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VORMSELWAKE 2019 
 

 

Vooraf 

Voor jou ligt een vormselwake die jullie in de federatie of de pastorale eenheid kunnen gebruiken. 

Deze vormselwake bevat elementen vanuit het gebeuren in Let It Shine, maar ze kan ook gebruikt 

worden zonder dat de vormelingen aan Let It Shine deelnamen. 

 

Dit document is als volgt samengesteld, net zoals Let it Shine 2019 opgebouwd is: 

1.  Een hartelijke welkom 

2.  Olie, gezalfd worden 

3.  Vurig enthousiast 

4.  Tot slot 

 

We stellen voor om het decor heel sober te houden. 

• Centraal staat het evangelieboek – bijvoorbeeld op het altaar. 

• Er kan een mooie plaats voor het heilig chrisma, het vuur en een grote steen voorzien 

 worden. 

 

 

Wat heb je nodig voor deze vormselwake? 

• volgblaadjes voor de mensen met de liedjes erop 

• Bijbel (en evt. een kaars) op het altaar 

en voor of naast het altaar plaats voor het heilig chrisma, de vuurpotten en een grote steen 

• kannetje olie 

• eventueel: scherm en beamer 

 

 

Aandachtspunten 

• Spreek de lectoren goed op voorhand aan. Oefen eventueel ook eens samen. 

• Maak afspraken met de organist en iemand die zorgt voor de samenzang. 

• Zorg dat alles op tijd klaarstaat en de nodige afspraken gemaakt zijn. 

• Zorg voor een rustige sfeer, door bv. zachte Taizémuziek te laten spelen. 

• Zorg voor een sfeervolle verlichting. 

• Het is mooi om de mensen aan de deur welkom te heten.  
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EEN HARTELIJK WELKOM 
 

Opening van de dienst 

 

 

Welkomstwoord 

Voorganger: Beste vormelingen en catechisten,  

beste ouders, peters, meters, broers en zussen van onze vormelingen. 

Hartelijk welkom in deze vormselwake. 

We beginnen deze viering met een kruisteken,  

we willen ons leven onder Gods zegen plaatsen:  

in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Beste vormelingen, op [datum] worden jullie gevormd. 

Dit is een heel belangrijk hoogtepunt in jullie groei als christen. 

Je kiest ervoor om samen met Jezus op weg te gaan 

en je zal daarvoor de kracht van de heilige Geest ontvangen, 

want alleen kunnen we het niet. 

Laten we luisteren naar een inleidende tekst hierover. 

 

 

Inleiding 

Lector:  Wie ben ik zonder familie? Wie ben ik zonder vrienden? 

Wie ben ik zonder klasgenoten? Wie ben ik zonder jou? 

Alleen … ben ik maar half …  onaf … niet heel … 

Alleen ben ik onvoltooid, niet klaar, niet af … . 

 

Ik heb mensen nodig. Anderen maken mij heel, compleet, volledig.  

Ik ben wie ik ben … door de mensen met wie ik verbonden ben. 

Ik word wie ik ben in en doorheen de ontmoeting met anderen, 

in en doorheen de ontmoeting met jou … 

 

Heb jij … Jezus al ontmoet? 

Heb jij al eens ervaren dat ook Hij met ons verbonden is? 

Heb je Hem misschien ervaren of herkend in de stilte of het licht? 

En heeft die ontmoeting jou veranderd, bepaald, gemaakt tot wie je bent? 

 

Wie Jezus ontmoet, wordt door Hem ‘gevormd’ – OMGEVORMD. 

Als je Hem ontmoet, is niets nog hetzelfde. 

Jij wordt anders, jij wordt ‘heel’. 

Wie Jezus ontmoet, wordt ‘christen’, elke dag een beetje meer. 

 

Voorganger: Goede mensen, laten we tijdens deze vormselwake bidden voor onze vormelingen, 

  dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat Hij hen mag vormen, omvormen 

  en dat ze mooie christenen mogen worden. 



 
3 

  Deze vormselwake is opgebouwd rond twee elementen die bij het vormsel een  

  sterke betekenis hebben: 

  - de olie waarmee de jongeren zullen gezalfd worden. De vormelingen zullen  

  doordrongen worden door Gods kracht, ze zullen de heilige Geest ontvangen. 

