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H. Sacrament van het Vormsel - Parochies Ubach over Worms 

 

 

Openingslied 

Breek o Geest, nu door in ons, Geest van vuur 

en Geest van leven. Leid ons verder op uw 

wegen, Geest van Vader en van Zoon. 

 

Raak ons, maak ons vol van kracht, Vol van liefde voor elkander, 

Geest van vuur en vlam van leven, Geest van Vader en van Zoon. 

 

Maak het goed en maakt het waar, laat ons licht en liefde geven 

En U dankend verder leven, Geest van vader en van Zoon. 

 

 

Opening door de vormheer 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Vrede zij u. En met uw geest. 

 

 

Woord van welkom door de pastoor 

 

Verwelkoming van de vormheer door een vormeling: 

Namens alle kinderen die gevormd worden en ook namens onze ouders, 

wil ik u, N. die ons vormen gaat, van harte welkom heten. We vinden het 

fijn dat u naar ons toe gekomen bent. We weten dat we in een heel 

belangrijk deel van ons leven terecht zijn gekomen. We worden gevormd 

om in het spoor van Jezus te leven met grote ogen en open oren, met 

grote handen en sterke benen, en vooral met een liefdevol hart: om U 

te dienen en onze medemensen meer gelukkig te maken. Soms is dat 

heel mooi, vaak ook heel moeilijk! Maar we vragen vanavond niet voor 

niets aan Gods Heilige Geest, dat Hij in ons hart komt om ons daarbij te 

helpen! 
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Gedicht door een ouder: Kind, je zult het zelf moeten doen 

Ik heb je leven gegeven, 

maar ik leef niet voor jou. 

Ik leer je dingen van het leven, 

maar ik dwing je niet ze te doen. 

Ik wijs je de weg, 

maar ik ben er niet altijd om je te leiden. 

Ik leer je goed en kwaad te onderscheiden, 

maar ik beslis niet voor jou. 

Ik geef je aandacht, vertrouwen en liefde, 

maar ik dring me niet aan je op. 

Ik leer je het leven te delen, 

maar ik garandeer geen onzelfzuchtig gedrag. 

Ik vertel je wat vriendschap is, 

maar ik kan je vrienden niet kiezen. 

Ik licht je voor over drank en drugs, 

maar als het er op aankomt kan ik voor jou geen nee zeggen. 

Ik leer je respect en solidariteit, 

maar ik dwing je niet het ook te zijn. 

Ik leid je binnen in de kerk, 

maar ik kan je niet laten geloven. 

Ik leer je te groeien in het leven, 

maar ik kan je het eeuwige leven niet geven. 

Kind, keuzes maken zul je zelf moeten doen. 

 

Wij als ouders zijn trots op jullie vanavond. 

We zijn graag met jullie naar de kerk gekomen voor jullie vormsel. 

Wat we lang geleden bij jullie doopsel beloofd hebben, dat zeggen we 

vanavond opnieuw: 

Dat wij er voor jullie zijn, dat jullie steeds op ons kunnen rekenen, 

En dat we hopen en bidden dat jullie in de kracht van Gods Geest fijne 

mensen en goede christenen zijn! 
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Gebed om vergeving 

 

Vormeling: 

Vandaag zetten we een grote stap in ons leven. 

Onze ouders, leerkrachten en nog heel veel 

anderen hebben hun best gedaan ons de juiste 

richting te wijzen, die van Jezus, die ons veel 

verteld heeft over hoe veel God van ons houdt en 

dat we daarom ook van elkaar moeten houden. 

 

Vormeling: 

Maar het valt lang niet altijd mee om dat goed te doen: vaak denken we 

liever aan onszelf, vergeten we God of hebben we anderen gepest of 

uitgelachen. Dat willen we eerst eerlijk zeggen, voordat we zo dadelijk 

samen de sacramenten van Jezus gaan ontvangen. 

