Eucharistieviering bij de toediening van
het Heilig Vormsel
op 17 april 2021
in de Dominicuskerk te Leeuwarden
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Openingslied
Refr.
Kom, heil’ge Geest, Gij Bron van al wat leeft,
daal tot ons neer, wees welkom in ons hart.
Vervul uw Kerk met uw aanwezigheid, kom heil’ge Geest.
1. Kom met uw gaven om ons bij te staan,
Laat ons dan niet alleen door ’t leven gaan.
Schenk ons geloof in uw aanwezigheid,
Nu en altijd. Refr.
2. Straal met uw licht in onze duisternis,
Kom, Trooster waar in ons de droefheid heerst.
Kom en verfris wat vuil en lelijk is,
Kom maak ons rein. Refr.
3. Hij is de gast die aanklopt bij uw hart,
Met liefde u omringt uw leven lang.
Hij blijft bij U in vreugde en in smart,
Vertrouw op Hem. Refr.
4. Verwarm ons hart dat koud en eenzaam is,
Maak zacht wat in ons hard is en verstard.
Kom met uw rust en vrede in ons hart,
Dat is verward. Refr.
5. Kom volk gekozen om Gods vriend te zijn,
Nog dichter dan uzelf is Hij bij u.
Kom dan tot rust en laaf u aan de bron,
Van uw bestaan. Refr.
6. Eer aan de Vader en de Zoon
en Geest,
Die u vanuit de dood tot ’t leven riep.
Die u vernieuwt en omvormt tot Hemzelf,
Die u herschiep. Refr.
Kruisteken en begroeting
Inleiding door jongeren
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Heer ontferm U: Mis van de heilige Geest – Frans Bullens
B:

Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot
God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

B.:

Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader te
openbaren en ons het leven te brengen, ontferm U over ons.
Koor: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
B.:

Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden om ons tot
God te brengen, ontferm U over ons.
Koor: Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, Christus, ontferm U over ons.
B.:

Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en de schepping weer
nieuw maakt, ontferm U over ons.
Koor: Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
Bisschop: Moge de Almachtige God……
Eer aan God :Mis van de heilige Geest.
B.: Eer aan God in den hoge,
Koor: Eer aan God in den hoge
En vrede op aarde aan de mensen, de mensen die Hij liefheeft,
Wij loven U. Wij prijzen U en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Eer aan God in den hoge,
Eer aan God in den hoge,
Heer, God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Eer aan God in den hoge,
Eer aan God in den hoge,
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.
Eer aan God in den hoge,
Eer aan God in den hoge,
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Aller, allerhoogste, Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Eer aan God in den hoge,
Eer aan God in den hoge.
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Openingsgebed
Eerste Lezing: Uit de Handelingen der Apostelen
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaak en Jakob,
de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt
overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had
Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte
verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De
vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit
de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders,
dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat
God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn
Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en
hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist." Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 65
Refrein:
Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort.
Gij hebt ons land verzorgd en besproeid,
het rijk en vruchtbaar gemaakt.
Het hemelwater stroomt neer op de akkers:
zo maakt Gij ze klaar voor de oogst.
Refrein:
Gij drenkt de voren en effent de kluiten,
Gij weekt ze met regen en zegent het zaad.
Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven,
op al uw wegen ligt vruchtbaarheid.
Refrein:
Op eenzame steppen glinstert de dauw,
een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
De beemden dragen een kleed van kudden,
de dalen een deken van graan:
het is al jubel en lofzang.
Refrein:
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook
al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader,
Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt en
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niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij
God kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet stoort aan zijn geboden is een
leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die
gehoorzaam is aan Gods woord. Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
Alleluia
Uw woorden Heer, zijn geest en leven,
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Evangelie: Lucas 8, 4-10a. 11b-15
De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
A. Lof zij U, Christus.
In die tijd, toen zich een grote menigte verzamelde en uit de steden de
mensen naar Jezus toestroomden, sprak Hij in een gelijkenis:
„ De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
„ En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
„ Een ander gedeelte viel op de rotsgrond;
het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had.
„ Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
„ Nog een ander gedeelte viel op goede grond;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort."
En met luide stem voegde Hij er aan toe:
“ Wie oren heeft om te horen, hij luistere."
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis
wel betekende.
Hij antwoordde :
„ Aan u is het gegeven de geheimen van
het Rijk Gods te kennen,
Het zaad is het woord van God.
„ Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
„ Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
„ Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer
zij het horen, maar zij hebben geen wortel;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
„ Wat onder de distels viel zijn zij die wel geluisterd hebben,
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maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
„ Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid."
Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
Acclamatie
Alleluia – Mawby
Overweging
Het Vormsel
Uitnodiging aan de vormelingen door de Bisschop
B:

Ik vraag nu aan al degenen, die gevormd willen worden hier voor mij
te komen staan, om daarmee te kennen te geven dat zij het
sacrament van het heilig Vormsel willen ontvangen.

Afzwering van het kwaad
(allen gaan staan)
B:
Zullen jullie weerstand bieden aan
al het kwaad, het werk van de duivel en
zijn verleiding?
V:
B:

Ik zal me ertegen verzetten.
Geloven jullie in God,

almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
V:

Ik geloof.
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B:

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?

V:

Ik geloof.

B:

Geloven jullie in de heilige Geest, die Heer is
en het leven geeft,
die vandaag, door het sacrament van het vormsel,
aan ieder van u geschonken wordt
zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest?

V:

Ik geloof.

B:

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?

V:

Ik geloof.

(De vormelingen buigen het hoofd, de overige aanwezigen worden
uitgenodigd daarbij te knielen).
Bisschop: Laten wij 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 hen
zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van
God.
Handoplegging:
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Bisschop: Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt
deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water
en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonden. Wij
bidden U: Zend over hen de heilige Geest de Trooster. Schenk
hen de Geest van wijsheid en verstand. De Geest van inzicht
en sterkte. De Geest van kennis en ontzag en liefde voor uw
Naam. Door Christus onze Heer.
Allen:
Amen.
Vormen: (De vormelingen komen één voor één naar de bisschop en
worden op het voorhoofd gezalfd met een kruis, een
bezegeling, een bestempeling).
B: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”
V: Amen
B: De vrede zij met je.
V: En vrede voor u.
Lied na het vormen
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst,
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst.
Voorbeden-accl.:gesproken
Zend ons uw heilige Geest.
Klaar maken van de tafel
Offerandelied: Look at the world – J. Rutter
Look at the world: Everything all around us
Look at the world: and marvel everyday
Look at the world: So many joys and wonders
So many miracles along our way
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Look at the earth: Bringing forth fruit and flower
Look at the sky: The sunshine and the rain
Look at the hills, look at the trees and mountains,
Valley and flowing river field and plain.
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
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All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Think of the spring, Think of the warmth of summer
Bringing the harvest before the winters cold
Everything grows, everything has a season
Til' it is gathered to the fathers fold
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Every good gift, all that we need and cherish
Comes from the lord in token of his love
We are his hands, stewards of all his bounty
His is the earth and his the heavens above
Praise to thee, o lord for all creation.
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing,
All things come of thee
All things come of thee
Offerandegebed
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
Gebed over de gaven
De Grote lofprijzing (staande)
De Heer zal bij u zijn.
A. De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Wij danken U, God, onze Vader, voor het geschenk van het leven. Nooit
laat Gij ons alleen, wij staan u dag en nacht voor ogen. Eertijds hebt Gij
Israël, uw volk, door de onmetelijke woestijn geleid. Vandaag zijt Gij uw
kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest. Uw Zoon maakt wegen
voor ons open en uit dit aardse leven mogen wij uw land van eindeloze
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vreugde binnengaan. Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen
een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid:
Heilig: Mis van de heilige Geest
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren. (2x)
Hosanna, hosanna in den hoge.
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons
op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw
Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met
brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij
almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat
Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en
zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en
sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen terwijl Hij 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 en sprak opnieuw het dankgebed. Hij
gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: “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. Blijft dit doen om Mij te gedenken”.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
gesproken:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het
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lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij
ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken uw eigen Zoon die zijn
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de
weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zijt.
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de
Geest die Jezus, Uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol
en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van
hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van
God, met de diakens en de priesters, met alle bisschoppen en paus
Franciscus.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in vrede van
Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij
alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar
plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange
hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de
Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met de
heiligen en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam
aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
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.
Onze Vader: gesproken
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.
Verlos ons Heer….
Want van U is het koninkrijk en de kracht
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En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredewens
Heer Jezus Christus, U 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 belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één. U
die leeft in eeuwigheid.
A. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met Uw Geest.
Geef elkaar een teken van vrede.
Lam Gods: Mis van de heilige Geest
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, de zonden der wereld,
geef ons de vrede,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts
één woord en ik zal gezond worden.
Communielied: Als de wijsheid van de zee – A, Arens
Er is diepte in Gods goedheid als de wijsheid van de zee.
Er is een vriendelijkheid in Zijn gerechtigheid die de vrijheid overstijgt.
Nergens wordt de droeve wereld zo begrepen als in de hemel.
En nergens worden fouten zo zacht beoordeeld.
Want Gods liefde is groter dan ons verstand meten kan,
en het hart van de Eeeuwige is wonderlijk mild.
Door de grenzen van ons denken zien wij zijn liefde te beperkt.
We jagen regels na met een ijver die Hij niet bezit.
Er is gulgeid in de verlossing, waarvoor Hij zich heeft gegeven.
Er is vreugde en verlichting voor de weeklacht van ons hart.
Hij heeft genoeg barmhartigheid voor duizenden werelden als de onze
in die eindeloze onbegrensde ruimte van geluk.
Dus treed elkaar tegemoet in zijn geest van zachtheid en bemoediging.
Zo wordt ons leven verlicht door Gods aanwezigheid.
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Slotgebed
Dankwoord
Mededelingen
Zegen en Zending.
Bisschop: De Heer zij met u.
Koor:
En met uw geest.
Bisschop: De naam van de Heer zij gezegend.
Koor:
Van nu af tot in eeuwigheid.
Bisschop: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Koor:
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zegene u de almachtige God, Vader,
Zoon en heilige Geest.
Koor:
Amen, Amen.
Bisschop: Gaat allen heen in vrede.
Koor:
Wij danken God.
Slotlied
De Heer is Koning wij zingen vol vreugde: Alleluia.
In Hem overwon God kruis, leed, dood en duisternis.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Heer, wij loven U.
In Christus zijn ook wij kind van de Vader, Alleluia.
Hij heeft ons gemaakt tot koninkrijk van priesters.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Heer, wij loven U.
Hij is dezelfde, gisteren, nu en altijd, in eeuwigheid. Alleluia.
Met zijn bloed heeft Hij ons vrijgekocht van onze dood.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Heer, wij loven U.
Waardig zijt Gij, onze Heer, Gij onze God en onze koning, Alleluia.
Te ontvangen eer en macht en de heerlijkheid.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Heer, wij loven U.
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De volgende jongeren ontvingen het Heilig Vormsel:
Claudia Boeschoten
Caitlin-Meagan Cotton Hoeksma
Wytske van Haskera
Karst Vader

Muzikale medewerking:
Piano/orgel: Johan Siemensma
Viool:
Janneke Boeschoten
Sopraan:
Alt:
Tenor:

Maria Boeschoten
Welmoed van Dijk
Sander Zwezerijnen

o.l.v.: Hendrikje van den Berg
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