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♫  OPENINGSLIED: 

 

Refrein:   

Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben jij 

Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt, 

Zo ben jij 

 

Als onze harten zijn verward,  

als onze ogen zijn verstard, 

breek ons dan open 

Opdat wij zien, een flits misschien,  

van jou, op wie wij hopen,  

van jou, op wie wij hopen.   Refrein 

 

Als onze moed is weggezakt,  

als onze geest is afgevlakt, 

breng ons tot leven. 

Opdat wij gaan, niet blijven staan, 

En wij jou zien heel even,  

en wij jou zien heel even   Refrein 

 

Als wij niet weten wie te zijn,  

alleen een onbestemde pijn, 

spreek ons dan tegen. 

Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht, 

elkaar verstaan tot zegen,  

elkaar verstaan tot zegen.   Refrein 

 

Zo ben jij – Zo ben jij   (2x) 

 

WOORD VAN WELKOM door de Pastoor 
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INLEIDING door de Pastoor 

Vandaag vieren wij dat jullie, vormelingen, je naam zullen 

opgeven. We zijn blij als we jullie straks horen zeggen:  

“God, op mij mag U rekenen. Als U me roept, ben ik er voor U.  

Ik wil proberen om met Uw steun een fijn mens te zijn.”  

We zijn blij dat wij hiervan getuige mogen zijn. 

 

Jullie zijn op weg, op weg naar de toekomst, naar volwassenheid. 

Weet dat je altijd terecht kunt bij God; Hij kent je,  

Hij luistert naar je en Hij weet wie je bent.  

Met dit geloof en vertrouwen, kun je door het ontvangen van het 

Heilig Vormsel je sterk en rijk voelen. 

Straks horen we het verhaal over de rijke jongeling.  

Maar wanneer ben je nou rijk?  

En kan je nog steeds rijk zijn als je al je bezittingen weggeeft?  

We wensen jullie een mooie viering en een goede voorbereiding 

verder op weg naar het Heilig Vormsel. 

 

GEBED OM VERGEVING door de Pastoor 

 

♫  KYRIE: Wij vragen Jezus 
Wij vragen Jezus  

die zoon van God de Vader is. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus  

die ons laat zien wat liefde is. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus  

die angst en pijn verzachten wil. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  

 

Wij vragen Jezus  

die nooit een mens alleen liet staan. 

Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.  
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♫ GLORIA: uit Missa Aqua Viva  
Koor: Gloria, in excelcis Deo, in excelsis  

En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Allen: Wij loven U 

Wij prijzen en aanbidden U 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 

heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,  

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.  
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  
Quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus latissimus 

 

OPENINGSGEBED door de Pastoor 

Goede God, 

wat hebben wij het goed hier in ons land. 

Leer ons genieten van alle mooie dingen die wij hebben, 

maar leer ons ook dat er meer is in de wereld dan alleen maar méér 

hebben dan een ander.  

Wij danken U voor alle lieve mensen en de dieren om ons heen. 

Van alles is de liefde de beste. 

Laat ons van elkaar houden. 

Amen. 
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VOORSTELLEN VORMELINGEN door de Pastoor 

Je naam opgeven in onze viering, is zeggen: ik durf geloven!  

Het is durven geloven dat je in Jezus’ ogen steeds de moeite waard 

bent. 

 

Ieder van jullie heeft een naam. Daar kom je zelf in voor,  

een naam die jouw hele leven met jou mee zal gaan.  

Ieder van jullie heeft een naam, waarin je woont en veilig bent. 

Jouw naam is op jou afgestemd, en kroont heel je leven. 

Jullie hebben een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan. 

Jullie hebben een naam met een verhaal, dat gaandeweg 

uitgeschreven wordt. Een naam dicht bij de naam van God. 

Ieder van jullie heeft een andere naam, 

maar één naam hebben jullie gemeenschappelijk: 

jullie zijn allemaal christenen,  

die deel uitmaken van de grote familie van Jezus. 

♫  TUSSENZANG: Lied van de wijsheid 

Ken je Gods diepste gedachten?  

Ken je de plannen die Hij heeft?  

Kun je de regenboog verklaren?  

Weet je hoe lang de hemel leeft?  

Hoelang de hemel leeft? 

 

Dromen de dieren in kleuren? 

Spreken de vissen in een taal? 

Wat was er voor je werd geboren? 

Is melk van binnen zwart of wit? 

Van binnen zwart of wit? 
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Daarom is er de Wijsheid: 

zoeken naar waarheid en een doel. 

Ook is de Geest van God gekomen: 

Je weet wat goed is op gevoel. 

Je weet wat goed is op gevoel. 

 

Dieren die dromen in kleuren. 

Vissen die spreken zonder stem. 

Zo spreekt de wijsheid in de hemel: 

“Zoek wat mooi is!” 

Dat is ons doel, 

Dat is jouw doel.  

 

LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën (4, 12-13) 

Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper 

dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het 

ziel en geest van elkaar kan scheiden.  

Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. 

Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het 

licht. Niemand kan zich voor God verbergen. Alles wat we zijn en 

doen, is zichtbaar voor God. En we zullen tegenover Hem 

verantwoordelijk zijn voor alles wat we hebben gedaan. 

 

Woord van de Heer – wij danken God 

 

♫  ALLELUJA:  
U spreekt tot ons, diep in ons hart 

Alleluja, Alleluja 
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EVANGELIELEZING (Marcus 10, 17-30) 

Vg.:  Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

         volgens Marcus 

         Lof zij u Christus 

 

Toen Jezus weer verder ging, kwam er een jongeman naar Hem 

toe. Hij liet zich voor Hem op zijn knieën vallen en vroeg:  

"Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 

krijgen?" Jezus zei tegen hem: "Waarom noem je Mij 'goed'? 

Alleen God is goed. Je kent de wetten van Mozes: dood niemand, 

wees trouw aan je vrouw, steel niet, vertel geen leugens over een 

ander, wees niet oneerlijk, heb respect voor je vader en moeder en 

zorg voor hen." Hij antwoordde Jezus: "Daar heb ik me mijn hele 

leven aan gehouden." Jezus keek hem aan en hield van hem.  

Hij zei tegen hem: "Je moet nog één ding doen. Ga naar huis, 

verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. 

Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier, neem het 

kruis op en volg Mij." Maar zijn gezicht werd somber toen hij dat 

hoorde. Verdrietig ging hij weg, want hij was heel erg rijk. 

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen:  

"Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het Koninkrijk van 

God binnen te gaan." Zijn leerlingen waren erg verbaasd over die 

woorden.  

Maar Jezus zei: "Kinderen, wat is het 

voor mensen die op hun bezit vertrouwen 

toch moeilijk om het Koninkrijk van God 

binnen te gaan.  

Het is gemakkelijker voor een kameel 

om door het oog van een naald te 

kruipen, dan voor rijke mensen om het 

Koninkrijk van God binnen te gaan."  

Toen waren ze nog ongeruster.  

Ze zeiden tegen elkaar: "Maar wie kan er 

dán worden gered?" Jezus keek hen aan 

en zei: "Bij mensen is dat onmogelijk, 

maar niet bij God. Want bij God zijn alle  

                                          dingen mogelijk." 
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Toen zei Petrus tegen Jezus: "Heer, wij hebben alles achtergelaten 

en zijn U gevolgd." Jezus zei: "Luister goed! Ik zeg jullie dat 

iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of 

vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor Mij en voor 

het goede nieuws, 100 keer zoveel terug zal krijgen.  

Nu in deze wereld zul je huizen en broers en zussen en moeders en 

kinderen en akkers krijgen, én vervolging.  

En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. 

 

Woord van de Heer   -   Wij danken God 

 

♫  ACCLAMATIE: Zo klinkt Gods woord  
Een weg die je samen kunt gaan. 

Een teken; je bent niet alleen. 

Zo klinkt Gods woord dat wij leven.    (2x) 

 

OVERWEGING 

 

GELOOFSBELIJDENIS  

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 

De gemeenschap van de heiligen: De vergeving van de zonden; 

De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven.  

Amen.    
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VOORBEDEN 

  

♫  LIED BIJ DE BEREIDING VAN DE GAVEN 

In the Lord I'll be ever thankful 

In the Lord I'll rejoice.  

Look to God, do not be afraid,  

Lift up your voices, the Lord is near 

Lift up your voices, the Lord is near. 

 

DIENST VAN HET ALTAAR  

Prefatie       (allen gaan staan) 

De Heer zij met U 

Allen: En met uw geest.  

Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar 

U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons de ogen om elkaar te 

zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons 

hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook al wat 

moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij kinderen zijn.  

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.  

En met alle Heiligen en Engelen zingen wij U toe: 

 

♫ HEILIG: 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

Die onder ons zal komen. 

Hem zij de glorie, de macht en de eer, 

Hosanna in den hoge.  

 

Hemel en aarde zijn vol van zijn naam, 

Kom laten wij Hem loven, 

Danken voor al, wat Hij ons heeft gedaan, 

Hosanna in den Hoge! 
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Heilig, heilig, heilig de Heer, 

Die onder ons zal komen. 

Hem zij de glorie, de macht en de eer, 

Hosanna in den hoge!  

 

Pastoor: Ja, God, U bent heilig en goed voor alle mensen.  

Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.  

Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten 

hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  

Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie zij zijn: 

broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.  

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te 

doen wat Hij heeft voorgedaan. 

