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Woord vooraf
Het eerste godsdienstonderwijs ontvangen de kinderen
thuis van hun ouders - vooral van moeder - en later op
school. Dit aanvankelijk onderricht is van het grootste
belang. Het prentenboek bij de Eerste Katechismus,
“Luistert naar Hem”, wil hierbij een hulpmiddel zijn. Aan
de hand van de platen en gesteund door de tekst kan
moeder haar kinderen, reeds voor zij op school komen,
vertellen over Jezus en wat Hij voor ons deed, om zo het
ontvankelijk kindergemoed open te stellen voor Hem, die
onze gids is op onze levensweg, naar het getuigenis van
onze Vader in de hemel: “Luistert naar Hem” Voor de
school is het Prentenboek bedoeld als een uitgebreide
illustratie bij de lessen van de Eerste Katechismus. Bij het
Prentenboek behoort het Tekstboek, in kindertrant
geschreven. In een eenvoudige vorm kunnen de ouders en
onderwijzers, op een bevattelijke wijze, de inhoud van de
Eerste Katechismus meedelen en de platen verklaren.
Tevens zal de tekst in deze vorm het de kinderen
gemakkelijker maken om, aan de hand van de platen, het
verhaalde nog eens weer te geven en het zelf nog eens te
lezen, als ze de leeskunst machtig zijn. Veel dank zijn wij
verschuldigd aan Pater dr. W. Bless s.j., die ons bij de
formulering van de opdracht aan de tekenaar en meer nog
bij de samenstelling van de tekst met zijn raad terzijde
stond. Erkentelijk zijn we ook jegens de illustrator Pater
Humbertus Randag O.F.M. Met zijn groot talent en
geïnspireerd door zijn priesterlijke zin, maakte hij de
prenten tot een kunstzinnig geheel en vertolkte hij onze
ideeën treffend juist. Moge onder Gods zegen dit boek zijn
weg vinden in huisgezin en school en vele kleinen voeren
tot Hem, die hen eens liefdevol tot zich riep, toen Hij sprak:
“Laat de kinderen tot Mij komen en houdt ze niet tegen”
(Luk. 18, 16).
Maastricht 1949. Br. Berthilo

GOD HEEFT ALLES GESCHAPEN
Er zijn nu heel veel mensen. Je kunt ze
niet tellen. Lang geleden waren er geen
mensen.
Ook waren er geen dieren, geen bomen
en geen bloemen. Er was nog geen zon
en ook geen maan en er waren geen
sterren. Er was geen hemel en er waren
geen engelen. God was er wel. Hij is er
altijd geweest. God was blij en gelukkig.
Nu wilde Hij engelen laten komen en
mensen.
Die zouden Hem moeten eren en
dienen. Hij kon ze dan blij en gelukkig
maken. Hoe deed God dat? Luister
maar.
Hij ging de hemel scheppen en de
aarde.
Op de aarde moesten de mensen
komen.

God schept het licht.
Maar het was nog overal donker. God
sprak: “Er moet licht zijn!” En er was
licht.
Hij wilde het en toen was het er. Zo
machtig is God. Maar altijd licht is niet
goed. Het moet ook eens donker zijn. De
mensen kunnen dan goed slapen. Zo
gebeurde het God noemde het licht:
dag. En het donker noemde Hij: nacht.
Toen was de eerste dag voorbij.

God schept het uitspansel.
Op de tweede dag schiep God de blauwe
lucht. Ook schiep Hij de wolken. Hij
noemde dit hemel. Nu kon het ook
regenen. En het was niet altijd zo heet.
God dacht aan alles. Onder de hemel
was er alleen water. Het was niets mooi.
Er groeide niets.
Er leefde niets. God zou het mooi gaan
maken. Alles moest fijn worden, om
Hem te eren en te dienen, en om zo de
mensen gelukkig te maken.

God schept de aarde.
De derde dag keek God naar beneden.
Hij sprak: “Het water moet op één
plaats bijeen lopen. Het droge moet
voor de dag komen.” God wilde het. En
het gebeurde. Zo machtig is God. Het
water noemde Hij zee. En het droge
aarde. Maar de aarde zag er niets mooi
uit. Er was geen gras. Er waren geen
bloemen en geen bomen. Er groeide
niets. Zo was de aarde niet goed voor de
mensen. En dat wilde God toch. Wat
deed Hij? Hij sprak: “Er moet gras
komen op aarde, en bloemen, struiken
en bomen.”
En het kwam er. Overal zag je fris gras.
Bloemen stonden ertussen. Ook zag je
dikke, sterke bomen. God keek blij.
De aarde werd al mooi voor de mensen.
God zou ze nog mooier maken.

DE ANDERE SCHEPPINGSDAGEN
God schept zon, maan en
sterren.
Aan de hemel straalde geen zon. Ook de
maan en de sterren waren er niet. God
ging ervoor zorgen. Hij zei: “Er moeten
lichten komen aan de hemel.” Toen
kwam er de zon. En ook de maan en de
sterren. God wilde het en ze waren er.
Wat is God toch machtig. De zon scheen
overdag. En alles kon goed groeien.
Maan en sterren schenen ‘s nachts. Dit
gebeurde de vierde dag.

God schept de vissen en de
vogels
Toch moest er nog meer komen. Heel
mooi moest de aarde worden. Dat wilde
God. Wat deed Hij nu? Luister maar.

God sprak: “Er moeten vissen zijn in het
water en vogels in de lucht.” Het
gebeurde. Veel vogels vlogen door de
lucht. Grote en kleine, prachtig van
kleur. Ze floten luid of piepten zacht.
En het water krioelde van vissen. De
vijfde dag was voorbij.

God schept de andere dieren.
Er waren nu vogels in de lucht En
vissen in het water. Maar andere dieren
waren er op aarde nog niet Die ging
God nu scheppen Hij sprak en ze waren
er Leeuwen brulden in het bos. Apen
slingerden van tak tot tak De slang
schuifelde door het gras Kevers kropen
door het zand. Vlinders vlogen in het
rond. God keek heel blij naar alles. Nu
was de aarde klaar. Klaar voor de mens.

DE MOOISTE SCHEPPING.
Die wilde God heel mooi maken. Mooier
dan de bomen en de bloemen. Mooier
dan de vogels en de vissen. Mooier dan
het mooiste dier. God dacht: “De mens
moet op Mij lijken. Dan is hij pas mooi.”
Toen schiep God de eerste mens. Hij
heette Adam. Hij had een lichaam, sterk
en flink. En nog iets veel mooiers. Weet
je wat? Een ziel. Die kun je niet zien.
Adam dacht: “Wat is God goed en
machtig. Hij heeft alles geschapen voor
mij. Om God goed te eren en te dienen.
En daardoor gelukkig te zijn.”
Ook nog om iets anders. Het is moeilijk
om dat te begrijpen. Toch zeg ik het
omdat het zo mooi is. God woonde in
Adam. Onthoud dat maar goed. Dat
maakte Adam het meest blij.
Adam mocht op het mooiste plekje van
de aarde wonen. Dat plekje heette: het
Paradijs. Het was een fijne, grote tuin.

Vol dieren, bomen en bloemen. Adam
keek naar de dieren. Hij gaf ze alle een
naam. Zo knap was hij. De leeuw, de
tijger en de beer deden Adam geen
kwaad. Ze waren niet wild. Adam was
koning over de dieren. God wilde dat
om hem gelukkig te maken. Deed God
nog meer? Hij deed nog meer. God
wilde, dat er nog een mens kwam. Die
moest ook zien dat God goed was. En
Hij schiep Eva, toen Adam lag te slapen.
Zie naar naar de plaat.
Dat was zijn vrouw. Ze was heel schoon.
En ook gelukkig net als Adam. Samen
woonden ze in het Paradijs. Samen
waren ze blij, om God. Hij was hun
goede Vader.
Zij waren zijn goede kinderen. Zo
waren ze heel gelukkig. Vooral als God
met hen sprak.

DE EERSTE RUSTDAG
God zag nu de aarde, de zee en de
hemel. Hij zag de bloemen het gras en
de bomen. Hij zag de vissen, de vogels
en de andere dieren. Hij zag Adam en
Eva, zijn kinderen. En Hij zag dat alles
zeer goed was.

Toen hield Hij op met scheppen. Zes
dagen had Hij gewerkt. Op de zevende
dag rustte God. Zo moeten de mensen
ook doen. Ze dagen werken en één dag
rusten. Rusten op zondag. Om God te
bedanken. Te danken voor alles wat Hij
geschapen heeft. Net als Adam en Eva.
Kijk maar op de plaat.

GOD DIENEN
God heeft Adam en Eva geschapen. En
alle mensen. Ook jou. Daar moet je Hem
voor bedanken. God blijft altijd voor je
zorgen. Hij zorgt dat je kunt zien en
horen. Ook dat je kunt praten en lopen.
Zonder God zou je dat niet kunnen. God
zorgt graag voor je. Hij is je goede
Vader. Je bent Zijn kind geworden bij
het Heilig Doopsel. Hij wil je heel
gelukkig maken. Hier op aarde. En
vooral later in de hemel. Je moet dan
alles doen, wat Hij wil. Je moet Hem
gehoorzaam zijn. Je moet Hem dienen.
Kijk nu maar eens naar de plaat. De
kinderen in de klas doen goed hun
best. Zij willen flink leren. Zo doen ze,
wat God wil. Zij dienen God.
Moeder staat te wassen. Ze zorgt goed
voor Vader en de kinderen. Zo wil God
dat. Moeder dient God.
Vader staat te schaven. Hij werkt hard
voor Moeder en de kinderen. God ziet
dat graag. Vader dient God.
De jongens voetballen. Ze spelen flink,
zonder ruzie. God wil dat zo. Het

worden sterke jongens. Zij dienen God
ook.
Een schilder maakt een schilderij. Hij
schildert voor zijn plezier. Mag dat van
God? Natuurlijk. God heeft gezorgd, dat
hij dat kan. En God wil, dat hij
daardoor de mensen helpt en gelukkig
maakt. Zo dient hij God ook.
Een ziekenzuster helpt een zieke. God
wil, dat wij elkaar helpen. Dat wij goed
zijn voor anderen, vooral voor de
zieken. Dan dien je God héél fijn.
Weet je, wat God dienen is? Ik zal je het
nog eens zeggen: doen, wat God wil. En
wat wil God van je? Dat je eerbiedig
bidt, dat je gehoorzaam bent thuis en
op school, dat je goed leert, dat je
vriendelijk bent voor iedereen, dat je
altijd eerlijk bent. Dan dien je God
goed. En dan maakt Hij je gelukkig.
Hier op aarde. En later in de hemel.
God heeft mij geschapen om Hem te
dienen en daardoor in de hemel te
komen.

GOD IS OVERAL
God is in die hemel. Hij is in de kerk, in
huis, in school en op straat. Hij is
overal. Om je gelukkig te maken. Nu je
dit leest, is God bij je. Loop je op straat:
de goede God is bij je. Zit je in school:
Hij is er ook.
Lig je in bed: Hij is er ook. Hij is bij je
om je gelukkig te maken.
God ziet en weet alles. God ziet, wat je
nu doet. Hij weet, wat je denkt. Denk
maar veel aan goede dingen. Dan is Hij
heel blij. Ben je ziek, Hij weet het. Hij
zal je helpen. Dan kun je beter tegen de
pijn.
Kijk nu eens naar de plaat. Daar zie je
het oog van God. Dat betekent, dat Hij
alles ziet, dat Hij alles weet. Een
missionaris gaat naar zijn negers. Hij
bidt onderweg de rozenkrans. Geen
mens komt hij tegen. Niemand ziet het,
maar God wel.

God weet ook, wat je wil doen. Jan is
alleen in de kamer. Hij ziet daar een
trommel staan. Er zit iets heel lekkers
in.
Hij kijkt rond, of niemand hem ziet. Hij
wil wat uit de trommel halen. Die
domme jongen denkt er niet aan, dat
God het wel ziet.
Je weet niet, wat andere mensen
denken. God weet dat wel. Daar zit een
moeder bij haar ziek kind. Zij denkt:
“Zou mijn kind doodgaan?” Ze is erg
bedroefd. Ze bidt veel voor haar kind.
God ziet en weet dat alles. Hij zal doen,
wat het beste voor haar kind is.
Je bent nergens alleen. Waar jij bent, is
God ook. Hij ziet en weet al het goede,
dat je doet. Hij weet ook, of je braaf
bent. Hij weet ook of je kwaad doet, of
je kwaad denkt, of je kwaad wil doen.
God ziet en weet alles.

