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Heilige Eucharistieviering; symboliek en beleving                     Paul Horbach 
 
1. Structuur van de misliturgie  
 
 Zevenvoudige structuur en traditie 
Het liturgisch stelsel van de rooms-katholieke kerk is gelaagd in grote en kleinere ritmische 
patronen doorheen het kerkelijke jaar, in de eucharistievieringen, in de Getijdengebeden van 
het Officie. De liturgieën weven in mijn aardse bestaan ogenschijnlijk ‘onnuttige’ cyclische 
kernpatronen. Maar juist deze ritmen houden mij op zielsniveau wakker en helpen mij de 
richting naar de Heilige te blijven zoeken.  
In al die grotere en kleinere ritmen ontwaar ik een zevenvoudige structuur.  
Deze structuur is ook aanwijsbaar in de Weg van het christelijke contemplatieve gebed waarin 
ik houvast vind en die ik met vallen en opstaan probeer te ‘gaan’. 
Met steekwoorden duid ik die fasen van die Weg aan, zonder verder erop in te gaan: 

Fase 1   onrust en oproep 
Fase 2   groeiend inzicht 
Fase 3   berouw van ‘mij’ 
Fase 4   gebed van inkeer 
Fase 5   gebed van vereniging 
Fase 6   berouw in ‘mij’ 
Fase 7   thuiskomen (en weer uitgaan)  

Het is niet verrassend dat de zevenvoudige structuur zowel in het contemplatieve gebed als in 
liturgische rituelen is te herkennen. Beiden zijn – denk ik - beperkte uitdrukkingen hier in 
‘onze’ wereld van een hemelse cyclische structuur. En onze spirituele wegen zijn eveneens 
(unieke) uitdrukkingen van dat hemelse gebeuren, althans dat kunnen ze misschien zijn. Als 
ik mezelf wil en laat openen door en voor het Woord van God, kan de Heilige tegenwoordig 
zijn, voor anderen, voor de medeschepselen, voor de schepping en voor mezelf. Er komt dan 
verbinding met de Heilige. De liturgie helpt mij met openen zodat ik kan (gaan) ontvangen én 
(mag) geven.   
 
 Symbolische structuren 
De ‘Weg van het contemplatieve gebed’, evenals de Eucharistieviering, ben ik  symbolisch 
gaan ervaren als een opgaande octaafbeweging met zeven fasen of intervallen. Van de lage 
Do naar de hoge DO. Elk fase heeft zijn eigen karakteristiek, zijn eigen (klank)kleur in de zin 
van activiteit en ontvankelijkheid, van weerstanden en valkuilen, van geloof en liefde, van 
persoonlijkheid en ziel, van gebed en meditatie, van nabij van de Heilige of véraf, van 
activiteit en passiviteit, van geven en ontvangen. In elke fase is de genade van de Heilige 
onontbeerlijk, maar ik kan wel meewerken om de fase in en dóór te gaan. In twee kritieke 
momenten echter kan uitsluitend de genade van de Heilige mij verder brengen, dan moet ik 
aandachtig wachten. In het symbool van het octaaf bevinden deze kritieke intervallen zich 
tussen  Mi-Fa en Si-DO, de halve toonafstanden in het octaaf. Deze intervallen worden in de 
Kabbalah de kleine en grote afgrond genoemd.  
  
 De liturgische opbouw van de Eucharistieviering 
De liturgie van de katholieke mis bestaat voor mij uit twee hoofdgedeelten: de Viering van het 
Woord en de Viering van de Tafel. In het schema hieronder zijn de belangrijkste onderdelen 
(riten) van die vieringen aangegeven met de gregoriaanse gezangen die daarbij horen. Deze 
misonderdelen heb ik een plaats gegeven in de octaafstructuur. Door deze ‘octaafordening’ 
ben ik de liturgie en de betekenis van de gezangen beter gaan begrijpen en vooral, en daar 
gaat het natuurlijk om, is de liturgie ‘meer in mij’ en wordt de doorwerking lijkt het intenser. 
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     gregoriaanse gezangen      plaats in                 fase in 
    ordinarium proprium      octaaf      contempl. gebed 
Viering van het Woord 
 
