
Beste kinderen,

Elke keer dat je een sacrament ontvangt - bijvoorbeeld de hostie tijdens de Eucharistie - raakt Jezus je aan. Zo zijn er 
zeven sacramenten: zeven manieren waarop God heel dichtbij ons mensen komt. Daar gaan we het in deze 
nieuwsbrief over hebben.

Veel bid-, lees- en knutselplezier! 

Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje Loenen

OM GRATIS MEE TE NEMEN

De afbeeldingen/foto’s zijn van: Ramon Mangold,  Editions Emmanuel, Bob Leenders en 
privé bezit. 

Wil je deze nieuwsbrief ook graag gratis thuis ontvangen? Stuur een mailtje 
naar: gezin@bisdombreda.nl.

Jezus raakt ons aan

Januari/Februari 2021

Vreu
gde

Gebed

Tekening:  Alle rechten voorbehouden © Editions Emmanuel Bron: catechisme-emmanuel.com

mailto:gezin@bisdombreda.nl
http://catechisme-emmanuel.com


Tekeningen:
Alle rechten voorbehouden 

© Editions Emmanuel
Bron : catechisme-

emmanuel.com

Hou jij van je moeder? Waarschijnlijk zeg je: “Ja natuurlijk!” De liefde die jij voor haar hebt in je hart kun jij niet zien 
en iemand anders ook niet. Wat je wél kan zien en voelen is dat jij haar graag een knuffel geeft. Met die knuffel wordt 
de onzichtbare liefde in je hart zichtbaar en voelbaar!

En zo is het met de sacramenten ook: elk sacrament laat Gods onzichtbare liefde voor ons zien met een teken dat we 
kunnen aanraken: bij de doop is dat het water, bij het vormsel de olie! Zo zijn er zeven sacramenten waardoor God 
ons écht aanraakt in ons lichaam! 

Als je gedoopt wordt, word je helemaal een kind van Jezus en hoor je bij 
de Rooms Katholieke Kerk. Dat kun je niet zien, maar wat je wél kan 
zien is het water dat de priester of diaken over het hoofdje van de baby 
giet en zegt: “Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest!”

Eucharistie

Als we de hostie ontvangen, dan weten we dat Jezus 
helemaal in ons komt. Dat kunnen we niet zien. Wat we 
wél kunnen zien is de hostie en de wijn. 

Biecht

Als we aan de priester vertellen wat we fout hebben gedaan, 
dan ontvangen we Gods vergeving. Die vergeving kunnen we 
niet zien. De woorden van de priester:  “Ik ontsla je van je 
zonden”, zijn het hoorbare bewijs van Gods vergeving. 

God laat zijn liefde zien door de sacramenten

Doop

Bij het vormsel bidt de bisschop dat de heilige Geest je hele hart, je 
lichaam en je verstand mag vullen. Het teken daarvan wat we allemaal 
kunnen zien, is de olie waarmee de bisschop je zalft op je voorhoofd. 

Vormsel



Ook deze drie sacramenten hebben een zichtbaar teken van de liefde en genade van God. Zo heeft de 
bisschop bij kapelaan Jochem bij zijn wijding als priester de handen opgelegd en speciaal 
voor hem gebeden. Dat is het zichtbare teken van dit 
sacrament. En reken maar dat God Kapelaan Jochem elke dag 
de kracht geeft om een goede priester te zijn!

Huwelijk, wijding en ziekenzalving

Sommige sacramenten ontvang je maar een keer in je leven. Zoals het doopsel en het vormsel. Het sacrament van de wijding 
ontvang je niet als je geen priester of diaken wordt. Maar…er zijn er twee die je heel vaak kunt ontvangen:

Eucharistie Sacrament van 

verzoeningOp Witte Donderdag, de dag 

voordat Jezus stierf aan het 

kruis, heeft Hij gezegd dat Hij 

bij ons blijft in de Eucharistie. 

Hij nam het brood en zei: “Dit 

is mijn lichaam.”Hetzelfde 

deed Hij met de wijn: “Dit is 

mijn bloed.”  

