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Wat is het Vormsel? 
 
Als je gevormd wordt, dan hoor je helemaal bij de Katholieke Kerk.  
Je ging al bij de Kerk horen toen je gedoopt werd.  
Je Doopsel was het begin van jouw leven met Jezus. 
Je werd opgenomen in die grote familie van mensen op de hele wereld die samen de Kerk zijn. 
 
Later heb je je Eerste Heilige Communie gedaan.  
Toen mocht je voor het eerst door de Heilige Hostie Jezus ontvangen.  
Je ging toen voor het eerst helemaal deelnemen aan de Eucharistie.  
 
De derde en laatste stap om bij de Katholieke Kerk te gaan horen is het vormsel. Dat vinden we zó 
belangrijk, dat daarvoor onze bisschop komt. Ook kan het zijn plaatsvervanger zijn.  
 
Waarom de bisschop of zijn plaatsvervanger? 
Een bisschop is een opvolger van de apostelen.  
Jezus had twaalf apostelen.  
Na zijn verrijzenis uit de dood heeft Hij tegen hen gezegd:  
“Ga naar alle landen en maak alle mensen tot mijn leerlingen. En doop ze in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”  
 
Dat was een moeilijke opdracht! Maar de apostelen hebben van Jezus hulp gekregen. Dat begon 
met Pinksteren. Toen kwam de Heilige Geest over de apostelen om hen kracht te geven, de kracht 
van God.  
 
Wij hebben allemaal kracht nodig, die Geestkracht van God. 
Jezus noemt de Heilige Geest ook wel ‘de Helper’. 
Wij hoeven het niet alleen te doen. De Geest zal ons helpen  
om te kunnen geloven, hopen en liefhebben. 
 
Als je gevormd wordt, dan ontvang je de Geest van God. 
Jezus zendt ons de Heilige Geest. 
En die zal altijd bij je blijven om je te helpen.  
Maar we moeten ook altijd bidden om de Geest, 
ook na ons vormsel. Je mag altijd bidden: 
 
 Kom, Heilige Geest, help mij. 
 Laat mij het goede zien,  
 het goede denken, het goede zeggen. 
 Geef mij de liefde van Jezus. 
 Help mij bij mijn geloof. 
 Help mij om een goed christen te zijn. 
 
Je wordt gevormd om een goed ‘christen’ te zijn. 
De naam ‘christen’ komt van ‘Christus’. 
‘Christus’ betekent: Gezalfde. 
Jezus Christus is de Gezalfde van God.  
 
Ook jij bent door je vormsel een ‘gezalfde’. 
Je wordt gezalfd met ‘Chrisma’. 
Je ontvangt deze zalf met een kruisteken op je voorhoofd. 
Je krijgt de opdracht mee: wees net als Jezus  
een teken van de liefde van God,  
in de kracht van de Heilige Geest.  
 
Een feestelijke Vormselviering voor iedereen! 
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♫ OPENINGSLIED:  Wij zoeken u  
 
Wij zoeken U, als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt. 
Hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede, vandaag en altijd. 
 
Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan,  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 
Wij breken brood en delen het samen,  
hopen dat het wonder geschiedt, 
hopen dat wij op Hem gaan gelijken  
die ons dit teken als spijs achterliet. 
 
Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 
 
 
 
KRUISTEKEN EN BEGROETING 
 
Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
Allen: Amen. 
 
Bisschop: Vrede zij u 
Allen: En met uw Geest. 

 
 
 
 
WELKOMSTWOORD      (allen gaan zitten) 
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SCHULDBELIJDENIS 
 
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, 
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte in doen en laten 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 

Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen 
  onze zonden vergeven 
  en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Allen:  Amen. 
 
