
 
 
 
 
 
 

 
 
Lied 

 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Lieve God, 
Wij mogen Jou noemen bij je naam, 
wij mogen Jou Vader, Moeder noemen. 
Jij schreef mijn naam in de palm van jouw hand. 
Dank Je om wie ik ben, om wie ik mag zijn 
 
Vergeef ons wanneer wij  
geen hemel maken op aarde, 
geen lichtpuntjes zoeken in elkaar, 
het vertrouwen kwijt raken. 
 
Wij moeten niet bang zijn, 
want Jij blijft altijd bij ons. Amen. 
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Lied dit lied uit Taizé zingen we 3x:  
 1x Engels, 1x Nederlands, 1x Engels 

Gebed 
God, wat in de wereld gebeurt,  
vervult ons soms met zorgen en verdriet. 
Wij komen bij U met onze machteloosheid 
in het vertrouwen dat Jij ons 
een weg van leven toont. 
Niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen. 
Jij helpt ons om ook die weg te gaan 
in het spoor van Jezus, uw Zoon. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
De apostel Paulus helpt ons in zijn brief  
hoe te leven volgens Gods liefde.  
Het evangelie vertelt ons een Joods verhaal  
dat erg gekend was in Jezus’ tijd 
maar Jezus geeft er een andere wending aan:  
het gaat niet over wat er zal zijn als wij gestorven 
zijn, het gaat over hoe wij nu leven. 
 
Lezing 1 Timoteüs 6, 11-16 
Zijn boodschap aan ieder van ons 
 
Een stukje muziek 
 
Een moment met de kinderen 
 
Evangelie  Lucas 16, 19-31 
 



Homilie 
 
Zingend leggen wij aan God voor  
wat ons bezighoudt 

Voorzang 
Over de stad van God op aarde 
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing. 
Aanzingkoor    Luister Heer, ontferm U over ons.  
Allen  Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorzang 
Over de wereld waarin wij leven, 
over hen die worden verdrukt, 
bidden wij om geloof en toekomst. 
Aanzingkoor    Luister Heer, ontferm U over ons.  
Allen  Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorzang 
Over allen die zoeken naar waarheid 
en het evangelie willen verstaan, 
bidden wij om geduld en aandacht. 
Aanzingkoor    Luister Heer, ontferm U over ons.  
Allen  Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorzang 
Over de levenden en de doden 
over die gewond zijn en verdeeld 
bidden wij om de eeuwige dag: 
Lector leest: 
We bidden vandaag voor: …… 
 
Aanzingkoor    Luister Heer, ontferm U over ons.  
Allen  Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
 
 
 
 
 



Naamopgave van de vormelingen 
Kandidaat vormeling 
Gisteren en vandaag  
zetten we in deze groep onze 1e stappen  
naar het vormsel. 
Bij ons doopsel kozen onze ouders onze naam:  
dat is wie we zijn. 
Gisteren lazen we elkaar daarover ook een  
naamgedicht voor, dat we zelf maakten. 
Vandaag willen wij aan jullie allen laten zien  
dat wij op weg willen gaan 
om Jezus beter te leren kennen. 
We hebben nog veel te leren  
en kunnen best wat hulp gebruiken. 
 
Willen jullie ons daarin steunen? 
 
Geloofsgemeenschap antwoordt: 
Ja, dat willen wij! 
Wij gaan graag samen op weg  
om mooie christenen te zijn. 
Ook wij leren nog steeds bij. 
Daarom hebben we elkaar nodig. 
Samen staan we sterk 
om de moed en de durf te hebben 
om Jezus te volgen 
en we hopen dat jullie ervaren  
dat geloven gelukkig maakt. 
 
Een ouder vertelt: 
Wij zijn blij dat jullie, onze kinderen,  
mogen groeien in de vormselvoorbereiding. 
We hopen dat wij als gezin  
de mogelijkheid krijgen om dit samen te doen 
dat we steun en hulp vinden bij elkaar  
en in deze geloofsgemeenschap. 
 
Geloofsgemeenschap antwoordt: 
Wij hopen en willen niets liever  
dan dat jullie zich hier thuisvoelen 
in de geest van Jezus. 
 
Vormeling 
Dan zeggen wij graag onze naam, zodat jullie ons 
al wat leren kennen. 
 
De catechist roept haar groepje naar voor, 
de kinderen staan met hun gezicht naar de kerk 
en zeggen één voor één voor- en familienaam. 
 
Offerande 
De financiële bijdrage gaat vandaag naar de  
werelddag voor migranten en vluchtelingen. 
 
 
 



Gebed bij brood van leven 
Dank Je wel, Jezus, 
dat wij Jou op heel veel verschillende manieren  
mogen kennen. 
Zo nam Jij op het laatste avondmaal  
brood in jouw handen en dankte Jij je God,  
die je Vader noemde. 
 
Daarom danken we vandaag bij het brood  
dat ons aan Jou doet denken. 
Want als wij dit brood delen,  
kunnen wij iets van God zien. 

Dank je wel Jezus, 
dat Jij herkenbaar bent  
waar mensen voor elkaar zorgen. 
Dank je wel dat Jij ons leerde dat God liefde is. 
 
Als door 't lied van de armen  
ons Christus spreekt 
en de nood in een vreugdelied openbreekt, 
dan heeft God ... 
 
Dank je wel Jezus, 
om de troost die je mensen geeft  
wanneer zij pijn en gemis voelen, 
dat wanneer pijn gedeeld wordt, hoop kan groeien. 
 
Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God … 
 
 
 
 
 



Onze Vader  
laten we bidden met open handen 
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.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen  
 
Een wit lint van vrede 
Vrede vind je niet in de kracht van wapens, 
in dreigende woorden of rollende spierbundels. 
Vrede vind je in liefde, 
vrede vind je in het licht, 
vrede vind je in aandacht voor elkaar, 
vrede vind je in het Rijk dat God schenkt  
als wij vrede aan vrede werken. 
 
De vrede van God zij altijd met u. 
En laten wij die vrede elkaar van harte toewensen. 
 
Iedereen wordt uitgenodigd om met een wit lint 
aan de fiets of de wagen  
het verlangen naar vrede duidelijk te maken.  
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 

 
 
 

Slotgebed 
God, vandaag hebben deze vormelingen 
voluit bevestigd dat ze de weg  
van Jezus willen ontdekken. 
Geef hen de moed om zich in te zetten  
voor uw droom. 
Geef ons allen de kracht  
om ons te blijven afvragen:  
waar ben ik nodig 
en hoe kan ik meewerken aan jouw droom. 
Jouw Heilige Geest zal ons daarbij helpen  
en schenkt ons zijn zegen. Amen. 
 

Lichtpuntje van deze week 
“Vlaamse Bisschoppen  
richten een aanspreekpunt op  
voor holebi’s. 
Zo tonen ze dat deze mensen  
volledig aanvaard worden  
binnen de kerk. 
Wat trouwens ook ligt  
in de geest van Paus Franciscus.” 



Slotlied 

 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 
Welkom aan het koffiehoekje  
voor een drankje. 
Daarna verwachten  
we ouders en vormelingen 
hvooraan voor het infomoment 



DANK JE WEL 
 
aan jullie allen  
 
voor de mooie dag  
 
van vorige week!!! 