Tijdens de consecratie in de 

mis - het gebed van de priester - 

worden het brood en de wijn het 

Lichaam en Bloed van Jezus 

zelf.   

Als jij ter 

communie 

gaat, komt 

Jezus dus in 

jouw 

lichaam: 

zelfs tot in 

elke cel!

Ook het sacrament van verzoening 

(dat wordt ook wel de biecht genoemd), 

heeft Jezus zelf geleerd aan de 

apostelen. Na de verrijzenis verscheen 

Hij aan hen en zei: “Aan wie je de 

zonden vergeeft, zijn ze vergeven.”   

Het is heel fijn om dit sacrament te 

ontvangen: je zal je heel blij voelen als 

je zonden vergeven zijn. Het is ook een 

moment waarop Jezus je troost: door de 

zonden krijgen we ook pijn en verdriet 

in ons hart. Jezus geneest en troost 

ons hart extra 

bijzonder als we dit 

sacrament 

ontvangen.



Deze kindernieuwsbrief is gratis, maar kost natuurlijk wel geld.  Als je een gift overmaakt kunnen meer 
kinderen ‘m lezen. Dat kan via: Sint Franciscuscentrum, donatie kindernieuwsbrief, NL91 RABO 0158 7840 
22. Dit geld wordt voor 100% aan deze brief besteed.

Vraag van Mattheüs (7 jaar) aan Kapelaan Jochem:

Hoe kan ik zien of iemand een sacrament heeft ontvangen?
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Dank je voor deze vraag, waar ik geen seconde over na hoef te denken. Het antwoord is: vreugde! 
Als iemand een sacrament ontvangt, dan zie ik de vreugde in zijn of haar ogen. In oktober mocht ik met kinderen uit 
Zeeuws-Vlaanderen hun Eerste Communie vieren. En een maandje later mocht ik aan tieners het sacrament van het 
Vormsel toedienen. Iedere keer zie ik sprankelende blijdschap, vreugde in de twinkelende ogen van de communicanten en 
de vormelingen! Ik zie dat God deze kinderen en tieners heeft aangeraakt.

Dat zie ik ook als ik het sacrament van de Zieken toedien bij iemand die heel erg ziek is of heel oud is. Soms kunnen 
mensen niet meer praten omdat ze zo zwak zijn.  Als Jezus dan bij ze komt door het sacrament van de Zieken, gebeurt 
het toch vaak dat de zieke een kruisteken maakt of het Onze Vader meebidt. De familie is dan verbaasd! Jezus geeft de 
mensen kracht en een diepe vreugde in hun hart!

Ook als een kindje gedoopt wordt, zie ik de vreugde bij de ouders en vaak zelfs een glimlach van het kindje, dat een kind 
van God is geworden. Ook bij het sacrament van het huwelijk of toen ik zelf priester werd gewijd, voelde ik de vreugde. 
Ik voelde de vreugde in mijn hele lijf en er kwam een grote blijdschap over me heen. Ik voelde: dit is wat God voor mij 
wil en voor zijn Kerk - nu ben ik echt gelukkig. Nóg een voorbeeld: je ziet de vreugde en opluchting bij de vergeving van 
de zonden als mensen het sacrament van Verzoening ontvangen. 

Al deze vreugdemomenten zijn veel groter dan de gewone alledaagse blijdschap hier op aarde. Je bent blij met een leuk 
cadeau, maar dat gevoel is zo weer weg. De blijdschap bij de aanraking van Jezus in het sacrament blijft, al moet je dichtbij 
Hem blijven om dat te blijven voelen. 
Zo kunnen mensen zien dat je een geliefd kind van God bent, dat je blijdschap uitstraalt ook als het even moeilijk is. 
Kinderen van God met een chagrijnig gezicht, dat kan niet! Dus als je verdrietig bent of geen zin hebt om blij te zijn, denk 
aan Jezus die bij je is. Vraag dat Hij je blijdschap geeft en glimlach naar alle mensen. Laat je vriendelijkheid en vreugde bij 
iedereen bekend zijn! 
Kapelaan Jochem




