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Mijn hart klopt snel 
 
Rikketikketik, boink, boink, boink! 
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel: 
vandaag is het dé dag voor mij. 
Dat jij er bent, dat doet me deugd. 
Wees welkom bij dit fijn moment! 
Wees welkom bij dit fijn moment! 
 
Rikketikketik, boink, boink, boink! 
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel: 
ik heb een afspraak met de Heer. 
Ik wil zeggen: ‘k Ga U volgen. 
Ik wil heel graag een christen zijn. 
Ik wil heel graag een christen zijn. 
 
Rikketikketik, boink, boink, boink! 
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel: 
God wil me leiden door mijn leven, 
wil me steunen en vergeven. 
Hij wil me helpen keer op keer. 
Hij wil me helpen keer op keer. 
 
Rikketikketik, boink, boink, boink! 
Mijn hart klopt snel, dat weet je wel: 
God heeft het beste met me voor. 
En ik geloof met hart en ziel 
dat Hij een Vader voor mij is, 
dat Hij een Vader voor mij is. 
Rikketikketik, boink, boink, boink! 
Mijn hart klopt snel! 
 
 
 
 

Een hartelijk welkom 
Priester 
Beste vormelingen en catechisten, 
beste ouders, peters, meters, 
broers en zussen, 
Hartelijk welkom in deze vormselviering. 
 
Catechist 
Lieve vormelingen, 
12 jaar geleden begon jullie verhaal. 
Langzaam werd jullie wereld steeds groter: de kleuterklas, de lagere school, sportclub, jeugdbeweging, …  
 
Vormeling 
We hebben uitgekeken naar deze dag! En vandaag spreken we uit dat we in Jezus’ voetspoor verder willen 
gaan en zijn blij dat we dit samen met jullie mogen doen! 
Ook van harte welkom aan onze vormheer E.H. Luc Deschodt die vandaag onze reisgezel en gids wil zijn.  
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Water, gedoopt worden 
 

Priester 
We zijn blij dat jullie ervoor kiezen om gevormd te worden. Dit is een hoogtepunt in de groei als christen. Ooit 
kozen jullie ouders om jullie te laten dopen, toen werd er water over jullie hoofd gegoten. Water wast en maakt 
je proper, water reinigt en maakt al het vuil los. Zo willen we God vandaag vragen om een zuiver hart. 
 
Catechist 
Zonder water kunnen we niet leven. Water is bron van leven, van al wat groeit en bloeit. Water is fris, doet 
deugd, maakt zuiver. Water is kostbaar, zoals elk leven ook waardevol en kostbaar is. 
In het gewijde water is het God die ons zegent, zich over ons ontfermt en ons nieuw leven geeft. 

 
 
 

Olie, gezalfd worden 
 
 

Openingsgebed 
Priester 
Heer God, wij danken U voor de gave van het leven, voor alle kansen die wij krijgen van goede mensen 
rondom ons. Zend vandaag uw Geest over onze vormelingen. Zalf hen met uw kracht. Geef dat zij leven voor 
wat goed is in uw ogen. Maak ze tot blije getuigen van Jezus, de Heer, die met U leeft en heerst, in de eenheid 
van de H. Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 
 
 

Zalving van David 
Catechist 
We lezen uit het eerste boek Samuël: “Op een dag zegt God tegen Samuël: ‘Vul een hoorn met olie en ga 
naar Isaï. Die woont in Betlehem. Ik wil dat één van zijn zonen koning van Israël wordt.’ Samuël doet wat God 
vraagt maar geen van de zonen kiest de Heer uit. Dan vraagt Samuël aan Isaï: ‘Zijn dat al uw zonen?’ Isaï 
antwoordt: ‘Nee, de jongste is er niet bij. Die zorgt nog voor de schapen.’ Samuël zegt: ‘Laat hem halen. We 
gaan niet aan tafel voordat hij hier is.’ Isaï stuurt iemand weg om zijn jongste zoon te halen. Hij heeft rosse 
haren, mooie ogen en een prettig voorkomen. God zegt tegen Samuël: ‘Die moet u zalven: hij is het.’ Samuël 
neemt de hoorn met olie en zalft er David mee. “Woord van de Heer. 
 
Allen Wij danken God. 
 
Catechist 
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. 
Zo laat ook Gods Geest 
zijn diepe sporen na. 
Doordrongen door die kracht 
gaan wij Hem achterna. 
Gezalfd als koning David, 
gesterkt door zijn Geest, 
geboeid door Jezus, 
wordt leven een feest.   (Griet Bogaert en Fio Van Steenlandt) 
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Vurig enthousiast 
 
 
 

 
 

Evangelielezing (Hand. 2, 1-4) 
Priester 
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 
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. 

 
Allen Wij danken God. 

 
 

 
 
 

Op de adem van de Geest 
 
 
 

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. 
 
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 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. 
 
Op de adem van de Geest  
zoeken wij het diepe spoor  
van de Heer die in ons leeft 
ook vandaag, wij gaan ervoor! (2x) 
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Handoplegging 
Priester 
Laten we het stil maken en bidden dat Gods Geest over jullie mag komen en dat jullie mogen blijven groeien 
naar het beeld van Jezus, de Gezalfde. 
 
