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Jij wilt je voorbereiden op het ontvangen van het heilig sacrament
van het Vormsel?
Hartstikke fijn! Dit project zal je erbij helpen. Je groeit naar de dag
waarop jij het sacrament ontvangt. Straks weet jij veel beter wat de
vormheer bedoelt, wanneer hij aan JOU vraagt:

“....................................... (jouw naam), wil jij gaan in het voetspoor van Jezus?”
2000 jaar geleden trok Jezus Christus rond in Palestina.
Ook wij kennen Hem, want Hij leeft ook nu nog! Jezus
noemt God “Mijn Vader” en God noemt Hem “Mijn Zoon”.
In de Bijbel lezen wij wat Gods plan is voor de mensen:
“Dat er geluk en vrede zal zijn voor iedereen. Dat de
mensen God en elkaar liefhebben. Dat het kwaad
overwonnen wordt door de liefde. Nu is dit niet zo. In de
wereld gaat veel mis. Dat kan anders: Ik schenk jou Mijn
Liefde, neem het aan en geef het door en zie dat God
alles goed laat komen!”
Toen Jezus Christus in Palestina rondtrok gaf Hij zelf het
goede voorbeeld en nodigde de mensen uit met Hem
mee te doen. Veel mensen sloten zich bij Hem aan en
lieten zich dopen.
Nu nodigt Jezus Christus jou uit: “Ik  jou! Hier is mijn liefde, geef het door aan de hele wereld“
Hij vraagt iedereen altijd te beginnen met je te laten dopen. Zo ben je met Hem verbonden.
Wereldwijd worden er 31.000 mensen per dag gedoopt en Zijn uitnodiging is nu ook voor jou!
“Ik ben al gedoopt.” denk je wellicht. Gefeliciteerd, maar...
hoe oud was je toen? Kon je zelf al “Ja!” zeggen?
De meesten van ons zijn als kleine baby gedoopt. Vader en
moeder vonden dat belangrijk. Is dit bij jou ook zo gegaan?
Vraag dan je ouders eens waarom ze dit belangrijk vonden.
Schrijf hun antwoord maar vast op blad 23 onderaan.
Nu ben jij oud en wijs genoeg om zélf antwoord te geven op
de uitnodiging van Jezus. Daarom is het tijd voor het heilig
sacrament van het Vormsel: Wanneer jij dit sacrament
van Jezus werkelijk wilt ontvangen, kun je nu zelf trots
zeggen: “Ja, dat wil ik! Ik wil Jezus volgen in mijn leven!”
Jezus laat weten:

“Sta op en ga!”
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Dat wil je natuurlijk wel weten voor je
een volgende stap zet. Het zou dom zijn
om zomaar iemand achterna te lopen.
Wij pakken het slim aan! In deze voorbereiding gaan we
samen goed nadenken en praten over de dingen van
het leven, de Bijbel, over Jezus en het heilig Vormsel.
Vast en zeker wil je ook weten wat er straks in de kerk
gebeurt en wat je moet doen als je het sacrament van
het heilig Vormsel ontvangt. Over die praktische dingen
hebben we het ook.

Hoe gaan we ons voorbereiden?
We komen 5 x bij elkaar in kleine groepjes. Een bijeenkomst duurt één tot anderhalf
uur. We noemen het “meeting” (spreek je uit als “mieting”, Engels voor ontmoeting). Het is
een mooie gelegenheid om met elkaar te praten over Jezus, de kerk en ons eigen leven. Je zult
merken dat dit heel bijzonder is.
Vóór iedere meeting lees je thuis en maak je de vragen. Doe dit bij voorkeur samen met je
ouders of wie voor je zorgt. Lees je “Ik”, dan is dat aan jou persoonlijk gericht. Maar wanneer
je vader of moeder het lezen, geldt dit ook voor hen. Praat er met elkaar over. Samen met
jou mogen zij zich ook voorbereiden door na te denken over het leven. Let op: Wat je eerlijk
opschrijft is nooit fout! Het is jouw mening en dat verdient respect!
Begin wel op tijd, anders kunnen we niet vooruit op de meeting! Wacht niet tot de laatste dag,
doe elke dag een beetje.
Begin met een kruisteken:
“In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,Amen”
dan een stil gebed:
“Goede God, help mij met het voorbereiden op
het heilig Vormsel nu ik tijd maak voor U “.
Sluit af met het kruisteken als dank aan God.
Op de meeting praten we met elkaar over wat
we bedacht hebben. Soms spelen we spelletjes
of gaan gezellig knutselen.
Veel plezier bij je voorbereiding op het Vormsel!
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Om te onthouden:
Een sacrament is een heilig teken van God.
Het sacrament verandert mijn diepste wezen en helpt mij
op weg naar eeuwig leven.
Het sacrament is een cadeau van Jezus voor mij.
Jezus Christus geeft mij het beste van Hem!
Hij nodigt mij uit om zijn voorbeeld te volgen en de Liefde van God uit te dragen.
In het sacrament van het heilig Vormsel krijg ik de gaven van de Heilige Geest,
alles wat ik nodig heb om hierin te slagen.
Ik mag die gaven in mijzelf ontdekken en ze overal en altijd inzetten voor de ander.
Ik hoef dit niet alleen uit te zoeken. Jezus is betrouwbaar en nabij.
Hij weet de weg en kent de waarheid. Hij helpt altijd.
Wanneer ik het niet weet mag ik Hem vragen. Hij is altijd bereikbaar.
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Meeting 2: Wie ben ik?

