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MEE
MET DE STROOM

U hoeft niets te zeggen
want alleen dat stil gebaar
zal in mij bewerken
dat ik weer Uw kracht ervaar

Als U mij voorbij ziet gaan
deze dag of morgen
raakt U mij dan even aan

Heer
ik wil U vragen

Muzikale vormgeving en boekje: Jan Van Assche
Liedjes: Jan Van Assche
Algemene coördinatie: Odette Delvaux
Vormheer: Monseigneur De Bie
Pastoor: Roger Nuyts

Jan Van Assche
Monique Vandenput en Marcel Beckers
Marie-Laure De Somer en Jean-Pierre Van Damme
Alle ouders die op een of andere manier hebben meegewerkt

Dank aan:
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Alexander Baxter, Mano Beeckman, Tibo Bernaards, Mateo Bogaert, Maxine
Bruyninckx, Jaimy Buyl, Amelie Buyssens, Evy De Bois, Mathias De Bonvoisin,
Charly
de Broqueville, Aston De Nys, Annabelle de Potter d’ Indoye, Amandine De
Schrijver,
Margaux De Waele, Maxime De Braekeleer, Thimo De Braekeleer, Emiel Delecluse, Ignace Derwael, Jeremie Desnouck, Victor Dieryck, Diego Dillen, Sixtine
Draps, Harold Duplat, Diego Geelhand, Matt Gerritsen, Cyril Hausman, Nikki
Huyghe, Aurélie Ide, Milena Impens, Kas Laureys, Arthur Maes, Juliette Masson, Ida Nganko, Julie Repa, Maxine Rommel, Theo Swaelens, Liam Uytterhoeven, Marie-Alix Van den Hove, Tine Van Dycke, Aline Van Geyseghem, Martin
Van Houtryve, Victoria Vanderschueren, Violette Vanhamme, Yano Verheyden,
Xander Wolfstijn.

Proficiat aan:

De vormelingen en hun catechisten:

Zijn droom mee in je hart, en leef
ánders dan tevoren, in zijn Naam: de
naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
Allen: Amen.
Vormheer: Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.

Samen vormen zij een huis
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Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen

SLOTLIED: Samen

Odette: De voorbereiding naar deze
dag, kunnen we vergelijken met het
bouwen van een huis, samen hebben
we de fundamenten gelegd. Nu is het
aan jullie om, steen voor steen, dag na
dag, in gebed, dienstbaarheid,
dankbaarheid, verder te bouwen…

RN: Beste mensen allemaal, vooraleer
vormheer de vormelingen en u allen
zegent, wil ik u vragen op uw plaats te
blijven tot de vormelingen de kerk
hebben verlaten. Ze zullen jullie
opwachten aan de kant van de
pastorie.

ZEGEN EN ZENDING

Marc: Dank ook aan pastoor Roger en
aan de vormheer, Monseigneur De
Bie. Jullie hebben onze kinderen
vandaag
gevormd
tot
jonge
christenen. Wij zullen ons best doen
om hen in dezelfde richting verder te
doen gaan.

Maxime: Dank je wel catechisten, en
speciaal Jan, voor de leerrijke
catechese-momenten… we zullen ze
niet gauw vergeten…
Dankjewel iedereen die mee gezorgd
hebben voor deze onvergetelijk dag.

krijgen. Bedankt lieve ouders!

Vormheer: Beste meisjes en jongens,
ik ben blij dat jullie gevormd werden.
Wij bidden nu dat de Geest van God
jullie niet meer met rust laat, maar
jullie zo nu en dan nog eens door
elkaar zou schudden. Ga daarom met
Gods zegen de toekomst tegemoet,
neem

RN: Beste mensen allemaal, vooraleer
de vormheer de vormelingen en u
allen zegent, wil ik u vragen op uw
plaats te blijven tot de vormelingen de
kerk hebben verlaten. Ze zullen jullie
opwachten op de kerkweg aan de kant
van de pastorie.

ZEGEN EN ZENDING

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen ... Amen

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z’n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar ...

Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis, Samen
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Charly: Hartelijk welkom, lieve mensen
allemaal: ouders, broers, zussen,
familie, vrienden en medeparochianen.
Welkom aan iedereen die speciaal voor

Verwelkoming vormelingen

refrein x 2

Mee met de stroom
Ga je elke dag op pad
Zelf bepaal je voor een stukje
Waar de tocht je brengen zal
Door wat stenen te verleggen
Zet je mee de bakens uit
Zodat niemand moet verdwalen
Samen uit , is samen thuis.

refrein

Mee met de stroom
Mee met de stroom
Wij kiezen voor een leven
Samen met de stroom.
Mee met de stroom
’t leven is een avontuur
Met elkaar gaan we op stap
Ied’reen op zijn eigen kracht
Niemand laten wij ooit achter
Want wij zijn er voor elkaar
Recht op vrede en op liefde
Is wat ons hier samen bindt

refrein

Intredelied: Mee met de stroom
Mee met de stroom
Zoek je dagelijks je weg
In een wereld als de onze
Weet je nooit waar je dat brengt
Want de richting kies je samen
Soms heel rustig, soms heel snel.
Je grijpt de kans de reis te maken
Links en rechts een hand die helpt
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Monique: Mensen kunnen samen –
stap voor stap – iets bereiken. God
heeft iets in ons mensen gezien. Hij wil
met ons op tocht – op weg naar zijn
ideale wereld.
Daarom is het goed om eens stil te
staan bij de weg die voor jullie ligt …
Jaimy: Vandaag worden wij gevormd!
Maar wij werden toch al die jaren vanaf
onze geboorte reeds gevormd door
1

Inleiding

AANSTEKEN PAASKAARS
(Liam en Victoria)

Beste jongens en meisjes, ook
hartelijke welkom op deze feestelijke
dag! In de viering van vandaag mag ik
jullie het vormselsacrament toedienen.
Ik doe dit in naam van de bisschop, één
van de schakels in die grote wereldkerk.
Het vormsel is een sacrament, een
wonderlijk avontuur van geloof en
liefde dat begon bij jullie doopsel, en
vandaag door jullie zelf wordt
bevestigd.
Samen willen wij dit vieren in de naam
van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest. Amen.

Begroeting door vormheer

ons gekomen zijn.
Matthias: Vandaag vieren wij feest.
Het is onze dag! Met 45 willen we
gevormd worden.
Alexander: Fijn dat jullie dit samen met
ons willen vieren. Dit geeft ons het
warme gevoel dat we er echt bij horen!
Milena: Lieve mensen allemaal,
hartelijk welkom in onze viering!

Mee met de stroom

19 mei 2019

Vormselviering
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Kas: Het is zo gemakkelijk om in ons
eigen wereldje te leven, ons met de
stroom te laten meedrijven, en geen
rekening te houden met anderen.
Waarom proberen we niet om echt

Juliette: Samen een toﬀe groep
vormen is niet altijd gemakkelijk. We
gedragen ons soms als een
struikelsteen, een puntige steen
waaraan anderen zich kwetsen.
Waarom proberen we niet mee te
bouwen aan een mooiere wereld?

VH: Net zoals er geen volmaakte
stenen te vinden zijn, zijn ook wij geen
volmaakte mensen. Wij maken nogal
eens fouten. Hiervoor willen we
vergeving vragen:

WOORDEN VAN SPIJT

Monique: Als thema voor deze viering
kozen wij ‘Mee met de stroom’. Het
vormsel is een belangrijke keuze in de
levensstroom van deze jongeren.
Het is onze hoop dat zij – ieder op zijn/
haar manier – een steen verleggen in
de stroom van hun verdere leven…

Maxine: Ja, wij willen vandaag
bevestigen dat wij gedoopt werden en
wij vragen Jezus om kracht, om ons
sterk te maken, zodat wij de goede
weg door het leven vinden.

onze ouders en familie, door de school,
door de mensen om ons heen? Wat
betekent dat vormsel eigenlijk?
Evy: Het woord ‘vormen’ is een oud
woord dat zoveel betekent als ‘sterk
maken’. Het oorspronkelijke Latijnse
woord voor vormen is ‘con-firmare’
wat ‘bevestigen’ betekent. Gevormd
worden heeft dus zowel te maken met
‘sterk maken’ als met ‘bevestigen’.

Ze kletsen en klateren,
ze hotsen en botsen
ze spetteren en spartelen,

Mensen zijn als druppels in een rivier.
Miljoenen druppels in de stroom van
het leven.

