
Catechese/Geloofsontmoeting rond de tekst van de geloofsbelijdenis  
met geloofsleerlingen ( doop-en vormselkandidaten) nadat ze de tekst ontvangen 
hebben tijdens een viering op hun weg naar de initiatiesacramenten. 

Vooraf: 

 Deze geloofsgesprekken/catechesebijeenkomsten gebeuren tijdens de 40dagentijd als
voorbereiding op

het doopsel (uitspreken van de doopbeloften alvorens men zal gedoopt worden)  
het vormsel (hernieuwing van de doopbeloften tijdens de paaswake en vormselviering ) 

• Het document ‘Gids bij de geloofsbelijdenis’ biedt de nodige achtergrondinformatie voor de 
begeleiders.

• De geloofsbelijdenis wordt op een plechtige manier overhandigd aan de doopkandidaten op 
een zondag in de 40dagentijd – bv op de 4de zondag in het jaar A – zo kan het ‘evangelieverhaal 
van de genezing van de blindgeborene’ aanzet zijn voor een verdiepend geloofsgesprek. 

Opm. 1 
Ook in de andere jaren B en C kan men tijdens een viering deze evangelietekst gebruiken wanneer er zich catechumenen 
aandienen en/of wanneer men bewust wil toegroeien naar een hernieuwd uitspreken van de doopbeloften tijdens de 
paaswake of vormselviering. 

Opm.2.  
De vormselkandidaten ontvangen (ontvingen) deze tekst mogelijk al op de 1ste zondag van de 
40dagentijd tijdens de viering van de uitverkiezing in de kathedraal. 

 Suggestie voor de overhandiging van de geloofsbelijdenis (aan de doopkandidaten na de
viering van uitverkiezing in de kathedraal, deze viering gebeurt dan in de eigen parochie)

Uitgeverij Halewijn zorgde voor een mooie kaart. (www.halewijn.info)

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYoqK5rdjSAhWKI8AKHRQvD8EQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catechesesite.nl%2Fuserfiles%2Ffile%2FBinnenwerk%2520gids%2520geloofbelijdenis%25201.pdf&usg=AFQjCNEslDSq4fV0Pz1w7rQQaZodH_u6vQ&cad=rja
http://www.halewijn.info/


 

 

 

 

 
  

Bij de begroeting kan de voorganger een bijzondere aandacht vragen voor het kruisteken dat we samen maken. 
Het is als het ware de bundeling van heel ons geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Hij kan daarbij ook verwijzen naar het kruis dat (mogelijk)meegedragen werd in de intredeprocessie of/en dat vooraan in 
de kerk aanwezig is.  
Na het kruisteken kan men dit gebed bidden of het openingsgebed van de zondag:  
 
Voorganger:  God onze Vader,  
  Gij hebt gewild dat wij U leerden kennen als onze God 
  
  Daarom hebt Gij U geopenbaard en hebt ons Jezus gezonden.  
  Gij hebt ons ook de heilige Geest geschonken  
  die kracht schenkt om te leven vanuit uw liefde.  
  Vandaag willen wij het geloof in U,  
  als de drieëne God belijden  
  en er op een bijzondere manier van getuigen  
  tegenover deze vormselkandidaat – (vormselkandidaten) 
  die op weg zijn naar het sacrament van het vormsel.  
 
  God, omdat Gij onze Vader zijt eren en aanbidden wij U.  
  Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon….  
 
In de homilie kan de voorganger duiding geven aan de betekenis en het belang van de geloofsbelijdenis als antwoord van de 
gemeenschap op het Woord van God  dat we juist gehoord hebben. 
We hoorden (evangelie 4de zondag van de 40dagentijd A) hoe een Blinde man zijn vertrouwen en geloof in God verwoordt en 
beleeft.   
Het belang dat we aan het uitspreken van de geloofsbelijdenis hechten wordt onderlijnd door ons opstaan, bereid om de 
weg, die God van ons verlangt, te gaan terwijl we ons ook verbonden weten met de velen die ons in dat geloof reeds zijn 
voorgegaan.  
 

Overdracht van de geloofsbelijdenis  
 

Na de homilie worden de vormselkandidaten uitgenodigd om op te staan en voor het altaar te komen staan.  
 
