat wij ons op mystieke wijze voeden en 

opdat wij eenmaal het Lam in het het volle licht van Zijn Glorie mogen aanschouwen.  
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