ER ZIJN DRIE GODDELIJKE PERSONEN
Je weet nu al dat God alles heeft
geschapen, dat Hij overal is, dat Hij
alles ziet er weet. Je weet ook dat God
in je woont. Je kunt dat niet begrijpen.
Het is een geheim. Je weet dat van God
Zelf. Je gelooft het.
Jezus heeft ons ook geleerd, dat er in
God drie Personen zijn: God de Vader,
God de Zoon en God de Heilige Geest.
Drie Personen en toch maar één God.
We noemen dat: het geheim van de H.
Drie-één-heid.
Kijk nu eens naar de plaat. Jezus staat
daar in het water. Dat water heet de
Jordaan.
De H. Johannes giet water uit over het
hoofd van Jezus. Ook zie je de Heilige
Geest. Hij ziet eruit als een duif. Uit de

hemel komt een stem: “Deze is mijn
welberminde Zoon.” Er staan veel
mensen bij. Ze horen het allemaal.
God de Vader is heilig. God de Zoon is
even heilig. God de Heilige Geest is
even heilig. God de Vader is machtig.
God de Zoon is even machtig. God de
Heilige Geest is even machtig. Zij
hebben alle drie alles geschapen. Je
bent gedoopt: In de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Toen
kwam de H. Drieëenheid in je ziel
wonen. Die maakte je ziel heilig.
Daarom houdt God zoveel van je. Je
bent zijn kind en zijn vriend. Daarom
kun je in de hemel komen.
Er zijn drie goddelijke Personen: de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

WIJ MAKEN EERBIEDIG HET H. KRUISTEKEN
Als je het h. kruisteken maakt laat je
zien dat je gelooft in de H. Drieëenheid.
Je zegt dan: in de Naam van de Vader,
en de Zoon en de Heilige Geest, amen.
Dat wil zeggen: ik ben helemaal van
God. Maak het kruisteken altijd heel
langzaam en heel eerbiedig.
Op de plaat staat wanneer je een
kruisteken moet maken. Op de eerste
plaats, als je wakker wordt. Je wil dan
zeggen: alles, wat ik vandaag doe, doe
ik voor God.
Voor het eten maak je een kruis. En
ook daarna. Om God voor alles te
danken. Moeder maakt een kruis over
het brood, om God te bedanken.
Kom je een kerk binnen, dan maak je
een kruis, om beter te bidden. Op het

eind van de H. Mis geeft de priester de
zegen. Je maakt dan een kruisteken.
Dat wil zeggen: je wil alles die dag doen
tot eer van God.
Voor de les begint, maak je ook een
kruisteken. Je vraagt dan aan God, om
goed je best te doen en flink te leren.
Voor je naar bed gaat vraag je een
kruisje aan vader of moeder om hun
zegen te vragen. Boven je bed hangt
een bakje met wijwater. Daarmee maak
je een kruisteken, voor je in bed stapt.
Op het laatste plaatje zie je een duivel.
Die zegt tegen de jongen: “Steel maar
gerust.” De jongen maakt een kruis. De
duivel vlucht gauw weg.
Ik moet altijd een mooi kruis maken.

DE ENGELEN EN DE DUIVELS
God heeft Adam en Eva geschapen. Dat
weet je al. Maar Hij heeft ook engelen
geschapen. Nog voor Adam en Eva.
Engelen hebben geen lichaam. Het zijn
geesten Net als de zielen van de
mensen. Je kunt er geen plaatje van
maken. Toch doen de mensen dat Weet
je waarom? Om veel aan de engelen te
denken.
God heeft veel engelen geschapen. Heel
veel. Je kunt ze niet tellen. God maakte
die engelen heel gelukkig. Weet je hoe?
Hij kwam in hen wonen. Net als in de
zielen van Adam en Eva. Kon God hun
nog meer geluk geven? Ja! In de hemel.
Maar dan moesten ze God goed dienen.
Lucifer was één van de mooiste
engelen. Hij was heel wijs. Maar niet zo
mooi en wijs als God. Hij wilde alles
beter weten dan God Zelf. Was hij nu
gehoorzaam aan God? Helemaal niet.
Hij wilde Hem niet meer dienen. En
veel andere engelen ook niet. Dat was
heel erg.
Maar niet alle engelen waren zo slecht.
Michaël was een goede engel. Hij was
even mooi en even wijs als Lucifer.

Maar Michaël wilde niet slecht zijn. Hij
wilde God goed dienen. En heel veel
andere engelen wilden dat ook. Wat
gebeurde er met Lucifer? En met de
andere boze engelen?
God, die in hen woonde, ging weg! Hij
kon niet langer wonen in die boze
engelen. Was Lucifer nu nog gelukkig?
Neen, want hij was God kwijt. En dan
ben je heel ongelukkig. En… God kwam
niet meer in hem terug. De engelen
gingen vechten. Michaël en de goede
engelen tegen Lucifer en de kwade. De
goede engelen wonnen het. Ze dreven
de kwade engelen naar de hel. Kijk
maar naar de plaat. Als je in de hel
komt, ben je God voor altijd kwijt. Is
dat erg? Erger dan doodgaan? Veel
erger! Het is het ergste, wat er
gebeuren kan. De boze engelen heten
nu duivels.
Wat gebeurde er met de brave engelen?
Zij mochten voor altijd bij God zijn in
de hemel. Zo beloonde God de goede
engelen. Zij waren voor altijd gelukkig.
De goede engelen zijn in de hemel. De
slechte engelen moesten naar de hel.

DE H. ENGELBEWAARDER
God woonde in de goede engelen. Dat
weet je nog wel. Maar God woont ook
in jouw ziel. Vergeet dat nooit. God
woont in je ziel met zijn goddelijk licht.
Dat licht is mooier dan de lamp. Ook
mooier dan de zon. Veel mooier. Kan
dat licht uit je ziel weggaan? Ja. Bij
Adam en Eva ging dat weg omdat ze
God zo slecht dienden. Er was geen
goddelijk licht meer in hun ziel.
Het was er heel donker. Maar jij hebt
het nog. Zorg er goed voor. God heeft
een engel naar je gestuurd, om dat
goddelijk licht te bewaren. Die engel
heet je engelbewaarder. Hij helpt je,
om goede dingen te doen. Het goddelijk
licht wordt dan mooier.
Het gaat dan zeker niet weg. Die duivel
is daar niet blij om. Hij wil dit goddelijk
licht weg hebben. Dat gebeurt door de
doodzonde. Hoe probeert de duivel
dat? Hij bekoort je.
Hij stookt je op om dagelijkse zonde te
doen. Van dagelijkse zonden probeert
hij je dan langzamerhand tot
doodzonde te brengen. Kijk eens naar
de plaat. Daar staat een kar vol appels.
De koopman slaapt. Piet komt voorbij.
“Pak er een”, hoort hij vanbinnen. Wie
zegt dat? Wie bekoort hem? De duivel!
Maar Piet hoort nog wat. “Niet doen,

Piet! God wil dat niet.” Wie zegt dat?
Zijn engelbewaarder. Daar wil Piet naar
luisteren. Hij pakt geen appel. Piet zijn
ziel wordt nu mooier. Zo beschermt de
Engelbewaarder je ziel en ook je
lichaam.
Lang geleden leefde er een man. Hij
heette Tobit. Zijn zoon heette Tobias.
Die moest eens op reis. Heel ver. Tobias
dacht= “De reis is gevaarlijk. Ik neem
iemand mee.” Hij vond een man. Die
moest ook zo ver op reis. De man
heette Rafael. Het was een engel. Maar
dat wist Tobias niet. De engel zag er
heel gewoon uit. God had hem
gestuurd, om Tobias te bewaren. Zij
gingen nu samen op reis. Ze kwamen
langs een groot water. Daar ging Tobias
zijn voeten wassen. Maar een vis wilde
hem bijten. Dat zie je op de onderste
plaat. Tobias riep: “Heer! Heer! Pak de
vis bij de kop”, zei Rafaël. Dat deed
Tobias. En de vis beet niet. Zo
beschermde de engel Tobias. Zo
beschermt je engel jou ook. Je krijgt
dan niet zo gauw een ongeluk. Denk
veel aan je Engelbewaarder.
Bid dikwijls tot hem, ‘s morgens en ‘s
avonds. “Mijn H. Engelbewaarder,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.
Amen.” Dan helpt hij je zeker.

ADAM MAAKT ALLE MENSEN ONGELUKKIG
Adam en Eva woonden in het Paradijs.
Het was een mooie, grote tuin. Zie
maar op het plaatje. Het was er heel
fijn. De zon scheen heerlijk. Bloemen
en bomen groeiden er overal. De dieren
waren niet wild. Ze zouden Adam en
Eva geen pijn doen. God wilde, dat alles
zo zou zijn. Niet alleen voor Adam en
Eva, maar ook voor alle andere
mensen. Ze konden dan zien hoe goed
God voor ons is.
Adam en Eva waren nooit ziek. Ook
hadden ze nooit pijn. Ze zouden nooit
sterven. Hun lichaam was mooi en
sterk. Maar hun ziel was nog mooier.
Dat moest ook. Want God met Zijn licht
woonde erin. Dat maakte Adam en Eva
zo gelukkig. Zij waren blij met God. En
God was blij met hen. Hij noemde
Adam en Eva zijn goede kinderen en
vrienden. Onthoud dat goed: Adam en
Eva waren kinderen en vrienden van
God. Zou God hen nog blijer kunnen
maken? Ja! In die hemel. Daar konden
ze ook komen. Maar dan moesten ze
God dienen. Ze moesten gehoorzaam
zijn. Zouden Adam en Eva dat willen?
God wilde het weten.

Hij sprak: “Van alle bomen in het
paradijs mogen jullie eten. Maar van
één boom moeten jullie afblijven.” En
God wees die ene boom aan.
Adam en Eva konden nu laten zien of
ze God wilden eren en dienen. God
waarschuwde nog: “Als je daarvan eet,
zul je sterven.” Adam en Eva hadden
het goed gehoord. Maar de duivel ook.
Hij was jaloers op hen omdat God in
hen woonde. Zij waren kinderen en
vrienden van God. En hij niet.
Nu wilde de duivel hen ook ongelukkig
maken. En alle mensen. De duivel
kroop in een slang. Toen ging hij in de
verboden boom zitten. Juist kwam Eva
daar voorbij. Opeens hoorde ze praten.
Dat deed de duivel in de slang. “Eva”,
riep de duivel, “waarom eet je niet van
deze boom?” “Ik wil gehoorzaam zijn,”
zei Eva. “Als ik ongehoorzaam ben, zal
ik sterven.” “Eet er maar gerust van. Je
wordt dan even wijs en machtig als
God,” zei de duivel. Eva geloofde hem.
En ze at van de vrucht. Toen gaf ze de
verboden vrucht aan Adam. Hij at er
ook van. Adam en Eva waren erg
ongehoorzaam. Nu hadden ze een grote
zonde gedaan.

