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Suggesties voor een verzoeningsviering in voorbereiding op het 
vormsel 
 

In aanloop naar de vormselviering wordt er op vele plaatsen een boete- en verzoeningsviering 

gepland met de kandidaat-vormelingen.  

Hieronder geven we enkele suggesties om een viering op te bouwen, in aansluiting bij het 

verhaal van de genezing van de lamme, Mc. 2, 1-12 (Zondagslectionarium B, nr. 130).  

Al zijn ze opgesteld in functie van de klassieke vormselcatechese, toch kunnen ze ook voor 

groepen van het nieuwe initiatieproject in het Vicariaat Brussel een bron van inspiratie zijn. 

 

 

1. Voorbeeld van een welkomstwoord 

 

We willen het goede, en brengen mooie dingen tot stand.  

Dat verheugt niet alleen onszelf, en onze naaste omgeving,  

maar ook onze God en Jezus Christus.  

Zij hebben ons gemaakt naar hun 'beeld en gelijkenis',  

en hopen dat we ons verder ontwikkelen in paradijselijke zin  

en dat we nog beter beantwoorden aan hun droom.  

Ondanks goede voornemens en heel wat inzet, loopt het echter wel eens fout.   

We doen veel naar  eigen zin, en slaan raadgevingen in de wind.  

Soms lijken we haast verlamd en wel wat lui.  

Er is dan nood aan een ommekeer.  

Die wordt ons aangereikt in het evangelie, en in de levens van heilig levende mensen.  

Die wordt mogelijk gemaakt doorheen de warme liefde van hen die achter ons blijven staan,  

ook als we foute dingen deden.  

Een goed woord, een schouderklopje,  

een heldere oogopslag bewerken reeds heel wat.  

In dit moment van gebed is het de Heer Jezus zelf die ons dat warme woord toezegt,  

die ons de handen oplegt,  

en die zijn heilige Geest in ons prent, dieper dan voorheen.  

Laten we daarom dankbaar en verlangend samen zijn.    

 

2. Toelichting bij Marcus 2,1-12: 

 

- Velen trekken naar Jezus, sommigen uit nieuwsgierigheid. Anderen omdat ze in Hem iets 

geweldigs zien, iets dat hun leven meer kracht kan geven.  De eeuwen door blijven mensen naar 

Jezus trekken, langs de woorden van de bijbel; of langs de wonderbare inzet van de heiligen, 

gekende en ongekende. Men wil Jezus zien. Anderzijds zien anderen, en ook wijzelf soms te 

weinig naar Hem om. We vinden het normaal wat Hij deed. We staan te weinig met ons verstand 

en met ons hart voor Hem open, en zeggen te weinig : dank u, Heer Jezus. 
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- Waarschijnlijk had de lamme man het volk zien voorbijkomen, op weg naar het huis van Jezus. 

Want Jezus bewoonde een huis in Capharnaum, en keerde er terug na dagen, ja weken 

zendingswerk. Ieder had van hem gehoord, en wilde bij Hem zijn. 

Velen liepen de lamme voorbij, maar niet de vier vrienden.  Zij merken hem op en brengen hem 

op zijn ligbed naar Jezus.  

Zij zetten ons aan het denken.  Hebben wij een mens in nood opgemerkt, zijn roepen gehoord, en 

de handen uit de mouwen gestoken om hulp aan te bieden? Wie heb ik een plezier gedaan, op 

gevaar af zelf iets te missen: een koers op TV, een voetbalmatch; een lekker tochtje... 

 

-Er wordt een opening in het dak gemaakt, en de lamme mens wordt naar beneden gelaten, juist 

voor Jezus'voeten. Vele redenaars zouden verstoord zijn, als er een luik wordt geopend, en 

tijdens hun toespraak een bed naar beneden wordt gelaten. 

Jezus niet. Hij onderbreekt zijn toespraak en speelt in op wat gebeurt. Hij merkt de wil tot nieuw 

leven in die man. En zal Hem kracht geven naar lichaam, en naar geest en ziel. Jezus merkt ook 

de dienstvaardigheid van de 4 vrienden, maar zag tot zijn spijt dat anderen het goede dat 

geschiedde  niet waardeerden.Er was onbegrip en misschien  gewoonweg jaloersheid: Hij kan 

méér dan wij. .  

 

-De lamme zelf wachtte op een lotsverbetering, op nieuwe moed; op een positievere kijk op het 

leven, zelfs in zijn moeilijke situatie. Was hij enkel verlamd naar het lichaam, of ook naar de 

levenswil?  Hij zal  gewikt en gewogen hebben. Hij werd gelouterd, en voelde een groot 

verlangen rijpen. Dan weet hij het ogenblik gekomen. Hij roept, en mensen helpen hem. Hij ziet 

Jezus, en ook Hij helpt hem op die wondere goddelijke wijze. Roepen wij om hulp, en zijn wij 

dankbaar als we die ontvangen? Kijken wij naar Jezus, en weten ook wij dat Hij ons opmerkt en 

van ons houdt op goddelijke wijze? Zoals ook blijken zal uit deze boete- en vergevingsdienst?  

 

 

3. Voorbeeld van gewetensonderzoek 

 

1° zie afzonderlijk blad 

 met na de eerste reeks de vermelding:  

telkens ik 'neen' moest invullen: 'vergeef me, Heer!' 

en  

met na de tweede reeks de vermelding: 

telkens ik 'ja' moest invullen: 'vergeef me, Heer' 

 

 

2° (op de zintuigen: zie Thomasviering 'Gods droom over de mens') 

 

Probeer ik te leven met open ogen: 

genieten van schoonheid om me heen  

of ben ik blind geworden voor al het mooie  

en voor de goedheid van wie mij omringen? 

 

Probeer ik te leven met open oren: 

luisteren naar vragen van anderen en raadgevingen,  
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of werden mijn oren verstopt door een teveel aan radio en TV?   

 

Probeer ik te leven met open handen: 

gereed tot dienstbaarheid en goede daden, 

of hou ik ze gesloten en kan ik niets weggeven? 

 

Probeer ik te leven met vlugge voeten: 

op weg naar waar men mij roept en nodig heeft, 

of blijf ik staan, haast verlamd uit schrik of gewoon maar lui?   

 

Probeer ik te leven met een gul hart: 

vriendelijk, gemoedelijk, speels 

of ben ik eerder stug, koel en kil?  

 

 

4. Algemeen gebed bij de vergeving 

 

Heer, onze God, 

zie de goede wil die leeft in deze jongeren op weg naar het vormsel. 

Leg in hen uw Geest, 

die Jezus tot sterke daden bracht, 

tot bevrijdende woorden, tot volgehouden inzet. 

Neem van hen en van ons allen weg  

de schrik om goed te doen;  

de traagheid; de jaloersheid. 

Leg in hen een blij vertrouwen, 

vanuit het bewustzijn dat Gij ieder bij name kent, 

en ieder diep in u bewaart. 

Wees met uw positieve kracht in hen en in ons. 

Amen. 

 

 

 