EERSTE LEZING :

Allen: Help hen en ons allen mensen te
zijn die openstaan voor anderen. Geef
dat wij elkaar de ruimte geven om
onze weg te vinden in dit leven en om
de juiste keuzes te maken. Dat vragen
wij U in Jezus’ naam. Amen.

RN: Goede God, vandaag beginnen
deze jongeren hun tocht doorheen het
grote leven. Geef dat zij Uw liefde
tussen de mensen tastbaar maken in
de gewone ontmoetingen van iedere
dag. En maak hen en ons allen
aandachtig en gevoelig voor Jezus’
woorden zodat wij in de tegenstroom
durven staan.

OPENINGSGEBED

COMMUNIE

Aurélie: Wij leiden een luxeleventje en
willen voortdurend meer hebben.
Daarbij denken we niet aan mensen
die het minder goed hebben dan wij.
Waarom proberen we niet om wat
meer te delen van onze overvloed?
VH: Heer, mensen maken fouten en
struikelen, en toch dromen diezelfde
mensen ervan om nieuwer, beter en
oprechter te worden. We weten dat Jij
ons die kans telkens opnieuw geeft.
Amen.

Jij bent mijn vriend
Jij laat me nooit alleen
Jij bent mijn vriend
sla je armen om me heen
iedere dag van mijn leven
op de weg die ik zal gaan
kan ik op jou vertrouwen
Jij zult altijd naast me staan
Ik wil even bij je komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
ik kniel aan jouw voeten

(refrein)

Ik wil even bij je komen
in de stilte, heel alleen
even uit de drukte
weg van iedereen
Jij kent mijn gedachten
mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik
bij jou mezelf mag zijn
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COMMUNIELIED: Jij bent mijn vriend

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij
tot mij komt, maar spreek en ik zal
gezond worden.

VH: Wie Christus’ brood ontvangt,
weet dat het niet voor hem alleen is.
Wie te communie gaat, gelooft dat hij
op zijn beurt moet delen van
het mooiste dat hij bezit: zijn eigen
liefde.
Dan leeft de Geest in hem, de Geest
van mededeelzaamheid.
Kom dan allen en eet van dit Brood
Zie het gebroken brood, Jezus
Christus, gegeven aan alle mensen.

Lam Gods dat draagt de zonden van
de wereld, geef ons Uw vrede.

mee te leven met anderen en
belangstelling te tonen voor hen?
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Maar er is vooral - wat je niet kunt
vastnemen – onze thuis, een warm
veilig nest, de steun, de voortdurende
aandacht, het geduld, jullie bezorgdzijn om ons.
Dank je wel voor de kansen, de
mogelijkheden, de ruimte die wij
11

Thimo: Vandaag, op deze feestelijke
dag, willen wij onze ouders bedanken.
Bedankt, mama en papa, voor zoveel
kleine, eenvoudige dingen die jullie –
dag in dag uit, jaar in jaar uit vanzelfsprekend voor ons deden en
nog steeds doen.

DANKJEWEL

Om een hoopvol mens te zijn
met een hart dat graag vergeeft,
dat zoekt wat anderen nodig hebben,
met de wil om de weg van Jezus te
gaan:
geef mij kracht.

Om een gelovig mens te zijn,
overtuigd dat het leven goed is, dat
we in uw hand geborgen zijn, dat er
altijd een nieuwe start mogelijk is:
geef mij kracht.

Vormelingen:
Ik weet niet waar U bent, God, en of U
mij verstaat. Maar ik wil toch vragen:
Geef mij kracht.

SLOTGEBED

Jij bent mijn vriend
Jij laat me nooit alleen
Op jou kan ik vertrouwen
Jij zult altijd naast me staan.

(refrein)

met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid
Omdat ik bij jou komen mag
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Vormheer: Jezus is gestorven, maar
wij, zijn vrienden, komen nog altijd
samen.
Dan breken wij het brood en breken
het met elkaar, dan drinken wij uit de
beker en vertellen over Jezus: hoe Hij
zieken beter maakte, hoe Hij bevriend
was met mensen zonder vrienden,
hoe Hij van mensen hield.