DE GEVOLGEN VAN DE ERFZONDE 1
Adam en Eva waren erg ongehoorzaam
geweest. Ze hadden God niet gediend
en geëerd. Verschrikkelijk. God met
zijn licht kon niet meer in hen blijven.
Hij moest weg uit hun ziel. Het werd er
duister en zwart. Donker en vuil van de
zonde. Was dat de schuld van God?
Natuurlijk niet. Ze waren geen
vrienden meer van God. Adam was heel
bedroefd. Kijk maar op de plaat.
Eva beefde van angst. De blijheid was
weg. Ze waren niet gelukkig meer. Dat
kon ook niet. Wie zonde doet, is nooit
gelukkig.
Voor straf werden Adam en Eva uit het
Paradijs gejaagd. Weg moesten ze. Weg
uit de heerlijke tuin. Het Paradijs is
alleen voor de vrienden van God. En
dat waren ze niet meer. Alles was
anders geworden. De dieren waren niet
tam neer. Ze wilden Adam en Eva pijn
doen. Prikkende distels en puntige
dorens groeiden op de aarde. Adam en

Eva zouden hard moeten werken om
eten te krijgen. Ze zouden last hebben
van koude en hitte. En weten wat pijn
en verdriet is. En eens zouden ze
sterven. Zo had God het gezegd. Je weet
dat nog wel.
En konden ze nu in de hemel komen?
Neen, dan moest God in hen zijn met
zijn goddelijk licht. De hemel werd
gesloten. Je ziet dat op de onderste
plaat. Dicht was die deur. Voor Adam
en Eva en voor alle mensen. Dat was
een heel erge straf. Dat kwam van hun
zonde. De duivel danste van plezier.
Dat zie je ook op de plaat. Door de
zonde van Adam en Eva was de hemel
voor alle mensen gesloten.
Adam en Eva waren nu vijanden van
God. De andere mensen ook. Als wij op
de wereld komen, hebben wij de
erfzonde. Donker is het dan in de ziel.
God met zijn licht is er niet in. Dat is
heel erg.

DE GEVOLGEN VAN DE ERFZONDE 2
Eerst hadden Adam en Eva een mooie,
sterke ziel. Na de zonde werd de ziel
zwak. Ze konden nu veel gemakkelijker
kwaad doen. Ook jij! Door de erfzonde.
Je wordt geboren met een zwakke ziel.
Het is moeilijk, om altijd het goede te
doen. Het is niet gemakkelijk, om
steeds gehoorzaam te zijn.
In het Paradijs was het werken
gemakkelijk en plezierig. Na de zonde
niet meer. Voor jou ook niet. Na de
erfzonde is het werken lastig. Kijk
maar eens op de plaat. Die mannen
werken hard. Ze duwen de zware kar
omhoog tegen de brug.
Door de zonde is er ook pijn en verdriet
in de wereld gekomen. Dat merkten
Adam en Eva. Ze dachten aan het
Paradijs. Daar waren ze altijd blij en
gelukkig. Wij hebben ook weleens pijn
en verdriet. Hoe komt dat? Door de
erfzonde. Kijk maar weer op de plaat.
Het meisje heeft veel pijn. Moeder

heeft verdriet, omdat haar kind zo
lijdt. Dat alles komt door de zonde.
God had eens gezegd: “Als je van die
boom eet, zul je sterven.” Adam en Eva
hebben gegeten en zijn gestorven. Jij
bent ook geboren met de erfzonde. Jij
moet ook sterven. Je kunt ook jong
sterven. Dat zie je op het laatste
plaatje. De jongens van de klas gaan
hun vriendje Jan begraven. Iedereen
komt aan de beurt. Dat is de schuld van
de erfzonde. Alle mensen moeten
sterven.
Adam en Eva hebben naar de duivel
geluisterd. Ze deden groot kwaad. Ze
maakten zichzelf ongelukkig. En alle
andere mensen. Luister nooit naar de
duivel. Hij is je grootste vijand. Hij
maakt je ongelukkig. Luister altijd naar
God. Hij is je goede Vader. Hij maakt je
gelukkig. Hier op aarde. Maar vooral
later in de hemel.

WAT GOD AAN ADAM EN EVA BELOOFDE
De duivel was blij. Hij had de mensen
arm gemaakt en ongelukkig.
Voor altijd! Maar dat had hij mis. Adam
en Eva hadden spijt over hun zonde.
God zag dat. Hij dacht ook aan alle
mensen die na Adam en Eva zouden
komen. En God zei: “Ik zal de mensen
helpen. Ik zal een Verlosser sturen. Die
zal de zonde wegnemen. Hij zal de
hemelpoort weer open maken.” Tegen
de duivel zei God: “Er zal een vrouw
komen met een Kind.” Die vrouw is
Maria. Dat Kind is God de Zoon. Hij zal
de duivel overwinnen. Op de plaat staat
Maria tussen God en Adam en Eva. Zij
draagt haar Kind op de armen. Dat is
God de Zoon. Toen Adam en Eva dat
hoorden, waren ze toch weer een
beetje blij bij al hun verdriet. Zij wisten
nu dat er een Verlosser zou komen, dat
God hun zonden vergaf, dat ze weer
vriend van God werden, dat ze later in
de hemel konden komen.

Het duurde heel, heel lang voor de
Verlosser kwam. In die lange tijd zei
God dikwijls: “Er zal een Verlosser
komen.” Dat beloofde God ook aan
Abraham. Je kunt het op de tweede
plaat zien.
God zei eens tegen Abraham: “Gij moet
uw zoon Isaak offeren.” Abraham vond
dat heel erg. Hij was diepbedroefd.
Toch gehoorzaamde hij. Abraham ging
naar een berg. Daar maakte hij alles
klaar voor het offer. Isaak droeg zelf
het hout voor het altaar. Daarop zou hij
geofferd worden. Zo lijkt hij op Jezus.
Weet je waarom? Jezus droeg ook Zelf
het kruishout Abraham offerde zijn
zoon Isaak. God de Vader offerde Zijn
Zoon Jezus, om ons te verlossen. Toen
Abraham zijn jongen wilde doden
kwam er een engel uit de hemel. Hij
zei: “Doe het kind geen kwaad. God is
tevreden omdat gij zo gehoorzaam
zijt.” God beloofde opnieuw de
Verlosser aan Abraham. Die zou
geboren worden uit zijn familie.

DE VERLOSSER IS GOD DE ZOON
Kijk eens op de volgende plaat. In de
hemel zie je God de Vader. Hij heeft de
wereldbol in zijn hand. Hij draagt een
kroon op het hoofd. En de koningsstaf
in de hand. Hij is de Schepper en Heer
van hemel en aarde. Zie je God de
Zoon? Hij heeft zijn zetel verlaten. Een
engel heeft zijn kroon en mantel
aangenomen. Hij biedt Zich aan, aan
God de vader, om mens te gaan
worden. Hij wil op aarde komen om
voor de mensen te lijden. Ja, Hij zal
veel lijden en eenmaal sterven aan het
kruis. Dat weet Hij. Toch wilde God de
Zoon mens worden. Zo wilde Hij Vader
eren en dienen en ons weer gelukkig
maken. Een andere engel toont Hem
een kruis. Met uitgestrekte armen gaat
Hij naar dat kruis toe. Zo verlangt Hij
ernaar ons te verlossen. Tussen de

tronen van God de Vader en God de
Zoon, zweeft de Heilige Geest. Hij ziet
eruit als een duif.
Onderaan de plaat zie je Jezus aan het
kruis. Hij sterft voor ons. Naast het
kruis staat Maria. Zij lijdt mee met haar
Jezus. Zij vindt het goed, dat Hij sterft
om ons te verlossen. Ik bedank U,
Maria. Naast Maria staat Johannes. Hij
troost haar. Ook zie je Maria
Magdalena. Zij hield heel veel van
Jezus. Zij is ook bedroefd, omdat haar
lieve Jezus pijn lijdt. Er staat ook nog
een soldaat. Hij steekt twee vingers op
en zegt: “Deze Man is de Zoon van
God.” De hemel is nu weer open. Wij
kunnen erin komen. Maar dan moeten
we God trouw eren en dienen. Net als
Jezus.

WIE JEZUS CHRISTUS IS
Jezus Christus is God de Zoon, die voor
ons mens geworden is. Hij kwam ons
verlossen. Hij maakte ons weer
vrienden van God.
Op de plaat zie je de geboorte van
Jezus. De grote, almachtige God werd
een klein Kindje, zoals jij eens was.
Hij is geboren in een stal. Hoe kwam
dat? Luister! Maria en Jozef waren op
reis naar Betlehem. Ze wilden daar
slapen, maar er was nergens plaats
voor hen. Toen vonden ze buiten
Betlehem een grot.
Die gebruikten de herders voor de
beesten, als het koud was. In die stal
waren geen deuren en geen ramen. Het
was er vochtig en koud. Daar werd de
kleine Jezus geboren. Het Kindje
schreide van de kou. Maar Maria had
geen wiegje. Geen zacht bedje en
warme dekentjes. Zij wikkelde de
kleine Jezus in een linnen doek. Ze
legde Hem op wat stro in een krib. Dat
was een voederbak voor de dieren. Zo
begon Jezus nu al te lijden. Zie je de
herders met hun lammetjes? En de
kinderen met hun appels? God had aan
de herders een engel gezonden. Die zei:

“Ga naar Betlehem. Daar is de
Verlosser geboren. Het is een klein
Kindje in doeken gewikkeld. Het ligt in
een kribbe.” Ze hebben het Kindje
gevonden en ook wat voor Hem
meegebracht. Een herder speelt op zijn
fluit voor de kleine Jezus. De geboorte
van Jezus vieren we met Kerstmis.
Later, als Jezus groot is, gaat Hij weg
van Maria. Sint-Jozef is dan al
gestorven. Jezus leert dan de mensen,
hoe zij in de hemel kunnen komen. Hij
wijst hun de weg naar zijn Vader. Dat
zie je linksboven op de plaat.
Aan het einde van Zijn leven sterft
Jezus aan het kruis. Hij offert Zijn
leven, om onze zonden weer goed te
maken. Door zijn kruisdood heeft Jezus
ons verlost. Dat zie je rechtsboven op
de plaat.
God de Vader strekt Zijn armen uit. Hij
wil zeggen: “Kom maar. Jullie zijn weer
mijn kinderen en mijn vrienden.” Nu
kunnen alle mensen weer in de hemel
komen: jong en oud, arm en rijk. Maar
dan moeten ze God trouw eren en
dienen.

MARIA, ONZE MOEDER
De kleine Jezus had een Moeder. Net als
alle andere kinderen. Zij was de
heiligste van alle vrouwen. Ze heette
Maria. Zij woonde te Nazaret. Daar bad
ze heel veel. Zij vroeg, dat de Verlosser
gauw zou komen. Op een keer was zij
weer in haar kamertje aan het bidden.
Eensklaps straalde daar een hemels
licht. Een prachtige engel stond voor
Maria. Het was de engel Gabriël. Hij zei:
“Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u; gij zijt de gezegende
onder de vrouwen.”
Maria schrok. Maar de engel zei:
“Vrees niet, Maria. God heeft mij
gezonden. Ik kom u vragen, of gij de
moeder wilt worden van de Verlosser.”
Maria wist niet wat zij hoorde. Wat een
grote eer! Dat verdiende zij niet. Maria
durfde niet goed ja zeggen. Maar toen
zei de engel: “De Heilige Geest zal u
helpen.” Daarna boog Maria het hoofd
en zei: “Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord.” Dat wil

zeggen: Ik ben niet waard om de
moeder van God te worden. Maar ik wil
alles, wat God wil. Toen daalde de
Heilige Geest neer en werd Maria de
moeder van Jezus en ook van ons.
Toen Jezus aan het kruis hing, stonden
daar zijn moeder en de apostel
Johannes. Jezus keek naar Johannes. En
toen naar Maria. Hij zei tegen Maria:
“Ziedaar uw Zoon.” Tegen Johannes zei
Hij: “Ziedaar Uw Moeder.” Zo werd
Maria ook jouw moeder. Zij houdt veel
van je.
Zij helpt je, om een goed kind van God
te zijn. Alles wat zij vraagt, kan zij van
God krijgen. Bid daarom veel tot Maria.
Bid dikwijls je rozenkrans. Draag het
scapulier. Vergeet niet je drie
Weesgegroetjes, ‘s morgens en ‘s
avonds.
Zeg daarbij: “Door Uw Onbevlekte
Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn
lichaam en heilig mijn ziel.”

