
 
  
  
 

BRIEF VAN DE BISSCHOP AAN DE MISDIENAARS 
 

Antwerpen, 30 maart 2011 
 
Beste misdienaar, 
 
Naar aanleiding van het feest van Witte Donderdag wil ik je graag een brief schrijven.   

In de avondmis van Witte Donderdag vieren we dat Jezus tijdens het laatste avondmaal met 
zijn leerlingen de eucharistie instelde.  Het was een dramatische avond. Eén van zijn leerlin-
gen, Judas, zou hem verraden en overleveren. De andere leerlingen voelden het afscheid nade-
ren en werden bang. Tijdens de maaltijd nam Jezus brood en zei: “dit is mijn Lichaam”. Hij 
nam ook de kelk en zei: “dit is mijn Bloed”. Hij besloot dit gebaar met de woorden: “doet dit 
tot mijn gedachtenis”. Trouw aan de vraag van Jezus komen christenen op zondag samen om 
de eucharistie te vieren. Wie Jezus wil kennen, kan Hem best ontmoeten in de eucharistie. 
Daar brengt Hij ons samen. Daar toont Hij ons zijn liefde. In de eucharistie wil Jezus ook jou 
ontmoeten.  

Ik wil je danken voor je bijdrage aan de eucharistieviering in de parochie. Die bijdrage 
is belangrijk en waardevol. Je draagt ertoe bij dat de eucharistieviering keurig verloopt en dat 
de gelovigen zich thuis voelen. Als misdienaar sta je in het blikveld. De gelovigen zien je in 
de buurt van het altaar. Je bent een onderdeel van de viering die zij met aandacht volgen. 
Goede misdienaars vergroten de aandacht tijdens de eucharistie; rommelige misdienaars lei-
den de aandacht van de eucharistie af. Dank voor de inspanning om je beurtrol kwalitatief te 
verzorgen, samen met de andere misdienaars.  

Hoe ben jij misdienaar geworden? Ik vermoed dat je werd aangesproken door een 
priester of door iemand van de parochie. Misschien werd je meegenomen door vrienden die al 
misdienaar waren. Ofwel heb je zelf de eerste stap gezet om misdienaar te worden. Hoe je ook 
misdienaar bent geworden, ik waardeer het dat je als jonge mens kleur durft bekennen. Je 
stopt je niet weg. Je wilt uitkomen voor de kerkgemeenschap en voor Jezus. Je bent daarom 
nog geen held of geen heilige, en dat hoeft ook niet. Je hebt tijd om te groeien als christen. Ik 
hoop dat de parochie ook later een beroep op je zal mogen doen.   Vrijwilligers, klein en 
groot, zijn de ruggengraat van onze christelijke gemeenschap. 

Een misdienaar moet letten op kleine details: alles op de juiste manier en op het goede 
moment. Het geeft een goed gevoel wanneer je tijdens de eucharistie iets te doen hebt. Je 
moet niet de hele tijd stilzitten. Toch wil ik je uitnodigen om tijdens de eucharistie ook aan-
dachtig te zijn voor alle woorden en gebaren van de priester. In de woorddienst zit altijd één 
zin die Jezus tot jou wil zeggen. Bij de communie komt Jezus persoonlijk naar jou toe. Je mag 
Hem ontvangen als een vriend, die je niet alleen laat. Wat je blij maakt of verdrietig, mag je 
telkens aan Hem toevertrouwen. Dat maakt de eucharistie zo uniek, ook voor een misdienaar. 

De Goede Week is voor misdienaars een drukke week. Veel extra vieringen met on-
gewone taken. De palmzegening op Palmzondag. De voetwassing op Witte Donderdag.  De 
stille gedachtenis van Jezus’ lijden op Goede Vrijdag. De zegening van licht en water tijdens 
de paasnacht. De feestelijke hoogmis van Pasen.  

Ik hoop dat deze vieringen je zullen aanspreken als jonge christen in de kerkgemeen-
schap. 

 
Met hartelijke groeten, 

 
Bisschop van Antwerpen 

 


