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O P E N I N G S R I T U S 

Openingslied: Kom aan boord.    

Voor de zieken, voor de armen, 
voor de mensen met verdriet. 
Voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: “het lukt mij niet”. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
“Kom maar aan boord!” 

Refrein:  Kom aan boord, 
 Ook voor jou is er een plekje waar je hoort, 
 laat de hoop niet langer varen: kom aan boord! 
 Sta niet doelloos aan de kant 
 want er is een hart vol liefde, 
 pak die uitgestoken hand. 

Voor het meisje dat blijft denken: 
“Alles gaat bij mij steeds mis”. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor degene die nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
“Kom maar aan boord!”                           Refrein: 
 
 
Liturgische begroeting door de Kardinaal       (hierna:  allen gaan zitten) 

Kardinaal: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
Kardinaal: Vrede zij u. 
Allen:   En met uw geest. 
 
Welkom door pastoor Hermens.        

Verwelkoming door vormelingen   
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Vormeling:   Lieve mensen, welkom allemaal. 
Vandaag is het voor ons, voor onze families  
en voor de parochie een groot feest. 
Het is prachtig dat wij het vormsel vandaag toegediend krijgen. 
Op Hemelvaart is Jezus opgestegen, zo van  “naar omhoog”. 
Pinksteren zegt ons: “De Geest is neer gedaald”. 
Dat is “naar beneden” in ons.  

  Daar moeten wij iets aan hebben!  
 

Vormeling:  Wij zeggen vandaag: “Wij gaan aan boord”. 
En samen met al mijn vrienden vormelingen hoop ik  
dat in ieder van ons een nieuw begin mag bloeien. 
om in de toekomst een stukje van Jezus ‘blijde boodschap’ 
 uit te stralen, en waar te maken. 
Bid, zing, vier en vaar met ons mee. 

  
Schuldbelijdenis   
Kardinaal: Broeders en zusters, 
  belijden wij onze zonden, 
  bekeren wij ons tot God 
  om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. 

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God, 
  en voor u allen, 
  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte 
  in doen en laten 
  door mijn schuld, door mijn schuld, 
  door mijn grote schuld. 
  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 
  alle engelen en heiligen, 
  en u, broeders en zusters, 
  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Kardinaal: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen 
  onze zonden vergeven 
  en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen:  Amen. 
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Kyrie eleison 

Eer aan God                                                                                                                 
Refrein: Eer aan God in den hoge.. 

En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen dank voor uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader                         Refrein 
 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus:  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Refrein 

 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.    Refrein 
 
Gebed door de Kardinaal 
 
                            D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D 
 
Eerste lezing:   Hand. 2, 1-6. 14. 22b-23. 32-33 

Uit de Handelingen van de Apostelen 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen 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 zij begonnen te spreken in vreemde talen, 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 liepen die mensen te hoop en tot hun verbazing 
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hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Petrus trad naar voren met de elf 
en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten:  
„Mannen van Israël, Jezus de Nazoreeër was een man wiens zending tot u  
van Godswege bekrachtigd is. „Gij kent immers zelf de machtige daden, 
wonderen en tekenen die God door Hem onder u heeft verricht.  
„Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, 
hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. „Deze 
Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen: verheven aan 
Gods rechterhand heeft Hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen 
en Deze uitgestort, zoals gij ziet en hoort." 
 
Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 
Antwoordpsalm 104    

PSALM Ps. 104 (103), 1ab en 24. 27-28. 30-31. 33-34 

Refrein: Zend, Heer, uw Geest en maak uw schepping weer nieuw. 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 
en alles in wijsheid gemaakt, 
de aarde is vol van uw schepsels.  Refrein 

En al deze dieren verwachten van U  
dat Gij ze voedt op hun tijd. 
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij, 
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent. 
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.  Refrein 
                                   -3- 
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,  
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 
Hij die door zijn blik de aarde doet beven,  
de bergen doet roken als Hij ze aanraakt. 
Zolang ik leef zal ik Hem bezingen, 
ik zing voor mijn God, zolang ik besta. 
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Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,  
dan zal ik mij in de Heer verheugen.    Refrein 
 

Alleluja      (allen gaan staan) 

Alleluja. 
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen  
en ontsteek in  het vuur van uw liefde.      
Alleluja.   
 

