
HET VORMSEL: 

EEN OUD VERHAAL TELKENS OPNIEUW 

Tekst: bisdom Gent, tekeningen: Koen Van Loocke – september 2020 

 

 

Naar Joh 20, 19-23 

 

 Het gebeurde op de avond van de eerste dag van de week. 

De deuren van de verblijfplaats van de leerlingen waren gesloten. 

Ze waren bang. 

Ze zaten in quarantaine. 

Toen kwam Jezus binnen. 

Hij ging in hun midden staan en zei: 

‘Vrede zij met jullie.’ 

 

Nadat hij dit had gezegd, 

toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 

Nu herkenden de leerlingen hem. 

Hun angst verdween. 

En nogmaals zei Jezus; 

‘Vrede zij met jullie’ 

En nog: 

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 

zo zend Ik jullie.’ 

 

Toen deed hij iets vreemd: 

Hij blies over hen. 

‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.  
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Dit is een oud verhaal. Het komt uit het EVANGELIE 

Maar het gebeurt vandaag nog. 

Wanneer jij binnenkort het vormsel ontvangt, 

dan gebeurt dit ook met jou. 

Ben jij soms bang en onzeker? 

Weet dan dat God bij je is. 

Hij schenkt je vrede. 

 

Op Hem kan je vertrouwen. 

Zijn liefde voor jou is onverwoestbaar. 

Je mag geloven in Hem die Vader is,  

in zijn Zoon Jezus van wie je leerling bent 

en in de kracht van Gods liefde: zijn Heilige Geest. 

 

Daarom spreek je in de vormselviering 

dat geloof plechtig uit. ‘Ja, ik geloof’ 

en je belooft er ook trouw aan te blijven. 

 

Dat deden je doopmeter en –peter al voor jou bij je doopsel. 

Maar nu is het jouw beurt. 

 

 
 

 

 

 

Dan vraagt de vormheer 

aan alle mensen in de kerk om stil te worden 

en voor jou en de andere vormelingen te bidden. 
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Hij doet dat zelf ook 

en strekt zijn handen over jullie uit. 

 

 
 

Hij bidt opdat je Gods Geest mag ontvangen: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

van raad en sterkte. 

 

 

Nu roept hij elke vormeling bij zich. 

  

Hij vraagt je voornaam en  

terwijl hij je zalft, zegt hij: 

Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods 

Je zou kunnen zeggen: ‘dank u’ 

maar op dit plechtige moment zeg je amen. 

En dan wenst de vormheer je de vrede toe,  

net zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen. 

De vrede zij met u 

en jij antwoordt: En met uw geest 

 

Zie je hoe het oude verhaal 

opnieuw gebeurt? En nu met jou! 
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De viering besluit met voor-beden. 

Dat zijn gebeden voor onszelf,  

maar vooral ook voor andere mensen: 

voor allen die met jou op weg gaan, 

voor mensen die ziek zijn, 

voor jongeren die leven met angst voor geweld, 

…. 

 

We brengen die gebeden samen in het gebed 

dat we van Jezus leerden en 

dat alle christenen over de hele wereld bidden:  ONZE VADER 

 

Nu ontbreekt nog één ding uit ons oud verhaal. 

Jezus zei tot zijn leerlingen: 

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft,  

zo zend Ik jullie.’ 

        

Zo word jij nu ook gezonden 

als leerling van Jezus  

om te leven in zijn Goede Geest. 

 

Gaat nu allen heen in vrede, 

zegt de vormheer 

en iedereen antwoordt: 

Wij danken God 

 

Want ja, het ontvangen van het vormsel is een vreugdevol gebeuren…. 

 

 

 