 

Ouder: 

Ook wij als ouders en opvoeders hebben jullie vaak niet het goede 

voorbeeld gegeven en soms waren er dingen die beter hadden gekund. 

Ook al valt het ons moeilijk dat eerlijk toe te geven, toch willen ook wij 

dat van harte doen. We nemen ons mét jullie voor ons steeds van onze 

beste kant te laten zien en jullie te blijven helpen. 

 

Allen: 

Heer, vergeef ons als we Uw boodschap in ons leven hebben vergeten. 

Vergeef ons als we er niet voor elkaar waren en help ons om de liefde 

voor U en voor elkaar steeds beter waar te maken. 

 

Vormheer: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

fouten en tekortkomingen vergeven en ons helpen op onze weg naar het 

eeuwig leven. Amen. 

 

Heer ontferm U & Glorialied 
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Gebed door de vormheer: 

Laat ons bidden. Heer wij bidden U: maak uw beloften waar en vervul 

ons van uw heilige Geest, zodat wij voor de wereld getuigen van de 

Blijde Boodschap van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U 

leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle 

eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Eerste lezing – Pinksterverhaal (Hand.2) 
door twee vormelingen: 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 

waren allen bijeen op dezelfde plaats. 

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 

alsof er een hevige wind opstak en heel 

het huis waar zij gezeten waren, was er 

vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur 

geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij 

werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen 

te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Petrus trad naar 

voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten:  

 

‘Gij allen, joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en 

luistert aandachtig naar mijn woorden: Jezus de Nazoreeër was een 

man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers 

zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem onder 

u heeft verricht. Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en 

voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het 

kruis genageld en gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na 

de smarten van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk 

dat Hij daardoor werd vastgehouden. Deze Jezus heeft God doen 

verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Verheven aan Gods 

rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader 

ontvangen en Deze uitgestort, zoals gij ziet en gij hoort. 

Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 
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Psalm of tussenzang 

 

Evangelielezing 

De Heer zij met u. En met uw geest. 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens N.. 

Lof zij U, Christus. 

 

Aan het einde van het evangelie: Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 

 

Preek door de vormheer 

Hernieuwing van de doopbeloften & Geloofsbelijdenis 

 

Willen jullie alle bijgeloof en magie afwijzen en alles wat 

jullie afhoudt van God? Ja, dat wil ik. 

 

Willen jullie onrecht en geweld afwijzen en alles waardoor 

het kwaad macht over jullie krijgt? Ja, dat wil ik. 

 

Willen jullie Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap steeds 

als richtsnoer voor jullie leven nemen? Ja, dat wil ik. 

 

Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van 

hemel en aarde? Ik geloof. 

 

Geloven jullie in Jezus Christus, zijn eniggeboren 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? 

Ik geloof. 

 

Geloven jullie in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de 

gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis 

van het lichaam en het eeuwig leven? Ik geloof. 
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Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk dat wij met overtuiging 

belijden in Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Tijdens de besprenkeling met doopwater lied 

 

Handoplegging 
Over de zeven gaven van de H. Geest, door de vormelingen: 
Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘raad’ 

Die ik vind in het Evangelie en bij goede mensen om mij heen. 

Kom Heilige Geest, dat ik goede keuzes maak! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘inzicht’ 

Die helpt te begrijpen wat er gebeurt rondom mij en in mij 

Kom Heilige Geest, maak helder wat nog duister voor mij is! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘kennis’ 

Die mij het goede doet zien in elke mens en helpt te vergeven en nabij te zijn. 

Kom Heilige Geest, ik wil God en mijn medemens liefhebben! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘geloof’ 

In God die heel veel van mij houdt en mij houvast geeft in mijn leven 

Kom Heilige Geest, sterk mijn vertrouwen! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘sterkte’ 

Die mij weerbaar maakt en moedig ook als het leven moeilijk is 

Kom Heilige Geest, dat ik volhoud om het goede te doen! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘wijsheid’ 

Die aanvoelt wat echt goed is voor mij en voor anderen 

Kom Heilige Geest, laat mij groeien in wijsheid! 

