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Dag van het Woord 

OPNAME IN DE KERKGEMEENSCHAP 
& overhandiging Evangelie/ Woord van God  
 

Opname in de Kerkgemeenschap 
 
Catechumenen of geloofsleerlingen zijn volwassenen die een lange weg afleggen om christen te 
worden. Aan het einde van dit traject ontvangen zij in de paaswake de drie initiatie-sacramenten: 
doopsel, vormsel en eerste communie. Op de eerste zondag van de advent kunnen kandidaat-
catechumenen worden opgenomen in de Kerkgemeenschap, waarmee hun weg aanvangt. Graag 
willen we enkele suggesties in de verf zetten om deze opname goed te vieren. Het belangrijkste is dat 
dit een vreugdevolle gebeurtenis is voor zowel de Kerkgemeenschap als de catechumeen zelf. 
 
De eigenlijke opname onder de geloofsleerlingen gebeurt op de drempel van het kerkgebouw (zoals 
bij de kinderdoop). De kandidaten staan daar met hun doopborgen (peter/meter) en andere leden van 
de gemeenschap klaar. Wanneer de priester en de misdienaars zich naar achter begeven kan men 
reeds een vreugdevol openingslied zingen. De opname gebeurt als volgt: 
 
(zie: Orde van Dienst voor de viering van de initiatiesacramenten voor volwassenen) 
 
Opening van de viering 
 
De celebrant begroet allen hartelijk en verwoordt de vreugde en de dankbaarheid van de Kerk. Hij kan 
er de doopborgen, alsook de vrienden en verwanten aan herinneren dat het mede aan hun ervaring 
en geloofsgetuigenis te danken is dat de kandidaten vandaag deze stap zetten. Hij nodigt de 
kandidaten met hun doopborgen uit dichterbij te komen. 
 
Dialoog 
 
De celebrant vraagt naar de naam van de kandidaten: 
 
 Hoe he(e)t(en) jij/ jullie? 
 
De kandidaten zeggen elk hun naam. 
 
De celebrant: 
 Wat verlangen jullie van de Kerk van God? 
 
De kandidaten: 
 Dat zij mij vertrouwd maakt met de persoon en de boodschap van Jezus. 
 
De celebrant: 
 En met welke bedoeling? 
 
De kandidaten: 
 Om gelukkig te zijn en eeuwig leven te vinden bij God. 
 
  



 

2 
 

Eerste bereidverklaring van de geloofsleerlingen 
 
Celebrant tot de kandidaten: 
 
God, de Schepper van de wereld en van ons, mensen, 
de bron van alle leven, 
verlicht onze geest, 
zodat wij Hem leren kennen en dienen. 
Bovendien heeft Hij zijn trouwe getuige gezonden: 
Jezus Christus, 
die ons Gods goedheid heeft getoond. 
Voor jullie, die samen met ons willen uitzien  
naar de komst van Christus, 
is het nu de tijd om naar Hem te luisteren. 
Zo zullen jullie samen met ons 
God leren kennen, de naaste beminnen 
en een heilig leven leiden. 
Zijn jullie met Gods hulp 
daartoe bereid? 
 
De kandidaten:  
Ja, ik ben bereid. 
 
Vervolgens richt de celebrant zich tot de peters/meters en tot alle aanwezigen: 
 
U die als peter en meter op dit ogenblik 
deze geloofsleerlingen aan ons voorstelt, 
en u, broeders en zusters, hier aanwezig, u vraag ik: 
bent u bereid deze doopleerlingen bij te staan 
zodat zij Christus leren kennen en van nabij volgen? 
 
Allen:  
Ja, wij zijn bereid. 
 
Met gevouwen handen bidt de voorganger: 
 
Liefdevolle Vader, wij danken U 
omdat Gij in N.N. 
het verlangen hebt gelegd naar U. 
Wij danken U 
omdat zij vandaag 
in ons bijzijn ingaan op uw roepstem. 
Daarom, Heer, loven en prijzen wij U. 
 
Allen:  
Heer, wij loven en prijzen U. 
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Bekruisen van voorhoofd en zintuigen 
 
De celebrant spreekt nu de volgende uitnodiging uit: 
 
Dierbare geloofsleerlingen, 
kom nu met jullie peter of meter naderbij, 
zodat we elk van jullie kunnen tekenen met het teken van het kruis. 
 
De celebrant tekent elke kandidaat met een kruisje op het voorhoofd en zegt: 
 
N., ontvang het kruisteken op je voorhoofd. 
Moge Christus zelf je sterken 
met het teken van zijn liefde 
nu je Hem wilt volgen. 
 
Daarna doen de peters en meters hetzelfde.  
 