Goede vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam 

en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.  

 

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met 

zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, 

brak het, gaf het hen en zei: 

 

“Neemt en eet hiervan gij allen,  

want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.” 

 

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn 

leerlingen en zei: 

 

“Neemt deze beker en drinkt 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.” 

Daarna zei Hij tot hen: 

“Blijf dit doen om mij te gedenken.”  

 

Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en 

dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij 

aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. 
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Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in Uw 

liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons 

gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.  

Daarom zingen wij: 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven 

 

Pastoor: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven 

 

Pastoor: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer 

verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en 

verdriet voorbij. 

 

♫  Om alles wat leeft en bestaat, om mensen die goed zijn,  

goed doen, danken wij God, danken wij God, voor het leven. 

 

Pastoor: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te 

eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer;  

zo maakt U ons blij door de Heilige geest. 

Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij 

meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. 

 

Denk Heer, aan de Paus Franciscus, aan onze Bisschop Johannes 

en aan alle andere Bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw 

Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 

God onze Vader, breng ons allemaal thuis bij U en bij Christus,  

uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en met alle Heiligen.  

Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 

  

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. Amen 
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Pastoor: Jezus is gestorven, maar Zijn vrienden komen nog altijd 

bij elkaar. Dan breken ze het brood en delen het samen,  

dan drinken ze uit de Beker en vertellen over Jezus.  

Ook hoe Hij de mensen heeft leren bidden.  

Doe het zo, zei Hij, bid maar mee: 

 

ONZE VADER 

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.   

Vg: Verlos ons, Heer….. 

Want van U is het koninkrijk,  

en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 

VREDEWENS 
Wie in vrede leeft is rijk. 

Maar rijkdom leidt niet altijd tot vrede. 

Bidden wij daarom: 

 

Heer Jezus, laat ons al wat wij bezitten naar waarde schatten en 

doordring ons van Uw woord, dat wie bereid is tot delen,  

rijk is bij God. Dan zullen wij ook mogen delen,  

in de vrede die U ons heeft beloofd. 

Amen. 
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♫  VREDESLIED: 

De vrede komt op zachte voeten, 

De vrede komt met witte vlaggen. 

Met open handen komt de vrede, 

komt de vrede, de vrede komt. 

 

♫  LAM GODS 
Lam Gods dat wegneemt de zonden, 

De zonden van de wereld, Ontferm u over ons.  

Lam Gods dat wegneemt de zonden, 

De zonden van de wereld, Ontferm u over ons.  

Lam Gods dat wegneemt de zonden, 

De zonden van de wereld, Geef ons de vrede. 

 

COMMUNIE 

 

♫  COMMUNIELIED:  

Heer ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken  

voor de kracht van uw liefde  

 

Houd mij vast, 

laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dicht bij Uw hart.  

Ik voel Uw kracht,  

en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde 
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Heer ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

En Heer, leer mij uw wil  

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde 

 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde 

 

SLOTGEDACHTE: 

Ze hadden het niet al te breed 

geen wit gesteven boorden, 

Ze waren vissers – alle twaalf 

een volk van weinig woorden. 

Ze hadden nog geen beeldbuis 

geen flats, geen bungalowtjes, 

Ze stoeiden aan het blauwe meer 

met wank’le houten bootjes. 

Geen DC8, geen maanraket 

geen auto en geen koets, 

Ze liepen op het witte strand 

en meestal barrevoets. 

Zo leefden zij, zij hadden niets 

geen bad, geen telefoon, geen fiets, 

Maar in hun midden zat een man 

daar hielden al die vissers van. 

Hij zocht het niet in telefonen 

computers of in elektronen, 

Hij zocht het zonder valse schijn 

in aardig voor elkaar te zijn. 
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Hij had het over ‘anders leven’ 

over vergeten en vergeven, 

Over elkaar de hand toesteken 

en over samen brood breken. 

 

SLOTGEBED door de Pastoor 

 

MEDEDELINGEN EN ZEGEN 

 

♫ SLOTLIED: Wij kwamen hier op adem 

We kwamen hier op adem. 

We zochten naar wat licht, 

een woord van troost een beetje hoop, 

een droom, een vergezicht. 

 

Refrein: Laten we nu weer op weg gaan, 

   op weg naar de plaats waar je hoort  

   op weg naar een wereld  

   waar liefde kan groeien, 

   een wereld als tuin  

   waarin vrede zal bloeien. 

   Kom ga op weg en maak voort. 

 

We droomden hier van liefde. 

We hebben moed gevraagd. 

We zochten samen naar de kracht 

die heel ons leven draagt.   Refrein 

 

We vonden hier wat warmte. 

We waren niet alleen. 

We nemen nu Gods zegen mee 

voor ons en iedereen.     Refrein 
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