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25 mei 2018
Vormheer: mgr. Everard de Jong
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PROCESSIE VAN MICHIELSHOEËS NAAR DE ELIGIUSKERK
Ruben
Bo

draagt Chrismaolie
draagt Evangelieboek

met Eline
met Troy

LIED bij binnen komen door koor: Here I am Lord
BEGROETING: door pastoor Adema
Eline
Wij hebben de chrismaolie meegenomen,
die in de chrisma-mis gewijd is in de kathedraal van Roermond.
Met dit heilig chrisma worden wij als vormelingen vandaag gezalfd.
In het woord chrisma zit het woord Christus.
Wij willen dat de Geest van Jezus ook steeds meer in ons mag komen.
Jezus wil mensen begeesteren en sterk maken.
Moge de zalving met chrisma de vriendschap met God steeds sterker maken.
Moeder van Fiona
De Geest van God zorgt er voor
dat wij van ons leven wat moois kunnen maken.
Daarvoor willen wij God van harte lief hebben
Zo kan Hij ons vervullen van liefde en geloof.
Troy
Dit is het boek waarin Jezus boodschap opgeschreven staat.
Alles wat hij gezegd heeft, kunnen wij nu weer opnieuw horen
als wij lezen in dit boek en ernaar luisteren in de kerk.
Zo blijft Zijn blijde boodschap ook nu nog klinken
en kan de Heilige Geest in ons groeien.
Lied door vormelingen: Geest van God
Refr.
Geest van God, adem van leven
Geest van God, adem van vuur
Geest van God, trost 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.
Refr.
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Kom o Geest van heiligheid, Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde, maak ons een. Wij zien naar u uit.
Ref.
Kom o Geest, houd ons bijeen, Geest van vuur, brand in ons hart.
Kom o Geest, maak o-ons nieuw. Wij zien naar u uit.
Ref.
GEBED OM VERGEVING
Bisschop:
Heer, wij zijn bereid om God te ontmoeten.
Daar hoort ook het gebed om vergeving bij.
Wat niet goed is, willen wij anders doen.
Gods hulp wordt onze kracht
Ruben
Heer, wij jongeren willen wel in het voetspoor van Jezus treden.
Maar we hebben het daar best moeilijk mee.
Geef ons de goede Geest.
Heer, ontferm U over ons
Allen:

Heer, ontferm U over ons

Moeder van Ruben
Heer, wij ouders willen onze kinderen wel voorgaan in het geloof,
maar wij merken ook hoe moeilijk dat dit is.
Soms hebben wij te weinig geduld met onze jeugd.
Geef ons uw goede Geest.
Christus, ontferm U over ons
Allen:

Christus ontferm U over ons

Pastoor
Heer, wij gebruiken mooie woorden in de kerk,
maar zetten dat niet altijd om in daden.
In ons eigen leven laten wij niet altijd zien
dat U belangrijk voor ons bent.
Geef ons uw goede Geest.
Heer, ontferm U over ons
Allen:

Heer ontferm U over ons
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Bisschop:
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons
geleiden tot eeuwig leven.
Lofzang: Gloria uit Laus tibi
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING. Uit de Handelingen der apostelen 2,1-6.14.22b-23.32-33
Stephan
De eerste lezing is genomen uit de Handelingen der 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 hun 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 onder alle
volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond liepen de mensen te hoop en tot hun
verbazing 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
Nazareeër 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.
Zo spreekt de Heer.
Allen:

Wij danken God

LIED: Wind of change
EVANGELIE
EVANGELIE uit Marcus, 1,1-11
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven
staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn
paden recht, trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van
bekering tot vergiffenis van zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van
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Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren
gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: 'Na mij komt
die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te
maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. 'In die
tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes
dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de
hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.'
Zo spreekt de Heer.
Allen:

Wij danken God

PREEK:
UITSPREKEN VAN DE DOOPBELOFTEN
Sydney
Lieve ouders,
Jullie hebben ons laten dopen en ons de kans gegeven
om als christen door het leven te gaan.
Jullie hebben toen namens ons de doopbeloften uitgesproken.
Die doopbelofte willen wij nu zelf herhalen.
Claudia
Bij de doop hebben wij een doopkaars ontvangen.
Deze is toen aangestoken aan de paaskaars.
De paaskaars betekent dat Jezus voor ons het licht wil zijn
dat in het duister ons tot steun wil zijn.
Door de doopkaars aan te maken aan de paaskaars
Nemen wij niet alleen het Licht van Jezus mee voor onderweg.
Wanneer wij op weg gaan, willen wij ook zelf een licht zijn.
VERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE EN GELOOFSBELIJDENIS
Bisschop: Willen jullie kwaad en onrecht afwijzen om uit de greep van het kwaad te
blijven en zo in vrijheid te leven als kinderen van God?
Vormelingen: JA, DAT WIL IK
Bisschop: Willen jullie onrecht en geweld afwijzen en al wat jullie afhoudt van God?
Vormelingen:

JA, DAT WIL IK

Bisschop: Willen jullie de veroorzaker van het kwaad afwijzen die ons verleidt tot zonde?
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Vormelingen:
Bisschop:
aarde

JA, DAT WIL IK

Gelooft u in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en

Allen: Ik geloof
Bisschop:
Gelooft u 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
Allen: Ik geloof
Bisschop:
Gelooft u 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?
Allen: Ik geloof
HANDOPLEGGING
Bisschop:
Laat ons bidden dat God onze Vader de Heilige Geest uitstort over hen die door het
doopsel tot het ware leven zijn herboren. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke
gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de zoon Gods.
Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Gij hebt uw dienaren herboren
doen worden uit 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 worden nu uitgenodigd met hun ouders/begeleiders naar voren
te komen.
Onder het toedienen van het H. Sacrament van het Vormsel (zalving) leggen de
ouders/begeleiders een hand op de schouders van de vormeling. Ze presenteren
de vormeling als volgt aan de Vormheer:
Ouders/ begeleiders
Dit is ………… (naam van de vormeling)
De vormheer dient nun het H. Sacrament van het Vormsel toe:
Bisschop: …… (naam) ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.
Ouders /begeleiders en gevormde:
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AMEN

LIED: tijdens toediening van het H. Vormsel: What an friend we have in Jesus
VOORBEDEN
Bisschop: Laat ons bidden tot God, onze Vader
Rocca
voor de jongens en meisjes die vanavond
het sacrament van het vormsel mochten ontvangen:
dat het geloof in God steeds meer mag groeien
en de liefde van jezus doorwerkt in hun leven.
Laat ons bidden:
Allen:

Wij bidden U verhoor ons.

Bo
voor de ouders en anderen die bijdragen
aan de begeleiding van deze vormelingen:
dat zij hen het goede voorbeeld blijven geven
en hen ondersteunen bij het geloof.
Laat ons bidden:
Allen:

Wij bidden U verhoor ons.

Nikki
voor de wereld, waarin wij leven
en die ook aan onze zorg is toevertrouwd:
dat wij eerbied hebben voor de Schepper
door Zijn Schepping goed te beheren.
Laat ons bidden:
Allen:

Wij bidden U verhoor ons.

Moeder van Troy
voor onze parochiegemeenschap die wil bijdragen
aan het levensgeluk van jonge mensen:
dat wij in staat mogen blijven
het geloof aan hen door te geven.
Laat ons bidden:
Allen:

Wij bidden U verhoor ons.

Fiona
voor bisschop mgr. de Jong,
die vandaag bij ons aanwezig is:

7 /12

dat hij in zijn inzet voor de Kerk
veel goeds mag betekenen.
Laat ons bidden:
Allen:

Wij bidden U verhoor ons.