Evangelie:  Lc. 8, 4-10a. 11b-15 
 

Kardinaal: De Heer zij met u. 
Allen:  En met Uw Geest. 
Kardinaal: Uit het Heilig Evangelie van onze Heer  
  Jezus Christus volgens Lucas 
Allen:  Lof zij U, Christus. 

 
In die tijd toen zich een grote menigte verzamelde en uit de steden de mensen 
naar Jezus toestroomden, sprak Hij in een gelijkenis: 
„De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. „En bij het zaaien viel een gedeelte op 
de weg; het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.  
„Een ander gedeelte viel op de rotsgrond; het schoot wel op, maar droogde uit 
omdat het geen vocht had. „Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, 
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. 
„Nog een ander gedeelte viel op goede grond; het schoot op en bracht 
honderdvoudige vrucht voort." En met luide stem voegde Hij er aan toe:  
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere." Zijn leerlingen vroegen Hem wat die 
gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: „Aan u is het gegeven de geheimen 
van het Rijk Gods te kennen, Het zaad is het woord van God. 
„Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.  
„Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet 
door te geloven gered worden. „Die op de rots zijn zij die het woord met 
blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar zij hebben geen wortel; zij 
geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. „Wat 
onder de distels viel zijn zij die wel geluisterd hebben, 
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maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven 
verstikt raken en niet tot rijpheid komen. 
„Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden in een goed en 
edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid."                                                                                       

 
Kardinaal: Zo spreekt de Heer. 
Allen:  Wij danken God. 
          
Homilie 

Lied:  Geef kracht, geef vuur. 

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur:  
waai vol, blaas de geur in ons leven. 
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,  
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,  
maak zacht, heilige Geest, geef ons leven. 
 
Zachte kracht die ons hart verwarmt. 
Stem die smeekt en prevelt, 
als het ruisen van de wind in ons hoofd. 
Strelend licht dat in ons ontvlamt, 
ruimte die zich opent. 
Helper, Trooster die ons is beloofd. 
Gij doopt ons in verwarrend vuur.  
Gij raakt ons in de ziel. 
Daar waar de stilte spreekt. 
Daar waar het licht het donker breekt. 
Wees aanwezig hier, dit uur. 
          
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur:  
waai vol, blaas de geur in ons leven. 
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 
 maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,  
maak zacht, heilige Geest, 
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Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur:  
waai vol, blaas de geur in ons leven. 
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,   
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan,  
maak zacht, heilige Geest, 
Geef ons leven. 

 

      S A C R A M E N T    V A N    H E T    V O R M S E L  

Hernieuwing van de doopbeloften              (De vormelingen komen naar voren) 
 
Kardinaal:  Zullen jullie weerstand bieden aan al het kwaad, 
 het werk van de Boze en zijn verleiding? 

Vormelingen: Ik zal er weerstand aan bieden. 

Kardinaal: Geloven jullie in God, de almachtige Vader, 
 Schepper van hemel en aarde?   

Vormelingen: Ik geloof. 

Kardinaal:  Geloven jullie in Jezus Christus, 
 zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
 die geboren is uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft, gestorven en begraven is, 
 die uit de dood is opgestaan 
 en zit aan Gods rechterhand? 

Vormelingen: Ik geloof. 
 
Kardinaal: Geloven jullie in de Heilige Geest,  
 die Heer is en het leven geeft, 
 die vandaag, door het sacrament van het vormsel, 
 aan ieder van jullie geschonken wordt 
 zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest?                               

Vormelingen: Ik geloof. 

Kardinaal: Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk,  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Ffb4ad3ad3be396057a486f7fccaf77ffcd2ec628348370e345bb379e793e2d84&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kerknet.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FVMHOntmoeting%2520Belofte.pdf&docid=8stkFscsQpcSZM&tbnid=BZbjO63TSvsAhM%3A&vet=10ahUKEwizz-OOibHhAhXhQxUIHRNRCTgQMwiBASgyMDI..i&w=432&h=472&bih=745&biw=1536&q=hernieuwing%20doopbelofte%20&ved=0ahUKEwizz-OOibHhAhXhQxUIHRNRCTgQMwiBASgyMDI&iact=mrc&uact=8
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 de gemeenschap van de heiligen,  
 de vergeving van de zonden,  
 de verrijzenis van het lichaam  
 en het eeuwig leven? 

Vormelingen: Ik geloof. 

Kardinaal: Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de Kerk,  
 dat wij met overtuiging belijden  
 in Jezus Christus onze Heer. 

Vormelingen: Amen. 
 

