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OPENINGSLIED: 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt 

met hemelse barmhartigheid. 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij ons geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt, 

geef ons de vrede weer voorgoed. 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest van beiden uitgegaan,  

wij bidden U gelovig aan. 
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BEGROETING 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

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. 

 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Amen. 

 

HEER ONTFERM U 

Voorzang:  Heer, ontferm U. 

Allen:  Heer, ontferm U. 

 

Voorzang: Christus, ontferm U. 

Allen:  Christus, ontferm U. 

 

Voorzang: Heer, ontferm U. 

Allen:  Heer, ontferm U. 
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GLORIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSGEBED 

 

God, Schepper en Vader, 

Uw beeld zijn wij, op U gelijken wij. 

Zalf ons met uw Geest, de Geest van Jezus Christus, uw Zoon. 

Maak ons hart vol van Hem, ontsteek in ons het vuur van zijn 

liefde. Geef dat wij vanuit deze Geest leven en getuigen, 

uw boodschap uitdragen, uw liefde openbaren. 

Dit vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest, 

die met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen.  

Amen. 

 

VUUR VAN DE GEEST 

 

We ontsteken het vuur van de Goede Geest: 

Vlammen als een teken  

dat het altijd licht mag blijven in ons leven. 

 



 5 

Dat het licht mag blijven, licht in onze ogen: dat we elkaar mogen 

zien zo goed als nieuw. 

Licht in onze harten:  

dat we ruimte en plaats maken voor velen. 

Licht in onze gedachten: dat we blijven nadenken en eerlijke 

besluiten nemen in ons leven. 

Dat er licht mag zijn in onze huizen: dat er vriendschap zal 

zijn tussen ouders en kinderen, dat ons huis een echt thuis 

voor allen mag zijn. 

Dat er licht mag zijn op onze wegen: dat wij nooit zullen verdwalen 

en ons niet voor elkaar verbergen. 

Dat er licht mag zijn in alle uithoeken: dat wij het kleine 

nooit vergeten of alles wat zwak is wegstoppen. 

Dat er licht mag zijn op deze plaats, hier in de kerk: om elkaar bij 

te lichten, om elkaar kracht en liefde te geven  in de Geest van 

Jezus die het ons heeft voorgedaan.  

 

EERSTE LEZING 

 

Uit de Profeet Jesaja. (Jes. 11, 1-4a) 

 

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een 

scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer 

zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van 

raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en 

deze vreze des Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen 

naar uiterlijke schijn,  geen uitspraak doen op grond van geruchten. 

De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken 

over de geringsten der aarde.  

Zo spreekt de Heer. 

Wij danken God. 
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TUSSENZANG 

Refr.: Alles wat adem heeft love de Heer 

Alles wat adem heeft love de Heer 

Looft God in zijn heilig domein 

Looft hem in zijn groots firmament 

Looft hem om zijn daden van macht 

Looft hem krachtens zijn mateloze grootheid  

Refr. 

 

Looft hem met de stoot op de ramshoorn 

Looft hem met harp en met citer 

Looft hem met handtrom en reidans 

Looft hem met snaren en fluit. 

Refr. 

 

Looft hem met slaande cymbalen 

Looft hem met klinkende cymbals 

Alles wat adem heeft  

love de Heer God lof. 

Refr. 

 

ALLELUIA 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Kom o Heilige Geest, vervul ons hart met licht, ontsteek in ons het 

vuur van uw liefde. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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EVANGELIE  

De Heer zij met u. 

En met uw geest. 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas. (4,16-22c) 

Lof zij U, Christus.  

 

In die tijd kwam Jezus in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij 

ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en 

stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de 

profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar 

geschreven stond: “De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat 

Hij Mij gezalfd heeft. “Hij heeft Mij gezonden om aan armen de 

Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend 

te maken en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten 

gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.  

Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en 

ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem 

gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: “Het Schriftwoord 

dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan." Allen 

betuigden Hem hun instemming  en verbaasden zich, dat woorden, 

zo vol genade uit zijn mond vloeiden.   

Woord van de Heer. 

Wij danken God. 

 

WOORD DOOR DE VORMHEER 

 

TOEDIENING VAN HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL 

 

Hernieuwing van de doopbeloften 

De vormelingen ontsteken de doopkaars aan de paaskaars. Allen 

gaan staan. 

 



 8 

Willen jullie je te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om 

in vrijheid te leven als kinderen van God?  

Ja, dat wil ik. 

 

Willen jullie je verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht,   

zodat het kwaad zich niet van jullie meester maakt?  

Ja, dat wil ik. 

 

Willen jullie de Heer jullie God dienen Hem alleen? 