 Intocht    Introïtus  Do  onrust en oproep 
 
 Schuldbelijdenis Kyrie     Re  berouw van ‘mij’ 
    Gloria 
 
 Lezingen    Graduale Mi  inzicht 
      Alleluia  
 Evangelie 
 Preek 
 
 Geloofsbelijdenis Credo     Mi-Fa 
 Voorbede 
 
Viering van de Tafel 
 
 Offerande    Offertorium Fa  gebed van inkeer 
 Gebed over de gaven  
 
 Prefatie  Sanctus    Sol         gebed van vereniging 
 Consecratie 
 
 Gebed des Heren Pater Noster    La  berouw in ‘mij’ 
 Vredesgebed   Agnus Dei 
 
 Communie    Communio  Si  thuiskomen 
 Persoonlijk gebed 
 

Zending en zegen Ite Missa est    Si-DO   en weer uitgaan 
   
 
2. Beleving van de misliturgie in het algemeen 
De octaafordening blijkt, zoals al gezegd,  voor mij van betekenis te zijn voor mijn 
participatie aan de mis. Summier en volstrekt ontoereikend probeer ik wat algemeen mijn 
staan in en beleving van de eucharistieviering weer te geven.  
 
In de Viering van het Woord wordt voornamelijk mijn persoonlijkheid ( datgene van mij 
waartegen ik ‘ik’ zeg) aangesproken. Het geloven staat centraal. Ik word aangespoord me te 
openen en ruimte te maken voor ‘mijn’ ziel. 
 
Do:  Onrust en oproep 
De intocht van de priester. Licht breekt door in de duisternis en raakt me aan. De stem van het 
geweten wordt gehoord. Er is actieve bereidheid om me te richten op de Heilige. Symbolisch 
geeft de intocht aan dat ik me wil omkeren en me wil inspannen om meer verticaal gericht te 
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zijn, dat ik de weg wil gaan naar het altaar, naar het altaar in mijn mystieke hart. De Introïtus 
is het begeleidingsgezang van deze intocht. Het behoort tot het zogenaamde proprium (het 
eigene), de wisselende gezangen. Elke zondag (elke week) een ander gezang, met een andere 
tekst (meestal psalmteksten) en melodie. De inhoud van dit gregoriaans gezang typeert de 
viering die komen gaat. Het gezang bevat in de kern wat gehoord gaat worden en wat hopelijk 
ook verinnerlijkt mag worden. Net zoals in de Do eigenlijk al het hele octaaf meeklinkt. 
 
Re:   Berouw in ‘mij’ 
Ik voel berouw, omdat het besef doorbreekt dat ik zondig ben, dat wil zeggen verkeerd gericht 
ben, niet op de Heilige maar vooral op mezelf. Daarom wordt het Kyrie gezongen. Heer, 
Christus, ontferm u over ons. Ontferming over mijn tekortkomingen. Onmiddellijk gevolgd 
door het jubelende Gloria. Kyrie en Gloria horen bij elkaar. Wat heeft het immers voor zin 
om vergeving te vragen als het geloof ontbreekt dat deze vergeving er ook echt kan zijn? Juist 
dit geloof is het, dat in de Gloria-hymne wordt uitgezongen. 
Het Kyrie en het Gloria behoren beide tot de vaste misgezangen, het ordinarium. Tijdens elke 
mis worden deze teksten gezongen. Toch is ook hier de vastheid niet absoluut. De melodieën 
van het ordinarium veranderen namelijk door het jaar heen. Al het hemelse dat hier wordt 
uitgedrukt, is enigszins vervormd, is niet vast, het klopt nooit helemaal. 
 
Mi:   Inzicht 
De lezingen geven mij hopelijk inzicht in mijn tekortkomingen en in mijn onzuivere, 
egogemotiveerde motieven. De eerste lezing uit het oude testament wordt gevolgd door het 
beschouwende Graduale. De tweede lezing uit het nieuwe testament door het jubelende 
Alleluia. In het Alleluia klinkt duidelijk de dankbaarheid door voor het ontvangen van Gods 
Woord. Meteen daarop volgt het Evangelie, waarin ik de boodschap van Jezus Christus mag 
ontvangen. Het zijn lezingen met veel betekenislagen die door de preek meer transparant 
worden (hoop ik!). Het verbaast niet dat de inhoud van de twee propriumgezangen nadere 
uitwijdingen zijn van de Introïtus tekst. 
De lezingen en gezangen helpen mij, d.w.z. mijn persoonlijkheid, om me te richten en me te 
openen voor de liefdeskracht van de Heilige. Dus om innerlijk ruimte te willen maken. Als ik 
luister met een ontvankelijke instelling, wordt mijn geloof gesterkt en zo ‘mijn’ ziel gevoed.  
 