Handoplegging 

Kardinaal: 
Laat ons bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over hen  
die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en zijn kinderen  
zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven  
en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon Gods. 
 
Allen bidden enige ogenblikken in stilte. 
Daarna strekken de kardinaal en de priester de handen uit. 

Kardinaal: Almachtige God,  
 Vader van onze Heer Jezus Christus,  
 Gij hebt uw dienaren herboren doen worden 
 uit het water en de Heilige Geest 
 en bevrijd uit de macht van de zonde. 
 Wij bidden U: 
 zend over hen de Heilige Geest, de Trooster,  
 schenk hun de geest van wijsheid en verstand. 
 de geest van inzicht en sterkte. 
 de geest van kennis, 
 van ontzag en liefde voor uw Naam. 
 Door Christus onze Heer. 

Allen: Amen. 
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Zalving met Chrisma 

(De vormelingen gaan in de zijpaden bij hun ouder(s) staan 
 en komen nu één voor één met hun ouder(s) naar de 
Kardinaal. Zij stellen hun zoon of dochter voor  
en leggen daarna de hand op de schouder van hun kind.) 
 
Ouders:  Dit is ………… 
Kardinaal: ……… ontvang het zegel van de Heilige Geest,  

de gave Gods. 
Vormeling: Amen. 
Kardinaal: Vrede. 
Vormeling: En vrede voor u. 
 
Instrumentale muziek        

 

Lied: Aan welke kant sta jij?  (na de toediening van het Vormsel) 

't Is niet moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan. 
Te bidden en te strijden, zelfs te doden in Zijn naam. 
Want we leven in het heden en Zijn woord is uit de tijd. 
Een verhaal van lang geleden, niet gestoeld op werkelijkheid. 
 
Refrein:  Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen 
  en je vragen zou: Kies jij nog steeds voor mij? 
  Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken? 
  Aan welke kant sta jij? 
 

Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan. 
Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan. 
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft. 
Mens wat doe je met die vrijheid die Hij jou gegeven heeft?      Refrein 

Iedere dag voor Hem te kiezen is wat Hij van mensen vraagt. 
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag. 
Alleen dan komt Hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw. 
In Zijn liefde durven delen, zonder twijfel steeds opnieuw.        Refrein 
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Voorbede 

Kardinaal: 
Broeders en zusters, laat ons bidden tot God, onze Vader,  
en eensgezind zijn in ons gebed,                                                                                 
zoals het geloof, de hoop en de liefde één zijn                                                            
als gaven van zijn Heilige Geest. 

Vormeling: 
Laat ons bidden om het VUUR van de Heilige Geest. Dat vele mensen,   
groot en klein, enthousiast worden om te leven  in de geest van Jezus. 

 
Acclamatie:  Neem mij aan zoals ik ben.  Zuiver uit wie ik zal zijn. 
                       Druk uw zegel op mijn ziel en leef met mij. 

 
Vormeling:  
Laat ons bidden om Gods ADEM, die ons immers doet leven.  Voor onze ouders. 
Zij hebben ons het leven doorgegeven. Zij hebben ons laten dopen  
tot kind van God, en zijn dagelijks bekommerd om ons geluk.  
Dat zij nog lang en gelukkig mogen genieten van ons leven. 

Vormeling: 
Laat ons bidden om LIEFDE van God. De liefde brengt alle mensen samen. Voor 
alle mensen in heel de wereld. Dat zij elkaar liefhebben en dat zij samen bouwen 
aan een wereld  van vrede en gerechtigheid.    
 Acclamatie: 

 
Vormeling:  
Laat ons bidden om de WIJSHEID van God. Dat wij alle keuzes die we nog moeten 
maken op onze levensweg in wijsheid en in de Geest van Jezus maken. 

Vormeling:  
Laat ons bidden om Gods BARMHARTIGHEID. In tijden van verdriet, en als  
wij overhoop liggen met onszelf. Dat wij met liefde naar onszelf en anderen 
kunnen kijken.       
 Acclamatie: 
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Vormeling:  
Laat ons bidden om LEVENSMOED voor degene die het moeilijk hebben. Om op 
te kunnen staan tegen onverschilligheid, bitterheid en wanhoop. Dat wij worden 
tot mensen  
die alle het leven gunnen. 