Allen: Heer, Jezus, wij verkondigen
Uw
dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

te geven, als Hij zichzelf verloochend
had. Maar Hij hield vol wat Hij
begonnen was. Een kleine zaal en wat
vrienden waren voldoende om straks
te kunnen doen wat liefde doet als zij
tot het uiterste gaat.
Hij nam brood en liet het in zijn handen
rusten. Hij dankte God er voor en brak
het toen om het te verdelen:
Neemt allen een stuk, zei Hij en eet. In
dit gebaar kom Ik naar jullie toe.
Neemt en eet, dit is mijn lichaam.
Toen vulde Hij een beker met wijn en
liet deze rondgaan. Drinkt ook hieruit,
zei Hij, en voel dat écht leven soms
sterven is
en elke nieuwe geboorte pijn doet.
Deze wijn moet liefde worden, deze
wijn is mijn bloed.
Dan is het wellicht stil geworden zoals
bij
elk afscheid. Dit brood en deze wijn
waren tekens geworden, tekens van
nieuwe hoop:
je leeft niet naar een verre toekomst,
je leeft naar de meest nabije mensen.
Geef jezelf aan anderen als voedsel!
RN: Verkondigen wij het mysterie van
ons geloof:

RN: Iedere keer als Jezus mensen
ontmoet komen deze tot rust. Hoe
vaak zegt Jezus: Vrede zij U.
Om deze vrede willen wij bidden. Voor
deze vrede moeten wij ons inzetten.
Zo zal het goede, het kwaad
overwinnen.
Die vrede van de Heer wens ik u toe.
Geven wij deze vrede ook door aan
elkaar.
Vormheer: LAM GODS
(samen
bidden)
Allen: Lam Gods dat draagt de zonden
van de wereld, ontferm U over ons.
(2x)

VREDEWENS

RN: Jezus heeft ons een zeer mooi
gebed geleerd, we bidden het in elke
eucharistie.

ONZE VADER (bidden)

RN: Wij bidden U, God,
dat de Geest van die Jezus in ons mag
zijn
dat wij zouden weten
dat wij al wat wij zijn en al wat wij
kunnen,
gekregen hebben als een geschenk,
om in Zijn naam, in Gods naam, liefde
te zaaien.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Amen.

Want jullie droom is als een stromende
rivier, die zijn eigen weg zoekt,
doorheen de hardste bodem;

Vormheer: Meisjes en jongens, jullie
die nog dromen van geluk en
harmonie, ook al barst de hele wereld
van geweld. Jullie zijn de hoekstenen
van een nieuwe toekomst.

GELOOFSBELIJDENIS

HOMILIE (vormheer)

EVANGELIE: De Geest als een stroom
van levend water (Johannes 7,37-39).

Ik heb een steen verlegd in een rivier
op aarde.
Het water gaat er anders dan
voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet
tegen.
Het water vindt er altijd een weg
omheen ...
(Bram Vermeulen)

TUSSENZANG: Ik heb een steen verlegd

ze druppelen en drijven
ze duwen en duikelen,
ze schuiven langs rotsen
en strelen langs oevers,
ze worstelen in golven
en rusten in meren
ze donderen van bergen
en sluimeren in dalen.
Wij zijn als druppels in een rivier.
Samen met ontelbare andere druppels
vormen wij die rivier die stroomt, ons
draagt en meevoert.
Maar leven is niet alleen je laten meedrijven met de stroom.
Het is de kracht van alle druppels
samen die bepaalt waar de rivier
naartoe gaat…
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Vormelingen: Wij willen geloven dat
alleen op die manier een gemeenschap
van gelovige mensen kan blijven
bestaan.
Vormheer: Meisjes en jongens, zijn
jullie bereid op je verdere levensweg

Vormheer: Sta op en zoek een
medemens die droomt, een mens die
in dezelfde droom gelooft. Want vele
stenen bij elkaar, kunnen de loop van
een rivier volledig veranderen.

Vormheer: Jullie die nog dromen, zijn
verbonden met het Geheim waaruit
alles is ontstaan, van de hardste rots
tot het helderste water. Jullie droom is
als een klein steentje, dat liggend in de
rivier, een stukje mee richting geeft
aan het water.
Vormelingen: Wij willen geloven in
onzichtbare kracht. Wij willen geloven
in een heilige Geest die ons omringt en
beschermt.

Vormelingen: Wij geloven in Jezus die
leeft over de dood heen, die ons hoop
geeft op een leven zonder einde.

Vormheer: Jullie die nog dromen dat
het leven overwint, dat het leven
sterker is dan de dood, in jullie bruist
een levensbron, klein maar eeuwig.

