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INLEIDING

Dit boek tracht een kort en helder overzicht te bieden 
van de leer en de voorschriften van de Katholieke Kerk in-
zake de zeven sacramenten.

Speciale aandacht behoeft de eucharistie, aangezien die 
het sacrament is van het Lichaam en Bloed van de Heer, en 
van zijn lijden en dood, waarborg van het eeuwige leven. 
De eucharistie is de bron en het middelpunt van de andere 
sacramenten.

Om deze centrale positie te benadrukken was ik bij een 
eerste redactie van de tekst voor dit boek begonnen met de 
beschrijving van de eucharistie. Daarna volgden de ove-
rige sacramenten van de christelijke inwijding (doopsel 
en vormsel), de sacramenten van de genezing (boetesacra-
ment en ziekenzalving) en ten slotte de twee sacramenten 
ten dienste van de gemeenschap (priesterwijding en hu-
welijk). Vervolgens bekeek ik wat deze zeven heilige riten 
gemeenschappelijk hadden. Daarbij volgde ik op een be-
paalde manier het proces van de Kerk in de ontwikkeling 
van de sacramentenleer. De conclusie betrof de diepere be-
tekenis van de liturgie. Die conclusie was op die plaats aan 
het eind van het boek misschien eenvoudiger te bevatten 
dan bij het begin van dit boek. De eerst gekozen titel luidde 
dan ook: “De eucharistie en de overige sacramenten”.

Ondanks deze leerstellige voordelen heb ik uiteindelijk 
besloten om een meer klassieke opbouw te volgen, een op-
bouw die door de Catechismus van de Katholieke Kerk nog 
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steeds wordt gebruikt. In elk geval kan de lezer vrijelijk de 
volgorde kiezen waarin hij wil lezen, aangezien de hoofd-
stukindeling zowel de ene als de andere volgorde mogelijk 
maakt.

Verwijzingen naar de heilige Schrift en het Leergezag 
van de Kerk komen veelvuldig voor. De beknoptheid waar-
aan ik was gehouden bij het schrijven van deze bladzijden, 
noopte mij echter verwijzingen naar klassieke theologen en 
moderne auteurs tot een minimum te beperken.
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