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♫ Openingslied: Heer, U bent mijn leven (allen gaan staan) 
 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Ik geloof in U Heer Jezus, geboren uit de Maagd, 
eeuw ’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
een met God de Vader en verenigt met uw volk, 
tot de dag zal komen van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods Rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht en de rots waarop ik bouw. 
U wijst mij uw waarheid, vrede voor het hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, U heeft mij bevrijd. 
In vergeving leef ik met U. 
 
Vader van het leven en oorsprong van geloof, 
Jezus de Verlosser, bron van alle hoop, 
zend uw Geest van liefde, maak ons allen een. 
U die via duizend wegen ons hier samen brengt. 
Langs die duizend wegen zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods Rijk. 
 
Kruisteken en begroeting 
 
Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon 
  en de heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
Bisschop: Vrede zij u. 
Allen:   En met uw geest.   
 
Verwelkoming door pastoor Carlos Fabril (allen gaan zitten)  
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Gebed  
 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 2: 1 – 4) 

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 te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken 
in zijn 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 Mesopotámië, van Judéa en 
Kappadócië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en 
het gebied van Líbië bij Cyréne, de Romeinen die hier verblijven, 
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen 
in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.’ 

 
Woord van de Heer – Allen: Wij danken God 

 
♫ Tussenzang: Geest van God, Adem van leven 
 
Refrein: Geest van God, Adem van leven, 
 Geest van God, Adem van vuur, 
 Geest van God, troost en kracht, 
 U heiligt ons. 
 
Kom, o Geest, kom in ons hart; 
Kom, o Geest, wees ons nabij; 
Geest van leven, Geest van moed: 
Wij zien naar U uit.  Refrein  
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Kom, o Geest van heiligheid. 
Geest van waarheid, kom in ons. 
Geest van liefde, maak ons één: 
Wij zien naar U uit.  Refrein 
 
Kom, o Geest, houd ons bijeen. 
Geest van vuur, brand in ons hart. 
Kom, o Geest en maak ons nieuw: 
Wij zien naar U uit.  Refrein 
 
Tweede lezing: uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
 aan de christenen van Rome (Rm. 8,8-17) 

Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet 
behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de 
zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God 
in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan 
behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door 
de zonde de dood gewijd, maar uw geest lééft, dankzij de 
gerechtigheid. En als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft 
opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus Jezus van de doden heeft 
doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door 
de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. Broeders en zusters, wij 
hebben dus verplichtingen maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam 
te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij 
door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft zult gij leven. 
Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van 
God. De geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid die 
u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap 
ontvangen die ons doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’ De Geest zelf 
bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. 
Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, en wel 
erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn 
lijden om ook te delen in zijn verheerlijking. 
 

Woord van de Heer – Allen: Wij danken God 
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♫ Acclamatie: Halleluja 
 
Halleluja! 
Heer laat ons luisteren naar dat wat U ons zegt.  
Heer, laat ons luisteren naar uw woord. (2x.) 
Halleluja! 
 
Evangelie (allen gaan staan) 
 
Priester: De Heer zij met u. 
Allen: En met uw geest. 
Priester: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus   
 Christus volgens Johannes (Joh. 14, 23-27). 
Allen: Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn 
geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere 
Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Als iemand Mij liefheeft zal 
hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij 
zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft 
onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van 
Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik 
nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn 
Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering 
brengen wat Ik u gezegd heb.’ 
 

Woord van de Heer – Allen: Wij danken God 
 
 
Homilie (allen gaan zitten) 
 
 
VIERING VAN HET VORMSEL 
 
 
Hernieuwing van de doopbeloften en geloofsbelijdenis (allen 
gaan staan)  
 
De vormelingen komen naar voren met de doopkaars in de hand en 
de bisschop geeft het Licht van Christus door aan de vormelingen.  
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Bisschop: Jullie zijn samengekomen en jullie hebben nagedacht 
over het Vormsel. Dat het een keuze is, die gevolgen 
heeft voor het leven. 
Ontvang daartoe het vuur van de heilige Geest.  
Geef dit, het Licht van Christus, door. 
Draag het met je mee op je levensweg, vrijmoedig en 
niet verborgen voor anderen. 

 

Vormelingen:  Ik beloof een volgeling te zijn van Jezus. 
Ik beloof het vuur, het Licht van Christus, brandend te 
houden. Ik beloof in mijn leven mij steeds te laten 
leiden door Jezus. Ik beloof vandaag voor alle dagen 
dat de weg van Jezus ook mijn weg zal zijn. 
Ik vraag God en u allen mij op mijn levensweg te 
helpen. 
Dat mijn doopkaars het teken mag blijven dat ik geloof 
in de blijde boodschap en ik beloof dat ik een licht wil 
zijn voor anderen in deze wereld. 