JEZUS VAN NAZARET
Jezus bleef niet lang in Betlehem. De
boze koning Herodes wilde Hem doden.
Toen vluchtten Jozef en Maria met hun
Kindje. Ze gingen naar een ver land.
Dat land heette Egypte. Daar bleven ze
een hele tijd. Toen Herodes dood was,
zei een engel tegen Jozef: “Ga maar
weer terug naar uw land. De wrede
koning leeft niet meer.” Ze gingen op
weg. Maar niet naar Betlehem. De
nieuwe koning was ook slecht. Ze
gingen naar Nazaret. Daar had die
koning niets te zeggen. Jezus leefde
daar als een gewoon kind. Net als jij.
Hij was heel gehoorzaam en lief voor
Jozef en Maria. Hij leert jou, hoe je God
moet eren en dienen.
Jezus is ons voorbeeld. Kijk nu maar
eens naar de verschillende plaatjes.
Midden in Nazaret stond een diepe
waterput. Daar gingen de mensen
water halen met een kruik. Als Maria

aan Jezus vroeg, dat ook te doen,
gehoorzaamde Hij direct. Zo diende en
eerde Hij God.
Piet is buiten aan het spelen. Moeder
roept hem naar binnen. Hij
gehoorzaamt direct. Zo eert en dient
Piet God. Als Jozef aan het werk was,
ging Jezus hem helpen. Toen Hij klein
was, raapte Hij de krullen op. Toen Hij
groter werd, timmerde Hij ook mee.
Zo moet ook jij vader en moeder graag
helpen. Hier helpt Annie moeder met
tafel dekken. Dat ziet God graag. Zo
eert en dient zij God.
De kleine Jezus was goed en vriendelijk
voor iedereen. Hij speelde blij met de
kinderen uit zijn dorp. Zo moet jij ook
goed zijn voor iedereen, en zonder
ruzie met anderen spelen. Zo eer en
dien je God, en wordt het goddelijk
licht in je ziel steeds mooier.

JEZUS LAAT ZIEN, DAT HIJ GOD IS
Jezus was nu dertig jaar oud. Hij ging
weg van Maria. Aan de mensen ging Hij
leren, hoe zij God moesten dienen. Hij
zei hun wat zij moesten doen om
gelukkig te zijn. Hier op aarde en later
in de hemel. Jezus had ook helpers. Die
waren met twaalf man. Zij heetten:
apostelen.
Vooral toen Jezus dood was, moesten
ze veel preken. Ze wisten, dat Jezus God
is. Veel mensen wisten dat niet.
Jezus deed veel wonderen. Op de plaat
staan er maar vier. Toch heeft Jezus er
veel meer gedaan. Men bracht Hem
eens een man, die lamme benen en
voeten had. Geen dokter kon hem
genezen. Jezus zei: “Neem je bed op en
ga naar huis.” De man kon ineens staan
en lopen. Zo machtig is Jezus.
Op de weg kwam Hij eens een blinde
tegen. De arme man had nooit kunnen
zien. Het was altijd donker voor hem.
Geen dokter kon zijn ogen genezen.
Jezus nam een beetje slijk en streek dat

over de ogen. “Ik zie! Ik zie!” riep de
man blij. Zo machtig is Jezus.
Eens zat Jezus in een boot. Hij had de
hele dag gepreekt en was heel moe. Hij
viel in slaap. Ineens werd de lucht
donker. Het begon heel hard te waaien.
Het water werd wild. De boot sloeg
bijna om. En Jezus sliep maar door. De
apostelen werden bang. Ze maakten
Jezus wakker. “Heer, red ons, wij
vergaan!” Jezus stond kalm op. Hij
strekte Zijn handen uit. Ineens was het
water weer rustig. Zo machtig is Jezus.
Jezus wandelde eens met zijn apostelen
dicht bij een stad. Daar kwam een
begrafenis aan. Achter de baar liep een
vrouw. Zij schreide heel erg. Haar
jongen was gestorven. Jezus kreeg
medelijden. Hij zei tegen de dragers:
“Sta stil!” Toen nam Hij de jongen bij
de hand. Hij zei: “Jongeling, Ik zeg u,
sta op!” De dode werd weer levend.
Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.
Zo machtig is Jezus. Veel mensen
geloofden toen, dat Hij God is.

WAT JEZUS VOOR DE MENSEN DEED
Adam en Eva konden hun zonde niet
goed maken. Ook niet alle mensen
tesamen. Jezus heeft dat voor ons
gedaan. Hij heeft ons weer kind en
vriend van God gemaakt. Daardoor kun
je nu in de hemel komen. Jezus heeft
daar veel voor geleden. Dat lijden
begon al in Betlehem. Daar leed Hij kou
en armoe. Hij is altijd arm willen
blijven. Toen Hij de mensen ging leren,
had Hij dikwijls dorst en honger. Ook
was hij vaak vermoeid. Hij deed de
mensen alleen maar goed.
Toch wilden velen niet geloven, dat Hij
God is. Jezus had daar veel verdriet
van. Op het laatst zeiden veel mensen,
dat Hij een bedrieger was. Waarom?
Omdat Hij Zich noemde: De Zoon van
God. Daarom moest Hij sterven.
Judas, één van zijn apostelen, hielp de
vijanden van Jezus. Hij hielp Hem
gevangennemen. Dat gebeurde in de
Hof van Olijven. Daar was Jezus aan het
bidden. Dat zie je op de eerste plaat. Als
God wist Jezus, wat Hij moest lijden. Als
mens was Hij daar bang voor. Zo bang,
dat Hij van angst water en bloed
zweette. Hij deed zijn armen wijd uit
elkaar en vroeg zijn Vader Hem te
helpen. Toen stuurde zijn Vader een

engel uit de hemel. Die troostte Jezus
en maakte Hem sterk.
Kijk nu eens naar het tweede plaatje.
Wat zie je daar? De soldaten spotten
met Jezus. Ze doen net, of Hij koning is.
Zie je die rode mantel? Dat is zijn
koningsmantel. En die doornenkroon?
Die rietstok is de staf van de koning. De
soldaten komen Hem nu groeten. Dat
doen ze alleen om te spotten. Ze
spuwen Hem in het gezicht. Ze slaan
heel hard op de kroon. Dat doet die
arme Jezus veel pijn. Maar Hij wil het
verdragen. Voor de zonden van alle
mensen. Ook voor die van jou! Om alles
weer goed te maken. Toen moest Jezus
Zijn kruis dragen. Het deed Hem erg
veel pijn. Ineens zag Hij zijn Moeder
staan. Kijk maar op het derde plaatje.
Wat lijdt die arme moeder. En zij mag
haar Kind niet helpen. Maria lijdt mee
voor jou! Met Jezus samen wil ze alle
mensen weer vrienden van God maken.
Jezus heeft veel voor ons geleden. Uit
liefde en dankbaarheid bidden we de
kruisweg. Dat zie je op het vierde
plaatje. Doe dat ook dikwijls. Dat ziet
Jezus graag. Hij helpt je dan om niet
gauw te klagen, als je pijn en verdriet
hebt.

JEZUS OFFERT ZICH VOOR ONS AAN HET KRUIS
Adam en Eva wilden God niet eren en
dienen. Dat was erg ondankbaar van
hen. Ze joegen God uit hun ziel weg. Ze
waren geen vrienden meer van God. De
hemel was gesloten. Op aarde hadden
ze veel pijn en verdriet. Eenmaal
moesten ze sterven. Alle mensen waren
ongelukkig. Door die ene zonde van
Adam en Eva. Was daar niets aan te
doen? Neen! Adam en Eva konden hun
zonde niet goed maken.
Alle mensen tesamen ook niet. Dat kon
er maar één: Jezus. Want Jezus is God
en mens. Hij is voor ons mens
geworden. Hij stierf aan een kruis. Dat
was een groot offer. We noemen dat
het H. Kruisoffer. Jezus gaf toen aan

Zijn Vader de grootste eer. AIIe mensen
werden weer vrienden van God.
Je kunt dat allemaal zien op de plaat.
Kijk maar heel goed. Zie je die engel
ook? Hij maakt de hemelpoort open.
Nu mogen we er gelukkig weer in. Door
zijn lijden en dood heeft Jezus ons
verlost. Bedank Jezus maar eens echt
daarvoor. Bid dikwijls wat hier staat:
"Jezus, ik ben helemaal van U. Ik ben
van U, als ik leer. Ik ben van U, als ik
speel. Ik ben van U, als ik wakker ben
en als ik slaap. Laat mij altijd van U
zijn, vooral als ik sterf. Dan mag ik met
U, Jezus, naar de hemel. Want wie
gedoopt is, hoort bij U. U brengt me
dan bij de Vader en de Heilige Geest.
Daar ben ik voor altijd gelukkig."

JEZUS IS VERREZEN
Jezus is op Goede Vrijdag gestorven en
begraven. Nog waren de slechte Joden
niet gerust. Ze waren bang.
Weet je waarvoor? De Joden dachten:
De apostelen kunnen weleens komen
en het lichaam van Jezus wegnemen. Ze
zouden dan zeggen: Hij is niet meer in
het graf. Hij is verrezen. Daarom zetten
ze soldaten bij het graf. Die zouden wel
zorgen, dat het niet gebeurde.
Het was zondagmorgen. Nog heel
vroeg. Langzaam kwam de zon op.
Ineens gebeurde het grootste wonder.
Jezus bracht zijn heilige Ziel in zijn
heilig Lichaam. Hij maakte Zichzelf
levend. Christus verrees! Het graf bleef
gesloten. Toch kwam Jezus naar buiten.
Zomaar dwars door de steen. Kijk maar
eens goed op de plaat. Zie je zijn
lichaam blinken? Zijn kleren zijn wit
als sneeuw. En zie je de wonden van
Jezus ook? In zijn zijde, zijn handen en
voeten? Ze zijn nu heel mooi. Ze doen
geen pijn meer. Het lijkt wel, of er
stralen uit komen. Het Lichaam van
Jezus is zo heerlijk dat de soldaten
niets meer kunnen zien. Ze vallen
achterover. Ze houden het schild voor
hun gezicht. Zie maar op de plaat. Dan

lopen ze vol angst hard weg. Jezus bleef
niet bij het graf. Hij verscheen aan
Maria en de apostelen. Hij sprak met
hen. Ze zagen allemaal, hoe mooi Hij
was.
Wij vieren de verrijzenis van Jezus op
het feest van Pasen.
We zijn blij, dat Jezus zo gelukkig is.
Wij zijn ook blij, omdat Jezus ons
verlost heeft. Jezus kan nu alle mensen
naar de hemel brengen. Hij geeft ons
alles weer terug, wat we door de zonde
verloren hebben. Hij helpt ons, om God
te eren en te dienen. Als we dat doen,
zal Jezus ons, ook na onze dood, levend
maken. Dan zullen we uit het graf
opstaan. Dan zal ook ons lichaam
blinken. Dan zijn we voor altijd
gelukkig bij God. Geen lijden meer.
Geen dood meer. Eeuwig gelukkig in de
hemel.
Op zondagmorgen is Jezus verrezen.
Daar moet je iedere zondag aan
denken.
Denk daaraan, als je naar de H. Mis
gaat. Vraag dan aan God Hem altijd
goed te eren en te dienen. En zo in de
hemel te komen.

ONZE VERRIJZENIS
Onder de plaat staat: "Ook wij zullen
eens verrijzen." Ja, alle mensen moeten
sterven. Maar zij zullen ook eens
verrijzen. Weet je, wat dat betekent?
Alle mensen zullen eens uit hun graf
opstaan. Alle doden worden weer
levend. Net als Jezus. Eerst blazen de
engelen op een mooie trompet. Dat is
een bazuin. De mensen in hun graf
horen dat. Ze komen naar buiten, ze
verrijzen. Brave mensen en slechte
mensen. Kijk maar eens naar de plaat.
Zie je ze goed?
Die brave mensen hebben een mooi,
nieuw lichaam. Zij hebben geluisterd
naar Jezus en zijn priesters. In hun
leven hebben ze pijn gehad en verdriet.
Maar ze hebben dat geduldig
verdragen. Om God te eren en te
dienen. Nu zien ze blij naar Jezus en
zijn kruis. Het lijden is voorbij. Het
duurde maar kort. De vreugde duurt
heel lang, eeuwig.
Weet je ook, wie daar op de plaat
staan? Achter O.L. Vrouw: de H.

