
Durf het te wagen, geef je zonder angst! 

Pinksterwake met vormelingen, begeleiders en ouders 

 

Deze pinksterwake vindt bij voorkeur buiten plaats met maximum 50 personen. 

Buiten kan men op een tafeltje het evangelieboek openleggen. Bij het met een witte doek en bloemen 

versierde kruis (best zonder corpus) brandt de paaskaars. Vooraf kan men aan elke vormeling een 

kaarsje geven. Dit kunnen ze vooraf of tijdens de gebedswake aansteken aan de Paaskaars en bij 

het kruis plaatsen. Eventueel kan je bij het kruis een groot rode hart/vlam neerleggen waar de 

vormelingen hun kaarsje op plaatsen. 

Er wordt op voorhand afgesproken wie de gebedsdienst zal leiden. (catechist, priester, diaken). 

KRUISTEKEN 

 
Gebedsleider:  

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

 
Beste vormelingen, ouders en begeleiders, 

wij zijn blij om op deze pinksterzondag samen te komen. 
Op deze dag viert de Kerk dat de Heilige Geest neerkwam over de apostelen. Hun harten en 

monden werden geopend en zij vertelden vol vuur over Jezus Christus. Het is die Heilige Geest 
die wij met ons doopsel hebben ontvangen en die ook ons hart zal openen bij het vormsel. 
Hier vooraan brandt de paaskaars: het licht van de Verrezen Heer.  

Ook het evangelieboek is geopend. 
Telkens wanneer de vrienden van Jezus samen komen, komt ook Jezus in hun midden en zegt: 

‘Vrede zij u.’ Ook nu komt Jezus in ons midden wanneer we luisteren naar woorden uit de heilige 
Schrift.  

 
Vooraleer we naar die woorden gaan luisteren, willen we eerst de Heilige Geest bezingen en 

aanroepen opdat Hij ons samen één maakt om samen met en voor elkaar te bidden. 
 
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 brandt in ons hart. 

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

 
(Zingt jubilate 447 © ZNL 425) 

https://www.youtube.com/watch?v=GqaKPbk2PSk 

https://www.youtube.com/watch?v=GqaKPbk2PSk


 
SCHRIFTLEZING 

 
Gebedsleider: 
Openen wij ons hart om te luisteren naar woorden uit de Schrift 

 
Ouder, catechist of gebedsleider: 

 
Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 

 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 

waren de apostelen bijeen op dezelfde plaats. 
Plotseling kwam uit de hemel 
een gedruis alsof er een hevige wind opstak 

en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 

en dat zich, in tongen verdeeld, 
op ieder van hen neerzette. 

Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken, 

naargelang de Geest hun te vertolken gaf. 
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, 
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 

Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop 
en tot zijn verbazing 

hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. 
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: 

“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? 
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken 

in zijn eigen moedertaal? 
Parten, Meden en Elamieten, 
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, 

van Pontus en Asia, 
van Frygië en Pamfylië, 

Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, 
de Romeinen die hier verblijven, 

Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, 
wij horen hen in onze eigen taal spreken 

van Gods grote daden.” 
 
(Handelingen van de apostelen 2,1-11) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ACCLAMATIE NA DE LEZING 
 

 
©Ateliers et Presses de Taizé (A&PT), Communauté de Taizé, 71250 Taizé, Frankrijk 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Cjkl0xKa8 
 
 

DUIDING BIJ DE LEZING  

 
Schilderijen die de apostelen afbeelden met 'tongen van vuur' boven hun hoofd, 

proberen voor te stellen wat er met hen gebeurde op Pinksteren. 
Om dat te begrijpen kun je best even stilstaan bij de uitdrukking: 'Er gaat een lichtje branden'. 
Dit betekent dat men plots klaarheid ziet, dat men ineens de oplossing heeft voor dingen 

waarvan men voorheen dacht dat het problemen waren. Je ziet het ook in stripverhalen. Als een 
tekenaar duidelijk wil maken dat een personage plotseling een idee krijgt, dan tekent hij een 

oplichtend gloeilampje boven zijn hoofd.  
Pinksteren is het feest van dergelijke opvlammende lichtjes. De apostelen zagen immers 

plotseling licht in de duisternis. Dagenlang waren ze verdrietig, ontgoocheld en ontmoedigd om 
de dood van Jezus. Enkelen van hen mochten de opgestane Heer ontmoeten, maar dat zorgde 

naast vreugde ook voor twijfel en verwarring. Maar vanaf die pinksterdag voelden ze Hem in 
hun midden, wisten ze wat hun te doen stond en vonden ze de moed en de kracht om naar buiten 
te gaan, zonder vrees.  

Wie alleen maar vlammetjes ziet boven de hoofden van de apostelen, komt niet tot de kern van 
het gebeuren. De vurige tongen boven de apostelen willen vooral zeggen dat de H. Geest in 

hun leven kwam, zodat zij be-geest-erd werden om over Jezus te spreken. 
Ze durfden het te wagen, zonder angst. 

