
De tekst die volgt is een draaiboek 

 

ONTVANG DE HEILIGE GEEST! 
 

I. OPENING VAN DE DIENST 

 

1. INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED 

De bel klinkt. Allen staan op. Het intredelied wordt gezongen. 

De vormelingen komen ondertussen in een rij van twee door de middengang naar voor.  

De laatste twee vormelingen dragen het evangelieboek en de olie waarmee de kinderen gezalfd worden.  

De eventuele concelebranten volgen. 

De vormheer gaat als laatste. De celebranten zijn in rode liturgische gewaden gekleed. 

Eventuele misdienaars gaan als eerste. Ze dragen het processiekruis en eventueel kaarsen. Zowel de kaarsen als het kruis worden bij het 

altaar geplaatst. Daarna gaan de misdienaars naar hun plaats. 

De vormelingen nemen staande hun plaats in. 

De vormeling die het evangelieboek draagt, plaatst het op de daarvoor bestemde plaats: op een staander of op het altaar. 

De vormeling die de olie draagt, plaatst dit op het altaar.  

Beiden nemen vervolgens hun plaats in. 

De celebranten buigen of knielen voor het altaar, kussen het altaar en nemen staande hun plaats in.  

 

Intredelied: 

‘Op de adem van de Geest’  

 

 Refrein: Op de adem van de Geest  

zoeken wij het diepe spoor  

van de Heer die in ons leeft  

ook vandaag, wij gaan ervoor! (2x)  

 

De Geest is als een frisse wind die nieuwe adem brengt.  

Hij maakt ons stil maar ook heel sterk, voltooit het mensenwerk.  

De Geest, hij doet ons opengaan voor mensen rondom ons,  

voor kleine en voor grote nood, voor ieders lach en traan.  

 

De Geest verzamelt mensen rond hetzelfde ideaal:  

Gods liefde te beleven in een wereld zonder haat.  

De Geest, hij houdt ons samen als vrienden van elkaar.  

Hij roept ons op te zoeken naar de bron van ons bestaan. 

 

2. VERWELKOMING 

Terwijl allen blijven staan, neemt een verantwoordelijke van de parochie plaats achter een losstaande micro en verwelkomt de vormheer. 

 

Van harte welkom aan N…, die in naam van de bisschop (aantal vormelingen) jongens en meisjes uit onze 

gemeenschap komt vormen. Het is een bijzonder gebeuren. Hier en nu mogen wij Gods heilige Geest tastbaar onder 

ons ervaren. 

 

Een vormeling gaat naar dezelfde micro en zegt: 

 

Welkom aan jullie allen. Het is tof dat jullie erbij willen zijn. Vandaag worden wij gevormd. Dank aan allen die ons 

op dit gebeuren hebben voorbereid: catechisten en ouders. Wij rekenen vandaag op de hulp van Gods heilige Geest 

en zijn blij dat de vormheer ons wil zalven met chrisma. 

 



Eens, bij ons doopsel, werd een kaars ontstoken aan de paaskaars. De paaskaars brandt ook vandaag. Zij laat zien dat 

Jezus zelf hier bij ons is. Hij zal het vlammetje van de doop vandaag nog versterken. 

 

 

3. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER 

Terwijl allen staan, spreekt de vormheer van aan zijn stoel. 

 

In de naam van de vader 

en de zoon 

en de heilige Geest. 

 

Allen: Amen 

 

De genade van onze Heer Jezus Christus 

De liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

zij met u allen. 

 

Allen: En met uw Geest.  

 

De vormheer spreekt een korte persoonlijke verwelkoming uit. 

 

4. BEDE OM ONTFERMING  

(als de vormelingen in de aanloop naar het vormsel een verzoeningsviering hebben meegemaakt, mag dit deel wegvallen)  

 

Drie vormelingen nemen plaats achter de losse micro. 

Terwijl allen staan, zegt de vormheer van aan zijn stoel: 

Vragen we nu aan Jezus zelf  

dat Hij hier aanwezig is  

met zijn oneindige liefde 

die wij ontferming noemen. 

 

Vormeling 1: 

Heer Jezus,  

Gij geeft onze God een menselijk gezicht. 