Franciscus, de H. Catharina, de H.
Willibrordus en de H. Koning Lodewijk.
Aan de andere kant staan: de H.
Johannes de Doper, de H. Petrus met
die twee sleutels, de H. Paulus met het
zwaard en de H. Dominicus.
Ze waren hier op aarde grote vrienden
van God. Nu staan ze dicht bij Hem. Het
zijn zijn beste vrienden. Ze gaan met
Jezus naar de hemel. Daar krijgen ze de
mooiste plaatsen. Met ziel en lichaam
zijn ze bij God. Ze zijn voor altijd
gelukkig!
Kijk nu eens naar de slechte mensen.
Hun lichaam is niet mooi. Bah! Hoe
lelijk! Ze hebben veel pijn en verdriet.
Ze wilden God niet eren en dienen. Ze
willen niet naar het kruis kijken. Daar
wilden ze niets van weten, toen ze nog
op aarde leefden. Ze gaan naar de hel.
Door eigen schuld! Daar moeten ze
altijd pijn lijden, naar ziel en naar
lichaam. Ze mogen God nooit zien. Dat
is hun grootste straf. Ook wij zullen
eens verrijzen, tot eeuwig geluk of tot
eeuwige straf.

JEZUS GAAT NAAR DE HEMEL
Na zijn verrijzenis bleef Jezus nog
veertig dagen op aarde. Toen ging Hij
naar de hemel terug. De apostelen
bleven op aarde achter. Die moesten
met zijn werk doorgaan. Ze moesten de
mensen leren, hoe ze in de hemel
kunnen komen. Jezus beloofde hen te
helpen. Hij zou hun de Heilige Geest
sturen. Met Maria, de apostelen en veel
andere mensen ging Hij naar de
Olijfberg. Toen ze daar waren, zegende
Jezus hen voor het laatst. Toen ging Hij
naar de hemel. Kijk maar op de plaat.
Steeds hoger steeg Hij, altijd hoger. Op
het laatst verdween Hij achter de
wolken. We noemen dat: de
Hemelvaart van Jezus. Dat gebeurde op
de veertigste dag na zijn verrijzenis.

Jezus is niet alleen teruggegaan naar de
hemel. Er waren veel zielen bij Hem.
Dat waren de zielen van brave mensen,
die voor Jezus gestorven waren. Ze
gingen met Hem mee de hemel binnen.
Het was een prachtige stoet. Zo zie je
op de plaat, rechts van Jezus: Adam en
Eva, Mozes, en Abel met zijn lammetje.
Aan de andere kant: de H. Jozef en
Abraham. Wat doen die engelen met
hun palmtakken? Ze gaan Jezus
tegemoet. Ze zingen en juichen. Zo
trekt de hele stoet naar God de Vader.
Daar zijn ze nu voor eeuwig gelukkig.
Ook voor jou heeft Jezus een plaats
klaar gemaakt. Als je braaf leeft, mag je
ook in de hemel komen. Jezus heeft dat
zelf beloofd. Maar vraag het ook voor
anderen. Vooral voor de zondaars en
de heidenen, die God niet kennen.

HET PINKSTERFEEST
Jezus was naar de hemel teruggegaan.
Maria met de apostelen gingen toen
naar de zaal van het Laatste
Avondmaal. Daar bleven ze samen
bidden, tot de Heilige Geest zou komen.
Wanneer dat gebeuren zou, wisten ze
niet. Negen dagen gingen voorbij.
Maria en de apostelen bleven maar
bidden. Toen kwam de tiende dag.
Ineens begon het heel hard te waaien.
Wat zou dat zijn? Tongen van vuur
kwamen uit de hemel. Boven Maria
zweefde zo'n tong. En ook boven de
apostelen. Je kunt dat op de plaat zien.
De Heilige Geest daalde neer.
Hij maakte van de apostelen heel
andere mensen. Ze begrepen toen
beter, wat Jezus hen vroeger geleerd
had. Ze waren ook niet bang meer voor
de Joden. Petrus, de eerste Paus, ging

naar buiten. Daar stonden heel veel
mensen. Ze hadden die storm ook
gehoord, rondom het huis.
Nieuwsgierig kwamen ze kijken. Je ziet
dat op de plaat linksboven. Toen Petrus
al die mensen zag, begon hij te preken
over Jezus. Veel mensen geloofden
toen, wat Petrus hun leerde. Ze hadden
spijt, dat ze Jezus dood gemaakt
hadden. Drieduizend mensen lieten
zich dopen. Dat zie je op de plaat
rechtsboven. Dat waren de eerste
christenen van de jonge Katholieke
Kerk. De Katholieke Kerk zie je
voorgesteld door de St. Pieterskerk te
Rome. Bovenaan op de plaat, in het
midden.
In Rome woont de Paus. Hij bestuurt de
Kerk in naam van Jezus. Met
Pinksteren kwam de Heilige Geest over
de Apostelen.

HET HEILIG DOOPSEL
Adam en Eva hebben grote zonde
gedaan. Dat weet je nog wel. Ze
verloren het goddelijk leven uit hun
ziel. Ze waren geen kinderen meer van
God. Later is Jezus gekomen. Hij heeft
alles weer goedgemaakt. Door zijn
lijden en dood. Voor alle mensen, ook
voor jou!
Die zonde van Adam en Eva krijgen alle
mensen. We noemen dat: de erfzonde.
Alle mensen worden ermee geboren.
Maria alleen had ze niet. Zij moest ook
moeder van God worden.
Toen je geboren werd, had je ook de
erfzonde in je ziel. Je was geen kind en
vriend van God. Maar vader en moeder
hebben je, zo gauw mogelijk, naar de
kerk laten brengen. Daar heeft de
priester je gedoopt. Dat zie je op de
plaat. De priester goot water over je
hoofd. En hij zei: "Ik doop u in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest." Toen ging de zwarte erfzonde
weg. Er kwam goddelijk licht in je ziel.
Ook kwam er goddelijk leven. Het licht
van de doopkaars betekent dat
goddelijk licht, licht van God zelf. Heel
je ziel straalt ervan ook al zie je dat
niet. Je bent nu van Jezus. Kijk maar op
de plaat. Jezus bracht God in je ziel.

Daardoor ben je een kind geworden
van de goede Hemelvader. Nu kun je
God eren en dienen als een goed
christen.
Door het Heilig Doopsel werd je op de
goede weg gezet. Die gaat naar de
hemel. Dat zie je boven op de plaat.
Maar dan moet je God goed blijven
eren en dienen. Is dat gemakkelijk?
Neen, door de erfzonde is je wil zwak
geworden. Je doet gemakkelijk kwaad.
Maar Jezus maakt je sterk. Hij brengt
goddelijk leven in je. Zo doen jullie het
samen: Jezus en jij. Maar dan moet je je
best doen. De Vader in de hemel is dan
tevreden. Hier op aarde al ben je dan
gelukkig met Jezus. Als je sterft, zal
Jezus je ontvangen met open armen.
Dat zie je ook op de plaat op het
bovenste gedeelte. Jezus brengt je dan
naar zijn Vader in de hemel. Daar ben
je voor altijd gelukkig. Zo gelukkig, als
je hier op aarde nooit kunt zijn.
Je bent natuurlijk heel blij, dat je
gedoopt bent. Bedank God er dikwijls
voor, vooral op je verjaardag. Er zijn
nog heel veel kinderen, die niet
gedoopt zijn. Jezus heeft graag, dat die
ook gedoopt worden. Daarom moet je
dikwijls bidden voor die kinderen.

BIDDEN
God is je Vader. Jij bent zijn kind. Je
moet God eren en dienen door te doen
wat Hij wil. Hij wil ook, dat je bidt.
Weet je, wat bidden is? Dat is spreken
met God. Je moet dat heel mooi doen
en heel eerbiedig. Jezus gaf Zelf het
voorbeeld. Midden op de plaat zie je
dat. Jezus bidt daar 's nachts op een
berg tot zijn Vader in de hemel.
Je moet bidden met je lichaam en je
ziel. Hoe moet je bidden met je
lichaam? Door eerbiedig te knielen of
te staan. Door je handen mooi samen te
vouwen, en je ogen te sluiten, als je
niet uit een kerkboek bidt. Ook door
niet rond te kijken onder het bidden, of
te lachen.
Hoe moet je bidden met je ziel? Door
onder het bidden te denken aan God.
Jezus zelf heeft ons leren bidden. Hij
leerde ons het Onze Vader. Dat is het
mooiste gebed. Daarin vraag je alles,
wat nodig is naar ziel en naar lichaam.
Waarom moet je bidden? Omdat je
zonder God niets kunt. Vooral niet:

braaf leven. Daarom moet je veel en
mooi bidden.
Op de plaat kun je verder zien,
waarvoor je moet bidden. Voor de
missie: dat er veel kindertjes gedoopt
mogen worden. Voor veel en heilige
priesters. Voor de kinderen in de klas.
Dat ze allen braaf mogen blijven en
goed mogen leren. Voor de zielen in
het vagevuur. Dat ze gauw in de hemel
mogen komen. Voor vader en moeder,
broertjes en zusjes. Bid eerbiedig de
rozenkrans mee met vader en moeder
thuis.
Je kunt God alles vragen. Hij zal je
geven, wat goed voor je is. Je moet ook
blijven bidden, als je het niet aanstonds
krijgt. Vraag je iets, wat niet goed voor
je is, dan geeft God iets anders. Dat is
dan beter voor je ziel. Vooral moet je
dikwijls vragen: altijd meer van God te
houden, nooit naar de duivel te
luisteren. Die maakt je maar
ongelukkig. Je moet je hele leven
blijven bidden. Dan kom je zeker in de
hemel.

DOODZONDEN
Als je God goed eert en dient, ben je
gelukkig. Hier op aarde en later in de
hemel. Als je God niet eert en dient, als
je dus ongehoorzaam bent aan God, doe
je zonde. Dan ben je niet meer zo
gelukkig. Adam en Eva waren heel erg
ongehoorzaam aan God. Ze deden een
grote zonde: een doodzonde.
Zo zie je op de plaat vier doodzonden.
Kaïn slaat Abel dood. Hij maakt zichzelf
ongelukkig. Maar ook Adam en Eva, die
hun lief kind verloren. Een man steelt
uit een huis een grote zak met geld. Hij
weet, dat hij dat niet mag. Hij is heel
erg ongehoorzaam aan God. Hij doet
een doodzonde. Hij denkt met dat geld
gelukkig te zijn. Maar hij maakt
zichzelf ongelukkig.
Een andere man sticht brand in een
boerderij met een hooiberg. Ook die
man doet doodzonde.
's Zondags moeten we naar de H. Mis.
Twee grote jongens doen dat niet. Ze
gaan met de fiets erop uit. Ook die
jongens doen doodzonde. Bovendien
spotten ze nog met hen, die wel naar
de kerk gaan. Waarom noemen we de
grote zonde: doodzonde?

Wat gaat er dan dood? Het goddelijk
leven in de ziel. Het goddelijk licht is
nu weg. Daarom is de ziel donker. Wie
doodzonde doet, straft zichzelf
verschrikkelijk Hij houdt niet meer van
God. Hij laat door die grote zonde zien
dat hij God niet wil eren en dienen. Hij
is een slecht christen.
Daarom kan God niet in hem blijven
met zijn goddelijk leven. Hij zelf jaagt
God uit zijn ziel. Hij wil geen kind meer
zijn van God. Hij wil geen vriend meer
zijn van God. Hij zoekt een andere
vriend: de duivel. Als hij zo sterft, gaat
hij niet naar God. Neen, hij komt bij de
duivels in de hel. Door eigen schuld!
Dat zie je ook op de plaat. Voor altijd
weg van God. Dat is de grootste straf.
Ook moet hij veel pijn lijden. In een
vuur, dat eeuwig brandt. Toch sterft hij
nooit. Voor eeuwig verloren gaan is het
ergste wat er bestaat. Vraag daarom
elke dag, dat zoiets met jou niet mag
gebeuren. Vraag liever, om een vriend
van God te blijven. Bid ook veel voor de
arme zondaars.
De straf voor de doodzonde is de
eeuwige hel.