 
Heer ontferm U, Heer ontferm U  

Christus ontferm U, Christus ontferm U 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U 

  
      
LOFZANG:  
 
Bisschop: Eer aan God in den hoge,  
  en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Allen:  Wij loven U. 
Bisschop: Wij prijzen en aanbidden U. 
Allen:  Wij verheerlijken U  
  en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Bisschop: Heer God, hemelse Koning,  
  God, almachtige Vader;  
Allen:  Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Bisschop: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Allen:  Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  
  ontferm U over ons; 
Bisschop: Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  
  aanvaard ons gebed; 
Allen:  Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,  
  ontferm U over ons. 
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Bisschop: Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Allen:  Gij alleen de Heer. 
Bisschop: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Allen:  met de heilige Geest 
  in de heerlijkheid van God de Vader.  
  Amen. 
 
 
OPENINGSGEBED  
 
Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw welbeminde Zoon tot Heer 
verheven, tot Koning van alles wat bestaat. Voor onze vrijheid heeft Hij 
het uiterste doorstaan en zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt.  
Wij vragen U dat ons werken voor het dagelijks brood een hulde wordt 
aan U, een eredienst, totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, uw Zoon. 
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door 
de eeuwen der eeuwen. 
 

Allen: Amen.  
 
 
 
DIENST VAN HET WOORD    (allen gaan zitten) 
 
 
 
EERSTE LEZING        Dan. 7, 13-14 
 
Uit de Profeet Daniël 

In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met 
de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging 
naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem 
heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen 
en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde." 
Woord van de Heer. 
 
Allen: Wij danken God.   
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♫ TUSSENZANG:  The kingdom of God  (Taizé) 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 
 
Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Kom, God 
en open de poorten van uw Koninkrijk. 

 
 
 

 

TWEEDE LEZING         Apok., 1, 5-8 

   
Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes 

Broeders en zusters, Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe 
getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der 
aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost 
door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor 
zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der 
eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem 
aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der 
aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega, 
- zegt God de Heer - Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser."
     
 
Woord van de Heer.   
Allen: Wij danken God. 
 
 
 
 
♫  Alleluia:  Taizé 

Gezegend de Komende in de naam des Heren; Geprezen het komend 

Koninkrijk van onze vader David.  
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EVANGELIE    Joh., 18, 33b-37   (allen gaan staan) 
      
Priester:  De Heer zij met U. 
Allen:      En met Uw Geest. 
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 
  

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt gij de koning der 
Joden?" Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u 
over Mij gesproken?" Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? 
“Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat 
hebt Gij gedaan?" Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze 
wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn 
dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd 
uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier." Pilatus hernam: 
“Gij zijt dus toch koning?" Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe 
werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af 
te leggen van de waarheid. “Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem."  
  

Woord van de Heer.  
Allen: Wij danken God 
 
 
♫ ACCLAMATIE:  
 
Alleluia, 
Het woord van God als brood om te leven, aan ons gegeven door Jezus 
sprekend  God. 
Alleluia. 

 
 
 

PREEK         (allen gaan zitten) 
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TOEDIENING VAN HET HEILIG VORMSEL (allen gaan staan) 

 
Aan de toediening van het heilig vormsel gaat de hernieuwing van de doopbeloften 
vooraf.  
Reeds sinds de Oudchristelijke tijd vindt er een afzweren van het kwaad plaats 
en vervolgens de belijdenis van het geloof. 
 

Hernieuwing van de doopbeloften: 
 
Pastor Ans Dekker:   Ik noem nu de vormelingen bij hun naam  

       en nodig hen uit om naar voren te komen 
 

 
De doopkaars wordt aangereikt. 
 

Sarah Bakker, Kim Ferramola, Belle Gilding, Lieve Gilding, Sep de 

Graaff, Sam Spuijbroek, Carli Vitalis en Kaj Vitalis. 

 
Bisschop: Zullen jullie weerstand bieden aan  
 al het kwaad, het werk van de Boze  
 en zijn verleiding? 
Vormelingen: Ik zal er weerstand aan bieden. 
 
Bisschop:   Geloven jullie in God, de almachtige Vader,  
 Schepper van hemel en aarde? 
Vormelingen:  Ik geloof. 
 