Pastoor: 
Parochiële intenties.  
Laat ons bidden:  

Kardinaal:    
God, Gij hebt uw apostelen de Heilige Geest gegeven, en gewild dat ook zij en 
hun opvolgers op hun beurt de Geest zouden doorgeven aan allen die geloven. 
Wij bidden U: geef dat door uw genade uw Geest leeft in alle gelovigen zoals 
tijdens de eerste verkondiging van het evangelie. Door Christus onze Heer. 

Allen: Amen. 

E U C H A R I S T I E 

Bereiding van de gaven - Collecte        
  
Lied tijdens de collecte:  Om het geheim 

Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep. 
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep. 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep. 
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep. 
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Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 
die ons al kende voor het eerste licht, 
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen 
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 
 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis. 
Is het er vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn, die licht in duister is. 
 
Kardinaal: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
  worden door God de almachtige Vader. 
Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, 
  tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
  Heilige kerk.  
 
Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed  (allen gaan staan) 

Kardinaal: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

Kardinaal: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Kardinaal: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Kardinaal: God, onze Vader, Bron van liefde, het doet ons goed  

 U dank te zeggen en onze vreugde uit te zingen in  

 Verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon. 

Allen: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen. 

Kardinaal: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 

 dat Gij ons deze wereld hebt gegeven, 

 onmetelijk groot en vol rijkdom en pracht. 

Allen: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen. 

Kardinaal: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 
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 dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken, 

 die ons voorgaat op de weg naar U toe. 

Allen: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen. 

Kardinaal: Zozeer hebt Gij ons liefgehad, 

 dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen 

 als kinderen van één gezin. 

Allen: Want Gij zijt een God, die houdt van mensen. 

Kardinaal: Voor zoveel liefde zeggen wij U dank. 

 En samen met de engelen en heiligen, die staan voor uw troon, 

 Aanbidden wij U met deze woorden: 

Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, 

 De God der hemelse machten! 

 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

 Hosanna in den hoge. 

 Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. 

 Hosanna in den hoge.   

(allen knielen indien mogelijk) 

Kardinaal: Gezegend Hij die komt: Jezus Christus, de Heer, door U 

 gezonden naar deze wereld, de vriend van de armen en de kleinen. 

 Hij is gekomen om ons ten voorbeeld te zijn  

 in liefde voor U en voor elkaar. 

 Hij is gekomen om van ons weg te nemen   

 het kwaad dat vriendschap verhindert en de haat,  

 die het geluk van de mensen in de weg staat. 

 Hij heeft ons zijn heilige Geest beloofd om met ons 

 te zijn van dag tot dag opdat wij zouden leven van uw leven. 

Allen: Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

 Hosanna in den hoge. 

Kardinaal: God, onze Vader, wij bidden U: 

 Zend nu uw Geest uit over deze gaven – brood en wijn –  

 dat zij voor ons worden het Lichaam en Bloed  

 van Jezus Christus onze Heer. 
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 Want op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij de maaltijd 

 hield tezamen met zijn leerlingen, heeft Hij een teken gesteld 

 van Uw oneindige liefde: 

 Hij nam het brood in zijn handen, zegende U en dankte U.  

 Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen  

 met deze woorden: 

 NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 

 WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  

 DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Allen:  Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze Heer. 

Kardinaal: Zo nam Hij ook de beker met wijn, dankte U nogmaals 

 En liet hem rondgaan met deze woorden: 

 NEEMT DEZE BEKER EN DRINK HIER ALLEN UIT, 

 WANT DIT IS DE BEKER  

 VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 

` DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN  

 WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

 BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

Allen: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, Jezus Christus, onze Heer. 

Kardinaal: God, onze Vader, Bron van liefde, zo gedenken wij op deze dag 

 de dood en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon, 

 de Bevrijder van deze wereld. 

 Hij heeft zichzelf prijsgegeven, uitgeleverd in onze handen, 

 Ja, Hij is ons offer geworden om ons opnieuw te richten op U.  

Allen: Hij heeft zich voor ons prijsgegeven, tot glorie van uw Naam. 

Kardinaal: Verhoor ons, Heer onze God, en schenk uw Geest van liefde 

 aan allen die deelnemen aan deze maaltijd, opdat uw Kerk 

 in eenheid groeien mag tezamen met de Vormheer van Rome, 

 paus Franciscus, met Bisschop Willem en alle Bisschoppen van 

 de wereld, en tezamen met allen, die geroepen zijn tot de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=eucharistie&source=images&cd=&cad=rja&docid=4ji0NA8U2uWC_M&tbnid=QrIb7nz_rxSLtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.appp.nl/doc.php?id=53&ei=26cmUdqxGoSZ0QWix4HICQ&psig=AFQjCNHFzPtgM-gDb_K2zDmXKQbLgZ-dbg&ust=1361574227333842
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 dienst voor heel uw volk op deze aarde. 