Voorganger:  Beste N.  
  jullie zijn gedoopt  
   
  En telkens als we hier samenkomen  
  om eucharistie te vieren op zondag  
  spreken we ons geloof uit als een JA-WOORD op Gods Woord.  
 
  Nu gaan jullie een kaart ontvangen  
  met de tekst van de geloofsbelijdenis.  
  Misschien kennen jullie deze woorden reeds uit het hart  
  maar vandaag vragen we om deze belijdenis samen  
  – bewuster dan anders – met ons uit te spreken.  
 
Enkele mensen van de parochie overhandigen de kaart. 



 

 

 

 

 

Zo wordt deze tekst niet enkel een tekst van de grote Kerk maar tegelijk een gave/geschenk van de plaatselijke 
gemeenschap.  
 
 Daarna nodigt de voorganger iedereen uit om op te staan en zo rond deze vormselkandidaat (vormselkandidaten)  
een kring te vormen en door het uitspreken van deze belijdenis getuigenis af te leggen van geloof en vertrouwen in de drieëne 
God.  
 

Ik geloof in God …… 
 
Men kan de geloofsbelijdenis afsluiten met een sterk – herhaald gezongen AMEN  
( Vormelingenmis) 
 

 
 
 
Daarna sluit de voorganger dit ritueel af met deze woorden:  
 
  N. …..  
  in naam van de Kerk  
  heb je (hebben jullie) van ons de geloofsbelijdenis gekregen. 
  Bewaar deze woorden in jou/jullie hart,  
  tracht ze te begrijpen  
  en tracht er vooral naar om te leven  
  vanuit dit geloof  
  vandaag en alle dagen.  
  Wetend dat God ons ook  
  in twijfel en klein geloof ter hulp zal komen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/vormelingenmis


 

 

 

 

 

SUGGESTIES VOOR DE VERWERKING NA DEZE VIERING  

 
 

 Je kan bij het begin van het geloofsgesprek rond de geloofsbelijdenis  kijken naar een kort 
filmfragment bij het evangelie van de Blindgeboren man die door Jezus genezen werd.  

    https-//youtu.be/DHBo7ka#9A1EAD 
 

 Gesprekvragen en achtergrondinformatie na dit filmfragment of/en bij het herlezen van de 
evangelietekst met de geloofskandidaten:  

 
EVANGELIELEZING VAN DE 4DE ZONDAG IN DE 40DAGENTIJD Joh. 9, 1-41   
Zoals zo vaak bij Johannes is het een verhaal met een dubbele bodem; de blindheid en het zien staan 
voor ongeloof en geloof.  
Stap voor stap wil deze tekst onze ogen openen voor de persoon van Jezus, en ons voor de keuze 
plaatsen om in Hem te gaan geloven.  
Deze vragen kunnen helpen om de grote lijn van dit lange verhaal op het spoor te komen.  
 

1. Ga de grote gang van het verhaal na en probeer het in een aantal grotere eenheden te verdelen, rekening houdend 
met de vraag: wie spelen er in het betreffende gedeelte een hoofdrol?  

2. Het beging met de verzen 1-7. Wat is de hoofdzaak van wat hier verteld wordt? Welke betiteling van Jezus 
staat daarbij in het middelpunt?  

3. Dan volgt het korte gedeelte  8-12. Op het toneel staan een aantal omstanders én de ‘voormalige’ blinde. Wat 
zegt deze laatste hier over de persoon van Jezus?  

4. Dan komen de verzen 13-23. Welke rol spelen de Farizeeën ? Hoe komt (de afwezige) Jezus hier naar voren?  
5. Het volgende fragment omvat de verzen 24-43. Wie staan er hier tegenover elkaar? Hoe reageren zij op elkaar 

en wat zeggen zij over de persoon van Jezus?  
6. De verzen 35-38 vormen een hoogtepunt. Wat maken deze verzen ons duidelijk over Jezus? Hoe komt de 

blinde aan het eind van dit verhaal naar voren,  
7. Het eindigt met het gedeelte 39-41. Welke conclusie wordt er hier aan het voorafgaande verbonden?  
8. Als samenvatting: ga in het verhaal nog eens na hoe de blinde Jezus ‘ziet’. Valt daar een ontwikkeling in te 

bespeuren?  
9. Heb ik ook in mijn gelovige weg zo’n ontwikkeling meegemaakt? 