DAGELIJKSE ZONDEN
Een kleine zonde heet dagelijkse zonde,
omdat ze bijna iedere dag gebeurt. Op
de plaat zie je vier van die zonden.
Willem speelt op straat. Moeder heeft
hem al geroepen om binnen te komen.
Hij is ongehoorzaam en doet het niet.
Kees steelt een appel van een kar. Hij
loopt er hard mee weg. Kinderen zitten
in een kerk. Ze lachen, praten en
spelen. Annie heeft een bordje
gebroken. Ze jokt en zegt tegen
moeder, dat Ria het gedaan heeft.
Die kinderen op het plaatje doen een
dagelijkse zonde. Gaat het goddelijk
leven uit hun ziel? Neen! Zij blijven
kinderen van God. Maar ze houden niet
zoveel meer van Hem. Ze worden
minder goede vrienden van God. Ze
zijn niet meer zo gelukkig als eerst. Als

ze zo sterven, gaan ze naar het
vagevuur. Hun zielen moeten dan veel
pijn lijden. Door de pijn worden ze
zuiver. Kijk maar eens op de plaat.
Toch zijn die zielen vrienden van God.
Maar ze mogen pas bij Hem komen, als
ze helemaal zuiver zijn. Daarom zijn ze
toch nog blij.
Je moet die zielen helpen. Weet je hoe?
Door naar de H. Mis te gaan. Door veel
voor hen te bidden. Door heel goed te
luisteren naar vader en moeder. Door
flink te werken in school.
Als je veel kleine zonden doet ga je
gemakkelijker doodzonden doen.
Vraag daarom aan Jezus en Maria om je
te helpen geen kleine zonden te doen.
Door de dagelijkse zonden verdienen
we de straffen van het vagevuur.

EEN GOED BEROUW
God wil graag de zonden vergeven.
Zo'n goede Vader is Hij. Maar dan moet
je er spijt over hebben. Weet je wat dat
is? Je moet het jammer vinden dat je
God niet goed gediend hebt. Die goede
Vader houdt zoveel van je en toch heb
je Hem verdriet gedaan. Spijt hebben
uit liefde, omdat je God bedroefd hebt
door je zonde: dat is een heel mooi
berouw. Weet je wie dat had? De goede
moordenaar die naast Jezus aan het
kruis hing. De slechte moordenaar
spotte met Jezus. De goede moordenaar
deed dat niet. Hij kreeg berouw over
zijn zonden. Hij had mensen dood
gemaakt. Dat speet hem nu heel erg.
Hij had God slecht geëerd en gediend.
Langzaam draaide hij zijn hoofd naar
Jezus. "Heer," zei hij, "denk aan mij, als
U in de hemel zult zijn." Dat vond Jezus
heel mooi van hem. Hij keek hem vol
liefde aan en zei: "Vandaag nog zul je
bij Mij zijn in de hemel."

Hoor je dat? Wat is God toch goed. Die
grote zondaar wordt ineens kind en
vriend van God. Het goddelijk leven
komt in zijn ziel.
Kijk eens naar de plaat met het meisje.
Ze heet Annie. En dan naar de plaat
met de jongen. Hij heet Koos. Ze
hebben allebei berouw over hun
zonden. Daardoor gaan die zonden
weg. Toch is het berouw van Annie
mooier. Koos heeft alleen maar spijt,
omdat hij bang is voor straf. Annie
heeft spijt, omdat ze haar goede Vader
in de hemel verdriet heeft gedaan.
Omdat Jezus stierf aan het kruis, ook
voor haar zonden. Probeer altijd zo'n
berouw te hebben. Vraag iedere avond
voor je naar bed gaat vergiffenis voor
je zonden. Kijk dan naar het kruisbeeld
boven je bed en zeg: "Mijn God, U bent
zo goed voor mij en toch heb ik U
verdriet gedaan. Ik heb daar spijt over.
Help mij om geen zonden meer te
doen."

BIECHTEN
Jezus was verrezen op zondagmorgen.
's Avonds was Hij bij de apostelen. Hij
blies over hen en sprak: "Ontvangt de
Heilige Geest. Als gij de zonden
vergeeft krijgen de mensen ook
vergiffenis. Als gij de zonden niet
vergeeft krijgen de mensen ook geen
vergiffenis."
Dat gebeurde op Pasen. Je kunt het zien
op de bovenste plaat. De apostelen
waren nu heel machtig. Ze konden
zonden vergeven. En de priesters? Die
kunnen het ook. Net als de apostelen.
Maar dan moet je goed biechten. Je
moet echt berouw hebben. En je moet
je zonden goed zeggen. Dan vergeeft de
priester ze. Dan kijkt Jezus weer blij op
je neer. Dat zie je op de onderste plaat.

De priester vergeeft de zonden. Maar
eigenlijk doet Jezus het juist zoals bij
de goede moordenaar. De priester is er
in de plaats van Jezus.
Waar zit de priester? In de biechtstoel.
Op de plaat zie je er één. Hij heeft drie
kleine kamertjes. In het middelste zit
de priester. Aan de ene kant knielt Piet.
Hij krijgt juist de H. Absolutie. De
priester vergeeft de zonden in de
plaats van Christus.
Jezus kijkt nu blij naar de biechteling.
Zijn ziel heeft meer goddelijk leven
gekregen. Ze lijkt nu meer op Jezus.
Kijk ook op de plaat, hoe blij de H.
Engelbewaarder is.

DE BIECHT
De slechte biecht

De goede biecht

Je moet alle doodzonden biechten. God
wil dat. Wie wil dat niet? De duivel. Die
ziet veel liever, dat je een vijand van
God blijft. Dat is hij zelf ook. Let eens
op de bovenste plaat. Een man komt uit
de biechtstoel. Hij heeft slecht
gebiecht. Waarom? Hij had een
doodzonde gedaan, maar hij durfde
deze niet te zeggen. Hij schaamde zich.
Nu is er geen enkele zonde weg. Ook
niet de zonden, die hij wél gebiecht
heeft.
Hij krijgt er nog een doodzonde bij. De
doodzonde van de slechte biecht. Zijn
ziel is nu nog lelijker. Net zo lelijk als
zijn gezicht. Zijn H. Engelbewaarder is
bedroefd. Hij houdt de hand voor zijn
ogen. Hij wil die zwarte ziel niet zien.
Je kunt weleens een doodzonde
vergeten. Dan is de biecht toch goed.
Maar waar moet je aan denken? Als je
later weer aan die zonde denkt, moet je
ze in de volgende biecht zeggen.
Anders deugt die biecht niet.
Je moet niet bang zijn voor de priester.
Ook niet, als je groot kwaad gedaan
hebt. Hij zit daar in de plaats van Jezus.
Hij is zo goed voor de zondaars, omdat
Jezus ook zo goed voor hen is. De
priester is blij, als hij een arme zondaar
kan helpen.

Veel grote mensen en veel kinderen
doen alleen dagelijkse zonden. Die hoef
je niet te biechten. Toch is het heel
goed, als je het doet. Daardoor dien je
God heel bijzonder. God maakt je dan
sterker om geen zonde meer te doen.
De kleine zonden gaan ook weg op een
andere manier, buiten de biecht. Weet
je hoe? Door te zeggen: "Lieve Jezus, ik
heb er spijt over. Ik zal het niet meer
doen." Ook door iets goeds te doen:
mooi bidden, op tijd opstaan, goed
gehoorzaam zijn aan moeder, lief zijn
voor anderen en helpen, door flink te
werken in school, en door pijn en
verdriet geduldig te verdragen. Vooral
door de H. Mis bij te wonen. Maar altijd
moet je berouw hebben.
Op de onderste plaat zie je een man die
goed gebiecht heeft. Zijn H.
Engelbewaarder is heel blij. Hij legt zijn
hand op de schouder van de man. Hij
wijst hem de goede weg. Die moet hij
maar volgen. Dan komt hij zeker in de
hemel.

VOOR DE BIECHT
Je kunt biechten, bij wie je wil. Weet je
niet bij welke priester, vraag het dan
gerust aan moeder. Ga altijd bij
dezelfde priester. Dat is het beste. Hij
kent je dan beter. Hij kan je dan ook
beter helpen.
Je hebt nu al veel gehoord over de
biecht. Maar weet je nu heel goed, wat
je allemaal moet doen bij het biechten?
Niet? Luister dan maar. Je gaat je eerst
voorbereiden. Vouw je handen, doe je
ogen toe, en bid tot de Heilige Geest:
"Kom, Heilige Geest, help mij om goed
te biechten. Moeder Maria, help mij
ook om goed te biechten."
Nu ga je je geweten onderzoeken. Je
zoekt, of je kwaad gedaan hebt: in de
kerk, thuis, in school of op straat.
Onthoud je zonden goed. Anders weet

je niet, wat je zeggen moet in de
biechtstoel. Weet je niet of iets wat je
gedaan hebt zonde is, zeg het dan toch
maar. Als het geen zonde is, zegt de
priester dat wel.
Dan komt het allervoornaamste:
berouw, spijt hebben over je zonden.
Heb je geen berouw, dan is de biecht
niet goed. Je krijgt dan geen
vergiffenis. Weet je nog van Annie, die
zo'n mooi berouw had? Ze had spijt
over haar zonden, omdat ze haar goede
Vader in de hemel zoveel verdriet had
aangedaan. Heb je ook zo'n berouw als
Annie? Dan heb je het mooiste berouw.
Zeg daarom maar: "Lieve Vader in de
hemel, wat houdt Ge toch veel van mij.
En toch deed ik U verdriet door mijn
zonden. Ik heb er echt spijt over. Help
mij, om ze niet meer te doen."

DE BIECHT
In de biechtstoel
Als je nog niet aan de beurt bent, bid je
verder uit je kerkboek of aan je
rozenkrans. Je praat niet met andere
kinderen. Je kijkt ook niet rond.
Telkens zeg je: "Jezus, ik heb spijt over
mijn zonden. Help mij, om ze goed te
biechten." Ben je aan de beurt, dan ga
je zachtjes de biechtstoel in. Gaat het
schuifje open, dan zeg je: "Eerwaarde
Vader, geef mij uw zegen." De priester
zegent je dan. Maak een kruisteken en
zeg: "Ik belijd mijn schuld voor de
almachtige God en voor u, Vader. Mijn
laatste biecht is geweest..." Dan zeg je
eerlijk je zonden. Zachtjes, dat anderen
het niet horen. Maar toch duidelijk!
Heb je een doodzonde gedaan, dan zeg
je die het eerst Die moet je biechten. Je
moet er ook bij zeggen, hoe dikwijls je
die zonde gedaan hebt, alleen of met
anderen. Wees maar niet bang en zeg
alles. De priester mag er nooit iets van
zeggen. Ben je klaar met je biecht, dan
zeg je: "Deze en al mijn zonden zijn mij
van harte leed. Ik beschuldig mij
daarvan, en vraag ootmoedig de H.
Absolutie." Luister dan goed naar de
priester. Misschien heeft hij nog iets te
zeggen of te vragen. Dan geeft hij je
een penitentie. Hij zegt dan, wat je
moet bidden om de straffen uit te
boeten, die je door je zonden verdiend
hebt. Dat moet je doen na de biecht.

Nu gaat de priester je zonden
vergeven. Hij vergeeft alle zonden in de
naam van Christus. Je bidt aandachtig
en eerbiedig de Oefening van Berouw.
Als de priester een kruis maakt en zegt:
"Ik vergeef u in de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest", maak
je ook een kruisteken. De zonden zijn
nu vergeven. Soms zegt de priester:
"Zalige Communie." Zeg dan netjes:
"Dank u", en ga zachtjes naar je plaats
terug.
Kijk eens goed op de plaat. Achter de
priester staat Jezus. Hij kijkt blij naar
de biechteling. Waarom? De ziel van de
biechteling is weer meer vriend van
God. Zij heeft meer goddelijk leven.

Na de biecht
Als je uit de biechtstoel komt, moet je
eerst je penitentie bidden. Dat mag je
niet vergeten. Dan gaat er een flink
stuk van je straffen af.
Vergeet ook niet O.L. Heer te
bedanken. Ook moet je een voornemen
maken. Weet je, wat dat is? Je belooft
aan God om beter te bidden in de kerk,
of om beter te luisteren naar moeder.
Om deze week niet meer te jokken. Of
niet zo lui meer te zijn in school. Vraag
dan aan Jezus en Maria, om dat
voornemen uit te voeren. Dan eer en
dien je God weer beter. En dan kom je
eens bij Hem in de schone hemel.