Mi-Fa:  Overgang 
Ik ben zelf niet in staat Liefde in mij op te roepen. Liefde kan alleen door genade ontvangen 
worden, liefde wordt vergund. Of de Liefde gegeven wordt hangt niet van mij af, hoe graag ik 
als persoonlijkheid dat nu ook wil of erop gericht ben. In het Credo klinkt dit besef door. Wij 
zingen dat uit in een eenvoudige, diepe melodie. Ik geloof dat de Heilige ons Zijn genade kan 
schenken en mij kan aanraken in Zijn Liefde. Hier past nederig en geduldig wachten op deze 
aanraking. 
 
Nu volgt de Viering van de Tafel. Er is meer stilte, minder eigen activiteit. Liefde staat 
centraal. ‘Mijn’ ziel  wordt aangeraakt, wordt meer ontvankelijk, hoopt en  
ontvangt en dankt.  
 
Fa:  Gebed van inkeer 
Door het licht van de liefde word ik in staat gesteld ‘mijn’ bezittingen op te offeren en die aan 
te bieden aan de Heilige. Bij de offerande bied je ‘jouw’ leven aan. Het komt er voor mij op 
neer dat iets van mijn egocentrisme, van mijn gehechtheden, wordt aangeboden. Een 
verstarring of toe-eigening die misschien (wat) losgeweekt wordt door de viering. Of ook wel 
een talent, die mij om niet gegeven wordt. Hier past bescheidenheid, maar toch is dit een 
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liefdesdaad, een bereidheid tot (op)geven, tot ontlediging hoe beperkt misschien ook. Door 
herhaling van het ritueel, mis na mis, neemt de offerbereidheid, de inkeer of ommekeer, toe. 
Op het innerlijke altaar, diep in de kern van je mystieke hart, kan in meditatieve stilte de 
zuivering en omvorming van de persoonlijkheid gebeuren. Niet door eigen activiteit en op een 
zelf gekozen moment, maar uitsluitend door genade. Later na de zegening aan het einde van 
de liturgie, word ik teruggezonden naar de ‘horizontale’ wereld. Zal ik dan in dit offer kunnen 
volharden en er concrete uitdrukking aan kunnen geven?   
Dit offer markeert het opzij treden van ik als persoonlijkheid om meer ruimte te maken voor 
‘mijn’ ziel. Een wederkerige beweging. Hoe meer ik me kan ontledigen, hoe meer ‘mijn’ ziel 
zich kan tonen. De kracht van Liefde wordt sterker voelbaar, want de liefde wordt in het hart, 
het mystieke centrum van de ziel ontvangen en in mijn persoonlijkheid uitgedrukt. 
Hier wordt het ingetogen Offertorium gezongen, ook behorend tot het proprium. Eigenlijk is 
dit een begeleidingsgezang. De offergaven van de aanwezigen en het brood en de wijn 
worden van achter de kerk naar het altaar, de centrum van de liturgie, gebracht. Van het 
‘donkere’ westen naar het oosten, naar het licht. Helaas vindt deze symbolische tocht in de 
meeste misvieringen niet meer daadwerkelijk plaats.  
 
