Een groet van de aartsbisschop
aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht
bij het begin van het Paastriduum 2019

Utrecht, Witte Donderdag 2019
Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
In Nederland bevinden wij ons nu in het Rembrandtjaar; in 2019 is het 350 jaar geleden dat
Rembrandt van Rijn is gestorven. Tot ver over onze eigen grenzen heen is hij bekend en
wordt zijn werk bewonderd. Een van zijn mooiste schilderijen is voor mij De
Emmaüsgangers, dat hij in 1648 heeft gemaakt. Hierop is het moment afgebeeld waarop de
Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor
hen breekt.
Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een
bijzonder jaar in: een Jaar van de Eucharistie. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen,
vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer
Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het
hart van ons geloofsleven gaat innemen. Binnenkort zal ik hierover een pastorale brief doen
uitgaan.
Op Witte Donderdag heeft de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie ingesteld.
Hierdoor wordt zijn op Goede Vrijdag eens en voor altijd volbrachte offer op het kruis voor
ons tegenwoordig gesteld.
Twee van de leerlingen – diep ontgoocheld na Jezus’ kruisdood van Jeruzalem op weg naar
Emmaüs – herkenden de verrezen Heer toen Hij voor hen het brood brak (Lucas 24, 13-35).
In de Eucharistie blijft de Heer dat via de priester voor ons doen, opdat wij Hem zelf
ontvangen. Als beeld voor het Jaar van de Eucharistie is daarom gekozen voor genoemd
schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (Parijs, Musée du Louvre). Hieronder treft u
het aan.
Hier spreek ik de hoop uit dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat
we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig
hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk.
Graag wens ik u – mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen – alvast van harte een
Zalig Pasen en de overvloedige zegen van de Verrezen Heer.
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