WAT JEZUS DEED BIJ HET LAATSTE AVONDMAAL
Jezus gaf aan het kruis zijn leven voor
alle mensen. Daarom zie je overal een
kruis: thuis, in de klas, in de kerk, zelfs
op de kerktoren. In vele streken ook
langs de weg. Al die kruisen doen ons
denken aan Jezus, die Zijn leven gaf als
een offer. Geeft Jezus Zijn leven nog als
een offer? Ja, in de Heilige Mis. Daar zie
je wat anders dan er op Calvarie
gebeurde, maar toch is het juist
hetzelfde. Dat ga ik je eens uitleggen.
De dag voor Zijn lijden ging Jezus met
zijn apostelen het avondmaal
gebruiken. Voor het laatst. Daarom
noemen we dat: het Laatste
Avondmaal. Toen gebeurde er iets heel
moois. Kijk maar op de bovenste plaat.
Jezus nam een stukje brood. Hij
zegende dat en zei: "Dit is mijn
Lichaam, dat Ik voor u offer." Nu was
er een groot wonder gebeurd. Wat
Jezus in Zijn handen hield, was geen
brood meer. Het zag er nog wel uit als
brood. Het smaakte nog wel als brood.
Maar toch was het geen brood meer.

Jezus had het veranderd in zijn
Lichaam. Het was toen Jezus zelf.
Daarna nam Jezus een kelk met wijn.
Hij zegende die wijn en sprak: "Dit is
mijn Bloed, dat Ik voor u offer." Het
zag er nog wel uit als wijn. Het rook
nog wel naar wijnOok smaakte het nog
wel zo. Maar toch was het geen wijn
meer Jezus veranderde de wijn in Zijn
H. Bloed. Het was toen Jezus Zelf Je
kunt dat zien op de onderste plaat
Als je iets offert geef je het mooiste,
wat je hebt. Jezus deed dat ook. Hij gaf
zichzelf aan zijn Vader. Hij deed dat
één keer op het kruis. Nu doet Hij het
niet meer op het kruis. Hij doet dat
iedere dag in de Heilige Mis. Je kunt dat
niet zien. Toch is het zo. Het is een
geheim. "Lieve Jezus, ik geloof, dat U in
het Laatste Avondmaal brood en wijn
veranderde in uw H. Lichaam en Bloed.
Ik geloof, dat dit ook gebeurt in de
Heilige Mis. Ik geloof dit vast, omdat
Gij het zelf hebt gezegd. Heer,
vermeerder mijn geloof."

HET LAATSTE AVONDMAAL EN DE HEILIGE MIS
In de vorige les heb je gelezen over het
Laatste Avondmaal. Kijk nu eens goed
naar de twee bovenste plaatjes. Als je
alles goed onthouden hebt zul je die
plaatjes best begrijpen. Op het
linkerplaatje zie je Jezus bij het Laatste
Avondmaal. Op het rechter zie je de
priester bij de H. Mis. Ze doen allebei
juist hetzelfde. Jezus nam eerst brood
in zijn handen. De priester doet dat
ook, midden in de Heilige Mis. Hij
neemt dan een rond stukje brood. We
noemen dat de hostie. Jezus zegende
het brood. De priester zegent de hostie
ook. Jezus zei: "Dit is Mijn Lichaam, dat
Ik voor u offer." De priester buigt diep
voorower en zegt dezelfde woorden, in
naam van Jezus. Dat is de consecratie
van het brood. De priester heeft nu
geen brood meer in zijn handen, maar
Jezus Zelf.
Kijk eens naar de twee onderste
plaatjes. Op het linker zie je Jezus weer,
bij het Laatste Avondmaal. Op het

rechter staat weer de priester, bij de
Heilige Mis. Jezus nam een kelk met
wijn. De priester doet dat ook. Jezus
zegende de wijn. De priester zegent de
wijn ook. Jezus zei: "Dit is mijn Bloed,
dat Ik voor u offer." De priester buigt
zich diep voorover en zegt dezelfde
woorden, in naam van Jezus. Dat is de
consecratie van de wijn. In de kelk is
nu geen wijn meer, maar Jezus Zelf.
De Heilige Hostie en het Heilig Bloed
zijn maar één Jezus. Het is dezelfde
Jezus, die eens aan het kruis hing en
ons verlost heeft uit de handen van de
duivel.
"Lieve Jezus, ik geloof, dat Gij op het
altaar komt bij de consecratie. Ik
bedank U daarvoor. Ik wil dan heel
eerbiedig zijn en heel stil. Ik zal naar
de H. Hostie kijken en zeggen: Mijn
Heer en Mijn God. Dat zal ik ook doen,
als de priester de kelk omhoog heft met
het H. Bloed."

JEZUS OFFERT ZICH VOOR ONS IN DE H. MIS
Je weet nog wel, wanneer Jezus stierf
aan het kruis. Dat was op Goede
Vrijdag. Waarom stierf Jezus? Hij wilde
zijn Vader eren en ons verlossen. Als je
iemand wil eren, geef je hem heel
mooie dingen. Jezus gaf het mooiste
dat Hij had. Hij gaf zichzelf. Zo gaf
Jezus aan zijn Vader de grootste eer.
God de Vader zag dat heel graag. Met
twee handen nam Hij het offer aan. Je
ziet dat boven op de plaat.
Dat is al heel lang geleden. Maar iedere
dag doet Jezus het opnieuw, in de
Heilige Mis. Je weet nog wel, wanneer
dat gebeurt. Bij de consecratie. Je ziet
dat weer mooi op de plaat. De priester

houdt de H. Hostie omhoog. Grote
mensen en kinderen kijken eerbiedig
naar Jezus en aanbidden Hem. Jezus
geeft weer aan zijn Vader de hoogste
eer door dit offer; net als op Calvarie.
God de Vader neemt het offer heel
graag aan, met beide handen. Dat kun
je weer op de plaat zien.
Offert Jezus Zich alleen? Neen, jij moet
meedoen. Samen met Jezus breng je
aan God de grootste eer. Ga dikwijls
naar de H. Mis. Zeg na de Consecratie:
"Lieve Jezus, Gij geeft U aan God de
Vader. Ik geef mij ook, met U, aan God
de Vader. Ik geef mijn leren, mijn
spelen, mijn werken, alles."

HET H. KRUISOFFER EN DE SACRAMENTEN
Jezus heeft op het kruis veel voor ons
verdiend. Wat heeft Jezus verdiend? Ik
zal je het eens vertellen. Alles, wat je
voor je ziel nodig hebt. Bij elke Heilige
Mis krijg je meer goddelijk leven. Jezus
maakt je ziel sterker om alles goed te
doen. Kleine zonden worden vergeven.
Straffen van zonden gaan weg. Gebeurt
dat alleen bij jou? Neen, ook bij de
andere mensen die gedoopt zijn. Het
gebeurt vooral als je zelf in de H. Mis
bent.
Kijk weer eens goed naar de plaat. Wat
zie je? De zeven H.H. Sacramenten.
In de H. Communie geeft Jezus Zich aan
ons. We noemen dat: het H. Sacrament
des Altaars. In de H. Hostie wordt Jezus
bewaard op het altaar.
Ook zie je nog: het H. Doopsel. Toen je
gedoopt werd, werd je ziel heilig. Je
bent daardoor kind en vriend van God.
Jezus heeft dit voor je verdiend aan het
kruis.

Zie je ook op de plaat, dat er iemand
aan het biechten is? Hij wordt een
groter vriend van God. Misschien had
hij een doodzonde gedaan. Het
goddelijk leven was weg. Nu heeft hij
het weer terug. God woont weer in zijn
ziel. Jezus heeft dat voor hem verdiend
aan het kruis.
Er staan nog vier Sacramenten op de
plaat: het H. Vormsel, het H.
Priesterschap, het H. Huwelijk, het H.
Oliesel.
Daardoor worden de mensen altijd
heiliger. Ze lijken steeds meer op Jezus.
Ze krijgen meer goddelijk leven. Ze
komen hoger in de hemel. Jezus heeft
dat alles door Zijn H. Kruisoffer voor
ons verdiend. Zorg, dat jij ook meer
gaat lijken op Jezus.
"Het offer van Jezus heiligt ons , Lieve
Jezus, maak mijn ziel steeds heiliger en
sterker. U hebt dat voor mij verdiend
aan het kruis."

DE HEILIGE COMMUNIE
Jezus zelf deed de eerste H. Mis. Weet je
wanneer? Bij het Laatste Avondmaal.
De apostelen deden toen hun eerste H.
Communie. Dat zie je op de bovenste
plaat. Jezus zei aan de apostelen: "Jullie
moeten hetzelfde doen, wat Ik gedaan
heb." Toen konden de apostelen ook de
H. Mis opdragen en de H. Communie
uitreiken. En alle priesters mogen het
ook. Dat zie je op de onderste plaat.
Ieder kind krijgt de H. Hostie. Dat is

Jezus zelf. Hij gaat bij die kinderen
wonen. Hij komt hen helpen om braaf
te zijn. Ze kunnen nu beter
gehoorzamen en lief zijn voor hun
broertjes, hun zusjes en de andere
kinderen. Ze kunnen beter doen, wat ze
na de biecht aan Jezus beloofd hebben.
Zij krijgen meer goddelijk leven en
kunnen God beter eren en dienen. Ga
daarom dikwijls te communie. Dat ziet
Jezus heel graag.

WANNEER WIJ NIET TE COMMUNIE MOGEN GAAN
Je mag, elke dag, maar één keer te
communie gaan. Als je een doodzonde
op je ziel hebt, mag je Jezus niet in je
hart ontvangen. Dan zou er nog een
doodzonde bijkomen. Je moet dan eerst
die doodzonde gaan biechten.
Kijk nu eens naar de drie plaatjes
bovenaan. Daar zie je, dat een man
iemand dood maakt. Die moordenaar
heeft nu een doodzonde op zijn ziel. Hij
mag niet te communie gaan. Maar hij
heeft er spijt over. Hij biecht die
doodzonde. God vergeeft hem alles. Nu
mag hij Jezus wel ontvangen. Met een
doodzonde op onze ziel mogen we niet
te Communie gaan. We moeten die
eerst biechten.

Onder zie je twee plaatjes naast elkaar.
Een jongen staat daar aangekleed, met
een kerkboek in zijn hand. Het is Jan.
Hij wil te communie gaan. Daar komt
hij langs de gedekte ontbijttafel. Per
vergissing steekt hij iets in de mond.
Jan mag nu niet te communie gaan.
Want hij is niet nuchter meer. Hij heeft
na middernacht iets gegeten.
Midden in de nacht wordt een meisje
wakker. Ze heet Ria. Ria heeft heel erge
dorst. Ze drinkt wat water. Nu kijkt ze
op de wekker en ziet, dat het al lang
één uur geweest is. Mag Ria straks te
Communie gaan? Neen, want ze is niet
nuchter meer. We mogen dus ook niet
te Communie gaan, als we iets gegeten
of gedronken hebben na middernacht.