 

BIJ VRAAG 1  
Afgaande op de personen om wie het verhaal draait, zou men de volgende ZES SCENES 
kunnen onderscheiden:  
+ vers 1-7  Jezus en de blindgeborene  
+ vers 8-12  de buren (en de anderen) en de blindgeborene  
+ vers 13-23  de Farizeeën en de blinde (en zijn ouders)  
+ vers 24-34  de Farizeeën en de blinde  (voor de 2de maal)  
+ vers 35-38  Jezus en de blinde  (voor de 2de maal)  
+ vers 39-41  Jezus en een paar Farizeeën 
 
BIJ VRAAG 2  
Het begint ermee dat Jezus in het voorbijgaan een blindgeborene ‘ziet’. De leerlingen stellen de 
oude vraag naar de oorzaak van deze blindheid en brengen het thema ‘zonde’ ter sprake, een 
woord dat de Farizeeën later in het verhaal ook enkele malen laten vallen.  
Jezus denkt niet in dat soort categorieën en Hij antwoordt dat via deze blinde openbaar kan 
worden wie Hij namens God voor de mensen is: ‘LICHT DER WERELD’  

https://youtu.be/DHBo7ka3YZQ


 

 

 

 

 
Na een gebaar van genezing (slijk op zijn ogen) zendt Jezus de blinde naar het Siloam-bad 
(‘gezondene’!) om zich te wassen.  
Hij gaat, wast zich en komt ziende terug.  
Doordat Jezus naar de blindgeborene omziet en deze geloof schenkt aan Jezus’ opdracht, wordt 
hij ziende.  
Veelbetekenend is daarbij natuurlijk de betiteling: ‘het licht van de wereld’, de eerste van een hele 
reeks titels die Jezus in de loop van het verhaal zal krijgen.  
 
BIJ VRAAG 3  
De buren van de blinde en mensen die hem als bedelaar kenden, komen nu naar voren en raken 
in een kort gesprek. De blinde (zo zullen we hem voor het gemak maar blijven noemen) bevestigt 
hun vermoeden: ze vergissen zich niet (‘Ik ben het’).  
En hij begint te vertellen wat een zekere Jezus gedaan en gezegd heeft. Dan vragen ze naar diens 
verblijfplaats, hetgeen in de tal van Johannes méér is dan een vraag om informatie; er klinkt 
geloofsverlangen in door (zie 1, 38).  
De blinde antwoordt: ‘Ik weet het niet’; zijn ‘zien’ (geloven in Jezus) is nog niet echt op gang 
gekomen.  
 
BIJ VRAAG 4  
In de verzen 13-23 stellen de Farizeeën een onderzoek in, met de overtreding van de sabbat als 
aanleiding.  
De genezene doet weer zijn verhaal, en dat zaait verdeeldheid onder de Farizeeën. Inzet daarvan 
is: ‘wie is Jezus’ (‘niet van God’, ‘een zondig mens’?).  
Vanuit deze verdeeldheid vragen ze de blinde zelf, en deze gaat nu een stap verder dan in de 
vorige scène en hij antwoordt met de belijdenis: ‘Hij is een profeet’.  
Daarna komen de ouders van de genezene voor onderzoek bij de Judeeërs. De ouders houden de 
boot af, uit angst uit de synagoge gebannen te worden.  
Weer draait het om de vraag wie Jezus is (vers 22: ‘Messias’).  
 
BIJ VRAAG 5  
Voor de 2de maal komt er een onderzoek door de Farizeeën. Met allerlei insinuerende 
opmerkingen en hardnekkige vragen openen zij de aanval op de blinde die nu van zich afbijt.  
Inzet is weer de identiteit van Jezus.  
In een tegenaanval belijdt de genezene: ‘ Als die man niet van God kwam, had Hij nooit zo iets 
kunnen doen’.  
Het eindigt ermee dat nu gebeurt wat de ouders al vreesden voor zichzelf: de blinde wordt buiten 
geworpen (zoals later met Jezus zelf zal gebeuren).  
 