  - het vuur dat in het hart van de jongeren zal oplaaien. De heilige Geest zal deze  

  jonge  mensen  helpen om enthousiast en vurig hun weg als christen verder te gaan. 

 

[Twee vormelingen komen naar voor met heilig chrisma en brandende kaars.] 

 

Lied: 

 

Laat je leven een loflied zijn, 

want tot zijn vrijheid riep God jou! 

Wij zijn allen Gods kinderen 

door de gaven van de Geest. 

 

1. God is de liefde die ons schiep, 

ons in zijn licht tot leven riep, 

kinderen maakte van het licht 

in deze wereld door zijn Geest. 

 

2. Die naar zijn beeld geschapen zijn, 

leert Hij de liefde, maakt Hij vrij. 

Zo zien we Gods gelijkenis  

in ieder hart dat Hem bemint. 

 

3. Zij die bezield zijn door de Geest 

worden bevrijd van alle vrees: 

kinderen door dezelfde Geest, 

die in ons tot de Vader bidt. 

 

4. God is de liefde. Wees niet bang 

heilig te zijn en trouw aan Hem. 

Open de poorten voor de hoop, 

getuig van vrede zonder vrees! 

 

5. Wij die de weg van Jezus gaan, 

weten ons altijd bijgestaan: 

iemand die steun en leiding geeft, 

Maria, moeder van de Heer! 
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OLIE, GEZALFD WORDEN 

 

Zalving van David 

 

[Lees deze tekst voor vanuit de Bijbel, die op het altaar ligt.] 

 

Lector:  We lezen uit het 1ste  boek Samuël: 

 

 De HEER sprak tot Samuël: “Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï in Betlehem, 

want één van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd.” Samuël deed wat de 

HEER bevolen had. Toen hij in Betlehem kwam, stelde Isaï zeven van zijn zonen aan 

Samuël voor, maar Samuël zei tegen Isaï: “Geen van hen heeft de HEER uitverkoren.” 

Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen de 

jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.” Toen zei Samuël tegen Isaï: “Laat die dan 

halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï liet hem dus halen. De 

jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de HEER: “Hem 

moet u zalven: hij is het.” Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden 

van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de HEER over David. 

   

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

[Onmiddellijk na het verhaal speelt de organist of pianist het Taizé-refrein: “In de Heer vind ik heel 

mijn sterkte”.] 

 

Psalm 23 

 

Voorganger: Laten we samen, afwisselend,  psalm 23  bidden. Wat vetgedrukt staat, bidden we 

samen; wat gewoon gedrukt staat, wordt voorgebeden. Bij het begin en tussen de 

verzen van de psalm door zingen we het lied: “In de Heer vind ik heel mijn sterkte”. 

 

TAIZEREFREIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Heer zorgt voor mij, 

zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 

Hij geeft me alles wat ik nodig heb. 
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Hij leidt mij, 

zoals een herder zijn schapen leidt 

naar groen gras en fris water. 

Bij de Heer ben ik veilig, 

Hij geeft mij kracht, 

zo goed is Hij. 

 

TAIZEREFREIN 

 

Ik ben niet bang, 

ook al is er gevaar, 

ook al is het donker om mij heen. 

Want u bent bij mij, Heer. 

U beschermt me, 

U geeft mij moed. 

 

U nodigt mij uit in uw tempel. 

U zorgt goed voor mij. 

U geeft me te eten en te drinken, 

meer dan genoeg. 

En al mijn vijanden kunnen dat zien. 

 

U geeft me geluk en liefde, 

altijd en overal. 

Ik zal bij U zijn in uw tempel, 

mijn hele leven lang. 

 

TAIZEREFREIN 

 

[De muziek van het Taizé-refrein blijft zachtjes verder spelen.] 

 

Olie 

 

Terwijl de muziek verder speelt, komen twee vormelingen, heel respectvol, met een kruikje olie naar 

voren. Ze laten enkele druppels van die olie op de steen vallen. 

 

Lector: Zoals olie op een steen 

ben Jij vandaag bij ons. 

Zoals olie op een steen 

blijf Jij werkzaam in ons. 

 

Olie dringt in alles, 

zelfs in de hardste steen, 

wat je ook probeert,  

die vlek gaat nooit meer heen. 
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Zo laat ook Gods Geest 

zijn diepe sporen na. 

