
 

 

 
MECHELSE 

CATECHISMUS 

 

VRAGEN VOOR HET 
EERSTE LEERJAAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Alles uit deze uitgave mag en moet vrij worden vermenigvuldigd en 
openbaar worden gemaakt en dit zonder toestemming van wie dan 

ook. Dit is een morele plicht. 



  



7 

Wat is het teken van de 
christenmens? 

  

Wat is het teken van de 

 



Het teken van de 
christenmens is het 
kruisteken. 

  



28 

Waar is God? 

 

 



God is overal: in de 
hemel, op de aarde, 
en op alle plaatsen. 

  



29 

Ziet en weet God alles?

  

Ziet en weet God alles? 

 



God ziet, alles, zelfs 
de geheimste 
gedachten; Hij weet 
alles, ook de 
toekomstige dingen. 

  



30 

Is er meer dan één God?

  

Is er meer dan één God? 

 



Neen, er is maar één 
God.  



31 

Hoeveel goddelijke personen 
zijn er? 

  

Hoeveel goddelijke personen 

 



Er zijn drie goddelijke 
Personen: God de 
Vader, God de Zoon 
en God de heilige 
Geest. 

  



44 

Zijn er engelen die ons bijzonder 
bewaren? 

Zijn er engelen die ons bijzonder 

 



Ja, God heeft aan 

ieder van ons een 

engelbewaarder 

gegeven. 

  



79 

Wanneer vieren wij de geboorte 
van Jezus Christus?

  

Wanneer vieren wij de geboorte 
van Jezus Christus? 

 



Wij vieren de 
geboorte van Jezus 
Christus op het feest 
van Kerstmis. 

  



83 

Waar en wanneer is Jezus 
Christus gestorven?

  

Waar en wanneer is Jezus 
Christus gestorven? 

 



Jezus Christus is 
gestorven op de 
Calvarieberg, nabij 
Jeruzalem, de vrijdag 
vóór Pasen, die 
daarom Goede 
Vrijdag wordt 
genoemd. 

  



95 

Wanneer vieren wij de 
verrijzenis van Jezus Christus?

anneer vieren wij de 
verrijzenis van Jezus Christus? 

 



Wij vieren de 

verrijzenis van Jezus 

Christus op het feest 

van Pasen. 

  



98 

Wanneer is Jezus Christus ten 
hemel geklommen?

Wanneer is Jezus Christus ten 
hemel geklommen? 

 



Jezus Christus is ten 
hemel geklommen de 
veertigste dag na zijn 
verrijzenis: die dag 
noemen wij Ons-
Heer-Hemelvaart. 

  



150 

Hoe verliest men de 
heiligmakende genade? 

 
  



Men verliest de 
heiligmakende 
genade door de 
doodzonde. 

  



321 

Van welke leeftijd af is men 
verplicht zijn Pasen te houden?

  

Van welke leeftijd af is men 
verplicht zijn Pasen te houden? 

 



Men is verplicht zijn 
Pasen te houden, 
zodra men gekomen 
is tot de jaren van 
verstand. 

  



331 

Hoe moeten wij bidden? 

 
  



Wij moeten bidden 
met geloof en 
vertrouwen, met 
aandacht en eerbied, 
met ootmoed 
(nederigheid) en 
volharding. 

  



360 

Hoeveel sacramenten zijn er? 

 



Er zijn zeven 
sacramenten:  

het Doopsel,  

het Vormsel,  

de heilige Eucharistie,  

de Biecht,  

het heilig Oliesel,  

het Priesterschap en  

het Huwelijk. 

  



364 

Welk is het eerste en het 
noodzakelijkste sacrament?

  

Welk is het eerste en het 
noodzakelijkste sacrament? 

 



Het eerste en het 
noodzakelijkste 
sacrament is het 
Doopsel. 

  



383 

Wanneer heeft Jezus Christus
de heilige Eucharistie ingesteld?

  

Jezus Christus 
de heilige Eucharistie ingesteld? 

 



Jezus Christus heeft 
de heilige Eucharistie 
ingesteld in het 
Laatste Avondmaal, 
dit is, op de avond 
van Witte Donderdag, 
daags voor zijn dood. 

  



387 

Wat is er op het altaar voor de 
Consecratie? 

  

taar voor de 

 



Voor de Consecratie 
is op het altaar alleen 
brood en wijn. 

  



388 

Wat is er op het altaar na de 
Consecratie? 

  

op het altaar na de 

 



Na de Consecratie is 
op het altaar de 
gehele Christus 
onder de gedaante 
van brood, en de 
gehele Christus 
onder de gedaante 
van wijn. 

  



400 

Wat is er nodig om waardig te 
communiceren? 

Wat is er nodig om waardig te 
 

 



Om waardig te 

communiceren moet 

men in staat van 

genade zijn; ook 

moet men nuchter 

zijn, dit is één uur 

voor de communie 

niets gegeten en 

gedronken hebben, 

uitgenomen water en 

geneesmiddelen. 