Emiel en Vormelingen: Ja, wij willen
geloven dat een goede Vader waakt
over ons allemaal.

Vormheer: Jullie die nog dromen dat
het leven overwint, dat goedheid
sterker is dan alle kwaad. In jullie
ontspringt een klein bronnetje, dat zal
groeien tot een bruisende stroom.

Vormelingen: Wij willen geloven dat
wij samen een steen kunnen verleggen
…
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RN: Niet enkel de ouders dragen zorg
voor deze meisjes en jongens. Mag ik
de peters en meters vragen om recht
te staan en samen de belofte te lezen
die jullie vinden in het boekje:

BELOFTE PETERS EN METERS (Regina)

RN: Mag ik dan nu de ouders vragen
om recht te staan en samen het
engagementsgebed te lezen dat jullie
vinden in het boekje:
God, onze Vader,
Gij hebt onze kinderen aan onze liefde
en zorg toevertrouwd.
Stilaan zoeken ze hun eigen weg door
het leven. We hopen hen nabij te
kunnen blijven met een luisterend oor,
met een goede raad, met een “ja” en
een “neen” op het goede moment. Wij
willen hen verder kansen bieden om op
de ingeslagen weg verder te gaan.
Daarom vragen wij om het licht van uw
Geest. Bevestig het goede in ons en
maak ons sterk om ook morgen te doen
wat wij hier vandaag beloven. Amen.

Vormheer: Beste ouders, familie en
vrienden, dit is ons geloof, het geloof
van de kerk. Deze vormelingen
rekenen op u om hen in dit geloof voor
te gaan. Moge God u daarbij helpen.

ENGAGEMENTSGEBED (OUDERS)

Vormheer: Jongens en meisjes, ik zal
God bidden dat Hij de belofte die jullie
hebben uitgesproken,bevestigt en
sterkt. Amen.

Vormelingen: Ja, dat beloven wij.

God te blijven zoeken en je te blijven
inzetten voor Jezus’ gedroomde
wereld?

ZALVING

De vormelingen gaan nu rij per rij tot
bij de vormheer te komen – de peters
en meters zetten zich ook klaar
beginnend bij de eerste rij …

Cat: Een hand op een schouder, het is
een teder gebaar van geborgenheid,
van kameraad zijn … en het doet
deugd.
Als ik iemand de hand op de schouder
leg, wil ik hem bemoedigen, wil ik
zeggen dat hij op mij kan rekenen .
Als je ouders je de hand opleggen,
laten zij daarmee zien dat ze je
beschermen en blijven begeleiden op
de weg door het leven.
Bij het vormsel wordt met de
handoplegging uitgedrukt: God beschermt je,
God zegent je en is je nabij…

Gebed in stilte …

Vormheer: Jongens en meisjes, nu ga
ik jullie de handen opleggen opdat je
God heel nabij zou weten. Nadien zal
ik jullie zalven met chrisma opdat Gods
Geest jullie moge doordringen en
vernieuwen. Laten we het nu eerst
even stil maken en bidden dat jullie
mogen blijven groeien naar het beeld
van Jezus, de Gezalfde.

HANDOPLEGGING

Lieve kinderen,
straks staan wij achter jullie en leggen
we onze hand op jullie schouder. Met dit
gebaar zeggen we: “we staan achter
jullie en achter jullie geloof. Maak iets
fijns van jullie leven en moge God jullie
zegenen.

Vormheer: Wij zijn blij dat de Heer ons
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Vormheer: Zijn lichaam had Hij kunnen
redden, als Hij halfweg zou zijn
gekeerd, zijn bloed had Hij niet hoeven

Vormheer: De Heer is met ons allen.
Allen: Hij is het die ons kracht geeft.

RN: Laten wij nu rechtstaan.

Vormheer: Zo leefde er ook ooit een
man, Jezus. Ook Hij was onderweg
van gisteren naar morgen, van
verleden naar toekomst.
En op zijn tocht gaf Hij met een
mateloze veerkracht, elke mens
nieuwe kansen.
Wat Hij deed was iemand aankijken,
groeten, troosten en bemoedigen,
iemand te eten geven, tranen drogen
en mensen opnieuw laten opstaan.
Hij was weg van U, Vader, iedereen
wilde Hij laten weten en ervaren dat
Gij goed zijt voor iedereen.
Toen Hij niet meer mocht getuigen,
niets meer mocht zeggen, maar dood
moest, trok Hij zich niet terug voor de
harde waarheid van zijn woord, voor
de laatste consequentie van zijn
gebaar.