Ja, dat wil ik. 

 

Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 

aarde? 

Ik geloof. 

  

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? 

Ik geloof. 

 

Geloven jullie in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die 

vandaag, door het sacrament van het vormsel, aan ieder van u 

geschonken wordt zoals eens aan de apostelen op het 

Pinksterfeest? 

Ik geloof. 

  

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? 

Ik geloof. 

 

 



 9 

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met 

overtuiging belijden in Jezus Christus onze Heer. 

Amen. 

 

HANDOPLEGGING 

 

Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uit- 

stort 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 even in stilte) 

 

De vormheer strekt zijn handen uit over de vormelingen. De ouders 

leggen de handen op de schouders van hun kind. 

 

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

dienaren herboren doen worden uit water en 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 

Amen 

de Geest van inzicht en sterkte 

Amen 

de Geest van kennis,  

van ontzag en liefde voor uw naam,   

door Christus Onze Heer. 

Amen. 
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ZALVING (allen gaan zitten) 

De vormelingen komen samen met hun ouder naar voren; de ouder 

legt de hand op de schouder van hun kind, en zegt: 

 

Ouder:  Dit is ……. (naam) 

P:  ……ONTVANG HET ZEGEL VAN DE  

  HEILIGE GEEST, DE GAVE GODS. 

  (Hij zalft met chrisma) 

Vormeling: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDE 

Laten wij bidden in de kracht van de heilige Geest:   

 

 

 

 

 

Vormeling: Dat de jongens en meisjes die vandaag gevormd zijn, 

trouw mogen blijven in het geloof, en moedig getuigen 

van de liefde op school en thuis. Laat ons zingend 

bidden: 

Refr.  

 

Vormeling: Dat de ouders en peetouders deze kinderen steunen 

en helpen op de goede weg in het leven. Laat ons 

zingend bidden: 

Refr. 
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Vormeling:  Dat de heilige Geest de Paus, bisschoppen, priesters 

en alle gelovigen leidt en doet groeien in waarheid, 

geloof, liefde en eenheid. Laat ons zingend bidden: 

Refr. 

 

Vormeling: Dat er vrede mag zijn, in de grote wereld waarin wij 

leven, in de gezinnen en de stad waarin wij leven. Laat 

ons zingend bidden: 

Refr. 

 

Vormeling: Dat alle zieke en lijdende mensen troost en genezing 

krijgen. Laat ons zingend bidden: 

Refr. 

 

D: Dat alle overledenen voor altijd mogen leven bij God. 

Bijzonder bidden wij voor de intenties van deze 

viering…: Laat ons zingend bidden: 

Refr. 

 

P: Goede God, U hebt de heilige Geest in onze wereld 

gezonden. Laat de Geest, de Helper, alle mensen 

bijstaan in hun nood. Wij vragen U dat door Christus 

onze Heer. 

Amen. 

 

De altaartafel wordt klaargemaakt.  

Collecte / lied:  

 

Gij zelf zijt Heer, het levend Brood, 

gebroken voor ons heil. De band die 

ons tezamen houdt, Gij die verrezen 

zijt. 
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Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: “Eet  

allen van dit brood, het is mijn Lichaam voor uw heil” 

 

Ik ben het Brood dat leven geeft, aan wie in Mij gelooft; Ik doe 

hem opstaan uit de dood wanneer Ik wederkeer. 

 

Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. ’t Geloof  

dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer.  

 

Gij zelf zijt Heer, het levend Brood, gebroken voor ons heil. De 

band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. 

 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 

 

Bidt, broeders en zusters, 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. 

 

GEBED OVER DE GAVEN 

 

Heer onze God, aanvaard onze gebeden, aanvaard dit brood en deze 

wijn, en maak ze vol van de Geest van Jezus Christus, die leeft tot in 

eeuwigheid.  

Amen 

 

EUCHARISTICH GEBED 

 

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. 
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Het is passend en goed U te danken, heilige Vader,  door Jezus 

Christus, uw beminde Zoon. Hij heeft zijn apostelen opgedragen om 

het evangelie te verkondigen en door het doopsel hen die geloven  te 

maken tot zijn leerlingen. Hij beval hen de maaltijd van dank te 

vieren om aan Hem te blijven denken en om te eten van het Brood van 

eeuwig leven. Hij beloofde de Heilige Geest die werd uitgestort over 

de apostelen en over allen die gedoopt zijn in zijn Naam. Op deze dag 

heeft Hij het wonder van Pinksteren hernieuwd en de Heilige Geest 

met zijn gaven uitgedeeld aan deze kinderen die geboren zijn uit 

water en Geest.  