Allen: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam. 

Kardinaal: Vergeet niet onze broeders en zusters, die een bijzondere plaats 

 innemen in ons hart en vergeet niet hen die wij tekort doen. 

 Herinner U degenen die gestorven zijn en neem hen vol liefde 

 op in uw woning. 

Allen: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam. 

Kardinaal: Wij vragen U: breng ons bijeen op uw dag tezamen met de Maagd 

Maria, de moeder van uw Zoon en van ons allen die in Hem geloven, 

 en laat ons delen in de glorie van uw rijk. 

 Dan zullen allen die in vriendschap verbonden zijn met Jezus Christus, 

 Onze Heer, U blijven loven en prijzen tot in eeuwigheid. 

Allen: Wij vormen tezamen één lichaam tot glorie van uw Naam. 

Kardinaal: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

 Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest  

 hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen: Amen.        

 

Onze Vader (allen gaan staan) 

 
Kardinaal: Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
 met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
 
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. 

                                                                                                                 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=1kX1VhTiPx8J7M&tbnid=zq8GcvspAX0ziM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ouwsterhaulescharsterbrug.protestantsekerk.net/winterwerk&ei=YrPmUqfuMMWb1AXBmYDIAw&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNH0hLiK2oEKIIPMVYbeEGHdi7KLog&ust=1390937137901328
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Kardinaal: 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 wij 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.  
 Amen.                                                                                                    
   
Gebed om vrede en vredeswens                  (De vormelingen komen naar voren) 

Kardinaal:  Heer Jezus Christus,  
 Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
 Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u,  
 Let niet op onze zonden  
 maar op het geloof van uw kerk;  
 vervul uw belofte  
 geef vrede in uw naam en maak ons één. 
 Gij die leeft in eeuwigheid. 
Allen:   Amen.        

Kardinaal: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest. 
Vormheer:  Wenst elkaar de vrede.  
                             (De vormelingen brengen de vredeswens de kerk in) 

Lam Gods 

Koor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen: ontferm U over ons. 
Koor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen: ontferm U over ons. 
Koor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Allen: geef ons de vrede. 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vuur+van+de+geest&source=images&cd=&cad=rja&docid=gPe6sIZxhWs4XM&tbnid=U0MebX-t_n7N_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pkngouda.nl/html/index.php?page_id=359&ei=16YmUeuMOajF0QWAmYC4Cg&psig=AFQjCNEHOGsUnD9w3AzqCf-bHHWvuEbQ0w&ust=1361573905306371


19 
 

Communie  

Kardinaal: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
 maar spreek, en ik zal gezond worden.  

     
     

 
 
 

Instrumentale muziek 

 

 

 

Communielied: Dan weet ik dat ben Jij 

Ze zeggen 
Dat jouw hand de aarde kneedde 
Dat Jij uit niets dan grond 
Iemand als ik hebt doen ontstaan 
En je kuste met je adem 
Wat geen leven had tot leven 
Met twee handen en twee voeten 
Om een eigen weg te gaan 

Zoiets zeg ik zelf niet vaak 
Maar soms raakt het mij 
Dan dragen spieren, huid en bot 
Opeens de lipafdruk van God 
En het mysterie dat op afstand bleef van mij 
Komt verrassend op me toe 
In wie ik ben en wat ik doe 
En dan weet ik dat ben Jij 

Ze zeggen 
Dat geen mens Jou kan bevatten 
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En dat je desondanks 
Iemand als ik jouw trekken gaf 
Zodat het wonder van je wezen 
Valt te lezen in de ander 
Op die trektocht onder mensen 
Die niet ophoudt bij het graf  
 
Zoiets zeg ik zelf niet vaak 
Maar soms raakt het mij 
Dan weten lichaam, ziel en brein 
Weer volop medemens te zijn 
En het mysterie dat op afstand bleef van mij 
Doet bevrijdend meer dan goed 
In wie ik waar dan ook ontmoet 
En dan weet ik dat ben Jij 
 