411 

Uit hoeveel delen bestaat de 
biecht? 

 

 

eel delen bestaat de 

 

 



De Biecht bestaat uit 

vier delen: het 

berouw, de belijdenis, 

de absolutie en de 

voldoening of 

penitentie. 

  



412 

Wat moeten wij eerst doen als 
wij te biechten gaan? 

 

 

 



Als wij te biechten 

gaan, moeten wij 

eerst nederig de 

genade van God 

afsmeken en 

zorgvuldig ons 

geweten 

onderzoeken. 

  



Overzicht 

7 Wat is het teken 

van de 

christenmens? 

Het teken van de christenmens is het 

kruisteken. 

28 Waar is God? God is overal: in de hemel, op de aarde, 

en op alle plaatsen. 

29 Ziet en weet God 

alles? 

God ziet, alles, zelfs de geheimste 

gedachten; Hij weet alles, ook de 

toekomstige dingen. 

30 Is er meer dan één 

God? 

Neen, er is maar één God. 

31 Hoeveel goddelijke 

personen zijn er? 

Er zijn drie goddelijke Personen: God de 

Vader, God de Zoon en God de heilige 

Geest. 

44 Zijn er engelen die 

ons bijzonder 

bewaren? 

Ja, God heeft aan ieder van ons een 

engelbewaarder gegeven. 

79 Wanneer vieren wij 

de geboorte van 

Jezus Christus? 

Wij vieren de geboorte van Jezus Christus 

op het feest van Kerstmis. 

83 Waar en wanneer is 

Jezus Christus 

gestorven? 

Jezus Christus is gestorven op de 

Calvarieberg, nabij Jeruzalem, de vrijdag 

vóór Pasen, die daarom Goede Vrijdag 

wordt genoemd. 

95 Wanneer vieren wij 

de verrijzenis van 

Jezus Christus? 

Wij vieren de verrijzenis van Jezus 

Christus op het feest van Pasen. 

98 Wanneer is Jezus 

Christus ten hemel 

geklommen? 

Jezus Christus is ten hemel geklommen 

de veertigste dag na zijn verrijzenis: die 

dag noemen wij Ons- Heer- Hemelvaart. 

150 Hoe verliest men de 

heiligmakende 

genade? 

Men verliest de heiligmakende genade 

door de doodzonde. 

321 Van welke leeftijd af 

is men verplicht zijn 

Pasen te houden? 

Men is verplicht zijn Pasen te houden, 

zodra men gekomen is tot de jaren van 

verstand. 



331 Hoe moeten wij 

bidden? 

Wij moeten bidden met geloof en 

vertrouwen, met aandacht en eerbied, 

met ootmoed en volharding. 

333 Wanneer moeten 

wij bidden? 

Wij moeten dikwijls bidden, maar vooral 

's morgens en 's avonds, voor en na het 

eten, bij het beginnen van een belangrijk 

werk, in bekoringen en gevaren. 

360 Hoeveel 

sacramenten zijn 

er? 

Er zijn zeven sacramenten: het Doopsel, 

het Vormsel, de heilige Eucharistie, de 

Biecht, het heilig Oliesel, het 

Priesterschap en het Huwelijk. 

364 Welk is het eerste 

en het 

noodzakelijkste 

sacrament? 

Het eerste en het noodzakelijkste 

sacrament is het Doopsel. 

383 Wanneer heeft 

Jezus Christus de 

heilige Eucharistie 

ingesteld? 

Jezus Christus heeft de heilige 

Eucharistie ingesteld in het Laatste 

Avondmaal, dit is, op de avond van Witte 

Donderdag, daags voor zijn dood. 

387 Wat is er op het 

altaar voor de 

Consecratie ? 

Voor de Consecratie is op het altaar 

alleen brood en wijn. 

388 Wat is er op het 

altaar na de 

Consecratie ? 

Na de Consecratie is op het altaar de 

gehele Christus onder de gedaante van 

brood, en de gehele Christus onder de 

gedaante van wijn. 

400 Wat is er nodig om 

waardig te 

communiceren? 

Om waardig te communiceren moet men 

in staat van genade zijn; ook moet men 

nuchter zijn, dit is één uur voor de 

communie niets gegeten en gedronken 

hebben, uitgenomen water en 

geneesmiddelen 

411 Uit hoeveel delen 

bestaat de Biecht? 

De Biecht bestaat uit vier delen: het 

berouw, de belijdenis, de absolutie en de 

voldoening of penitentie. 

412 Wat moeten wij 

eerst doen als wij te 

biechten gaan? 

Als wij te biechten gaan, moeten wij eerst 

nederig de genade van God afsmeken en 

zorgvuldig ons geweten onderzoeken. 
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