Ik ben Kostbaar, Uniek en Speciaal!
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Vul hieronder je gegevens in + pasfoto of teken je gezicht.

paspoort
Naam: ..................................................
Adres: ..................................................
Geb.datum: .........................................
Geb.plaats: .........................................
Parochie: .............................................
Doopdatum: ........................................
School: ........................Groep: .............
Kleur haar

Lengte: ............
Gewicht: ..........

Kleur ogen

Vingerafdruk

Hobby’s
.............................................................
.............................................................
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Wie is God?
Door het Doopsel ben je verbonden met God, maar wie is Hij?
De vraag is al een half antwoord:

God is een Persoon

Je kunt met Hem praten en Hij luistert. We mogen Hem zelfs “Onze Vader” noemen. Sommige
mensen zeggen: “Ik geloof wel dat er iets is.” Maar “iets” is een ding, bijvoorbeeld een stoel.
Praat jij tegen een stoel? Nee, je praat liever met vrienden. God wil voor jou een supervriend
zijn. Wil jij die supervriend?

God is drie in één

Als je een kruisteken maakt zeg je het al: “In de naam van De Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, Amen (= zo is het)”
Er is maar één God. Hij heeft een Geest (Net als wij; wij zijn naar Zijn beeld geschapen).
Zijn Geest noemen wij “de Heilige Geest”. Met Zijn Geest schiep God alles, daarom is Hij Vader
van alles. God kwam 1 x op aarde zichtbaar in ons midden leven. Dat was Jezus, van wie God
zegt: “Dit is Mijn Zoon”. Nu is Jezus heengegaan en kunnen we God niet meer zien, maar Zijn
Heilige Geest is nog altijd in ons midden. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één en Dezelfde:
de Heilige Drie-eenheid.

De Heilige Drieenheid is net als de zon die door een mooi glas-in-lood raam
schijnt. Het licht valt op het kleed. Daar zie je een mooi beeld ontstaan.
Welnu, de zon is God. Het raam is Jezus.
De heerlijke warme stralen zijn de Heilige Geest.
En het kleed? Dat ben jij!
Door het licht word je mooier dan ooit.
Teken het beeld van Jezus op het kleed.
Let op de spits van het raam: spiegelbeeld!
Kleur het kleed mooi in.

24

Puzzel
Rechts zie je vragen. Het antwoord staat in het vierkant ernaast, maar de letters zitten door
elkaar. Als je de woorden goed hebt, vul je de eerste letter ervan in op de balk onder. Ontdek
de geheime boodschap.

1. Wat zit er aan Jezus kroon?
2. Muziekinstrument in de kerk?
3. Als je iets aardigs hebt gedaan,
zegt men: “Je bent een ........”?
4. Hij leidde het Joodse volk uit
Egypte.
5. Die ..... is, is het laatst, volgens
Jezus.
6. Ander woord voor “sein”
7. De moeder van Jezus.
8. Wat zullen ze in de woestijn wel
lusten?
9. Hoe noemt Jezus het brood?
10. God is er in het begin en ook aan
het ........?
OPLOSSING:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ga je in op de uitnodiging? Teken jezelf in het vak
en zoek de weg naar Jezus.
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De problemen van de wereld
In de vorige meeting hebben we gezien dat God van ons houdt en
ons wil helpen. Hij weet goed hoe het eraan toe gaat in de wereld.
Hij is immers zelf op aarde geweest en dat was heftig! Wie wil er nou
uitgelachen en gekruisigd worden? Niemand toch!
God heeft het beste met ons voor en wil dat iedereen gelukkig is.
Kijken we om ons heen, is dat al het geval?
ja
nee
Wie goed oplet ziet: Er gaan dingen “goed” en “niet goed” in de wereld.
“Kwaad” kan er heel verschillend uitzien:
1. Soms veroorzaakt de natuur “kwaad”.
Denk maar aan aardbevingen, overstromingen,
orkanen, plagen, ziektes, dood......
2. Soms veroorzaken mensen “kwaad”
Dat kan expres gebeuren: Denk aan oorlog,
terrorisme, moord, geweld, vandalisme,
haat, discriminatie, ruzie, diefstal....
(Deze mensen doen bewust kwaad.
We noemen dat “moreel kwaad”)
Maar het kan ook per ongeluk: Denk aan
een vliegtuigongeluk, een botsing,
of je breekt je been met sporten.
God vindt “Goed”: Alles waarvan Hij weet dat het gelukkig maakt. Dat is niet altijd hetzelfde
als wat mensen graag willen. (Bid je om honderd euro, dan komt dat niet zomaar uit de
hemel vallen) “Kwaad” vindt Hij alles wat mensen van Hem verwijdert, waardoor ze op den
duur ongelukkig worden. Jezus noemt concreet twee dingen: “Heb de Heer, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf.”
(Mattheüs 22, 37-39) Ken je het spreekwoord: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een
ander niet”? Het gaat bij God om de binnenkant (moreel), niet om de buitenkant (materie)
Voorbeeld: Je kunt je veel mooie dingen kopen en heel eenzaam zijn. Deel je naar het voorbeeld
van Jezus wat uit, dan zul je merken in je leven dat echt alles “goed” komt.

