
Hoe heerlijk is het om catecheet te zijn. 

 

“wat is Pasen?” , “wat vieren we met Pasen?” 

Tja , dan gaan we eieren zoeken 

 

“Wat vieren we met Kerst?” 

Dan gaan we met de hele familie uit eten 

 

“Waarom heet de dag dat Jezus sterft, dan Goede Vrijdag” 

“Oh, ja dat is raar” 

 

Als je dan gedurende de 3 jaar catechisatie hun ontwikkelingen ziet, dan doet het wat met je. 

Zeker als je hoort dat ze op het werk of met  vrienden over het geloof praten. 

En dat het niet zo maar gesprekken zijn, maar juist betekenisvolle gesprekken zijn. En dat ze er van genieten. 

 

Genieten omdat ze gebruik maken van de voorbeelden die ze geleerd hebben. 

Want als je ze vraagt wie de 3 Enig God is dan denken ze aan het voorbeeld van een mok die als beeld staat 

voor een mens;  

 

 God de Vader heeft de mens geschapen 

 

Jezus Christus  reinigt de mens door Zijn bloed. 

want deze mok wordt vies (chocomelk of zo)?  

Met andere woorden:  als de mens zondig is wordt het gereinigd  

  

en als de mens  eenmaal schoon is dan wordt het gevuld met de vruchten van de 

Heilige Geest.  

 

Zo brengen ze in praktijk wat ze geleerd hebben. 

Ze kunnen het zo goed mogelijk uitleggen en 

toepassen. 

Hoe heerlijk is het als ze dan zelf  beseffen dat 

ze, wat het  geloof betreft,  nooit uitgeleerd zijn. 

 

Leuk is dat ze dan ook aangeven dat als ze op 

een bepaalde vraag  geen antwoord konden 

geven, dat ze het dan wel bij de catechisatie 

gaan vragen. 

Dat betekent dat er dan wel weer een vervolg 

gesprek zal zijn 

Als jonge mensen genieten van hun 

geloofsleven, dan mag je zelf ook genieten 

En mogen we God dankbaar zijn dat Hij ons 

kracht en wijsheid geeft.  

Zeth Wattimena-Lunteren 

  

 

 

 