Bisschop:   Geloven jullie in Jezus Christus, 
 zijn eengeboren Zoon, onze Heer,  
 die geboren is uit de Maagd Maria,  
 die geleden heeft, gestorven en begraven is,  
 die uit de dood is opgestaan  
 en zit aan Gods rechterhand? 
Vormelingen:  Ik geloof. 
 
Bisschop:   Geloven jullie in de Heilige Geest,  
 die Heer is en het leven geeft, 
 die vandaag, door het sacrament van het vormsel, 
 aan ieder van jullie geschonken wordt 
 zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest? 
Vormelingen:  Ik geloof. 
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Bisschop:  Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk,  
 de gemeenschap van de heiligen,  
 de vergeving van de zonden,  
 de verrijzenis van het lichaam  
 en het eeuwig leven? 
Vormelingen:  Ik geloof. 
 
Bisschop:  Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de Kerk,  
 dat wij met overtuiging belijden  
 in Jezus Christus onze Heer. 
Vormelingen:  Amen 
       
    Vormelingen gaan terug naar hun plaats 
 
Priester: Mag ik de vormelingen en ouders uitnodigen om te knielen. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bisschop: Laat ons bidden, dat onze God en Vader de Heilige Geest 

uitstort over hen die door het doopsel tot het ware leven zijn        
herboren en zijn kinderen zijn geworden. Moge deze Geest 
hen bevestigen door zijn rijke gaven en zalven tot 
gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods. 

 
Allen bidden een ogenblik in stilte 
 
 
  De bisschop strekt zijn beide handen 

 uit over de Vormelingen.  
 De ouders leggen hun hand  

op de schouder van hun kind.  
 
 
Bisschop: Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt 

uw   kinderen herboren doen worden uit het water en de Heilige 
Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: 
zend over hen de Heilige Geest, de Trooster, schenk hun de 
Geest van wijsheid en verstand, de Geest van inzicht en 
sterkte, de Geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw 
naam. Door Christus, onze Heer. 

Allen: Amen. 
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(allen gaan zitten) 
 
De vormelingen komen nu met hun ouders één voor één naar voren. De 
begeleiders leggen hun rechterhand op de schouder van de vormeling. 
De vormeling zegt zijn roepnaam. De bisschop zalft de vormelingen met 
de rechterduim in een kruisvorm op het voorhoofd en zegt: 
 
Bisschop:  N, ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. 
Vormeling: Amen.  
 
Bisschop:  Vrede 
Vormeling: En vrede voor u 
 
 
♫LIED:  Aan welke kant sta jij 
 
't is niet moeilijk te geloven 
in een God hier ver vandaan. 
Te bidden en te strijden, 
zelfs te doden in Zijn Naam. 
Want we leven in het heden 
en Zijn woord is uit de tijd. 
Een verhaal van lang geleden, 
niet gestoeld op werkelijkheid. 
 
Refrein: 
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 
en je vragen zou: “Kies jij nog steeds voor mij?” 
Zou jij Hem recht in de ogen kunnen kijken? 
Aan welke kant sta jij? 
Aan welke kant sta jij? 
 
Willoos zwijgen wij bij onrecht 
dat een mens wordt aangedaan.  
Zien toe hoe mensen lijden 
en elkaar niet meer verstaan. 
En we bidden dat God ingrijpt, 
ons een nieuwe aarde geeft. 
Mens, wat doe je met je vrijheid 
die Hij jou gegeven heeft? 
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Refrein 
 
Ied're dag voor Hem te kiezen 
is wat Hij van mensen vraagt. 
Zijn licht te laten schijnen  
in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven 
wordt de schepping weer als nieuw, 
in zijn liefde durven delen,  
zonder twijfel steeds opnieuw. 
 
Refrein 
 
 
 

♫LIED:    Mention My Name 

Refrein: Would you mention my name ev’ry day when you pray? 
Would you mention my name  when you pray? 
Would you stand with me when you’re down on your knees? 
When you’re talking to Jesus, would you mention me? 

