
DOOPSEL, EERSTE COMMUNIE, VORMSEL

hier 
ben ik

Ik, , ben  
deel van de Kerk van Christus 

naam:

In het evangelie geeft Jezus na zijn verrijzenis aan zijn 
leerlingen de opdracht om te dopen: “Gaat 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 onder-
houden alles wat Ik u bevolen heb” (Matteüs 28, 19-20).

We worden uitgenodigd om onze woorden en daden te 
laten inspireren door de woorden en daden van Jezus 
Christus. Zoals Hij gekomen is om te dienen (Jezus gaf het 
voorbeeld van de voetwassing: Johannes 13), zo mogen 
ook wij elkaar van dienst zijn in zijn Naam. Zoals Jezus ons 
tot het uiterste toe heeft liefgehad (Hij gaf zijn leven aan 
het kruis voor onze zonden), zo worden ook wij geroepen 
elkaar lief te hebben in zijn geest. We herinneren ons de 
woorden van de Heer: “wat je aan de minsten der mijnen 
hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan” (Matteüs 25, 40).

In de gemeenschap van de Kerk mogen we beseffen dat 
de levende Heer bij ons komt in de viering van de sacra-
menten. In de doop ontvangen wij van de Heer de kiem 
van eeuwig leven. In de eucharistie zegt de Heer: “dit is 
Mijn Lichaam en Mijn Bloed, doet dit tot mijn gedachtenis”, 
en we belijden (tot zijn wederkomst) dat Hij verrezen is. In 
het sacrament van het vormsel komt de levende Heer ons 
bemoedigen met de gaven van de heilige Geest.

Ons leven wordt getekend door het liefdesgebod van de 
Heer (Johannes 13, 34) en door de hoop op het eeuwig 
leven. Dat mogen we als gelovige mensen laten blijken in 
woord en daad: als een getuigenis in de wereld van nu.

De Kerk heeft van Jezus de opdracht ontvangen om 
het geloof levend te houden,  om de blijde boodschap 
te verspreiden: de liefde van Christus uit te dragen in 
woord en daad. 

We zijn geroepen om als Kerk een netwerk van geloof  
en liefde te zijn in de realiteit van de wereld van vandaag.

Geroepen om de 
liefde van Christus 

uit te dragen
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doop eucharistie
eerste communie

naam van de parochie:

naam van de kerk:

datum van mijn eerste communie:

bedienaar van de doop:

naam van de parochie:

naam van de kerk:

datum van mijn doop:

vormsel

vormheer:

naam van de parochie:

naam van de kerk:

datum van mijn vormsel:


