
 

Orde van Dienst – Voorbeeld/Model vormselvieringen september 2020 

 

Kom, heilige Geest! 

 

I. Opening  

 

1. INTREDEPROCESSIE EN INTREDELIED 

 

De vormelingen en de 4 personen die hen vergezellen worden bij het binnenkomen van de kerk begeleid naar 

hun plaats, waar ze met hun ‘bubbel’ samen kunnen zitten.  

De intredeprocessie gebeurt enkel door de vormheer, eventueel vergezeld van een priester of diaken (met het 

evangelieboek), met maximum twee misdienaars. Een van hen draagt het chrisma (het chrismatorium wordt 

voor de viering ontsmet). 

Tijdens de intredeprocessie zingt een cantor het intredelied. Als er geen cantor is kan het orgel of een ander 

instrument (geen blaasinstrument) de melodie spelen van een Geest-lied.   

Allen staan op.  

 

Intredelied: ‘Geest van God, adem van leven’ (ZJ 447) (of een ander Geest-lied) 

  

Refrein:  Geest van God, Adem van leven, 

 Geest van God, Adem van vuur, 

 Geest van God, troost en kracht:  

 U heiligt ons. 

 

1. Kom, o Geest, kom in ons hart; kom, o Geest, wees ons nabij;  

Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar U uit. 

2. Kom, o Geest van heiligheid. Geest van waarheid, kom in ons.  

Geest van liefde, maak ons één: wij zien naar U uit. 

3. Kom, o Geest, houd ons bijeen. Geest van vuur, brand in ons hart.  

Kom, o Geest, en maak ons nieuw: wij zien naar U uit.  

 

2. KRUISTEKEN, BEGROETING EN INLEIDING DOOR DE VORMHEER  

 

Terwijl allen staan, spreekt de vormheer van aan de voorgangerszetel (het altaar wordt enkel gebruikt om 

het chrisma op te plaatsen). 

 

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 kort welkomstwoord uit. 

 

3. OPENINGSGEBED DOOR DE VORMHEER 

 

Terwijl allen staan, nodigt de vormheer uit tot een moment van stilte. 

 

Laten we nu eerst proberen om ons hart te openen,  

voor elkaar en voor God.  

We maken het daarom even stil, in de kerk en in onszelf. 

 

Het blijft enige ogenblikken stil. Vervolgens bidt de vormheer: 

  

God, Gij kent ons bij onze naam,  

en weet wat wij diep in ons hart verlangen. 

Gij wilt dat wij het geluk vinden  

in de verbondenheid met U en met elkaar. 

Leer ons daarom openstaan voor uw Geest die leven wekt;  

geef dat wij in uw Liefde de kracht putten 

om de weg te gaan van goedheid en oprechtheid. 

Wij vragen het U in de naam van Jezus Christus,  

uw Zoon en onze Heer, 

die met U leeft en  heerst in de eenheid van de heilige Geest,  

God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

Allen:  Amen. 

 

Allen gaan zitten.  

 

II. Liturgie van het Woord 

 

4. AANBRENGEN EVANGELIEBOEK: ALLELUIA en EVANGELIEVERS 

 

De cantor zet het ‘Alleluia’ (ZJ 3g) in: 

 

Alleluia (3x). Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Alleluia (3x). 

 

Als er geen cantor is, leest een catechist het evangelievers voor terwijl de diaken of de vormheer het 

evangelieboek neemt. 

 

Van bij de 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 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. 

 

5. EVANGELIE: Johannes 20, 19-23 (evangelie van Pinksteren, zondagslectionarium, nr. 106) 



 

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

 

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.  

 

Hij maakt een kruisje op de tekst van het evangelie.  

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

De diaken of priester leest het evangelie. 

 

In 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 de zonden vergeeft,  

dan zijn ze vergeven,  

en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ 

 

6. ACCLAMATIE 

 

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

De cantor herhaalt het Alleluia. 

 

7. KORTE HOMILIE DOOR DE VORMHEER 

 

Allen zitten. 

Aan de ambo spreekt de vormheer vormelingen en gemeenschap kort toe.  

Na de homilie kan er kort orgelspel of andere instrumentale muziek voorzien worden.  

 

III. DOOPBELOFTEN 

 

8. GELOOFSBELIJDENIS 

 

Allen staan op. 

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



 

Jongens en meisjes, 

toen jullie gedoopt zijn, 

werden jullie opgenomen in de wereldwijde gemeenschap 

van leerlingen van Jezus. 

Jullie hebben toen de kracht van Gods liefde ontvangen:  

Gods heilige Geest.  

Vandaag willen we dit bevestigen en nog versterken. 

Ik nodig jullie daarom uit om eerst luidop te bevestigen  

dat jullie willen vertrouwen op God,  

die wij noemen: Vader, Zoon en Geest.  

 

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. 

 

9. BELOFTE 

 

Vormheer:   Beloof je trouw te blijven aan dit geloof waarin je werd gedoopt, 

  beloof je vast te houden aan de vriendschap met Jezus Christus 

en je in te zetten voor zijn Evangelie? 

 

Vormelingen:   Ja, dat beloof ik. 

 

10. BEVESTIGING DOOR DE VORMHEER EN BEAMING DOOR DE GEMEENSCHAP 

 

Nu richt de vormheer zich tot alle aanwezigen. 

 

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

Beste 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 ZALVING 

 

11. HANDOPLEGGING 

 

Allen blijven staan. De vormheer nodigt allen uit om het stil te maken en te bidden om de gave van Gods 

Geest over de vormelingen. Na een moment van stil gebed neemt de vormheer plaats voor de vormelingen, 

hij 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.  

 

12. ZALVING 

 

De vormheer ontsmet zijn handen, hij neemt het chrisma van het altaar en neemt plaats tussen altaar en 

gemeenschap, op een centrale plek. Naast hem staat een tafeltje met daarop de wattenstaafjes. Voor elke 

vormeling neemt de vormheer een nieuw staafje.  

De vormelingen komen met twee van de familieleden naar voor tot bij de vormheer, op aanwijzen van een 

catechist die er zorg voor draagt dat de afstand bewaard blijft. De vormeling en de familieleden kunnen het 

mondkapje even afnemen als ze (op voldoende afstand) bij de vormheer staan. 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 vervolgt: ‘De vrede zij met u.’ 

De vormeling antwoordt: ‘EN MET UW GEEST.’ 

Daarna keren de vormeling en de twee familieleden naar hun plaats terug. 

Tijdens het vormselmoment kan zacht rustige muziek klinken.  

Aan het einde van het vormselmoment ontsmet de vormheer opnieuw zijn handen. 

 

V. VOORBEDE – ONZE VADER - SLOT 

 

13. VOORBEDE 

 

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. 

 

Dankbaar om de gave van Gods Geest, bidden wij nu 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 groeien in vriendschap met Jezus  

en zo sterke, goede en gelukkige mensen worden. 

Laten we bidden. 

 

Allen:    Luister, Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. 

(of een ander antwoord) 

 

Vormeling:  Voor alle mensen die het moeilijk hadden de voorbije maanden,  

  omdat ze ziek zijn geworden, 

  omdat er iemand van hun familie is overleden,  

  omdat ze zich eenzaam voelden,  

omdat ze hun werk dreigen te verliezen. 

  Dat Gods Geest hen moed geeft en nieuwe hoop. 

  Laten we bidden.  

 

Allen:    Luister, Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. 

 

Vormeling:   Voor allen die ons begeleiden op onze levensweg: 

ouders en grootouders, peters en meters,  

broers en zussen, leerkrachten en catechisten. 

Dat deze dag voor hen aan aanmoediging is  

om zich blijvend in te zetten voor hun taak. 

Laten we bidden. 

 

Allen:    Luister, Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. 

 

Vormeling:   Voor alle kinderen en jongeren in de wereld  

die moeten leven met honger of angst voor geweld,  

allen die weinig kansen krijgen op een gelukkig leven. 

  Dat er volwassenen zijn die voor hen opkomen  

en hen helpen om een betere toekomst te vinden.    

Laten we bidden. 

 

Allen:    Luister, Heer, verhoor ons bidden. Plant uw vrede in ons hart. 

 

Vanop dezelfde plaats sluit de vormheer biddend af. 

 

Vormheer: Goede God, al wat er leeft in ons hart vertrouwen wij U toe.   

Neem ons gebed aan,  

en blijf ons ondersteunen met uw Geest 

op onze weg naar uw Rijk van vrede en liefde. 

Door Christus onze Heer. 

 

Allen:   Amen. 



 

14. ONZEVADER 

 

Allen staan op. 

 

Vormheer:  Bidden we nu in verbondenheid met elkaar  

en met al onze broeders en zusters in het geloof  

het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. 

 

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. 

 

Vormheer:  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. 

 

15. SLOTGEBED DOOR DE VORMHEER 

 

Goede God, 

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. 

 

16. 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. 

 

(onderstaande tekst, of in eigen woorden) 

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 u de almachtige God 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Allen:  Amen. 

 

Gaat nu allen heen in vrede.  

 

Allen:  Wij danken God.  

 

17. EVENTUEEL DANKWOORD 

 

Eventueel volgt hier een kort dankwoord. 

De vormheer en de misdienaars verlaten het priesterkoor. 

Vervolgens geven de stewards aanwijzingen aan de families om op veilige wijze de kerk te verlaten. 

Tijdens het buitengaan kan er orgelspel zijn of andere instrumentale muziek. 