OPDRACHT

1. Kijk in kranten, tijdschriften naar voorbeelden van “kwa
ad”.
(of probeer Google. Klik op “afbeeldingen”. Print of knip enkel
e foto’s.
Neem ze mee naar de volgende meeting, dan maken we er
samen een
collage van.
2. Zoek op dezelfde manier ook voorbeelden van “Goede
dingen”
in de wereld
Wat is gemakkelijker te vinden?
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Goede dingen Kwade dingen

God geeft mij kracht
In de Bijbel staan veel verhalen over genezingen: Jezus laat blinden zien, doven horen, stommen
spreken en lammen opstaan. Wanneer wij iets niet zien of horen, zijn we ook een beetje ‘blind’
of ‘doof’. Wij kunnen ook verlamd zijn, bijvoorbeeld door angst of gebrek aan energie. Wij
kunnen ons door Jezus laten genezen. De Heilige Geest maakt creatief, wijs en sterk.
“vormen” komt van “fermen”? Dat is een oud woord voor sterker maken. Ferm = sterk. Denk
maar aan “stoere jongens, ferme knapen”. Waarom heet het sacrament “Vormsel”, denk je?
.....................................................................................…………………………………………………………....

Zo wil ik zijn. Zet een kring erom. Kruis de rest door. Zit er niks voor je bij, teken dan.

Jezus zegt:

“sta op en ga!”

Aan mij de volgende stap!
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Zij gaven het goede voorbeeld
H. Willibrordus
Willibrordus is in 658
in Engeland (nabij
York) geboren. Als
7-jarige jongen ging
hij het klooster in. Het
was zijn diepste wens om heidense volken
te bekeren. Toen hij 30 jaar was, werd hij
priester. Vanuit een klooster in Ierland
voer hij naar Friesland om de Boodschap
van Jezus te brengen. Nederland was
toen nog woest en gevaarlijk, maar
Willibrordus had alle vertrouwen in God.
Die zou hem de weg wijzen. Willibrordus’
moed werd beloond. Tot in Luxemburg
lieten mensen zich dopen. Overal waar
hij kwam werden parochies gesticht en
kerken gebouwd. Zo werd Nederland
katholiek. Willibrordus stierf in 739 te
Echternach. Daar kun je zijn graf zien.

Sint Martinus, ook
wel Sint Maarten
genoemd, is geboren
in 316 in Hongarije. Hij
was Romeins soldaat,
maar deed recht aan
de mensen. Hij reisde
naar Tours in Frankrijk.
Voor de poort lag een bedelaar, stervend
van de kou. Maarten sneed met zijn
zwaard zijn mantel door en gaf de helft
aan de arme. Die nacht verscheen Jezus
aan hem met de halve mantel om.
Maarten werd monnik en bisschop. Hij
deed veel goed. De mensen hielden veel
van hem. Hij stierf in 397. Zijn graf in
Tours is een bedevaartsoord. Elk jaar op
11 november gaan kinderen in Nederland
zingend met lampjes langs de deur.