 
 
I don’t want the fame that you’ve gained in this world, 
I don’t want your diamonds and pearls 
You don’t have to bother with tending to me 
All I ask is that you mention me, would you please, Would you 
 
Refrein: 
 
The prayers of a Christian can pull a man through 
When he’s facing this world so untrue 
So if you want to help someone gain victory 
Don’t forget when you plea to make mention of me 
 
If I had one request that I knew you could fill 
Here’s what that longing would be 
Ev’ry morning and ev’ning and sometime in between 
Friends, would you please mention me? Would You 
 
Refrein: 
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Refrein:  Wil je mijn naam noemen elke dag als je bidt 
Wil je mijn naam noemen als je bidt 
Blijf  je bij mij als je op je knieën gaat? 
en je met Jezus praat, zou je me noemen? 

 
Ik wil je in deze wereld verkregen roem niet, 
Ik wil je diamanten en je parels niet 
Je hoeft niet “in te spannen”’ voor mij 
Alles wat ik vraag is wil je me noemen, 
Doe dat alstublieft, Doe dat 
 
Refrein 
 
Het gebed van een christen kan iemand ondersteunen?? 
Wanneer hij geconfronteerd wordt met de hardheid van deze wereld 
Dus als je iemand wilt helpen overwinnen 
Als je met hem spreekt herinner hem aan Mijn naam 
 
Als ik je een ding mocht vragen, waarvan ik wist dat je het kan volbrengen 
Dan zou ik dit van je vragen 
Dat je iedere ochtend en avond en ergens daar tussen in  
Mijn vriend, dat je Mij zou noemen? Doe je dat? 
 
Refrein 

 

 
 
 
VOORBEDEN       (allen gaan staan) 
 

Bisschop: Broeders en zusters, 
  laat ons bidden tot God, onze Vader, 
  en eensgezind zijn in ons gebed, 
  zoals het geloof, de hoop en de liefde één zijn  
  als gaven van zijn Heilige Geest. 
 
Bidden wij voor de wereld  
die verscheurd is door oorlog, strijd en armoede. Dat mensen elkaar het 
licht in de ogen gunnen. Dat wij en bestuurders hun 
verantwoordelijkheid nemen en niet uitgaan van eigen gewin maar 
handelen in het belang van alle aardbewoners, mens en dier.  
Laat ons bidden. 
 
Allen : Heer onze God 

Wij bidden U verhoor ons 
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Bidden wij voor jonge mensen 
met verdriet en zorgen, voor mensen die lijden aan een depressie, burn-
out of zich eenzaam voelen. Kom in hun leven opdat zij uw Licht weer 
kunnen ervaren. Dat wij onze naasten nabij zijn in hun moeilijke tijd. 
Laat ons bidden: 
 
Bidden wij voor onze parochiegemeenschap,  
dat we in eenheid bij elkaar samenkomen in het bijzonder rondom het 
sacrament van de Eucharistie. Voor mensen die zich willen inzetten 
voor een warme en levendige kerkgemeenschap hier in onze regio 
Klaverblad. 
Laat ons bidden: 
 
Bidden wij voor de paus, bisschoppen en priesters in het bijzonder 
bisschop Hendriks die hier in ons midden is, dat zij met wijsheid en 
liefde de kerkgemeenschap mogen besturen.  
Laat ons bidden  
 
Bidden wij voor tieners die vandaag het vormsel mochten ontvangen. 
Dat dit sacrament hen de kracht, wijsheid en inzicht geeft die zij de rest 
van hun leven kunnen meenemen. Dat uw vuur hen helpt de vlam van 
Uw liefde in onze wereld door te geven en hun zending ook zichtbaar 
wordt in hun dagelijks leven. 
Laat ons bidden: 
 
Allen : Heer onze God 

Wij bidden U verhoor ons 

 

 
parochiële intenties  
 
Bisschop:  God, Gij hebt uw apostelen de Heilige Geest gegeven,  
    en gewild dat ook zij en hun opvolgers op hun beurt 
    de Geest zouden doorgeven aan allen die geloven. 
    Wij bidden U: geef dat door uw genade 
    uw Geest leeft in alle gelovigen 
    zoals tijdens de eerste verkondiging van het evangelie. 
    Door Christus onze Heer. 
 