Doordrongen door die kracht 

gaan wij Hem achterna. 

 

Gezalfd als een koning, 

gesterkt door zijn Geest, 

geboeid door Jezus, 

wordt leven een feest. 

(Griet Bogaert en Fio Van Steenlandt) 

 

Lied 

Jesus Christ, you are my life 

Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 

Jesus Christ, You are my life, You are my life, alleluia. 

 

1. Weg en waarheid, leven bent U 

 samen gaan wij de weg naar U. 

 Wij bewegen, leven in U, 

 wij zijn in U voor eeuwig. 

 

2. In uw eenheid neemt U ons op, 

 U maakt ons één in liefde. 

 Vol van blijdschap staan wij voor U, 

 zingen u toe vol vreugde! 

 

3. Vol van vreugde gaan wij de weg, 

 brengen uw Boodschap overal. 

 Wij, getuigen, kind’ren van God, 

 dragen U door de wereld. 
 

Terwijl de muziek verder speelt, komen twee vormelingen, heel respectvol, met een brandende fakkel 

of kaars naar voren. Ze kunnen naast de voorganger staan, die het Pinksterverhaal voorleest. Zo 

wordt de overgang naar het volgende deel gemaakt. 
 

 

VURIG ENTHOUSIAST 

 

Uit de Handelingen van de Apostelen: (Hand. 2,1-4) 

 

  [Lees deze tekst ook vanuit een Bijbel voor.] 

 

Voorganger: Uit de Handelingen van de apostelen: 

 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren de apostelen en enkele vrouwen op één 

plaats  bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind 
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opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, 

die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van 

heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. 

 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

Kort woordje ter inspiratie 

 

Enkele suggesties: 

• De voorganger kan een korte duiding bij het Pinksterverhaal en het vormsel 

uitspreken. 

• Je kan ook een vurig enthousiaste christen van de parochie laten getuigen,  

net zoals de vormelingen tijdens Let it Shine een getuigenis hoorden.  

• Je kan ook een filmpje of foto’s tonen van vurig enthousiaste ontmoetingen  

tijdens de vormselvoorbereiding.  

 

Voorbeden 

Voorganger: We hoorden in het Pinsterverhaal hoe enthousiast de leerlingen van Jezus waren. 

  Hun hart was vol vreugde en vuur. Hun hart was wellicht ook vol dankbaarheid. 

  Laten we samen bidden om het vuur dat God ons schenkt. 

God, vol dankbaarheid komen wij tot U. 

 

Vormeling: God, U bent als een Vader en Vriend voor ons. Bij U mogen wij thuiskomen. 

Volwassene: Laat onze kinderen niet in de steek.  Ga verder met hen op weg. 
 

Allen:  “Jezus, U die heeft beloofd ‘Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft,  

Mijn Geest, vuur dat door de wereld zal gaan.’ 

 Wij bieden U ons leven aan.” 

 

Vormeling: God, Uw Geest is een vuur dat oplaait en warmte en licht uitstraalt. 

Volwassene: Laat dat vuur nooit in hen doven, maak hen tot blije en enthousiaste jongeren. 
 

Allen:  “Jezus, U die heeft beloofd … 

 

Vormeling: God, Uw Geest doordringt ons met kracht en maakt ons sterk. 

Volwassene: Wees voor hen een hulp wanneer ze hun weg door het leven zoeken. 
 

Allen:  “Jezus, U die heeft beloofd … 

 

Voorganger: God, luister naar deze beden en naar wat er leeft in de stilte van ons hart. 

  Wij vragen het U, door Christus uw Zoon en onze Heer. Amen. 
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Tot slot 

 

Onzevader 

Voorganger: Tot slot willen we, in sterke verbondenheid met elkaar, samen het gebed bidden dat 

Jezus ons heeft geleerd. Laten we hiervoor rechtstaan en elkaar de hand reiken. 

 

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. 
 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotgebed 

Voorganger: Een wijze vrouw vertelde ooit: 

  als je elke avond God voor drie dingen dankt 

  dan zal dat je leven veranderen. 

  Elke avond God danken. En voor drie dingen. 

  Het is een hele uitdaging. 

 

Laten we het nu heel stil maken 

en enkele minuten in stilte biddend danken. 