 

Bisschop: Zullen jullie weerstand bieden aan  
 het kwaad, het werk van de Boze  
 en zijn verleiding? 
 

Vormelingen: Ik zal er weerstand aan bieden. 
 

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

 

Vormelingen: Ik geloof in God de Vader. 
 Onze Vader, onze Heer, 
 die de hemel en de aarde, 
 die ook mij geschapen heeft. 
 Ik geloof in God de Vader, 
 Hem zij glorie, lof en eer. 
 

Bisschop: Geloven jullie in Jezus Christus, 
 zijn eengeboren 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?  
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Vormelingen: Ik geloof in Jezus Christus 
 Zoon van God en Mensenzoon, 
 die, verrezen uit de doden, 
 ons bevrijdt uit alle nood. 
 Ik geloof in Jezus Christus: 
 levend Woord en levend Brood. 
 
Bisschop: 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 dat God door Jezus 
 ons zijn Geest gezonden heeft, 
 die ons vreugde, licht en warmte, 
 die ons kracht en liefde geeft. 
 Ik geloof in God de Helper, 
 Geest die levend in mij leeft. 
 
Bisschop: Geloven jullie in de heilige, katholieke Kerk, de 

gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de 
zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig 
leven? 

 
Vormelingen: Ik geloof dat God zijn liefde 
 voort laat leven in Zijn Kerk. 
 Wereldwijd werkt zijn genade 
 in elk dienend mensenwerk. 
 Ik geloof dat ik ook kerk ben, 
 door de doop daartoe gemerkt. 
 
Bisschop: Dit is ons geloof. Dit is het geloof van de  
 Kerk, dat wij met overtuiging belijden  
 in Jezus Christus onze Heer. 
 
Vormelingen: Amen. 
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Handoplegging (allen gaan staan)  
 
Bisschop: 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 van God. 

 
Allen bidden enige ogenblikken in stilte om de komst van de heilige 
Geest. 
 
De bisschop en de priester(s) strekken de handen uit. 
 
Bisschop: 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. 
 
De vormelingen zetten hun doopkaars bij Maria en gaan naar hun 
ouders. 
 
Zalving met chrisma (allen gaan zitten) 
 
De vormelingen komen nu één voor één met hun  
ouders/ begeleiders naar de bisschop.  
De ouders/ begeleiders leggen hun rechterhand op de schouder van 
de vormeling en noemen zijn of haar roepnaam.  
De bisschop zalft de vormeling in kruisvorm op het voorhoofd. 
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Bisschop: N, ontvang het zegel van de 
Heilige Geest, de gave Gods. 

Gevormde: Amen. 
Bisschop: Vrede voor jou. 
Gevormde: En vrede voor u. 
 
Tijdens het toedienen van het H. Vormsel 
wordt gezongen: 
 
♫  Kom, o schepper Geest. 

A. Kom, o schepper Geest, 

 bezoek onze zielen, 
 vervul met Uw Liefde 
 de harten die U geschapen hebt. 
 

Z. O zoete Vertrooster, 
 gave van de allerhoogste Vader, 
 levend water, vuur, liefde, 
 Heilige zalving van de ziel. 
 

A. Vinger van de hand van God, 

 beloofd door de Redder, 
 laat stralen Uw zeven gaven 
 verwekt in ons het woord. 
 

Z. wees licht voor ons verstand, 
 brandende vlam in het hart, 
 genees onze wonden 
 met de balsem van Uw liefde. 
 

A. Verdedig ons tegen de vijand, 

 geef als geschenk de vrede, 
 moge Uw onoverwinnelijke leiding 
 ons beschermen tegen het kwade. 
 

Z. Licht van de eeuwige wijsheid, 
 onthul voor ons het grote geheim, 
 van God de Vader en de Zoon 
 verenigd in één enige liefde. 
A. Amen.  
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♫ Here I Am, Lord 
 
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark and sin, my hand will save. 
I, who made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 
 
Refrein: Here I am, Lord. Is it I, Lord? 
 I have heard You calling in the night. 
 I will go, Lord, if You lead me. 
 I will hold Your people in my heart. 
 
