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Jij bent bijzonder, daarom kreeg je een eigen naam. 

Toen je werd gedoopt, gaven je ouders jou een naam. 

Mila, Seppe, Frauke, Jef, Johanna, Tuur, Elisabeth, Wannes, Anneleen, Nikolaas. 

Mensen spreken jou met je eigen naam aan. 

Die zegt iets over wie je bent.  

Jouw unieke naam onderscheidt jou van anderen.  

 

Elke naam heeft een betekenis.  

Petrus bijvoorbeeld, een van de apostelen, dat betekent “rots”.  

Weet jij wat jouw naam betekent? En waarom hebben je ouders jou precies die naam gegeven?  

Als je dat niet weet, moet je hun dat maar eens vragen. 



 

 

Met jouw unieke naam word je geroepen.  

Ook in de Bijbel worden mensen geroepen, door God.  

Vaak krijgen ze een nieuwe naam die past bij de nieuwe opdracht die ze krijgen. 

Een voorbeeld daarvan is Petrus. Die heette eigenlijk Simon. Maar Jezus gaf hem een opdracht, en 

een nieuwe naam. Hij zei: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen … en ik zal je de 

sleutels van het koninkrijk van de hemel geven”. (Mt 16, 18-19) 

 

 

 

Dat voorbeeld komt uit het evangelie, dat bijna 2000 jaar oud is. 

Maar het gebeurt vandaag nog steeds 

Want God roept ook ons bij onze naam.  

En wij antwoorden in alle vrijheid “ja”. 



Jij gaat je naam opgeven 

in voorbereiding op je vormsel. 

Bij je doopsel deden anderen dat in jouw plaats. 

Nu wil je zelf bevestigen dat je Jezus beter wil leren kennen 

en dichter bij God wil zijn, met de hulp van de heilige Geest. 

Nu doe je dat zelf, in eigen naam. 

 

 

Tegelijk krijg ook jij een opdracht mee, zoals Petrus.  

Het oude verhaal gebeurt opnieuw … en nu met jou! 

Als je je naam opgeeft voor je vormsel, krijg je de opdracht mee te bouwen 

aan het koninkrijk van de hemel.  

 

Jij krijgt de sleutels van dat koninkrijk in handen. Wat een cadeau! 

Maar ook: wat een verantwoordelijkheid! 

 

 

Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, meebouwen aan Gods koninkrijk.  

Je bent goed omringd: je ouders, grootouders, broers of zussen, vrienden, catechisten, andere 

gelovigen.  

Zij ondersteunen jou.  

 

 

 



Zij leggen samen met jou je naam in Gods handen. 

En God heeft bij je doopsel je naam in de palm van zijn hand geschreven.  

Hij vergeet jou nooit, zoals een liefhebbende Vader. Zijn liefde is trouw en onvoorwaardelijk. 

 

 

En God zelf? 

Heeft die geen naam? 

Dat is precies de vraag die Mozes Hem stelde.  

En Gods antwoordde luidde:  

“Ik ben die er zijn zal.”   

Bij elke stap die je zet op weg naar je vormsel, klinkt zijn naam als een belofte: Ik-zal-er-zijn. Altijd 

opnieuw. Voor iedereen. 

 

 


