
 

 

             



 



 

 

 

 



     

 



 



 



 



 

 
Les1 

Je eerste communie doen. 
 

Wat betekent dat? 
 

Jullie gaan straks jullie Eerste Heilige Communie doen. Wat betekent dat precies? 
 
 

Eerste: dat spreekt voor zich: het zal voor de eerste keer zijn. 
 

Heilige: wijst er op dat het om iets gaat dat heilig is, iets dat met God te maken heeft. 
 

Communie: bij dit woord hebben we wat meer uitleg nodig. 
 
 

Communie komt van het woord communio en dat wil zeggen: in contact met.... 
 

En hier betekent het "met iemand in contact komen .. " en dat je niet zomaar heel even vlug, zoals b.v 
iemand die je op straat tegenkomt en waar je "Hallo" tegen zegt en weer doorloopt. Nee, communie wil 
zeggen dat je echt even stil staat bij iemand, even bij hem blijft, even met hem praat, even echt samen bent. 

Het gaat hier om een heel speciaal iemand die wij zullen ontmoeten. 
 

  Over wie denken jullie dat het om gaat? 
 

Met wie willen wij dan in contact komen? In communie zijn? Met Jezus! 

 
   Maar hoe doen we dat? 
 

Als je nieuwe buren hebt gekregen, kun je gewoon aanbellen en zeggen: Hallo, hier ben ik, ik wil graag 
kennis met u maken en u welkom heten in onze straat. Misschien kunnen wij wel vrienden worden. 

Maar zo gaat dat niet met Jezus. 
 

Vroeger, ruim 2000 jaar geleden, heeft Jezus hier op aarde geleefd. De mensen uit die tijd hebben hem echt 
gezien. En Jezus ging ook naar de mensen toe. Hij kwam bijvoorbeeld bij Zacheus thuis eten. Sommige 
mensen werden vrienden van Hem en enkelen gingen met Hem mee en bleven altijd bij Hem. Jezus vertelde 
hen over God. Hij zei dat God iemand is die heel veel van de mensen houdt. Zoals een goede Vader van zijn 
kinderen. 

Maar na 33 jaar hier geleefd te hebben is Jezus gestorven en teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. 
Toen heeft Jezus gezegd: 

"Ik blijf bij jullie, alle dagen tot aan het einde der tijden." 

 
En Hij heeft allerlei manieren bedacht om dichtbij ons te blijven. Hij geeft gezegd: wij blijven in contact. Jullie 
kunnen met Mij communiceren. 

Wij zullen het met Hem gaan zoeken, want wij willen vrienden met Hem worden. Laten we deze lessen samen 
op ontdekkingstocht gaan en kijken waar we Jezus kunnen vinden. 

 
 

"Kom uit de boom Zacheus...ik kom bij jou eten." 
 



 
Catechese doopsel - Les 

 
 
 

Doopsel ...wat is doopsel? 

 
 
 
Jullie hebben vast allemaal al wel eens de doop van een kindje meegemaakt. Dan zie je dat er water over het 
hoofdje word gegoten. En dat de priester nog meer zichtbare dingen gebruikt, zoals zalf, een wit doopkleed enz. 
maar al deze zichtbare dingen betekenen veel méér dan alleen hetgeen je ziet. Waar het eigenlijk om gaat is 
wat er vanbinnen gebeurd. Door al deze zichtbare tekenen willen we duidelijk maken dat het kind een kind van 
God wordt. Dat de ouders het kindje op de weg van de kerk, de weg van Jezus willen zett en. 

Er wordt bij de doop ook een mooie doopkaars gebruikt. Deze wordt aangestoken aan de grote paaskaars van 
de Kerk. Je ziet dat de kleine doopkaars het vlammetje door krijgt van de grote kaars. Wat hier eigenlijk 
duidelijk wordt gemaakt is dat God een beetje Zijn eigen licht en  warmte,  Zijn liefde doorgeeft aan de 
dopeling. 

Wij, op onze beurt kunnen die Liefde weer doorgeven aan de mensen om ons heen. We moeten  er voor zorgen 
dat het vlammetje nooit uit gaat . En als dat misschien toch gebeurt, wanneer we echt heel vervelende dingen 
doen, dan kunnen we alt i jd weer opnieuw beginnen met de Liefde van Go d. 

Je merkt vanzelf wel als het even verkeerd gaat, want dan voel je je niet blij van binnen. De stem van  je 
geweten kun je horen als je even stil bent en nadenkt over alles wat je aan het doen bent. 

We kunnen alles weer opnieuw goed maken als we spijt hebben. Sorry zeggen en opnieuw in de Liefde 
proberen te zijn. Ook daarvoor bestaat er in de kerk een sacrament. 

De biecht. In een persoonlijk gesprek met de priester kun je vertellen dat je spijt hebt van een aantal dingen en 
dan kan de priester in het sacrament van de biecht in de naam van God alles vergeven. 

Doordat we dus het vlammetje van God in ins dragen hoeven we nooit ver te zoeken naar God. Hij is in de 
stilte van je eigen hart. 

God leeft met jou mee bij alles wat je doet. Als je weet dat Jezus heel dicht bij je is, zelfs in je eigen hart, dan 
kun je overal en altijd even stil bij hem staan. Even nadenken, even luisteren naar die stem van je binnenste. Je 
kunt ook proberen tegen God terug te praten. Soms doe je dat stilletjes, in gedachten. Dàt verstaat God ook. 

Dat praten met God noemen we "bidden". 

 
Er zijn ook momenten dat je heel bewust bidt, soms met gebeden die heel veel mensen kennen. Soms op 
plaatsen waar veel mensen samen zijn zoals in de kerk. 

Soms bidden we met God zonder dat iemand het aan ons kan zien. Zomaar stil in gedachten "praten" we even 
met Hem. Soms laten we heel goed zien dat we aan het bidden zijn. Dan knielen we, vouwen onze handen. 
Katholieke mensen hebben de gewoonte om voordat ze gaan bidden een kruisteken te maken met de hand 
en dan zeggen we: "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" 

 