Zuster Teresa

Mijn held:

Zuster Teresa wordt
ook wel Moeder
Teresa genoemd.
Ze is geboren in
Skopje in 1910.
Ze wordt geëerd voor het goede werk.
Haar hele leven gaf zij aan de arme
mensen in de wereld. In Calcutta stichtte
ze de “Zusters van de Naasteliefde”.
“Jezus vraagt maar twee dingen”, zei ze:
“Eer God en zorg goed voor de ander.”
Moeder Teresa stierf in 1997 in Calcutta.
De vele zusters van de zusterorde zetten
zich nu nog in voor de allerarmste in de
wereld. Mensen overal in de wereld
steunen hen met geld. Ze is in 2003 Zalig
verklaard en in 2016 heilig verklaard.
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Sint Martinus

Gemeenschap
Een parochie is de gemeenschap van mensen die in Jezus geloven.
Ze komen samen in de parochiekerk en vieren met Jezus in hun midden,
Die komt bij ons door de woorden uit de H.Schrift en door de H. Eucharistie.
Iedereen is er welkom, want Jezus nodigt iedereen uit.
Ze zorgen voor elkaar, want zij willen handen
en voeten zijn voor Jezus.
Jij hoort bij hen. Je bent parochiaan.
In deze tijd wordt soms een kerk gesloten.
Dat is jammer want het is een Huis voor God!
Het is een fijne plek om stil te worden,
om extra dicht bij Hem te zijn.
Geen kerk dichtbij is wel wennen.
Het is ook goed,
want nu kunnen we laten zien
dat we er echt
iets voor over hebben
om bij Jezus te zijn!

Blijf gewoon komen, ook al kost het wat meer moeite.
Hoe meer mensen er samen zijn, des te sterker wordt Zijn Kracht gevoeld!

Er wordt gewerkt in mijn parochie
Ga naar de website van jouw parochie en kijk welke werkgroepen er zijn. Kleur op
bladzijde 49:
rood = dienst aan andere mensen
geel = viering in de kerk
groen = verdiepen in het geloof
blauw = organisatie en onderhoud
Om alles goed te kunnen doen zijn er veel handen nodig.
Wanneer ik tijd heb, waarmee zou ik in mijn parochie kunnen helpen?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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“Wie zeg jij dat Ik ben?”
Wij hebben in de meetings veel met elkaar over God gesproken. In de tijd van Jezus deden
de mensen dat ook. Op een dag kwam Petrus bij Jezus. Hij vertelde Hem dat de mensen heel
verschillend over Hem dachten. Jezus antwoordde wijs: “En jij: Wie zeg jij dat Ik ben?”
Deze vraag stelt Jezus aan ieder mens. Kijk in je hart en probeer een antwoord te geven:

Wie denk ik dat Jezus is?

.....................................................................................................................................................

Een dag als Pinksteren
Handelingen 2, 1-6
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 begonnen in vreemde talen te
spreken, naar gelang 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, liep het volk
te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen
spreken in zijn eigen taal.
Woord van de Heer.

Dit is nog eens een heilig Vormsel! De vonken spetteren ervan af! Jezus stort vanuit de hemel
de Heilige Geest uit over zijn volgelingen. Deze mensen geloven vurig in Hem. De kracht zit
hem in het geloof.
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Hoe vieren we samen het heilig Vormsel?
We worden gevormd door de “Vormheer”. Dit kan zijn de bisschop of een plaatsvervanger. Die
doet samen met de pastoor de H.Mis.
Mijn vormheer is .........……………………………………..................................................……………………..
Voor het sacrament van het heilig Vormsel worden deze belangrijke tekens gesteld:
1.
Hernieuwing van de doopbelofte
2.
De handoplegging
3.
De zalving met Chrisma

1. Hernieuwing van de doopbelofte
Wie hebben de doopbelofte voor mij uitgesproken toen ik gedoopt werd?
..............................................................................................................
Nu ben ik oud en wijs genoeg om zelf plechtig te beloven. De Vormheer vraagt mij:

“Wil je aandacht schenken aan het geloof? Wil je gaan in het voetspoor van Jezus?
Wil je moeite doen om bij onze kerkgemeenschap te horen? Als je dat wilt, mag je
samen met anderen die dat ook willen antwoorden: “Dat beloven wij”.
Daarna vraagt de vormheer naar mijn geloof:

“Geloof je echt in God, in Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest?”. Als je
dat gelooft, mag je met alle mensen die dit zo geloven antwoorden; “Dat geloven
wij!”

2. De Handoplegging
De vormheer strekt tijdens de vormselviering zijn handen uit over
alle vormelingen en bidt:

“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”
Zo ontvang ik de zeven gaven van de Heilige Geest. (zie bladzijde 5)
Waarom doet de vormheer dit zo?
Wanneer hij de handen oplegt is het God die de handen oplegt. (zie bladzijde 23). Zo werkt
God: Isaak legt Jacob de handen op. Mozes legt Jozua de handen op. Jezus legt kinderen de
handen op (Marcus 10: 13-16). De vormheer vertegenwoordigt Jezus die jou de handen oplegt.
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wij zijn ook in Nederland

http://www.lifeteen.nl
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