Sol:  Gebed van vereniging 
In de Consecratie, het centrale gebeuren van de mis, wordt het mysterie van incarnatie, leven, 
lijden, kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus herdacht en ervaren. Ik kniel voor het 
verlossingsmysterie dat eeuwig geschiedt en in het tijdelijke nu tegenwoordig wordt gesteld. 
Tijdens de eucharistie wordt zo het verlossend offer van Christus‘ Lichaam en Bloed beleefd, 
dat onder de gedaante van Brood en Wijn op het altaar plaats vindt. Dat mogen we bij de 
communie rondom het altaar ontvangen, en meedragen in ons mystieke hart, in ons innerlijk 
altaar.  
Op dit heilige moment van de consecratie is er een verticale verbinding tussen de aanwezige 
biddende gemeenschap, de engelen in de hemelen en de Heilige. Je kunt ook zeggen dat in 
onze tijd en ruimte het goddelijke doorbreekt. Een mystieke doorbraak en vereniging. Ik ben 
niet in staat om het mysterie te verwoorden of te verklaren. Deze metafysische en tevens 
innerlijke dóórbraak van het verticale in het horizontale, en de lovende beweging terug, wordt 
uitgezongen in het Sanctus. De Engelen, de Krachten en de Machten zingen in de hemelen 
onophoudelijk het driewerf Heilig, Heilig, Heilig en wij sluiten ons aan bij deze hemelse en 
universele lofprijzing.  
Mijn religieuze intuïtie zegt me dat het verlossingsmysterie verband houdt met het 
overbruggen van de twee afgronden en met de genade ‘van boven’ die daarvoor nodig is. 
Door het goddelijk offer blijft het altijd mogelijk, hoe ver we ons ook hebben afgewend van 
de Heilige, de weg terug te gaan en opgetild te worden over de afgronden heen. Dat is Liefde 
die daar altijd voor ons is en ons door de Heilige uit overvloed gegeven wordt. Harmonie en 
eenheid kan elk moment realiteit worden en zijn. Een samenvallen van het eeuwige nu met 
het tegenwoordige nu. 
Dit centrale moment in de liturgie wordt passend verklankt door de sol. De sol is immers de 
centrale noot waar het hele octaaf omdraait.  
 
La:  Berouw in ‘mij’ 
De diepe ervaring van de eucharistie roept in ‘mijn’ ziel geestelijk berouw op. Hoewel de ziel 
verlangt te worden opgenomen in de hemelen, te participeren aan het Mystieke Lichaam van 
Christus, is daar het innerlijk, zo pijnlijke ‘weten’ van niet waardig zijn. Daarom wordt het 
Pater Noster en het Agnus Dei gezongen. Pater Noster, het Onze Vader, is het mystieke 
gezang dat Christus zelf ons leerde. Bescheiden bidden we reciterend dat onze wil de Wil van 
God mag weerspiegelen. In het Agnus Dei herhaalt de ziel wat de persoonlijkheid daarvoor in 
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het Kyrie zong: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons en geef 
ons de vrede.  
 
Si:   Thuiskomen en  
En bij de communie wordt – even – geparticipeerd aan de glans van de Heerlijkheid van de 
Heilige. ‘Mijn’ ziel, niet ‘ik’, ervaart verenigd te zijn met de Heilige is, cel te zijn van Zijn 
Mystieke Lichaam zijn. Een vereniging dat plaats vindt in het mystieke hart, op het innerlijk 
altaar. Het beperkte ‘ik ben’ mag misschien even opgenomen zijn in het absolute ’IK BEN’, 
zijn in het eeuwige Nu. Contemplatieve stilte. Dat is proeven aan thuiskomen. Weliswaar nog 
in een diffuus licht, maar het verlangen om te mogen behoren bij de hemel van zielen wordt 
erdoor gevoed. Het communio is het begeleidingsgezang bij het ter communie gaan van de 
gelovigen. De inhoud van de communio sluit aan op de boodschap van het evangelie. Er 
worden psalmverzen gezongen, die als het ware de liturgische viering samenvatten.  
 
Si-DO:  weer Uitgaan 
De Si-klank vraagt om vervulling van het verlangen in de hogere DO. Maar steeds wordt 
‘mijn’ (voort)gaan hier tegengehouden. De beloftevolle vereniging die na de ‘grote afgrond’ 
wacht, blijft wijken, en dat is goed. Ik word door de zegen heen gezonden, uit de liturgische 
tijdsruimte weer terug naar ‘mijn’ weg in de ‘gewone’ wereld. Dat is ook de bedoeling. Nu 
moet in de viering eigenlijk het Ite Missa est, Deo Gratias worden gezongen, maar dat 
gebeurt niet vaak meer. De zegen geeft mij kracht om wat gedurende de mis ervaren is in het 
dagelijks leven te concretiseren als ik tenminste echt bereid ben en meewerk. Echter dat lukt 
dikwijls tóch weer niet. Het is vallen en opstaan. Door de herhaalde liturgische ervaring 
steeds met andere accenten en intenties, lijk ik wel ‘armer’ en meer toegerust dan daarvoor. 
Mijn wòrden wordt schoner in verschillende opzichten. Ik raak ervan doordrongen dat het 
horizontale leven belangrijk, verrukkelijk en ook een geschenk is, dat ik bevoorrecht ben. Dit 
leven moet ik ten volle leven, maar wel transparant voor de Heilige. Dan kan de Heilige zoals 
in de liturgie in ‘mijn’ wereld meer en meer aanwezig zijn en kan ik het beleefde teruggeven 
aan de Heilige. Dat is brug worden, soms even brug zijn tussen hemelen en aarde. Dat is de 
weg van het contemplatieve gebed. Het is de navolging van Christus (maar uiteraard wel op 
een lager octaaf dan dat van Hem). Maar wat een opgave voor mij, en wat een vertrouwen 
van Hem in mij!  
(Schematische weergave op de kabbalistische levensboom: zie hieronder) 
 