BIJ VRAAG 6  
In de verzen 35-38 volgt nu het hoogtepunt van het verhaal.  
Het eindigt zoals het allemaal begon; met een ontmoeting tussen Jezus en de blindgeborene. 
Hoewel zelf afwezig, Jezus is in de tussenliggende scènes voortdurend hèt onderwerp van 
gesprek geweest. Nu komt Hij weer zelf in het verhaal terug.  
Na zijn ‘excommunicatie’ bekommert Jezus zich opnieuw over de blindgeborene.  
Onomwonden stelt Hij hem de kernvraag: ‘geloof je inde mensenzoon?’  
De vertellers Johannes gebruikt de omweg van de derde persoon (‘wie is Hij, Heer? Dan zal ik in 
Hem geloven’) , om na dit hele verhaal nog eenmaal te benadrukken dat het allemaal is begonnen 
om de ‘identiteit’ van Jezus, wie Hij ten diepste is.  
Jezus identificeert zichzelf als de mensenzoon:’ Je hebt Hem gezien, het is degene die met je 
spreekt’.  



 

 

 

 

 
Het eindigt met de volmondige belijdenis: ‘Heer, ik geloof’, gevolgd door een gebaar van 
aanbidding.  
Nu is het verhaal eindelijk waar het wilde zijn.  
 
BIJ VRAAG 7  
De verzen 39-41 vormen een soort epiloog en geven de conclusie.  
Jezus formuleert de kern van zijn zending: ‘ een duidelijke scheiding, dat ben Ik in deze wereld 
komen brengen’.  
Die scheiding betekent dat Jezus de rollen omdraait: Hij brengt niet-zienden tot geloof en Hij 
brengt de geestelijke blindheid aan het licht van hen die zichzelf als ‘zienden’ beschouwen.  
Jezus stelt mensen voor de keus: ‘geloof je wél of niet in Mij?’  
 
Daarna komt er nog een korte dialoog met enkele Farizeeën, die vragen:’zijn wij soms ook blind?’  
Ze hebben van het hele verhaal niets geleerd, en Jezus bevestigt hun geestelijke stekeblindheid.  
Het ‘licht van de wereld’ krijgt bij hen geen schijn van kans, ze zitten vast in ‘hun zonde’.  
 
BIJ VRAAG 8  
De rode draad van heel het verhaal is: geloof je in de ‘openbaring’ die Jezus is? 
Die draad wordt gaandeweg in het verhaal almaar dikker, en dat zie je als je op een rijtje zet wat 
de blindgeborene allemaal over Jezus zegt:  
Een zekere Jezus…  
Ik weet niet waar Hij is  
Een profeet  
Iemand die van God komt  
En mensenzoon die hij nu ziet en tot wie hij zegt: ‘Ik geloof, Heer’  
 
Deze geloofsgroei gaat duidelijk tegen de stroom in; het lijkt wel of het geloof van de genezene in 
de persoon van Jezus sterker wordt naarmate de tegenstand zich verhevigt.  
 
BIJ VRAAG 9  
Luisteren naar ons eigen levensverhaal… onze eigen geloofsgroei  
Waar herkennen we situaties… stappen….twijfel… enz  

 

 Maak een ‘domino-spel’ met de tekst van de geloofsbelijdenis  
 
 Kaarten in de juiste volgorde leggen.  
 Dit kan een manier zijn om de tekst te leren memoriseren (met het hart … par coeur)  
 Wat wordt er gezegd over God, Jezus, de heilige Geest?  
 

 Je kan ook kaarten maken met de grote kerkelijke feestdagen die dan naast de geloofsbelijdenis 
kunnen gelegd worden.  (Vb. Kerstmis naast ‘die geboren is ….’).  
Vanuit dit ‘legwerk’ kan je dan het gesprek aangaan bij elk van de geloofspunten. Achtergrond voor 
dit gesprek is te vinden in ‘www.binnenwerk gids bij de gelofsbelijdenis’ 

 

 Je kan de vormselkandidaten vragen om foto’s te bekijken en die bij deze tekst te leggen. Bij welk 
deel van de geloofsbelijdenis horen ze?  
Waarom?  
(vb. natuurfoto, duif als symbool van de Heilige Geest, kerkhof, kerststal, kruisbeeld, Jezusfiguur, mensenmassa, 
handen die troosten en nabijheid tonen, berouwvolle blik, Mariabeeld, mensen die leven in oorlogsituaties, paaskaars, 
…..)  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjYoqK5rdjSAhWKI8AKHRQvD8EQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catechesesite.nl%2Fuserfiles%2Ffile%2FBinnenwerk%2520gids%2520geloofbelijdenis%25201.pdf&usg=AFQjCNEslDSq4fV0Pz1w7rQQaZodH_u6vQ&cad=rja