Allen:  Amen. 
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COLLECTE 
 
In verband met corona zal deze achteraf mogelijk zijn middels de 
mandjes achter in de kerk of via de QR code in het boekje. 
 
 
 

♫ LIED: In vuur en vlam 

Wie leeft verloren in de tijd raakt aan de haast zijn leven kwijt, 
hij gaat zijn weg met ogen dicht en ziet geen spoor geen schijn van licht; 
Maar als zo’n blinde ziende wordt, dan komt hij oor en oog tekort, 
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan, hij komt in vuur en vlam te staan. 
 
Maar soms zijn mensen levend dood want hun bestaan is ademnood,  
ze leven roekeloos en snel en zetten hart en hoofd op ’t spel; 
Maar als zo’n mens geduldig wacht, dan voelt hij hoe een ander zacht 
zijn armen om hem heen wil slaan, hij komt in vuur en vlam te staan. 
 
Wanneer een mens maar verder wil hij jaagt maar door en staat niet stil 
op weg naar geld en klatergoud, zo’n mens verslijt, wordt ziende oud; 
Maar als hij knielt en biddend rust misschien dat God hem wakker kust,  
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan, hij komt in vuur en vlam te staan. 
 
Wie vastgeroest en uitgedoofd alleen nog in vandaag gelooft,  
wie nooit eens over bergen ziet, wordt moe en sterven zal zijn lied; 
Maar als in harten heimwee brandt naar nieuwe tijd en blijer land,  
dan breken mensen op en gaan, men komt in vuur en vlam te staan. 
 

 

 
BEREIDING VAN DE GAVEN     (allen zitten) 
 
Bisschop:  Bidt broeders en zusters, 
    dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
    door God, de almachtige Vader. 
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
 tot lof en eer van zijn naam,  
 tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN     (allen zitten) 
 
 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED      (allen staan) 
 
Bisschop: De Heer zij met u. 
Allen: En met uw Geest. 
Bisschop: Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Allen:  Het is passend en goed Hem te danken. 
 
 
Bisschop: Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
 om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
 om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,  
 altijd en overal. 
 Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond,  
 Priester in eeuwigheid, 
 Koning en Heer van heel de schepping, Jezus Christus. 
 Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard. 
 Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, 
 alles heeft Hij volbracht, om onze vrede te worden. 
 Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. 
 Hij zal voor U een koninkrijk verwerven,  

 God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde,  
 recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede. 

 Daarom, met alle engelen, machten en krachten, 
 met allen die staan voor uw troon, 
 loven en aanbidden wij U en zeggen U toe vol  
 
 

  
 Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
 de God der hemelse machten! 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
 Hosanna in den hoge.  
 Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
 Hosanna in den hoge. 
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            (allen knielen indien mogelijk) 
Bisschop: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer,  
 de bron van alle heiligheid. 
 
 Heilig dan deze gaven, 
 met de dauw van uw Heilige Geest, 
 dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed 
 van Jezus Christus onze Heer. 
 
 Toen Hij werd overgeleverd 
 en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 
 nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, 
 brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: 
 
 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,  
 WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
 DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
 
 Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, 
 sprak opnieuw de dankzegging uit,  
 en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
 NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,  

 WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE 
ALTIJDDURENDE VERBOND,  
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN 
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.  

 
 BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 
 
 Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
 Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
 en wij belijden tot Gij wederkeert,  
 dat Gij verrezen zijt.  
 
