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Beste kinderen, ouders, catechisten, en an-

dere leden van de gelovige gemeenschap, 

Jullie zijn intussen al een hele tijd samen op 

weg. Na een eerste kennisma-

kingsjaar, waarbij kinderen en 

ouders (verder) konden proe-

ven van de manier waarop 

gelovigen leven, volgden en-

kele jaren catechese, waarin 

jullie verder kennis maakten 

met Bijbelverhalen, liturgie en 

dienstbaarheid. 

Intussen is de viering van de initiatiesacra-

menten – vormsel en eerste communie, maar 

voor sommigen onder jullie eerst ook het 

doopsel – dichtbij gekomen. Om jullie te 

helpen bij de voorbereiding van die viering 

zijn er twee catechesebijeenkomsten over 

die sacramenten zelf, en dieper, over wat 

het voor ieder persoonlijk betekent ge-

doopt en gevormd te zijn en voor het eerst 

deel te nemen aan de eucharistie. Het is dus 

niet zo zeer een praktische voorbereiding 

van de viering. We willen vanuit Bijbel, 

liturgie en beleving de betekenis ervan ont-

dekken, proeven van wat er tijdens de vie-

ring zal gebeuren en hoe de initiatiesacra-

menten ons verder op weg zetten om leer-

ling van Jezus te worden. We gaan dus 

heel ‘basic’ te werk.  

Uitgangspunt bij beide bijeenkomsten is dat 

onze weg als gelovigen door deze viering 

een nieuw begin kent, onder het motto: mis-

schien is de weg die we gaan belangrijker 

dan de bestemming. Doorheen 

de viering van de initiatiesacra-

menten worden we allemaal 

uitgenodigd om Jezus verder te 

volgen. Daarom vormt het Bij-

belverhaal van de roeping van 

Jezus ’  eers te leer l ingen 

(Johannes 1,35-51) ook de rode 

draad in deze tweedelige voorbereiding.  

 

LEERLING WORDEN 
Een eerste bijeenkomst gaat over leerling 

worden. Jezus nodigt me uit om Hem te vol-

gen, om deel te worden van de gemeen-

schap van Zijn leerlingen. Wat is mijn ant-

woord? Als je graag leerling wil worden, 

hebben we rituelen, tekenen om die stap te 

vieren: doopsel en vormsel. Bij het vormsel 

word je gezalfd omdat je een belangrijk 

iemand wordt in de ogen van de-

ze gemeenschap en in de ogen 

van God. We werken hier met het 

kruisteken, het credo (het 

‘volkslied’ van deze familie), en de 

symbolen van doopsel en vormsel: 

handoplegging, water, licht. 

 

LEERLING BLIJVEN 
De tweede bijeenkomst gaat over leerling 

blijven. Leerling van Jezus zijn is een hele 

opdracht. Met een tussenstop via het verhaal 

van het laatste avondmaal, leren we de eu-

charistie – met de tekenen van brood en 

wijn – kennen als voedsel voor onderweg.  

 

DUUR VAN DE BIJEENKOMSTEN 
We mikken op twee bijeenkomsten van tel-

kens ongeveer twee uur, maar je kan kiezen 

tussen verschillende modules, en zo zelf de 

duur van je catechesebijeenkomsten bepa-

len. 

 

INITIATIESACRAMENTEN VIEREN 
Hoewel we in deze catechesebijeenkomsten 

onderscheid maken tussen de drie initiatiesa-

cramenten, zal je wel ontdekken dat ze uit-

eindelijk allemaal ten diepste te maken heb-

ben met hetzelfde: God die ons roept om 

mee te werken aan Zijn droom 

door Jezus te volgen, samen met 

de gemeenschap van alle ande-

re leerlingen van Jezus; ons ant-

woord daarop; en Zijn belofte 

om op die weg met ons mee te 

gaan. Precies daarom nodigen 

we jullie uitdrukkelijk uit om de 

drie sacramenten te vieren in één en dezelf-

de viering, samen met heel de plaatselijke 

en wereldwijde geloofsgemeenschap. 

We wensen jullie alvast een deugddoende 

voorbereiding op en een mooie viering van 

doopsel, vormsel en eerste communie, en een 

boeiende verdere weg samen als leerlingen 

van Jezus!  

 
V O O R W O O R D  

Jezus’ leerling worden 

Jezus’ leerling blijven 
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