De voorganger gaat verder: 
 
Bij het bekruisen van de oren: 
Ontvang het kruisteken op je oren 
om te kunnen luisteren naar wat Jezus zegt. 
 
Bij het bekruisen van de ogen: 
Ontvang het kruisteken op je ogen 
om te kunnen zien wat Jezus doet. 
 
Bij het bekruisen van de lippen: 
Ontvang het kruisteken op je lippen 
om te kunnen spreken zoals Jezus spreekt. 
 
Bij het bekruisen van de borst: 
Ontvang het kruisteken op je borst 
om door het geloof Jezus in je hart te ontvangen. 
 
Bij het bekruisen van de schouders: 
Ontvang het kruisteken op je schouders 
om zoals Jezus de lasten van anderen te dragen. 
 
Tenslotte maakt de celebrant een kruisteken over alle geloofsleerlingen samen, zonder hen aan te 
raken: 
 
Ik teken je in de naam van de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest 
opdat je leven vindt en wel in overvloed, 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. 
 
De kandidaten: 
Amen. 
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De celebrant bidt vervolgens: 
 
Laat ons bidden. (gebedsstilte) 
 
Heer, 
wij bidden U voor deze geloofsleerlingen 
die wij getekend hebben 
met het teken van het kruis. 
Geef dat zij in Christus’ voetspoor treden, 
trouw blijven 
aan wat zij over U hebben geleerd. 
Dat zij mogen groeien in geloof en liefde 
en volharden op de weg  
die naar het doopsel leidt. 
Door Christus, onze Heer. 
 
Allen: Amen 
 
 
Dit laatste gebed was meteen het openingsgebed, dat de openingsriten besluit. Wie actief betrokken 
was, heeft het immers gemerkt: het kruisteken en de bede om Gods ontferming (over de catechumeen 
én over ons allen die telkens weer de weg gaan van het gelovig worden) hebben reeds plaats 
gevonden. De voorganger zal dus nu uitnodigen om de Schrift te beluisteren, in de Kerk(gemeenschap). 
 
 
Het binnenleiden in de kerk 
 
Voorganger: 
 
N.N. kom nu binnen in de kerk  
om met ons het Woord van God te beluisteren. 
 
De catechumenen worden uitgenodigd mee te stappen in de intredeprocessie. Zo worden ze begeleid 
naar het altaar. Men kan ook hier een gepast processielied zingen. Op deze dag is het sterk als het 
evangelieboek mee in processie naar voor gedragen wordt (zie hierover het document ‘intrede- en 
evangelieprocessie’ op deze zelfde site). 
 
Het is belangrijk dat tijdens de homilie aandacht wordt geschonken aan het belang van het Woord voor 
de christenen in de eucharistieviering, maar ook aan het belang hiervan in het dagelijks leven van een 
christen. De catechumenen zullen zich in hun traject hierop verder toeleggen.  
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Overhandiging van het Evangelie of de Bijbel 
verder verloop van de viering 
 
Na de homilie overhandigt men de Bijbel aan de catechume(e)n(en). Ze worden naar voor geroepen 
en krijgen van de voorganger of diaken de Bijbel overhandigd. 
 
Hierbij kan het ook goed zijn aandacht te hebben voor anderen die een sacrament vragen en aanwezig 
zijn in de viering. We denken daarbij aan de vormelingen, maar ook aan ouders van dopelingen, en 
koppels die gaan trouwen. Ook zij zullen op hun weg de rijkdom van dat Woord ontdekken en kunnen 
een Bijbel ontvangen. Er is een versie van het Nieuwe Testament en de Psalmen beschikbaar bij de 
liturgische boekhandel voor € 9,95.  
(http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089120816/nieuwe-testament-en-psalmen-nbv) 

 
 
Tijdens de voorbede heeft men aandacht voor hen die een sacrament aanvragen in de kerk.  
 
Indien er meerdere catechumenen zijn kan men ervoor kiezen hen weg te zenden na de voorbede met 
de volgende woorden: 
 
 N.N. ga in vrede heen en de Heer blijve met u. 
 
Waarop de kandidaat antwoordt: 
 
 Wij danken God. 
 
 
 
Zij kunnen nu met hun begeleiders verder uitwisselen over het gehoorde Woord. Voor deze zondag 
kan dit aan de hand van de lectio divina die hiervoor werd uitgewerkt (zie het document Lectio divina 
op deze website). 
 
Indien men verkiest de catechumeen te laten deelnemen aan de eucharistieviering kan deze tijdens de 
communie naar voor komen met gekruiste handen om zo een zegen te verkrijgen. 

http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089120816/nieuwe-testament-en-psalmen-nbv