Gij wilt het hart raken van alle mensen. 

Toon ons uw Liefde. 

Ontferm U over ons. 

 

Allen zingen: 

Kyrie eleison. 

 

Vormeling 2: 

Heer Jezus, 

Gij begrijpt alles wat in ons leeft. 

Gij draagt zorg voor iedere mens in nood. 

Toon ons uw Liefde. 

Ontferm U over ons. 

 

Allen zingen: 

Christe eleison. 

 

Vormeling 3: 

Heer Jezus, 



Gij laat nooit iemand vallen. 

Gij vergeeft zelfs de ergste dingen. 

Toon ons uw Liefde. 

Ontferm U over ons.  

 

Allen zingen: 

Kyrie eleison. 

 

De vormheer sluit af: 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen 

onze zonden vergeven  

en ons geleiden tot het eeuwige leven. 

 

Allen: Amen. 

 

5. LOFLIED 

Allen zingen staande.  

 

Gloria in excelsis Deo! 

 

6. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER 

Terwijl allen staan, roept de vormheer van aan zijn stoel op tot stilte. 

 

Laten we het nu stil maken, zo stil mogelijk 

om in die stilte, iets te vertellen aan God. 

Bidden noemen we dat. 

Wat wil jij op dit moment aan God zeggen? 

 

Het blijft enige ogenblikken stil. 

Vervolgens bidt de voorganger:  

 

Heer onze God, Gij kent ieder van ons.  

Gij roept ons bij onze naam en Gij nodigt ons uit om U te volgen.  

Wij bidden U: doe ons ingaan op uw uitnodiging.  

Sterk ons met uw heilige Geest  

en maak dat Hij het licht is op onze weg, vandaag en altijd.  

Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

Allen gaan zitten. 

 

II. WOORDDIENST 

 

7. EERSTE SCHRIFTLEZING 

De lector neemt plaats achter de ambo. 

Het lectionarium ligt daar reeds klaar.  

(De onderstaande tekst vind je in het zondagslectionarium van het B-jaar als tweede lezing op de 19de zondag door het jaar) 

 

Uit het brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.  

Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven; 

gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt  

voor de dag van de verlossing. 

Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek,  



kortom alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen.  

Weest goed voor elkaar en hartelijk.  

Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.  

Weest navolgers van God 

zoals geliefde kinderen past. 

Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, 

die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd 

als offergave en slachtoffer, 

God tot een lieflijke geur. 

Zo spreekt de Heer 

 

Allen: Wij danken God 

 

De lector legt het lectionarium op een waardige plek opzij van of achter het altaar.  

Daarna keert de lector naar zijn plaats terug. 

 

8. ANTWOORDLIED  

Allen zingen: 

 

ZJ 447 t./m./ J.M. Morin, P. en V. Mugnier 

Refr. Geest van God, Adem van leven, 

Geest van God, Adem van vuur, 

Geest van God, troost en kracht: 

U heiligt ons. 

 

Kom, o Geest, kom in ons hart. 

Kom, o Geest, wees ons nabij. 

Geest van leven, Geest van moed: 

wij zien naar U uit. 

 

Kom, o Geest van heiligheid, 

Geest van waarheid, kom in ons. 

Geest van liefde, maak ons één: 

wij zien naar U uit. 

 

Kom, o Geest, houd ons bijeen, 

Geest van vuur, brand in ons hart. 

Kom, o Geest, maak Gij ons nieuw: 

wij zien naar U uit. 

 

 

9. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK: ALLELUIA en EVANGELIEVERS 

Allen staan. 

Iemand zingt ‘Alleluia’ 

Allen herhalen dit. 

Aan de ambo zegt of zingt een lector het evangelievers waarvan hij de tekst op een blaadje voor zich heeft. 

 

Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde 

 

De lector gaat dadelijk terug naar zijn plaats. 

Allen zingen terug ‘Alleluia’.  

 

Van bij de eerste aanhef van het ‘Alleluia’ staat de diaken op, vraagt de zegen aan de vormheer en neemt hij het evangelieboek. 



Als er geen diaken is, buigt een concelebrant voor het altaar en neemt hij het evangelieboek. 