Het is niet gemakkelijk om stil te vallen, 

en toch willen we dit nu proberen.  

Waar wil jij vanavond God voor danken?  

 

Het blijft enkele minuten heel stil.  

 

Voorganger: Goede vader, we danken U voor dit samenzijn, 

enkele dagen voor het vormsel van deze jongeren. 

Het was deugddoend om samen te zijn rond olie en vuur. 

Mogen deze 2 mooie symbolen 

onze jonge mensen vervullen met kracht en enthousiasme 

wanneer ze volgende week gezalfd zullen worden 

en de H. Geest hen zal doordringen. 

Moge het licht steeds in hen branden. 

En moge Gods zegen over hen en ons allen rusten 

in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Slotlied Let it shine 

 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 

 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 
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Tot slot 

 
Onzevader 
 

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. 
 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
 
Slotgebed 
 
 
Slotlied 
 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 
This little light of mine, I'm gonna let it shine 
This little light of mine, I'm gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine! 
 
Everywhere I go, I'm gonna let it shine 
Everywhere I go, I'm gonna let it shine 
Everywhere I go, I'm gonna let it shine 
Let it shine, let it shine, let it shine! 

 

      

 

 

     VORMSELWAKE 

      
 
 

Opening van de dienst 

 
Welkomstwoord 

 
Inleiding 
We brengen het heilig chrisma en het vuur in ons midden. 
 
Lied 
Laat je leven een loflied zijn, 
want tot zijn vrijheid riep God jou! 
Wij zijn allen Gods kinderen 
door de gaven van de Geest. 
 
1. God is de liefde die ons schiep, 
ons in zijn licht tot leven riep, 
kinderen maakte van het licht 
in deze wereld door zijn Geest. 
 
2. Die naar zijn beeld geschapen zijn, 4. God is de liefde. Wees niet bang 
leert Hij de liefde, maakt Hij vrij. heilig te zijn en trouw aan Hem. 
Zo zien we Gods gelijkenis  Open de poorten voor de hoop, 
in ieder hart dat Hem bemint. getuig van vrede zonder vrees! 
 
3. Zij die bezield zijn door de Geest 5. Wij die de weg van Jezus gaan, 
worden bevrijd van alle vrees:  weten ons altijd bijgestaan: 
kinderen door dezelfde Geest, iemand die steun en leiding geeft, 
die in ons tot de Vader bidt. Maria, moeder van de Heer! 
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OLIE, GEZALFD WORDEN 

 
Zalving van David 
Op het einde zegt de lector: Woord van de Heer. 
Allen:    Wij danken God. 
 
Psalm 23 

 
TAIZEREFREIN 

 
 
 
 
 
 

De Heer zorgt voor mij, 

zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 

Hij geeft me alles wat ik nodig heb. 

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt 

naar groen gras en fris water. 

Bij de Heer ben ik veilig, 

Hij geeft mij kracht, zo goed is Hij. 
 

TAIZEREFREIN 
 

Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, 

ook al is het donker om mij heen. 

Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me, U geeft mij moed. 

U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. 

U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. 

En al mijn vijanden kunnen dat zien. 

U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. 

Ik zal bij U zijn in uw tempel, mijn hele leven lang. 
 

TAIZEREFREIN 

Olie 
 
Lied 
 
Jesus Christ, you are my life 
Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, You are my life, You are my life, alleluia. 

 
1 Weg en waarheid, leven bent U, samen gaan wij de weg naar U. 

 Wij bewegen, leven in U, wij zijn in U voor eeuwig. 

 

2 In uw eenheid neemt U ons op, U maakt ons één in liefde. 

 Vol van blijdschap staan wij voor U, zingen u toe vol vreugde! 

 

3 Vol van vreugde gaan wij de weg, brengen uw Boodschap overal. 

 Wij, getuigen, kind’ren van God, dragen U door de wereld. 

 
 
 

VURIG ENTHOUSIAST 

 
Uit de Handelingen van de Apostelen 
 
Op het einde zegt de voorganger: Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 
 
Kort woordje ter inspiratie 
 
Voorbeden 
 
Na elke bede zingen we: 

Jezus, U die heeft beloofd  
‘Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft,  
Mijn Geest, vuur dat door de wereld zal gaan.’ 
Wij bieden U ons leven aan. 