God en Vader, 
U bent sterk in liefde 
en ons steeds zo trouw nabij. 
Bij hun doopsel 
hebt u hen nieuw leven geschonken 
uit water en Heilige Geest 
en hen als uw kinderen aangenomen. 
Wij bidden U: 
zend vandaag over onze vormelingen 
uw Heilige Geest, de Trooster en Helper. 
Geef hun de geest van wijsheid en inzicht, 
de geest van raad en sterkte, 
de geest van kennis en vroomheid. 
Vervul hen met eerbied voor uw Heilige Naam. 
Dit vragen wij U door Jezus, uw Gezalfde en onze Heer. 
Amen. 
 
 

Zalving 
 
 

Voorbeden 
Priester 
We hoorden in het Pinksterverhaal 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 
Heer, laat ons het vuur aansteken van dankbaarheid. 
Help ons mensen te worden die openstaan voor al het mooie en het goede in het leven.  
 
Vormeling 
Heer, laat ons het vuur aansteken van moed en durf. 
Help ons mensen te worden die durven opkomen tegen onrecht veraf maar ook heel dichtbij. 
 
Vormeling 
Heer, laat ons het vuur aansteken van eenvoud. 
Help ons om tevreden mensen te worden die durven zeggen dat we genoeg hebben en niet altijd meer en 
meer willen. 
 
 
Priester 
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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Brood en wijn 
 
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn, 
Kracht en vreugde voor ons allen. 
Brood en wijn wil Hij voor ons zijn. 
 
Brood om te breken, wijn om te delen. 
Hij geeft zichzelf aan jou en aan mij.  
Want wij gaan vieren en Hem herdenken. 
Aan deze tafel is Hij erbij. 
 
 

Eucharistisch gebed 
 
 

Onze Vader 
Priester 
Tot slot willen we, in sterke verbondenheid met elkaar, samen het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd. 
Bidden we samen. 
 
 

Vredeswens 
 
 

Dromen van Sjaloom 
 
God vraagt “Worden jullie maar broers en zussen van elkaar”. 
Laat ons samen luidop dromen dat de broederschap zal komen. 
En je kunt nu al beginnen door je vijand te beminnen 
Altijd dichter bij Mijn droom, bij Mijn wereld vol sjaloom. 
Dromen van Sjaloom. 
 
 

Communie 
 
 

Gebed na de communie 
Priester 

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 elkaar. 
Wij vragen U: 
blijf ons nabij, alle dagen van ons leven. 
Door Christus onze Heer. 

 
 
 
 
 



7 

Tot slot 
 

Woorden van dank 
Vormeling 
Op een blijde, feestelijke dag als vandaag, mogen we één ding niet vergeten, nl. een dankjewel uit te spreken 
voor al de mensen die deze dag onvergetelijk maken. 
 
Vormeling 
Mama en papa: dag en nacht staan jullie voor ons klaar. Op deze dag zijn wij blij dat we jullie straks nog een 
extra dikke knuffel mogen geven. 
 
Vormeling 
Vormselpeter of -meter: Dankzij jullie worden we als mens steeds beter en daarin zijn jullie ons voorbeeld! 
 
Vormeling 
Vormheer E.H. Luc Deschodt omdat je wilde voorgaan in deze viering en ons wilde vormen in naam van de 
bisschop. 
 
Vormeling 
Catechisten Valérie en Els: voor jullie tijd en inzet. Samen gingen we op weg naar ons vormsel. 
 
Vormeling 
Klimdraad, voor jullie muzikaal talent en prachtige liedjes o.l.v. dirigente Veerle. 
 
Vormeling 
Dankjewel God voor jouw bezielende Geest, zonder geloof in jou, was het vandaag geen feest. Blijf daarom 
bij ons, elk uur van ons leven. Wij willen voor U alvast het beste van onszelf geven. 
 
 

Zegen en zending 
Priester 
Goede vader, we danken U voor deze vormselviering. Het was deugddoend om samen te zijn rond water, olie 
en vuur. 
Mogen deze drie symbolen onze jonge mensen vervullen met Uw Geest en moge Uw zegen over hen en ons 
allen rusten: 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
  



Vormselviering 2022 

8 

 

We laten het graag horen 
 
Yes! We laten het graag horen! 
Yes! We voelen ons heel sterk! 
Yes! We willen goed gaan scoren: 
met Gods Geest gaan wij op weg! 
Yes! Yes! Yes! 
Yes! 
 
Vanaf nu weten we zeker: 
God de Heer is ons nabij. 
En we konden zelf beloven 
om te leven zoals Hij. 
Want we zijn nu al wat ouder 
en we gaan opnieuw van start. 
Ja, we willen heel graag leven 
als een jongere naar Gods hart. 
 
Yes! We laten het graag horen! 
Yes! We voelen ons heel sterk! 
Yes! We willen goed gaan scoren: 
met Gods Geest gaan wij op weg! 
Yes! Yes! Yes! 
Yes! 
 
Vanaf nu kunnen we verder, 
meer op eigen benen staan. 
Met de hulp van God de Vader, 
willen wij er echt voor gaan. 
God zal leiden, God zal steunen 
maar het is nu aan onszelf. 
’t Is een kwestie van geloven, 
en ook doén, dat spreekt vanzelf! 
 
Yes! We laten het graag horen! 
Yes! We voelen ons heel sterk! 
Yes! We willen goed gaan scoren: 
met Gods Geest gaan wij op weg! 
Yes! Yes! Yes! 
Yes! 
 
 