Als er geen concelebrant is, buigt de vormheer voor het altaar en neemt hij het evangelieboek. 

Eventueel begeleid door twee misdienaars met kaarsen, neemt hij plaats bij de ambo en legt hij het evangelieboek op de ambo.  

De misdienaars nemen met de kaarsen plaatsen links en rechts van de ambo. 

 

10. EVANGELIE  

Terwijl allen staan, richt de diaken of priester zich tot de gemeenschap. 

Hij maakt een kruisje op de tekst van het evangelie. De onderstaande tekst is het evangelie van de tweede zondag van Pasen. 

Allen maken vervolgens een kruisje op het voorhoofd, de mond en de borst. 

 

De Heer zij met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Diaken: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 

Op de avond van de eerste dag van de week, 

toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen 

gesloten waren uit vrees voor de joden, 

kwam Jezus binnen, 

ging in hun midden staan en zei, 

“Vrede zij u.” 

Na dit gezegd te hebben, 

toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 

De leerlingen waren vervuld van vreugde 

toen zij de Heer zagen. 

Nogmaals zei Jezus tot hen: 

“Vrede zij u. 

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 

zo zend Ik u.” 

Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 

“Ontvang de heilige Geest. 

“Als gij iemand zonden vergeeft, 

dan zijn ze vergeven, 

en als gij ze niet vergeeft,  

zijn ze niet vergeven.” 

 

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, 

was echter niet bij hen toen Jezus kwam. 

De andere leerlingen vertelden hem: 

“Wij hebben de Heer gezien.” 

Maar Hij antwoordde: 

“Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, 

en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken 

en mijn hand in zijn zijde leggen, 

zal ik zeker niet geloven.” 

 

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, 

en nu was Tomas erbij. 

Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, 

ging in hun midden staan en zei: 

“Vrede zij u.” 

Vervolgens zei Hij tot Tomas: 

“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. 

“Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 



en wees niet langer ongelovig maar gelovig.” 

Toen riep Tomas uit: 

“Mijn Heer en mijn God!” 

Toen zei Jezus tot hem: 

“Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge. 

“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” 

 

In het bijzijn van zijn leerlingen 

heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan 

die niet in dit boek zijn opgetekend, 

maar deze hier zijn opgetekend 

opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, 

de Zoon van God, 

en opdat gij door te geloven 

leven moogt in zijn Naam. 

 

Zo spreekt de Heer. 

 

11. ACCLAMATIE 

De lezer van het evangelie toont het evangelieboek aan de gemeenschap. 

Allen zingen staande: 

 

Alleluia 

 

12. HOMILIE DOOR DE VORMHEER 

Allen zitten. Aan de ambo spreekt de vormheer vormelingen en gemeenschap toe. 

 

Daarna zingen allen 

 

Kom Heilige Geest 

Kom Heilige Geest 

Maak uw schepping weer nieuw 

Kom Heilige Geest 

 

Vervul ons hart, verruim onze liefde 

Kom Heilige Geest 

Verdiep ons denken, sterk ons vertrouwen 

Kom Heilige Geest 

 

Bevestig ons in Jezus Messias 

Kom Heilige Geest 

Bezegel onze vriendschap met God 

Kom Heilige Geest 

 

Gij zijt voor ons de Trooster en Helper 

Kom Heilige Geest  

Ontsteek in ons het vuur van uw liefde 

Kom Heilige Geest 

 

Zet ons op weg naar armen en kleinen 

Kom Heilige Geest 

Verenig alle mensen in vrede 

Kom Heilige Geest 

 



III. DOOPBELOFTEN 

 

13. GELOOFSBELIJDENIS 

Allen staan op. De vormheer richt zich uitdrukkelijk tot de vormelingen die hun geloof belijden.  

Omdat de vormelingen slechts korte antwoorden moeten geven, hoeven ze hun boekje niet vast te houden. 

Ze leggen het boekje op de stoel en concentreren zich op de vormheer. 

 

Jongens en meisjes 

Toen jullie gedoopt zijn 

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap 

van leerlingen van Jezus. 

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken. 

Ik nodig jullie nu uit om plechtig te bevestigen 

dat jullie dit willen en dat jullie erin geloven. 