 
(C. LETERME, in Samuel 2007, nr 7, p. 2) 

 
STIL GEBED  

 

Gebedsleider: 
 
Laten we een tijdje in stilte bidden en aan God vertellen wat ons bezig houdt,  

blij of droevig maakt. Volgend zinnetje kan ons helpen: 
Durf het te wagen en geef je zonder angst aan God. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Cjkl0xKa8


 

 
GELOOFSBELIJDENIS 

 

Gebedsleider: 
 

Laten we samen ons geloof uitspreken in God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

Gebedsleider bidt samen met allen:  
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; 

die ontvangen is van de heilige Geest 
en geboren uit de maagd Maria; 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven; 

die neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel 

en zit aan de rechterhand van God, 
zijn almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden; 

Ik geloof 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. Amen. 
 
VOORBEDE 

 
Gebedsleider: 

 
Nu wij ons geloof hebben uitgesproken, bidden we tot God. We vertrouwen Hem toe wat er in 

ons hart leeft.  
Na elke voorbede zingen we een refrein en ontsteekt een vormeling een kaarsje aan de 

Paaskaars om bij het kruis te plaatsen. 
 
Vormeling: 

 Wij willen bidden voor alle slachtoffers van het coronavirus: kinderen, jongeren, ouderen: 

dat God hen opneemt in zijn Rijk van vrede. Laat ons bidden. 

  
(Zingt jubilate pagina 114 © Paul Schollaert) 

 
 

 



Vormeling 

 Wij willen bidden voor mensen die het moeilijk hebben: dat zij begripvolle medemensen 

mogen vinden en Gods steun mogen ervaren. Laat ons bidden. 

Vormeling: 

 Wij willen bidden voor jongeren en ouderen die ziek zijn: dat er goed voor hen gezorgd 

mag worden en dat zij mogen vertrouwen op de nabijheid van Jezus. Laat ons bidden 

Vormeling: 

 Wij willen bidden voor alle toekomstige vormelingen: dat ze met de kracht van de Geest 

zich mogen inzetten voor een betere wereld. Laat ons bidden. 

Vormeling: 

 Wij willen bidden voor mensen die geen uitweg zien: dat ze het vertrouwen niet verliezen 

en dat Jezus hen de weg mag wijzen. Laat ons bidden. 

Vormeling: 

 Wij willen bidden voor mensen die gevlucht zijn uit hun land omdat zij daar geen 

toekomst hadden: dat zij de kracht blijven hebben om hun weg verder te gaan. Laat ons 

bidden. 

Vormeling: 

 Wij willen bidden voor onze ouders en grootouders: dat zij ons blijven steunen op onze 

levensweg. Laat ons bidden. 

 
ONZE VADER  

 

Gebedsleider: 
 
Laten we nu samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd 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 onze van het kwade.  

 
KRUISOPLEGGING (facultatief, als dit niet eerder kon gebeuren tijdens de 

vormselvoorbereiding) 

Gebedsleider: 
 

Tijdens het doopsel hebben jullie ouders een kruisje gegeven op je voorhoofd. Nu ontvangen 

jullie ook een kruisje, niet op je voorhoofd maar om rond je hals te dragen en later op te hangen 
in je kamer. Jezus vraagt aan zijn leerlingen om hun kruis op te nemen en Hem te volgen. Het 

drukt de bereidheid uit om steeds goed te zijn voor je medemensen, ook als dit moeite kost. 
Jezus vraagt dit ook aan ons. We ontvangen ons kruisje en willen Jezus volgen. Omdat we dat 

niet alleen kunnen, zendt Jezus ons een helper, de heilige Geest. Laten wij tijdens dit moment 
zingen dat de ramen en deuren geopend mogen worden en dat we durven zeggen dat we in 

de Heer geloven. 
 



 
GEBED TOT DE HEILIGE GEEST 

Gebedsleider bidt samen met de vormelingen:  

 
Kom heilige Geest 

maak ons vol van liefde, 
blijf in ons,  

verlaat ons nooit. 
 
Kom, heilige Geest, 

schenk ons kracht, 
licht en warmte. 

Wij willen graag leven 
als leerlingen van Jezus. 

 
 

Kom, heilige Geest, 
help ons uw liefde door te geven 
aan de mensen om ons heen. 

Help ons mee te bouwen  
aan Gods rijk 

van vrede en gerechtigheid. 
 

Kom, heilige Geest. 
 

Amen. 



 
WOORD DAT RAAKT 

 
Gebedsleider: 

 
Luisteren we tot slot naar wat Jezus ons vandaag zegt: 

 
Als ik bij de Vader ben, 

zal ik de heilige Geest naar jullie sturen. 
Hij zal jullie helper zijn, 
die bij de Vader vandaan komt. 

Hij zal jullie de waarheid over mij bekendmaken. 
Dan kunnen jullie aan iedereen vertellen 

wie ik echt ben. 
Want jullie zijn vanaf het begin bij me geweest. 

 
(Joh, 16, 26-27 uit: De Bijbel in gewone taal) 

 
 
ZEGENGEBED 

 

Gebedsleider: 
 

Wij vragen U, God: 
kom met uw liefde 
in ons huis wonen. 

 
Wij vragen u, Jezus: 

kom met uw liefde 
in ons hart wonen. 

 
Wij vragen u, heilige Geest: 

zegen ons met uw liefde. 
 
Zegen ook de mensen van wie we houden: 

Papa, mama, broers en zussen, familie en vrienden. 
 

Hij gaat met ons mee als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 

 

 

 


