
Catechese Willebroek: Op weg naar het vormsel … de Naamopgave 

Na onze geslaagde geloofstocht in het Broek, zijn we opnieuw samengekomen met de vormelingen 
van Willebroek-Tisselt op zondag 20 november. Dit keer zijn we niet letterlijk op weg gegaan, maar 
hebben de vormelingen een 1ste bewuste stap gezet op weg naar het vormsel op 6 mei 2023 door 
hun naam op te geven in de viering.  

Voor de viering waren alle vormelingen paraat om 9u om met de catechisten aan de slag te gaan met 
hun eigen naam en met de namen van enkele bijbelse figuren. 

Uit een eerste verhaal ‘Familie zonder naam’ werd duidelijk dat iedere mens uniek is en een gave 
heeft en dat je pas iemand bent als je een naam hebt.  

Nadien stelden de vormelingen zich aan mekaar voor met hun naam en betekenis.  We hoorden 
onder andere ‘geschenk van God’, ‘licht’, ‘overwinnaar van het volk’, ‘de wijze’,… Ook hun gaven 
werden belicht: zonder aarzelen gaven ze aan sterk te zijn in rekenen, iemand anders in paardrijden, 
turnen, … Ook hun persoonlijke dromen en dromen voor de wereld kwamen aan bod. Het was een 
aangename kennismaking met elkaar.  

 

We verdiepten ons ook in het verhaal van Mozes. Hoe hij als baby in de Nijl in een mandje te 
vondeling werd gelegd  en uit het water werd gehaald door de dochter van de farao. Zij gaf hem de 
naam Mozes, wat betekent ‘uit het water trekken, optillen’.  

God roept Mozes en gaf hem zijn opdracht vanuit een brandende braamstruik. Mozes leert God 
kennen als ‘Ik zal er zijn’. Mozes zegt ‘JA’ aan al wat God hem vraagt. Hij blijft vertrouwen op God en 
een uitzichtloze situatie heeft plaats gemaakt voor een nieuw leven. Hij leidt zijn volk weg uit Egypte 
met de hulp van God. Zo kunnen ook wij vertrouwen op God, op elk moment van ons leven.  

Om te voelen wat het betekent om iemand blindelings te vertrouwen, hebben we het spel gespeeld 
‘Mozes leidt zijn volk weg uit Egypte met de hulp van God’. De vormelingen werden allen 
geblinddoekt. Iemand speelde Mozes, hij vertrouwt op God die hem leidt, de anderen volgden hem 
blindelings. Dit werd door sommigen als eng ervaren. Zo gaat het ook in het leven. Het leven is een 
avontuur, er gebeuren soms enge of spannende dingen. Door te vertrouwen op God en op mekaar 
zetten we stapjes die we anders niet zouden zetten.  



Jezus heeft doorheen zijn manier van leven Gods naam ‘Ik zal er zijn’ waargemaakt. Hoe kunnen wij 
dat doen? Aan de hand van de 7 werken van barmhartigheid hebben de vormelingen verteld wat ze 
zelf doen in het dagdagelijkse leven om dit waar te maken: anderen helpen op school, meedoen aan 
acties om kinderen die het minder breed hebben te helpen, kledij wegschenken, thuis helpen, …  

De catechese werd afgesloten met het voorbereiden van de viering. Het is immers een speciaal 
moment wanneer ze hun naam mogen noemen voor de gemeenschap. Met het doopsel heeft de 
familie uitgesproken dat ze bij de familie van Christus horen. Nu mogen ze dat zelf doen. 

En dat hebben ze goed gedaan!  

 

 

 

 

 

 