 

Geloof je in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde? 

 

Vormelingen: 

Ja, ik geloof. 

 

Vormheer: 

Geloof je in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

geboren uit de Maagd Maria, 

die geleden heeft, gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan 

en zit aan Gods rechterhand? 

 

Vormelingen: 

Ja, ik geloof 

 

Vormheer: 

Geloof je ook in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen 

de vergiffenis van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven? 

 

Vormelingen: 

Ja, ik geloof  

 

14. BELOFTE 

Vormheer:  

Beloof je daarom heel je leven trouw te blijven aan dit geloof  

en je in te zetten voor het evangelie van Jezus Christus? 

 

Vormelingen:  

Ja, dat beloof ik! 

 

15. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER 

EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP 

Nu richt de vormheer zich tot de ouders en alle aanwezigen 

  



Zusters en broeders, dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk. 

Ouders, peters en meters, en u allen:  

deze vormelingen rekenen op u om hen in het geloof voor te gaan.  

Moge God u daarbij helpen. 

 

Allen:  

Amen 

 

 

IV. HANDOPLEGGING EN ZALVINGI 

 

16. HANDOPLEGGING  

Allen blijven staan.  

Indien nodig vraagt de vormheer om stilte en aandacht omdat wat volgt een van de meest heilige momenten van de dienst is. 

De vormheer neemt plaats voor de vormelingen en strekt zijn handen over hen uit en bidt het vormselgebed.  

 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,  

door de doop uit water en heilige Geest  

hebt Gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt  

en bevrijd uit de macht van het kwaad.  

Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper. 

Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,  

de geest van raad en sterkte,  

de geest van vroomheid en liefde,  

en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam.  

Door Christus onze Heer. 

 

Allen:  Amen. 

 

Allen zitten. 

 

17. ZALVING  

De vormheer neemt de olie van het altaar en neemt staande plaats tussen altaar en gemeenschap, op een centrale plek. 

De vormelingen nemen, eventueel per groepje, plaats in de middengang, startend vanaf de eerste rij stoelen.  

Twee begeleiders voegen zich bij elke vormeling. Dit kunnen de ouders zijn, of peter en meter of mensen die een belangrijke rol spelen in 

het geloofsleven van de vormeling. 

De vormelingen komen één voor één bij de vormheer samen met hun begeleiders. Dezen leggen de hand op de schouder van de vormeling. 

De vormheer vraagt naar de voornaam en de vormeling antwoordt. De vormheer zalft de vormeling met chrisma en zegt daarbij:  

‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.’ 

De vormeling antwoordt: “AMEN”.  

De vormheer spreekt hen kort aan en vervolgens keren ze naar hun plaats terug.  

Ondertussen kan rustige muziek klinken, eventueel door pas gevormde jongens en meisjes gebracht. 

 

18. VOORBEDE  

Een misdienaar brengt een kom met water en de vormheer wast zijn handen.  

De mensen die een intentie verwoorden, nemen plaats bij de ambo.  

Allen staan. 

Vanop de plaats waar hij gezalfd heeft, leidt de vormheer de voorbede in.  

 

Bidden wij nu één van geest en één van hart tot God de Vader: 

 

Catechist:  

Voor deze jongens en meisjes, die vandaag gevormd zijn.  

Dat zij door deze handoplegging en zalving  



gesterkt worden om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap.  

Laat ons bidden. 

 

Allen:  

God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia (ZJ 11d t./ m./ P. Schollaert) 

 

Vormeling:  

Voor allen die ons voorgaan:  

ouders, peters en meters, catechisten en leerkrachten.  

Dat zij de kracht ontvangen om zich blijvend in te zetten voor hun taak.  

Laat ons bidden. 

 

Allen:  

God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia 

 

Vormeling:  

Voor alle mensen in heel de wereld.  

Om licht en vrede.  

Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods Rijk.  

Laat ons bidden. 

 

Allen:  

God van leven en licht, maak alles nieuw, Alleluia 

 

Vanop dezelfde plaats sluit de vormheer biddend af. 

  

God, luister naar al deze gebeden.  

Open onze ogen en verlicht ons op de weg naar uw Rijk van goedheid en liefde.  

Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

Allen zitten. 

 

V. TAFELDIENST 

 

19. AANBRENGEN VAN DE EUCHARISTISCHE GAVEN 

De voorganger leidt de omhaling in.  

 

We zullen nu eucharistie vieren. Als teken van onze deelname aan deze maaltijd leggen we een cent in het mandje. In 

onze bijdrage schenken we als het ware onszelf. De opbrengst  van deze omhaling zal gebruikt worden voor… 

 

De vormelingen die aangeduid zijn, nemen een van de mandjes en gaan rond.  

Tijdens de omhaling wordt gezongen of klinkt muziek, eventueel gebracht door vormelingen. 

Ondertussen nemen andere vormelingen plaats in de middengang ter hoogte van de laatste rijen. Twee dragen bloemen, een draagt de 

pateen met de grote hostie, een draagt water en wijn.  

Als iedereen de kans heeft gekregen iets in het mandje te leggen, nemen de vormelingen met het mandje plaats voor de anderen.  

Twee per twee komen ze naar voren.  

De voorganger wacht hen vooraan op en neemt de gaven aan.  

De vormelingen nemen terug plaats.  

De voorganger plaatst de mandjes en de bloemen voor het altaar.  

Het brood plaatst hij op het altaar. Misdienaars voegen daar cibories met de nodige hosties aan toe. 

Water en wijn plaatst hij op het altaar waar de misdienaars de kelk aanbrengen.  

Ondertussen zingen allen 



 

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft 

Kostbaar is de schepping die Gij ons in handen geeft. 

Gezegend zijt Gij God, bron van ons bestaan 

Wat wij van U ontvangen, bieden wij U aan.  

Gezegend zijt Gij in alle eeuwen! 

 

Gezegend zijt Gij, God, Herder die ons kent 

Gaandeweg herkennen wij in U ons fundament 

Gezegend zijt Gij God, zin van ons bestaan 

Wat wij van U ontvangen, bieden wij U aan.  

Gezegend zijt Gij in alle eeuwen! 

 

Gezegend zijt Gij, God, vuur dat in ons brandt 

Grenzeloos verlangen wij naar het Beloofde Land 

Gezegend zijt Gij God, doel van ons bestaan 

Wat wij van U ontvangen, bieden wij U aan.  

Gezegend zijt Gij in alle eeuwen! 

 

Gezegend zijt Gij, God, Vader, Zoon en Geest 

Gastheer die ons telkens weer verwelkomt op dit feest. 

Gezegend zijt Gij God, grond van ons bestaan 

Wat wij van U ontvangen, bieden wij U aan.  

Gezegend zijt Gij in alle eeuwen! 

 

20. GEBED OVER DE GAVEN DOOR DE VORMHEER  

De voorganger neemt plaats aan het altaar en spreekt de aanwezigen aan. 

Allen staan. 

 

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag 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. 

 

Heer, onze God,  

in brood en wijn schenkt Gij Jezus aan ons.  

Schenk ons ook zijn Geest,  

opdat wij worden zoals Hij,  

kinderen van het licht voor altijd.  

Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

 

21. EUCHARISTISCH GEBED DOOR DE VORMHEER  

Eventuele concelebranten komen bij het altaar staan.  

De vormheer leidt het gebed. 

 

De Heer zij met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 



Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

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, door Christus onze Heer. Hij is nu hemelhoog verheven en gezeten aan uw 

rechterhand; Hij heeft zijn woord gehouden en over ons die tot uw kinderen zijn aangenomen, de heilige Geest 

gezonden. Daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen wij onze stemmen bij het koor der engelen, en met hart 

en ziel zingen wij nu samen: 

 

Allen zingen. 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer 

de God der hemelse machten 

vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge. 

 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. 

Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, 

uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het 

om te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: 

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 

 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

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. 

 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden 

U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken U 

omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. 

Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat 

wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest. 

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van 

Rome, paus Franciscus, onze bisschop Johan en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen. 

Gedenk deze dienaren die hier rond uw altaar staan. Eens hebt Gij hen in het doopsel het nieuwe leven geschonken. 

Vandaag hebt Gij hen bevestigd door de gaven van de heilige Geest. Maak hen sterk in het geloof, laat hen groeien in 

uw en onze liefde. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. 

Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw 

Aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, in het bijzonder de ouders van deze kinderen, hun peter en meter, allen die met 

hen de weg gaan door het leven en uw blijde boodschap hebben voorgeleefd.  Dan zullen wij met de Maagd Maria, 

de Moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde 

leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar 

herdenken van uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

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 



 

 

22. ONZEVADER  

De vormelingen nemen plaats in een kring rond het altaar.  

Ook de gemeenschap blijft staan voor het gebed van de Heer.  

Allen geven elkaar de hand. 

 

Bidden we nu samen het gebed dat Jezus zelf heeft geleerd aan zijn leerlingen. 

 

Allen: 

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 uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop:  

de komst van onze verlosser, Jezus Christus. 

 

Allen:  

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 

23. GEBED OM VREDE 

 

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 ons geloof. Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. 

 

Allen: Amen. 

 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Allen: En met uw geest. 

 

De diaken nodigt uit om een teken van vrede te delen. Als er geen diaken is, doet de vormheer dit. 

Mensen geven elkaar een hand op de plek waar ze staan. 

 

24. BROODBREKING 

Terwijl de vormheer het brood breekt, wordt het Lam Gods gezongen. 

 

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. 

 

Allen:  

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

maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Allen gaan zitten. 

 

25. COMMUNIE 

Eerst ontvangen de pas gevormden de communie uit de handen van de vormheer. Daarna volgt de gemeenschap en zijn er ook anderen die 

communie uitdelen. Ondertussen zingen de vormelingen. 

 

Geest van hierboven, Geest van God 

Kracht die doet herleven, Geest van God 

Levensadem, Geest van God 

Geef ons nieuw leven, Geest van God 

 

Geest van waarheid, Geest van God 

Geest van leven, stroom doorheen ons hart 

Geest van waarheid, Geest van God 

Geest van leven, stroom doorheen ons hart 

 

Vuur uit de hemel, Geest van God 

Vuur dat ons doet branden, Geest van God 

Vuur van liefde, Geest van God 

Open onze harten, Geest van God 

 

Licht in het duister, Geest van God 

Licht aan ons gegeven, Geest van God 

Toon ons uw wegen, Geest van God 

Naar eeuwig leven, Geest van God 

 

26. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER 

Aan het altaar spreekt de vormheer het gebed dat de communie afsluit. 

 

Goede God,  

wij danken U voor dit grote feest 

wij danken U voor de gaven van uw Geest,  

voor de liefde die aanstekelijk is als vuur,  

voor de vrede die de wereld bewoonbaar maakt,  

voor het licht dat ons de weg wijst naar U en naar onze broeders en zusters.  

Wij vragen U: blijf ons nabij, al de dagen van ons leven.  

Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

VI. ZENDING 

 

27. WOORDEN VAN DANK 



Een plaatselijke verantwoordelijke spreekt aan de losse micro een kort woord van dank voor wie heeft meegewerkt aan de voorbereiding en 

de realisatie van de viering.  

 

28. ZENDING EN ZEGEN DOOR DE VORMHEER 

Allen staan. De vormheer spreekt de vormelingen en alle aanwezigen toe van op zijn plaats. 

 

De Heer zij met u. 

Allen: En met uw Geest. 

Beste pasgevormde jongens en meisjes,  

jullie hebben de heilige Geest ontvangen. 

Laat Hem in jullie verder groeien en tot leven komen. 

Beste ouders en alle mensen die vandaag hebben meegevierd 

wees bewust dat we allen geroepen zijn  

dag in dag uit  

drager te zijn van Gods goede Geest. 

Dat Hij ons allen mag geleiden op de weg naar geluk. 

Zegene ons de almachtige God 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Allen: Amen.  

 

Gaat nu allen heen in vrede. 

Alleluia Alleluia! 

 

Allen: Wij danken God. Alleluia Alleluia! 

 

 

De vormheer kust het altaar. In processie gaan allen door de middengang naar buiten. 

Eerst gaan de misdienaars, dan de concelebranten en vervolgens de voorganger. 

De vormelingen volgen. 

Dan alle aanwezigen. 