 

Kom Heilige Geest, met uw gave van ‘ontzag voor God’ 

Die altijd verrassend nieuwe kansen schept en mij helpt zijn schepping te 

eerbiedigen. Kom Heilige Geest, en beweeg mij! 
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Vormheer: 

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 hen zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de 

Zoon van God. 

 

Almachtige God, Vader van onze Heer, Jezus Christus, Gij hebt uw 

dienaren 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 hen  

 

de Geest van WIJSHEID en VERSTAND. Amen. 

 

De Geest van INZICHT en STERKTE. Amen. 

 

De Geest van KENNIS, van ONTZAG en LIEFDE voor uw Naam, door 

Christus onze Heer. Amen. 

 

 

Zalving met chrisma 
De vormelingen komen naar voren, begeleid door hun ouders (of 

peter/meter of opa/oma). Vóór de vormheer leggen de ouders de 

hand op de schouder van de vormeling. 
 

Vormeling:   

Ik ben N. en ik wil graag gevormd worden. 

Vormheer: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, 

de gave Gods. 

Vormeling:  Amen. 

 
De vormheer feliciteert de vormeling en de ouders, waarna zij naar de leerkracht gaan, 

hun oorkonde tekenen en vervolgens weer plaats nemen. 
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Voorbeden 

 

Vormeling: Voor onze ouders: zij hebben ons het leven gegeven, zij 

hebben ons laten dopen als een kind van God. Zij zijn dagelijks 

bekommerd om ons geluk. Dat ook zij de kracht van God ontvangen om 

ons het goede voorbeeld te blijven geven. Laat ons bidden. 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Vormeling: Voor onze leerkrachten, die met veel geduld ons alles 

hebben geleerd, en voor allen die voor ons hebben gezorgd. Dat wij hen 

niet teleurstellen, maar verder uitgroeien jongeren naar Gods hart, op 

weg naar onze volwassenheid. Laat ons bidden. 

 

Vormeling: Bidden we voor heel de kerk van God op aarde: dat er steeds 

moedige mensen mogen zijn die over hun geloof vertellen en aan andere 

mensen laten zien wat het kan betekenen om de Blijde Boodschap van 

Jezus zo goed mogelijk waar te maken in hun leven. Bidden we ook dat 

wij zelf zulke mensen zijn. Laat ons bidden. 

 

Vormeling: Bidden we voor onze parochies: dat velen de weg naar de 

kerk mogen vinden, of terug vinden. Dat veel mensen er troost, kracht 

en moed, vreugde en inspiratie kunnen vinden. Laat ons bidden. 

 

Vormeling: Bidden we om roepingen tot het priesterschap en het leven 

dat helemaal aan God gewijd is. Bidden we ook om goede christelijke 

huwelijken, waar mensen bij elkaar thuis kunnen zijn en alles voor elkaar 

over hebben. Laat ons bidden. 

 

Vormeling: Bidden we voor alle overledenen, met name voor onze 

overleden familieleden en vrienden, die ons zijn voorgegaan naar God 

thuis. Dat ze bij God mogen zijn en daar aan ons blijven denken. Laat 

ons bidden. 

Slotgebed door de vormheer 
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Klaarmaken van het altaar 
Vormelingen brengen de gaven aan, daarna volgt de collecte. 
 

Gebed over de gaven 

Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de 

almachtige Vader.  

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. 

 

Heer, wij bidden U: neem de gebeden en gaven van uw gelovigen aan, in 

het bijzonder van hen die gevormd zijn. Laat ons deelnemen aan de 

viering van het offer van uw Zoon. Hij heeft ons de heilige Geest 

gegeven; mogen wij in ons leven steeds meer gelijken op Hem: Jezus 

Christus, onze Heer. Amen. 

 

 

Het grote dankgebed allen gaan staan 

 

De Heer zij met u. En met uw geest. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid 

waardig. 