Bisschop: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God,  
 bieden wij U aan 
 het levensbrood en de kelk van het heil. 
 Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt 
 om voor uw aangezicht te staan 
 en uw heilige dienst te verrichten. 
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 Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus 
 en wij smeken U dat wij 
 door de Heilige Geest worden vergaderd 
 tot één enige kudde. 
 
Priester: Denk toch, Heer, aan uw Kerk,  
 verspreid over de hele wereld,  
 dat haar liefde volkomen wordt, 
 één heilig volk met Franciscus onze paus  
 Johannes onze bisschop  
 en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 
 Denk ook aan uw kinderen 
 nu Gij hun op deze dag van hun vormsel 
 de Heilige Geest hebt geschonken 
 waardoor zij sterker lijken op uw Zoon 
 en krachtiger voor Hem kunnen getuigen 
 tot opbouw van uw Kerk. 
 
 Gedenk ook onze broeders en zusters  
 die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, 
 ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 
 Neem hen aan en laat hen verschijnen 
 in het licht van uw gelaat. 
 
 Wij vragen U, ontferm U over ons allen, 
 opdat wij tezamen met de maagd Maria,  
 de moeder van Christus, 
 en de heilige Jozef, haar bruidegom 
 met de apostelen en met alle heiligen, 
 die hier eens leefden in uw welbehagen, 
 waardig bevonden worden 
 het eeuwig leven deelachtig te zijn 
 en U loven en eren.  
 Door Jezus Christus, uw Zoon. 
 
 Door Hem en met Hem en in Hem  
 zal uw naam geprezen zijn,  
 Heer onze God, almachtige Vader,  
 in de eenheid van de Heilige Geest  
 hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Allen:   Amen. 
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   (allen staan) 
Bisschop: Laten wij bidden tot God, onze Vader,  
  met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
 Onze Vader, die in de hemel zijt;  
 uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; 
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
 en breng ons niet in beproeving; 
 maar verlos ons van het kwade. 
 
Bisschop: Verlos ons, Heer, van alle kwaad,  
 geef vrede in onze dagen,  
 dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
 vrij mogen zijn van zonde,  
 en beveiligd tegen alle onrust.  
 Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias,  
 uw Zoon. 
 
 Want van U is het koninkrijk 
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
  
 
Gebed om vrede en vredeswens 
 
Bisschop: Heer Jezus Christus,  
 Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
 ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’,  
 let niet op onze zonden  
 maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte:  
 geef vrede in uw naam en maak ons één. 
 Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Allen: Amen. 
 
Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw Geest. 
 
Bisschop: Wenst elkaar de vrede. 
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Lam Gods  
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
 
Communie: 
 
Bisschop: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
  maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Communievers: 
De Heer troont eeuwig als koning. De Heer zegent zijn volk met vrede. 
 
In de heilige Eucharistie voedt Christus ons met zijn Woord en zijn Sacrament. Wij 
ontvangen Hem in het bijzonder in de H. Communie. Te communie gaan is een uitdrukking 
van ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus. Wie dat gelooft en leeft in 
eenheid met Christus en zijn Kerk, is van harte uitgenodigd om Hem in dit Sacrament te 
ontvangen. 
Wie niet te communie gaat, is van harte uitgenodigd om een persoonlijke zegen te 
ontvangen (u kunt dit aangeven door uw handen kruiselings voor uw borst te houden). U 
kunt ook op uw plaats blijven en in stil gebed zich verenigen met de Heer. 
Als de Heilige Hostie wordt getoond, klinkt het geloofsgetuigenis: Lichaam van Christus. 
De communicant zegt : Amen. 
 
 

♫ Lied:  The Lord Bless You and Keep You 
 
The Lord bless you and keep you. 
The glorious Lord shall make His gentle face shine on you. 
He shall be gracious to you.  
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, 
And give you peace and give you peace. 
 
