
 

 

Opnieuw samen: stappen zetten in het geloof 

De komende weken staat er heel wat te gebeuren in onze pastorale zone De Bron. 

Er komen een pak dopen, eerste communies en vormsels aan. Het zijn de 

stapstenen in het groeien naar een volwassen geloof. In de kerkelijke traditie 

noemen we deze momenten dan ook initiatiesacramenten. Het doopsel is de start 

van het christelijk leven, de eerste communie is de eerste innige ontmoeting met 

Christus in de eucharistie en het vormsel is de bevestiging door de heilige Geest. 

 

De christelijke initiatie bestaat uit een geheel van drie sacramenten: het doopsel 

dat het begin is van het nieuwe leven; het vormsel dat er de bevestiging van is; en 

de eucharistie die de leerling voedt met het lichaam en bloed van Christus. 

 

Waar vinden we de oorsprong? Vanuit de bijbel natuurlijk! Jezus zendt Zijn 

leerlingen de wereld in met de opdracht ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn 

leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb’ (Mt. 28, 19-20). Daarnaast 

vinden we in het laatste avondmaal van Jezus (onze eucharistie) hoe onze God 

voor ons wil zijn: Iemand die Zijn leven geeft voor de andere. Wie deelneemt aan 

de eucharistie ontmoet de Levende: het is een gedachtenisviering van Zijn dood 

en verrijzenis; teken van goedheid en van eenheid, band van liefde, Paasmaaltijd. 

De Schrift vat gedachtenis niet alleen op als de herinnering aan de gebeurtenissen 



uit het verleden, maar ook als de verkondiging van de wonderdaden van God voor 

mensen vandaag. 

 

Opname in de gemeenschap 

Doopsel en vormsel kan je in je leven maar éénmaal krijgen. We noemen dit het 

geestelijk teken of onuitwisbaar merkteken in het leven van de christen. Voor de 

eucharistie word je wekelijks uitgenodigd. Alle drie zijn ze een teken van 

opgenomen te worden in de gemeenschap van Christus. We vieren dan ons 

christen zijn. We kunnen niet echt geloven zonder de kerkgemeenschap. In de 

catacomben wordt de Kerk vaak voorgesteld als een biddende vrouw, de armen 

wijd uitgestrekt in de houding van bidden. Zoals Christus die Zijn armen op het 

kruis heeft uitgestrekt, offert zij zich door Hem, met Hem en in Hem, en spreekt 

de Kerk voor alle mensen ten beste. Daarom bidden we dit gebed aan het begin 

van elk eucharistisch gebed. Door de Kerk worden we christen. Zo gebeurde het 

bij het eerste Pesah-maal bij de uittocht uit Egypte. Het volk Israël begrijpt ten 

volle zijn bevrijding uit Egypte: telkens wanneer het paasfeest gevierd wordt, 

worden de gelovigen weer aan de gebeurtenissen van de uittocht herinnerd, opdat 

zij ernaar gaan leven vandaag. 

Het vormsel vervolmaakt de vreugde van het doopsel en de gave van de 

eucharistie; het is het sacrament dat ons de heilige Geest geeft om ons dieper te 

doen wortelen in ons kind zijn van God. De Geest wil ons vaster inlijven bij 

Christus, onze band met de Kerkgemeenschap verstevigen, ons nauwer verbinden 

met haar zending en ons te helpen door woord en daad getuigenis af te leggen van 

het christelijk geloof. 

 

Daarom is het belangrijk deel te nemen aan deze stappen naar Christus toe. Wie 

God niet kent, kan Hem ook niet beminnen. We wensen iedereen die een stap naar 

Jezus en zijn Kerk zet van harte proficiat! 

Deken Dirk 

 