Ze zeggen 
Dat Jij in vuur en vlammen 
Dat Jij in wolk en wind 
Mensen als ik bent voorgegaan 
En je legde wegen open 
Bij vastgelopen plannen 
Al moest je door een zee 
Van ongeloof en godsdienstwaan       
Zoiets zeg ik zelf niet vaak 
Maar soms raakt het mij 
Als ik de wereld wijds begroet 
Met nieuwe helderheid en moed 
En het mysterie dat op afstand bleef van mij 
Zingt zich inspirerend heen 
Door wat ik hoopvol onderneem 
En dan weet ik dat ben Jij 
 

Communielied:  Fundament 

De muren zijn omver gemaaid met donderend geweld,  
de helden van de natie door het volk terecht gesteld.  
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De tijd wist alle sporen uit, wat was zal nooit meer zijn:  
het plan van God weegt zwaarder dan een ijzeren gordijn.  
 
Refrein: Hij is de rots, het fundament.  

  Z'n almacht overstijgt de wil van prins en president.  
  Hij is de rots, het fundament en al tuimelen de muren  
  in oost en west omver vertrouw alleen op Hem.  
  Hij zal er zijn, je bent in God gekend.  

 
Het woord van mensen houdt geen stand, het komt en valt uiteen.  
Zoals de muren van een stad vergaan tot stof en steen.  
Het zelfde lot treft ieder mens, bederf tast alles aan.  
Maar blijvend is de liefde en de wil Hem te verstaan.   Refrein 
 
We bouwen aan een woning met God als fundament.  
Hij is de grote architect en mensen zijn cement.   Refrein 
 
 
Gebed na de communie: Kardinaal Eijk 

         
S L O T R I T U S 

 

Samen in de Geest van Jezus. 

Samen met God én in Zijn Geest gaat Jezus met je mee 

Hij is dichtbij, waar je ook gaat 
Heb je Hem nodig, geeft hij troost en raad 

Als je bang bent of in gevaar 
staat Hij altijd voor je klaar. 

Ook bij twijfel over alles en iedereen 
laat Hij je nooit alleen. 

Daar waar het licht is of heel zwart 
onzichtbaar voor velen, maar diep in je hart 

Gaat Jezus met je mee. 
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Uitreiking cadeau vormelingen 
 

 
Mededelingen 
 

 

Zegen en wegzending door de Kardinaal 

Kardinaal: De Heer zij met u. 
Allen:  En met uw geest. 
Kardinaal: De Naam van de Heer zij gezegend. 
Allen:  Van nu af tot in eeuwigheid. 
Kardinaal: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Kardinaal: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
Kardinaal: Gaat nu allen heen in vrede. 
Allen:  Wij danken God.   
 
 
 

Slotlied: Ga met Hem mee 

Refrein: Ga met Hem mee (ga met Hem mee) 
 Zeg nu geen nee (zeg nu geen nee)  
 En volg Zijn spoor (en volg Zijn spoor)  
 Hij gaat je voor (Hij gaat je voor)  
 Geef aan Zijn woord gehoor (aan Zijn woord gehoor)  
 Als Hij vraagt: “ga met Me mee” (ga met Hem mee)  
 Ga met Hem mee (ga met Hem mee)   2x 

   
Geef mij je hand, ‘k help jou, op te staan (op te staan)  
Hij wijst de weg, die wij, kunnen gaan (kunnen gaan)  
 
Refrein ( 2x)  
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Lied na de viering:   
 
Geef jezelf en blijf hopen 
’t Leven is niet altijd zonneschijn. 
’t Lijkt zo vaak alleen maar zorgen, angst en pijn. 
Als je ’t goede toch ziet, van het kleine echt geniet, 
blijkt een droombeeld plots’ling werkelijkheid te zijn. 
 
Refrein: 

Dat geeft je kracht om te leven en je liefde te geven. 
’t Is niet simpel, maar jezelf zijn is veel waard. 
Dank ook God, onze Heer, die je steun geeft elke keer, 
want Hij wacht tot jij het eindelijk klaart. 

 
Troost je naaste, geef om iedereen.  
Reik die ander hart en hand, ga niet alleen. 
Leef als mens, maak je waar, want de liefde voor elkaar 
is het samengaan van mensen ergens heen.  (Refrein 2x) 
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Wij wensen alle vormelingen: 

 

Alexander 

Auke 

Christiaan 

Collin 

Esmée 

Eva 

Ewa 

Fadie 

Finn 

Nathan 

Olivia 

Patrick 

Paulina 

Philip 

Rachel 

Ronald 

Rovi 

Tessa 

Tyrone 

 

Een fijne dag en een mooie toekomst! 

 