God’s hand always shall lead you. 
The Lord shall hold you in his Hand’s, whatever you may do. 
He shall be gracious to you.  
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, 
And give you peace and give you peace. 
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De Heer zegene en behoede u 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten  
Hij zal u genadig zijn. 
De Heer verheft zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Gods hand zal je altijd leiden. 
De Heer zal je in zijn hand houden, wat je ook doet. 
Hij zal u genadig zijn. 
De Heer verheft zijn aangezicht over u en schenkt u vrede, 
En geef je vrede en geef je vrede. 
 

 

Gebed na de communie (allen staan) 
 
Heer, wij zijn genaderd tot uw heilige tafelen Gij hebt ons opgenomen in 
uw liefde, die ons aan de dood onttrekt. Wij vragen U:blijf in ons midden 
wonen, sticht vrede onder ons om alles in de hemel en op aarde te 
verzoenen. Door Christus onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
 
SLOT VAN DE VIERING 

 
 
DANKWOORD   
 
Wij bedanken  

- Monseigneur Hendriks, dat u ons heeft willen vormen. 
- De vormsel begeleiders voor hun uitleg en begeleiding. 
- Onze ouders, dat ze ons gesteund hebben op de weg naar het 

vormsel. 
- In Between voor de muzikale begeleiding 
- De fotograaf, die voor ons deze mooie dag heeft vastgelegd. 
- En verder iedereen die op deze speciale dag aanwezig wilde zijn. 

 
 
 
 
MEDEDELINGEN 
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ZENDING EN ZEGEN  
 

Bisschop:  God, de almachtige Vader, zegene u: 
Hij, die u door het doopsel met water en de heilige Geest 
heeft aangenomen tot zijn kinderen, moge u met zijn liefde 
begeleiden. 

Allen: Amen. 
 
Bisschop:  Zijn eniggeboren Zoon zegene u: 

Hij, die zijn kerk de  Geest van waarheid beloofde, moge u 
bevestigen in de belijdenis van het ware geloof. 

Allen: Amen. 
 
 
Bisschop:  De Heilige Geest zegene u: 

Hij, die vuur ontstak in het hart van zijn leerlingen, moge u 
leiden tot de eenheid en de vreugde van het rijk van God. 

Allen: Amen. 
 
Bisschop: En zegene u allen de almachtige God, Vader, Zoon en  

Heilige Geest. 
Allen: Amen.    
 

Bisschop: Gaat nu allen heen in vrede. 
Allen:  Wij danken God. 
 
 
 
 
♫SLOTLIED: Nu wij uiteengaan 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
 
refrein: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu 
 
Voel u getroost en hou vast de hoop. 
God laat u nimmer alleen. 
Samen op pad, God geeft u zijn zegen. Refr 
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Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
Ga met uw licht voor ons uit. 
Al onze vrienden wensen wij vrede: Refr 
 
Neem dan de liefde mee in uw hart, 
en geef de warmte zelf door. 
Wees zelf een baken, voel zelf de kracht. Refr 
 
 
Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis. 
Voor al wie kwamen onder dit dak. Refr 
 

 

 

Duizend dagen 
 
Laat niet toe wie rampen brengen. 
Recht je rug bij tegenwind. 
Laat de doden zelf maar graven. 
Wees zo sterk als een kind. 
 
Refrein: 
Dat nog duizend dagen komen,  
dat zij komen, blijven komen, 
dat nog duizend en een morgen komt. 
 
Wees als sterren aan de hemel. 
Lichtend voorbeeld, zonneschijn. 
Blijf niet dralen als zovelen.  
Nieuwe mensen kun je zijn.  
 
Refrein 
 
Breek uit vastgelopen paden, 
geef de hoop een nieuwe gezicht. 
Wees al gaande zelf een rustpunt. 
En je leven wordt heel licht. 
 
Refrein 
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En de oude tijd vergaat. 
Een nieuwe dag begint. 
Het menselijk gelaat spreekt recht en overwint. 
 
Refrein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR –code voor bijdrage collecte. 

Geldig t/m 5 dec  
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