I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s pain. 
I have wept for love of them, They turn away. 
I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. 
I will speak my word to them. Whom shall I send? Refrein  
 
I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. 
I will set a feast for them, my hand will save. 
Finest bread I will provide, ‘till their hearts be satisfied. 
I will give my life to them. Whom shall I send? Refrein 
 
 

♫ Ev’ry time I feel the Spirit 
 
Refrein: Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 
Upon the mountain, when my Lord spoke, 
out of His mouth came fire and smoke; 
Look’d all around me it look’d so fine, 
till I ask’d my Lord if all were mine. Refrein. 
 
Oh, I have sorrows and I have woe 
and I have heartache here below; 
But while God leads me, I’ll never fear, 
for I am sheltered by His care. Refrein 
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Voorbede met gezongen acclamatie 
 
♫ Oh Heer hoort mijn, gebed. Oh Heer, hoort mijn gebed. 
 Kom, en luistert naar mij! 
 
Bisschop: Broeders en zusters, laat ons bidden tot     

 God, onze Vader, en Hem vragen:  
Wees ons nabij met Uw Geest en verhoor onze      

 gebeden die wij hier aan U voorleggen.  
 
Vormeling: Laten wij bidden voor alle jongeren in ons bisdom die 
 het sacrament van het Vormsel hebben ontvangen. Dat 
 zij enthousiast het verhaal van Jezus verder vertellen 
 en door hun levenswijze aanstekelijk zijn voor velen.  
 Laat ons zingend bidden. 

 
Vormeling: Laten wij bidden voor alle jongeren die minder kansen  
 krijgen dan wijzelf. Voor alle mensen die leven te midden 
 van oorlog en geweld of op de vlucht zijn, hopend op 
 nieuwe levenskansen. 
 Laat ons zingend bidden. 
 
Vormeling: Laten wij bidden voor onze ouders en familieleden, dat 

zij ons voorgaan in het geloof en ons door woord en 
 voorbeeld inspireren om Jezus te volgen. Dat onze  
 families altijd de plaats mogen blijven waarin iedereen 
 zichzelf kan zijn, een plaats van vriendschap en gesprek. 
 Een thuis waar we kunnen opgroeien met vallen en 
 opstaan, in zorg en aandacht voor elkaar.  
 Laat ons zingend bidden. 
 
Vormeling: Laat we bidden voor onze wereld. Dat door de inzet van 
 verantwoordelijken het een plek mag zijn voor iedereen. 
 Waar de Geest van Liefde ons kompas is en we mogen 
 opgroeien in vrede, vriendschap, hoop en perspectief. 
 Laat ons zingend bidden. 
 
  



14 

 

Priester: Laten wij bidden voor de zojuist gevormde jongens en 
meisjes; dat zij door de handoplegging en zalving 
gesterkt zijn om te getuigen van Jezus’ Blijde Boodschap 
alle dagen van hun leven. 

 Laat ons zingend bidden. 
 
Bisschop: Goede 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. 
 
Onze Vader (allen gaan staan) 
 
Bisschop: 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. 

  
 
 
Vredeswens 
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Bisschop: Heer Jezus Christus, Gij hebt ons gedoopt en gezalfd. 
Let niet op onze zwakheid, maar wees onze kracht om in 
vrede en vreugde met elkaar te leven. Maak ons één en 
schenk ons Uw vrede, Gij die leeft in eeuwigheid. 

Allen: Amen. 
 
Bisschop: De vrede des Heren zij met u allen. 
Allen: En met uw Geest. 
 
Bisschop: Wenst elkaar de vrede. 
 
♫  Vredeslied: Dona nobis pacem 
 
 
SLOTRITUS 
 
 
Slotgebed door de Bisschop 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending (allen gaan staan) 
  
Bisschop:  De Heer zij met u. 
Allen:    En met uw geest. 
 
Bisschop:  De Naam van de Heer zij gezegend. 
Allen:  Van nu af tot in eeuwigheid. 
 
Bisschop:  Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Bisschop: Zegene u de almachtige God,  
 Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Allen:  Amen. 
 
Bisschop: Gaat nu allen heen in vrede. 
Allen: Wij danken God. 
  



16 

 

♫ Slotlied: Jesus Christ, You are my life 
 
Refrein: Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 
 Jesus Christ, You are my life, alleluia, alleluia. 
 
Weg en waarheid, leven bent U 
samen gaan wij de weg naar U. 
Wij bewegen, leven in U, 
we zijn in U voor eeuwig.  Refrein 
 
In uw eenheid neemt U ons op, 
U maakt ons één in liefde. 
Vol van blijdschap staan wij voor U, 
zingen U toe vol vreugde.  Refrein 
 
Vol van vreugde gaan wij de weg, 
brengen uw Boodschap overal. 
Wij, getuigen, kind’ ren van God, 
dragen U door de wereld.  Refrein 
 
 
 

 