Zo worden zij sterk en krijgen zij de kracht om overal te getuigen 

van het evangelie. Daarom loven en aanbidden wij U met alle engelen 

en heiligen en prijzen wij U met de woorden: 

 

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 van de Heer. 

Hosanna in den hoge. 

 

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 aan 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: 
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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 zingend het mysterie van het geloof.  

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

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. 

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. 

 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 

haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met ..., onze paus en ..., 

onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

 

Denk ook aan uw kinderen,  nu Gij hen 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, met de heilige Jozef haar 

bruidegom,  
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met de apostelen en 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  

Amen 

zal uw Naam geprezen zijn,  Heer onze God, almachtige Vader,  

Amen 

In de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen 

 

ONZE VADER 

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. 

 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 

zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar 

de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser 

Jezus Christus. 

 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
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VREDESWENS 

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. 

 

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. 

 

Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld: 

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar  

spréék en ik zal gezond worden. 

 

COMMUNIE 

 

COMMUNIELIED 

 

Refrein: Wij hebben voor jou gebeden dat God zijn Geest aan 

je geeft. Nu ben je gevormd, de Geest is gekomen. 

Wees sterk als christen, wees sterk in de wereld! Wij 

hebben voor jou gebeden dat God zijn Geest aan je 

geeft. 
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Blijf trouw aan het Evangelie, maak de Weg door je daden waar. 

Laat zien dat je blijft geloven, leef als christen en voor elkaar.     

               Refrein. 

 

Wees trots dat je nu gevormd bent, door de Geest ben je beresterk.  

Getuigen van Jezus Christus, en je thuis voelen in de Kerk. 

               Refrein. 

 

De Geest schenkt je zeven gaven, om te werken aan Jezus’ Rijk.  

Wees goed voor de hele wereld, breng de liefde in de praktijk.                

               Refrein.  

 

GEBED NA DE COMMUNIE 

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

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

toekomst te leven vanuit dit geloof en bij te dragen tot het geluk 

van de wereld. Zegen hen, Vader; zegen hun ouders en allen, die 

zorg voor hen hebben; zegen ook het werk, dat zij in deze wereld 

zullen verrichten. Almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest, 

blijf bij hen alle dagen van hun leven tot in eeuwigheid.  

Amen 

 

SLOTGEDACHTE: LICHT 

 

Als je wilt dat er licht is ontsteek het dan zelf 

Je hebt lucifers om het te ontbranden.  

Een mens heeft zo veel, zo heel veel liefs 

In beide handen…. 

Als je wilt dat er warmte is maak hoog 

het vuur 

 Je hebt woorden om kilte te doven. 

 Een mens heeft zo veel, zo heel veel 

kracht 

 Om in te geloven…… 
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Als je wilt dat er liefde is geef iets van jezelf 

In troosten, een veilig omarmen. 

Een mens heeft zo veel, zo heel veel steun 

Om anderen te warmen….. 

 Als je wilt dat er licht is ontsteek dan jouw lamp  

 in luisteren, beschermend meeleven. 

 Een mens heeft zo veel, zo heel veel groots om weg te geven 

 ….zichzelf…. 

 

MEDEDELINGEN 

 

ZEGEN 

De Heer zij met u. 

En met uw geest. 

 

God, de almachtige Vader, zegene u: Hij die u door het doopsel met 

water en heilige Geest heeft aangenomen tot zijn kinderen, moge u 

met zijn liefde begeleiden. 

Amen. 

Zijn eengeboren Zoon zegene u: Hij, die zijn kerk de Geest van 

waarheid beloofde, moge u bevestigen in de belijdenis van het ware 

geloof. 

Amen. 

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. 

Amen. 

 

Zegene u de almachtige God,  

Vader, Zoon en + heilige Geest. 

Amen. 

 

Gaat nu allen heen in vrede.  

Wij danken God. 
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SLOTLIED  

God groet u, zuiv're bloeme, 

Maria, Maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme: 

Lof moet u altijd zijn! 

Als gij niet waart geboren, 

O reine Maged vrij, 

Wij waren allen verloren; 

Aan u beveel ik mij! 

O roosken zonder doren, 

O violette zoet, 

O bloemken blauw in 't koren, 

Weest, mij, uw kinde, goed! 

Vol liefde en gestadig, 

Ootmoedig zo zijn gij: 

Och, weest mij toch genadig; 

Aan u beveel ik mij! 

Maria, lelie reine, 

Gij zijt mijn toeverlaat, 

Zoals een klaar fonteine, 

Die nimmer stille staat, 

Zo geeft gij ons genade 

En staat uw dienaars bij: 

Och Moeder vol genade, 

Aan u beveel ik mij! 
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Van harte  

gefeliciteerd! 


