
HET VORMSEL: ANKERPUNT OP JE LEVENSWEG 

Duiding 

  

De vormseltocht is bedoeld als een vorm van intergenerationele catechese. Kinderen en volwassenen 

gaan er met elkaar in gesprek over geloof en leven. Catechese is initiatie: kennismaken met en 

thuiskomen in het geloof. Initiatie gaat over je op weg en op tocht begeven.  

 

Het vormsel is een ankerpunt in het leven van christenen. Het is de bevestiging van het doopsel . We 

kijken dus achterom naar het begin en naar de weg die we samen aflegden. Met de gave van de 

Geest worden we gezalfd om onze levenstocht verder te zetten. We kijken vooruit en vragen ons af 

hoe we verder kunnen groeien in geloof. 

 

 

Het anker van een schip wordt overboord geworpen om het 

schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan 

worden.  

 

In de stroom van het leven kunnen we bij een ankerplaats 

even tot rust komen. We kijken terug op wat voorbij is en 

dromen van een mooie toekomst.  

 

In het christelijke geloof is het anker ook een symbool voor 

de hoop. Niemand gaat verloren, leert het evangelie ons.  

“Die hoop is als een betrouwbaar en vast anker voor onze 

ziel” (Brief aan de Hebreeën 6, 19).    

 

 

Dit zijn de zeven ankerplaatsen waarlangs onze vormseltocht verloopt : 

Ankerplaats 1 : Geboorte 

Ankerplaats 2 : Doopsel 

Ankerplaats 3 : Zalven 

Ankerplaats 4 : Handen 

Ankerplaats 5 : Tafel 

Ankerplaats 6 : Toekomst 

Ankerplaats 7 : Kruis 

 

Bij elke ankerplaats zijn er opdrachten en staan er vragen in het boekje. 

De vragen zijn gericht aan de vormeling. 

Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ouders en kinderen er samen over praten.  

 

De deelnemers vertrekken bij één van de ankerplaatsen. De volgorde waarin de tocht wordt 

doorlopen is niet zo van belang. Alleen ankerplaats 7 is bedoeld als afsluiting. 

 

  



Opstelling 

 

De vormseltocht dient te worden opgesteld in een grote ruimte, liefst een kerk of een kapel. 

 

Elke ankerplaats bestaat uit een roll-up banner en bijbehorend materiaal. De inhoud van de 

ankerplaatsen kan geaccentueerd worden door de plaatsing in de kerk, bv.: 

- De ankerplaats ‘doopsel’ kan je best in de buurt van de doopvont plaatsen, of als dat niet mogelijk 

is, kan er ook een mooie kom met water bij geplaatst worden. 

- De ankerplaats ‘zalven’ kan in de buurt van de godslamp geplaatst worden. 

- De ankerplaats ‘tafel’ wordt het best bij het altaar opgebouwd. Het zou goed zijn om op het altaar 

ook enkele niet-geconsacreerde gaven te zetten. 

- De ankerplaats ‘kruis’ situeert zich het best bij een kruis, of eventueel in het midden van de kerk. 

 

Bij het binnenkomen krijgt elke vormeling één ankerkaartje. Dit kaartje geeft de ankerplaats aan 

waar de vormeling en zijn/haar gezinsleden dienen te vertrekken. Om de kaartjes uit te snijden druk 

je het digitaal doorgestuurde blad af. 

 

Voor alle deelnemers is er een boekje ‘Het vormsel: ankerpunt op je levensweg’, met gespreksvragen 

en opdrachten bij elke ankerplaats. Het boekje wordt digitaal doorgestuurd en moet ter plaatse 

gekopieerd worden. 

 

Bij elke ankerplaats horen een aantal voorwerpen, foto’s/afbeeldingen en teksten, elk voorzien van 

het nummer van de ankerplaats. Hieronder staat opgesomd wat bij elke ankerplaats nodig is. 

 

Ankerplaats 1 : Geboorte 

- banner 

- foto baby met ouders 

- geboortekaartjes 

Er worden enkele geboortekaartjes bij de vormseltocht geleverd, maar je mag uiteraard ook andere 

gebruiken. 

 

Ankerplaats 2 : Doopsel 

 - banner 

- foto’s doopsel (baby, kind, volwassene) 

- icoon Jezus’ doopsel 

- tekst doopbeloften 

- boekje met doopnamen 

 

Ankerplaats 3 : Zalven 

 - banner 

 - prent zalving David 

 - prent 7 gaven van de Geest 

 

Ankerplaats 4 : Handen 

 - banner 

 - foto’s van ‘hande’lingen 

 

Ankerplaats 5 : Tafel 

 - banner 

 - foto eucharistieviering 

 

Ankerplaats 6 : Toekomst 



 - banner 

 - kaartjes met teksten 

 

Ankerplaats 7 : Kruis 

 - banner 

 - blanco blaadjes en stylo’s 

 - kaarsjes (enkele aangestoken, de rest nog niet) 

 

 

 

Verloop 

 

Na de verwelkoming door een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap (priester, diaken, 

catechist…), waarbij gebruik gemaakt kan worden van de tekst onder ‘duiding’, gaan de deelnemers 

op tocht, te beginnen bij de ankerplaats die op hun ankerkaartje staat. Ze volgen de nummering, 

maar bewaren ankerplaats 7 (‘kruis’) voor het einde. 

 

Na afloop van de vormseltocht kan ter plaatse nog een drankje aangeboden worden, om nog even na 

te kunnen praten en elkaar als geloofsgenoten te ontmoeten. 

 

Veel succes! 

 

 

 

 

De vormseltocht zal beschikbaar zijn vanaf half november 2014. Aanvragen kan bij het Catechetisch 

documentatiecentrum: dirk.goossens@kerknet.be, 09 235 78 45, 0486 61 42 51. 