3. De context van het liturgisch ritueel  
De transformerende invloed van de liturgie hangt vanzelfsprekend niet alleen af van haar 
innerlijke structuur. De ‘uiterlijke’ vormgeving is ook van wezenlijk belang: het kerkgebouw 
en inwendige kerkruimte met haar geometrische symboliek; de ruimtelijke attributen als het 
altaar, het brood, de wijn en de kelk, de gekleurde gewaden, de kaarsen, het evangelieboek, de 
wierook; en ook de gebaren en handelingen door de priester en de aanwezigen. Het voert te 
ver deze zichtbare en uitdrukbare  symboliek hier verder te bespreken (als ik dat al zou 
kunnen). 
Maar ook de intenties en de innerlijke grondhoudingen van de participerende kerkgangers 
bepalen mede de zuiverheid van het liturgisch misritueel. Ondanks alle goede bedoelingen 
blijken deze althans, bij mij, dikwijls verre van optimaal.  
 
4. Tenslotte : het gregoriaans 
De liturgische zang, met name van het gregoriaans draagt voor mij bij en geeft uitdrukking 
aan de verticale gerichtheid op de Heilige. Het gezang moet, vind ik, niet primair het 
samenzijn veraangenamen. Esthetiek is geen doel op zich. De liturgische rol van het 
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gregoriaans ligt in het bevorderen van inkeer, van innerlijke verdieping en van het zich 
openen voor de Heilige, van loven en danken. Het gregoriaans voegt niets toe aan de inhoud 
van wat gezegd en gecelebreerd wordt, maar vergroot ervaar ik niettemin (soms) de innerlijke 
begrijpelijkheid ervan en de ontvankelijkheid ervoor. Deze muziek heeft de mogelijkheid om 
wat niet uit te drukken is toch een vorm te geven. De gregoriaanse melodie is altijd sereen. 
Het drukt kalmte en vertrouwen uit, maar op andere plaatsen ook grote vreugde en geestelijke 
jubel. De ziel wordt als het ware door de gezongen woorden omhoog geheven. Het is 
gezongen gebed, hemelse muziek. Maar het vraagt wel zangtechnisch kúnnen en serieuze 
voorbereiding. Dat mis ik soms. 
Als we het gregoriaans zingen en/of horen, dan ervaar je schakel te zijn in een eeuwenlange 
traditie van lofzang op de Heilige. We zingen zoals onze voorouders zongen en zoals onze 
kinderen zullen zingen. Een spirituele tijdloosheid over de geslachten heen waarin je bent 
opgenomen en waarvan je de kracht ondergaat.  
 
Schematische weergave  van de misliturgie op de Levensboom en het ‘opklimmend’ 
octaaf (toegift)                    
                DO 
                    ‘nabij komen’ 
 
                      
     Ite Missa est  (Si-DO)                                                        
     (zegen: en weer uitgaan) 
 
 
 
Agnus Dei (La) 
Pater Noster      Communio (Si) 
(Onze Vader; berouw in ‘mij’)   (communie; thuiskomen) 
 
 
 
    Sanctus (Sol) 
   (prefatie; gebed van vereniging) 
 
 
 
Alleluia    Credo   Offertorium (Fa) 
Graduale (Mi)                        (Mi-Fa) 
(lezingen; inzicht)     (geloofsbelijdenis)            (offerande; gebed van inkeer) 
 
 
 
    Gloria 
    Kyrie (Re) 
      (schuldbelijdenis; berouw van’ mij’) 
 
 
    Introïtus (Do) 
   (Intocht; onrust en oproep)             ‘gaan’ 
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