RN: We weten dat we onderweg zijn,
van gisteren naar morgen, van
verleden naar toekomst.
Met onze verlangens en wensen zitten
we hier samen want elk van ons wil
gelukkig leven. De enige zekerheid die
we hebben, is dat wij onderweg zijn
naar U, God.

Vormheer: Daarom willen wij God
danken. Allen: Die dankbaarheid zijn
wij Hem verschuldigd.

Allen: Zo kunnen wij met Hem
verbonden
leven.

blijft lie ebben.

GROOT DANKGEBED

Jij deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Jouw liefde is nog groter
dan wij kunnen verstaan.
Jij toont mij jouw genade,
die werkzaam is in mij:
door de kracht van jouw genade,
door die kracht ben ik vrij!

De beker in jouw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Jouw woorden wil ik drinken,
zij branden diep in mij
aan deze tafel wordt geproefd
want jij bent ons nabij.

Jij ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
Jij kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles,
alles voor jou neer.

Jij leidt mij in de stilte,
ik volg jou met ontzag:
een plaats van rust en vrede,
waar ‘k jou ontmoeten mag.

Jij nodigt mij aan tafel,
om dicht bij jou te zijn;
te proeven van het leven,
gedeeld door brood en wijn.

OFFERANDELIED: Aan Jouw Tafel
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(Diego - Xander - Victor - Cyril - Ignace - Jeremie Ignace - Jeremie - Nikki - Tine - Sixtine - Annebelle
- Ida - Maxine)
6

AANBRENGEN VAN DE OFFERGAVEN

RN: God, door het water van ons
doopsel hebt Gij ons geroepen tot
nieuw leven, doortrokken van uw
Geest.
Blijf voor ons de levensbron waaruit
wij putten om voor anderen hoop en
zegen te zijn.
Dat vragen wij U door Jezus Christus.
Amen.

Valérie: Soms hoor je het donderende
geluid van een waterval, waarin je
meegesleurd wordt. Je wordt heen en
weer geslingerd en overspoeld.
Bidden we dat tijd kunnen maken om
af en toe stil te staan, om mekaar nabij
te zijn, aan te spreken, te luisteren, te
vragen, te antwoorden, te zwijgen en
toch veel te zeggen. Laat ons bidden.

heen en laat je rustig liggen. Bidden
we dat onze wereld vredevol kan zijn
en dat wij de kracht hebben goed te
zijn voor wie rondom ons leeft. Laat
ons bidden.

Kaarsen, ze brengen licht en warmte,
helderheid en leven. We willen met en door
Jezus, licht uitstralen naar alle mensen,
dichtbij en veraf.
Bloemen, omdat zij het leven mooi maken
en uitdrukking zijn van wat wij voor anderen
willen betekenen.
Brood, een lang verhaal van werken en
zwoegen, van zaaien en oogsten, van leven,
maar ook van sterven en opnieuw beginnen.
Vandaag is dit brood voor ons het teken dat
we elke dag opnieuw kansen krijgen.
Bij een feest hoort lekkere wijn, geperst van
heerlijke vruchten. Het is een feestelijke
drank van vrede, van ons samenzijn rond
deze tafel.

RN: Brengen we nu, met onze gaven, ook
ons eigen leven hier voor God. Laat ons
bidden …
Heer, al deze gaven worden vandaag
aangebracht door jonge mensen.
Zegen deze gaven en zegen ook deze
jonge mensen, zegen allen hier
aanwezig, zodat uw Geest nog meer in
ons kan doordringen. Dat vragen wij
U, vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor miin voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Lied: Heer, wijs mij uw weg
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Marie-Alix: Soms lig je als steen in de
kalme stroom, het water glijdt over je

Margaux: Soms kabbelt een stroom
rustig verder, glijdt hij langs de oevers,
aait hij het riet en de stenen in zijn
bedding. Bidden we dat alle kinderen
zich kunnen koesteren in de warmte
van hun thuis en de aandacht van hun
ouders. Laat ons bidden.

RN: Enkele vormelingen gaan nu
‘voorbidden’. Dat wil zeggen dat ze
proberen om onze wensen en vragen
voor God te verwoorden.

VOORBEDEN

spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
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