VOORBEREIDING EN DANKZEGGING
's Avonds, voor je gaat slapen, denk je
al aan de H. Communie. Je zegt
eerbiedig: "Lieve Jezus, ik verlang naar
U." Als je 's morgens wakker wordt,
probeer je weer aan Jezus te denken. Je
zegt weer: "Jezus, ik verlang naar U!"
Als je naar de kerk gaat, denk je ook
weer aan Jezus. In de kerk ga je
eerbiedig zitten op je plaats. Je kijkt
niet rond. Ook praat je niet met andere
kinderen. Je kijkt naar het altaar. Of je
bidt uit je kerkboek de gebeden van de
H. Mis. Zo draag je, met Jezus en de
priester, het Heilig Misoffer op. Dat is
de mooiste voorbereiding voor de H.
Communie.
Aan het einde van de H. Mis gaat de
priester te Communie. Daarna kunnen
de mensen Jezus ontvangen. Jij ook! Je
vraagt Jezus nog even vergiffenis voor
alle kleine zonden. Je ziel moet heel
zuiver zijn. Dan ga je eerbiedig naar de
communiebank. Dat zie je op het
tweede plaatje. De kinderen die je ziet,
kijken niet rond. Ze lopen rustig en

eerbiedig. Ze hebben geen zondagse
kleren aan. Toch zien ze er netjes uit.
Ze zijn goed gewassen, hun haren zijn
gekamd, hun schoenen zijn netjes
gepoetst, hun kleren zijn niet stuk. Sta
je voor de communiebank, bid dan
enige keren: "Kom, Heer Jezus, kom!"
Als je Jezus ontvangen hebt, ga dan,
met neergeslagen ogen, naar je plaats
terug. Onderweg bid je: "Jezus, ik
aanbid U. Ik bemin U." Zit je weer op je
plaats, dan houd je je handen voor je
gezicht. Je kunt dan beter aan Jezus
denken. Bedank Jezus dan en vraag
Hem je te helpen. Je ziet dat op het
derde plaatje. Daar zit Jan zijn
dankzegging te doen. Hij bidt tot Jezus
in zijn hart. Naast hem is Jezus
getekend. Zie je die stralen ook? Dat
betekent, dat Jezus Jan zal helpen, om
God steeds beter te eren en te dienen.
Als de H. Mis uit is, loopt Jan niet gauw
Weg. Hij blijft netjes bidden tot er een
kwartier om is. Dan pas gaat hij naar
huis. Zo wil Jezus het.

WAT WIJ AAN JEZUS VRAGEN
Midden op de bladzijde zie je Jan en
Ria. Ik zal je eens vertellen, wat ze aan
Jezus vragen.
Als je goed kijkt, zie je dat ook allemaal
op de plaatjes. Jan en Ria vragen eerst,
om altijd braaf te blijven en veel van
Jezus te houden. Ze bidden ook voor
vader en moeder, voor hun broertjes
en zusjes. De moeder van Ria is ziek. Zij
vraagt aan Jezus haar weer beter te
maken. Ria vraagt ook, om goed te
leren in school. Jan maakt thuis altijd
ruzie. Hij vraagt nu, om vriendelijk te
zijn en goed voor iedereen. Ook jokt
Jan dikwijls. Hij zal het niet meer doen.
Hij wil een eerlijke jongen worden. Nu
vraagt hij Jezus hem te helpen.

En bidden ze niet voor de paus en de
bisschop? Ja, die worden niet vergeten.
En ook aan de pastoor en de kapelaan
denken de kinderen. Die helpen de
mensen, om God goed te eren en te
dienen, om in de hemel te komen.
Ria heeft een oom, die pas gestorven is.
En Jan zijn broertje is pas dood. Ze
bidden voor hun zielen en voor alle
zielen in het vagevuur.
Naast Ria wonen mensen, die niet braaf
zijn. Ze gaan niet meer naar de kerk.
Ria bidt voor hen en voor alle andere
zondaars. Jan doet dat ook. Ook bidden
ze voor de missie. Ze vragen, dat alle
mensen God zullen eren en dienen.

JEZUS IN HET TABERNAKEL
Vooraan in de kerk hangt de godslamp.
Die zegt aan ieder kind: "Denk eraan,
dat Jezus hier woont." Altijd, overdag
en 's nachts. Is Hij daar alleen? Neen,
altijd zijn er engelen bij Hem. Je kunt
ze niet zien. Een engel heeft geen
lichaam. Het is een geest. Maar toch
zijn die engelen er.
Jezus woont in de kerk. Daarom moet je
Hem altijd groeten, als je langs een
kerk komt. Zie je dat ook op één van de
plaatjes? Jan komt voorbij een kerk. Ria
gaat ook juist voorbij. Jan neemt zijn
pet af. Ria hoeft haar hoed niet af te
zetten. Ook haar mutsje niet. Ze buigt
haar hoofd en zegt stil: "Geloofd zij
Jezus Christus in het Heilig
Sacrament." Jan zegt dat ook. Ria heeft
op school geleerd, hoe ze in de kerk
moet knielen. Ze weet het nu heel

goed. Kijk maar eens naar het derde
plaatje. Dan kun je zien, hoe ze het
doet. Als ik in de kerk kom, kniel ik
eerbiedig.
Op het vierde plaatje zie je kinderen
van de school. Ook Jan en Ria. Ze
wonen de H. Mis bij. En ze doen het
heel eerbiedig. Ze weten wel, dat ze
daar niet mogen lachen en spelen.
Zoiets doe je buiten, maar niet in het
huis van Jezus. Ik zal eerbiedig zijn in
het huis van God. Heel de dag zijn er
engelen bij Jezus. Toch ziet Hij ook
graag de kinderen bij zich. Loop
daarom na school even langs de kerk.
Ga Jezus goede dag zeggen. Dat vindt
Hij heerlijk. Hij weet nu, dat je aan
Hem denkt. En Hij zal ook aan jou
denken en je blijven helpen. Ik ga
dikwijls naar Jezus.

HET HEILIG VORMSEL
Weet je nog, wanneer de Heilige Geest
over de apostelen kwam? Dat was met
Pinksteren. Komt de Heilige Geest ook
bij ons? Ja, bij het Heilig Vormsel. Dan
komt de bisschop in de kerk. Je ziet dat
op de bovenste plaat. Hij strekt zijn
twee handen uit over de kinderen, die
voor hem zitten. Dat zijn de
vormelingen. De Bisschop zegt dan: "De
Heilige Geest kome over u."
Kijk nu eens naar de onderste plaat. Jan
moet ook gevormd worden. Hij gaat
naar de bisschop toe met gevouwen
handen. De bisschop legt zijn hand op
het hoofd van Jan. Hij maakt een kruis
op Jan zijn voorhoofd. Dat doet hij met
zijn duim en aan die duim zit chrisma.
Dat is gewijde olie. Jan hoort wat de
bisschop zegt: "Ik teken u met het
teken van het kruis." Jan is nu
helemaal van God. De bisschop zegt nu
verder: "En ik zalf u met het chrisma

van het heil." Dat wil zeggen: ik maak
je sterk, als een groot mens om voor
Christus te leven. Dat wil Jan heel
graag. Nu krijgt hij nog een lichte tik
op zijn wang. Dat betekent dat hij flink
moet vechten tegen de duivel. De
bisschop zegt nog: "Vrede zij u!" Nu is
Jan gevormd. Hij wil altijd een flinke,
katholieke jongen zijn. De priester
veegt het chrisma van Jan zijn
voorhoofd. En Jan gaat naar zijn plaats
terug. Wat is er nu vooral gebeurd? Het
goddelijk leven in zijn ziel is mooier
geworden. Het lijkt nu meer op dat van
Jezus. Daardoor is Jan meer kind en
vriend van God geworden. Hij kan nu
gemakkelijker het goede doen en het
kwade laten.
Als je een doodzonde op je ziel hebt,
mag je niet gevormd worden. Je moet
die dan eerst biechten. Je kunt maar
één keer in je leven gevormd worden.

WAT WIJ KRIJGEN DOOR HET HEILIG VORMSEL
Jan is gevormd. En Ria ook. Kun je dat
aan hun gezicht zien? Neen, maar hun
ziel krijgt meer goddelijk leven. Jan en
Ria kunnen nu als grote mensen met
Jezus en de priester de H. Mis
opdragen. Zij worden ook meer
geholpen door Jezus. Denk daaraan, als
je het eerste plaatje bekijkt.
Jan kan nu ook beter gehoorzamen,
thuis en op school. De Heilige Geest
helpt hem. De kinderen doen
gemakkelijker mee met Jezus, om niet
te klagen, als ze pijn en verdriet
hebben. Ze zullen nu niet zo gauw
dingen doen, die ze niet mogen doen.
Ook al lachen andere kinderen hen uit.
Jezus helpt hen nu meer, om daar niets
om te geven.
Net als Tarcisius. Die was eens op weg
naar de gevangenis. Daar ging hij de H.
Communie brengen aan de christenen.
Mocht hij dat zomaar? Dat moest de
priester toch doen? Ja, maar er was
vervolging. Veel priesters waren al
dood gemaakt. De anderen hadden zich
verborgen. Ze kwamen niet op straat,
anders werden ze zeker gepakt. Nu
kwam Tarcisius onderweg enkele
vriendjes tegen. Het waren heidenen.
Ze vroegen Tarcisius om met hen te
gaan spelen. Dat kon natuurlijk niet.
Tarcisius wilde doorlopen, maar de
jongens hielden hem tegen. Ze wilden
weten, wat hij bij zich droeg. Onder
zijn kleren had hij Jezus verborgen.
Maar dat zei Tarcisius niet en hij hield
zijn handen stevig tegen zijn borst.
Toen gooiden de jongens hem neer en
sloegen en schopten hem. Het was heel

erg. Hij begon te bloeden. Eindelijk
kwam er een sterke soldaat. Die joeg de
kleine beulen weg. Maar het was al te
laat. Tarcisius stierf nog dezelfde dag.
Hij gaf zijn leven voor Jezus.
Jij moet ook alles voor Jezus
overhebben. Dat kun je door het Heilig
Vormsel. Toch moet je niet menen, dat
het zo gemakkelijk is. Kijk maar eens
naar het derde plaatje. Zie je dat kind
daar staan? En die mensen aan de
linkerkant? Ze zeggen: "Denk maar niet
aan Jezus en aan de hemel. Op aarde is
het veel beter. Doe met ons mee. Maak
maar veel plezier. Wees maar niet bang
voor de zonde. Zonde doen is zo erg
niet." Die mensen zijn vrienden van de
duivel. Ze leven zelf slecht. En ze willen
dat kind ook slecht maken. Maar kijk
nu eens rechts. Daar staat de
engelbewaarder. Hij wijst naar de
hemel. Daar moet het kind komen. Het
zal dan eeuwig gelukkig zijn. En wie zal
helpen? De Heilige Geest. Die zweeft
boven de weg, die naar de hemel gaat.
Hij ziet eruit als een duif.
Je moet je niet schamen voor je heilig
geloof. Dat kost soms veel moeite. Ook
voor grote mensen. Zie je op het vierde
plaatje die twee auto's? Ze kunnen niet
verder, want er komt een processie
langs. Wat gebeurt er nu? In die ene
auto blijven de mensen zitten. Ze
kijken heel verwonderd en spotten met
de processie. Maar bij die andere auto
stappen de mensen uit. Ze knielen heel
eerbiedig neer, als Jezus voorbijkomt.
Dat is heel flink. Ze komen voor hun
geloof uit. Dat moet jij ook altijd doen.

HET HEILIG OLIESEL
Op de bovenste plaat zie je een
priester, die een zieke bedient.
Els was al een tijd ziek. Ineens werd het
heel erg. De dokter zei dat ze bediend
moest worden. Nu is de priester bij
haar. Eerst gaat ze biechten en geeft de
priester haar de H. Communie. Dan
zalft hij haar ogen en oren. Wat wordt
nu vergeven? Het kwaad, dat ze ermee
gedaan heeft. Dan zalft de priester haar
neus en mond, haar handen en voeten.
Wat wordt nu vergeven? Het kwaad,
dat ze ermee gedaan heeft. Els gaat
recht naar de hemel, als ze het H.
Oliesel goed ontvangen heeft. Ook
krijgt ze nog de zegen van de paus.
Engelen staan al gereed, om haar ziel

bij Jezus en Maria te brengen. Het
Heilig Oliesel maakt ons klaar voor de
hemel.
Het H. Oliesel helpt je soms, om weer
beter te worden. Kijk maar eens op de
onderste plaat. Daar zit Ria. Ze is zwaar
ziek geweest. De pastoor heeft haar
bediend. Na het H. Oliesel werd ze
langzamerhand beter. Het H. Oliesel
geeft ons soms de gezondheid terug.
Vraag dikwijls aan Jezus, om nog
bediend te worden voor je sterft. Dan
ben je goed klaar voor de hemel. Vraag
het ook aan Maria en bid dikwijls: "H.
Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu, en in het uur van onze
dood. Amen."