 

Wij danken U, God, U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en 

in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een 

mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet 

alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo 

hebt U ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, zonder pijn en 

zonder tranen. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle 

engelen en heiligen zingen wij U toe: 

 

Heilig 
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Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken 

U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de 

mensen U in de steek hadden gelaten en niets meer met elkaar te 

maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen geopend en ons gezegd wie 

wij zijn: broers en zussen van elkaar, kinderen van U, onze Vader. 

 

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen 

wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en 

wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 

 

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, 

was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij 

nam brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei: 

 

NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN, WANT DIT 

IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN 

WORDT. 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U,  

gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 

 

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. 

 

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat 

Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: 

zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij 

bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. 

Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. 

Daarom zingen wij: 
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Goede God, wij loven U, goede God wij danken U! 

 

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 

 

Goede God, wij loven U, goede God wij danken U! 

 

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk 

gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 

 

Goede God, wij loven U, goede God wij danken U! 

 

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te 

eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer: 

zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door 

dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van 

ons verwacht. Denk, Heer, aan paus Benedictus, aan onze bisschop 

Frans en zijn hulpbisschop Everard, en aan alle andere bisschoppen. 

Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en 

vreugde brengen aan alle mensen. 

 

God, onze Vader. Breng ons eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw 

Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij 

met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 

 

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. Amen. 

 

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 schuld zoals ook wij aan 

anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar 

verlos ons van alle kwaad. 
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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. Amen. 

 

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. Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. 

 

Uitnodiging tot de communie 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam 

Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig 

dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Communie  Het Lichaam van Christus. Amen. 

 

Gebed na de communie door de vormheer 

Laat ons bidden. Heer, Gij hebt ons allen gezalfd met uw Geest en 

gevoed met het sacrament van uw Zoon. Blijf bij ons met uw zegen. 

Mogen wij het kwaad in de wereld overwinnen en door ons leven en onze 

liefde bouwen aan uw ene, heilige kerk. Door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

Slot- en dankwoord aan de vormheer 

Vormeling: Toen ik klein was deed ik de communie. 

Ik was er nog niet zo bewust van wat ik deed. Nu 

ben ik groter en heb ik er zelf voor gekozen 

om het Vormsel te doen. 
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Vormeling: Onze ouders, leerkrachten en vele 

anderen doen hun best ons op de goede weg te 

zetten. Ze helpen ons in moeilijke tijden en bij 

problemen. We staan er dus niet alleen voor. 

 

Vormeling: Ik ga mijn vleugels uitslaan. Ik ga mijn 

veilig nest verlaten. Mijn wereld wordt steeds groter. 

Ik ontmoet nieuwe mensen. Ik vertrouw op de Heilige 

Geest: Hij zal mij helpen steeds de juiste keuzes te 

maken! 

 

Vormeling: N., wij zijn blij, dat u gekomen bent om 

ons te vormen. We hebben vanavond een geweldig 

groot cadeau van God ontvangen: de Heilige Geest die 

ons helpt om als Jezus te leven! We danken u, N., dat 

u ons dat cadeau bent komen brengen! 

 

Slotwoord en zegen door de vormheer 

Goede Vader, U hebt het geloof van ons allen, van deze jongens en 

meisjes, willen sterken door uw heilige Geest. Geef hen de kracht om nu 

en in de toekomst te leven vanuit dit geloof en bij te dragen tot het 

geluk van deze wereld. Zegen hen, Vader, en zegen hun ouders en allen 

die zorg voor hen dragen. Zegen ook het werk dat zij in deze wereld 

zullen verrichten. Blijf bij hen, alle dagen van hun leven. 

 

De Heer zij met u. En met uw geest. 

De Naam des Heren zij gezegend. Van nu af tot in eeuwigheid. 

Onze hulp is in de Naam des Heren.  

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Zegene u allen de almachtige God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. 

Slotlied 
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