Bisschop: (sluit de voorbeden af met een gebed)
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
LIED: Jesus Christ, you are my light
GEBED OVER DE GAVEN
HET GROTE DANKGEBED
Bisschop:

De Heer zij met U.

Allen : En met uw Geest.
Bisschop:

Verheft uw hart.

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Bisschop:

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig
Bisschop:
Wij danken U God. Alle leven komt uit uw hand. U gaf het ons en ziet ons graag altijd
gelukkig. Daarom hebt U Jezus uit de dood gered. Als eerste van ons allen gaf U Hem
nieuw leven. Zo hebt U ook aan ons beloofd een leven zonder einde, zonder pijn en
zonder tranen. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij
hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle engelen en heiligen zingen wij U
toe.
Heilig, gezongen door koor
Bisschop:
Ja God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken u vooral voor
Jezus Christus, uw zoon. Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood tot eeuwig
leven en geluk bij U. Hij wees ons ook de weg daar heen: een weg van liefde, heel zijn
leven lang. 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 hun en zei:
Neemt en eet hiervan Gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
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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 mijn Bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei hij tot hen: Blijft dit doen om Mij
te gedenken
Allen: Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Bisschop:
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.
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 zeggen wij:
Allen:
Bisschop:
Allen:

Goede God, wij loven u , Goede God wij danken u
Hij leeft bij U en toch is Hij ook dicht bij ons
Goede God, wij loven u , goede God wij danken u

Priester:
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.
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier van 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 onze paus Franciscus, aan onze hulpbisschop Everard en alle
andere bisschoppen. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op U
vertrouwen. En help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet.
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw zoon, samen met
Maria, zijn moeder, met de H. Jozef 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.
Allen: Amen
Priester:

Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons zelf voorgezegd heeft:
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
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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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
VREDESGEBED
Bisschop:
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 beloften. Geef
vrede in uw naam en maak ons een, Gij die leeft in eeuwigheid.
Allen: Amen
Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met U
Allen:

En met Uw Geest.

Bisschop: Wenst elkaar de vrede
LAM GODS: gezongen door koor
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
LIED: Everything is beautiful
SLOTGEBED
Heer, Gij hebt ons allen met uw Geest gezalfd.
En gevoed met het sacrament van uw Zoon:
Blijf bij ons met uw zegen;
Mogen wij het kwaad overwinnen
En door ons leven en onze liefde
Bouwen aan uw ene, heilige Kerk,
door Jezus Christus, onze Heer.
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LIED: Vormelingen zingen het lied: Heer, wees mijn kracht
Ref.
Heer wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn leven.
Heer wees mijn warmte en wees mijn gevoel,
Geef mij telkens moed om het beste e geven,
Help me te zoeken naar wat je bedoelt.
Wees mijn licht, wees mijn dag, wees de hand die mij draagt,
schrijf mijn naam in de palm van Je hand.
Wees mijn zachtste gevoel, wees mijn diepste gedacht,
Zet me telkens op weg naar Uw land.
Ref.
Geef mij steun en ga mee, want de weg lijkt soms lang,
En een mens heel alleen is te klein.
En als alles mislukt, als ik stil ben en bang,
Als de vriendschap ver weg lijkt te zijn.
Ref.
Hij die kwetsbaar en zwak, aan de kant van de weg,
Alleen hoopt op wat hulp en begrip,
Is mijn broer, is mijn zus, ‘k laat hem niet in de steek,
’t is tenslotte een mens zoals ik.
Ref.
SLOTWOORD door de pastoor
ZENDING EN ZEGEN
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Bisschop:

De Naam des Heren zij gezegend.
Van nu af tot in eeuwigheid.
Onze hulp is in de Naam des Heren.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zegene u, de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.

SLOTLIED :
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Van harte proficiat
Bo Berendsen, Sydney Buijsers, Nikki Drummen,
Ruben Holtus, Eline Kuiper, Claudia Pietersveld, Troy Rinkens,
Rocca Roberts, Fiona Schloesser
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