




Het vormsel is een sacrament dat

iemand die gedoopt is kan

ontvangen om van de Heilige Geest

kracht te ondervinden in de

belijdenis van het geloof.

Prentencatechismus



Handelingen van de Apostelen 8:14-17



Toen de apostelen in Jeruzalem

hoorden dat Samaria het woord

van God had aanvaard, stuurden ze

Petrus en Johannes naar hen toe.

Zij gingen daarheen en baden voor

hen dat ze de heilige Geest

mochten ontvangen, want die was

nog op niemand van hen

neergedaald. Ze waren alleen

gedoopt in de naam van de Heer

Jezus. Daarop legden ze hun de

handen op en zij ontvingen de

heilige Geest.





In de eerste eeuwen van de kerk

sloten doopsel, vormsel en

eucharistie vrij nauw bij elkaar aan:

het was één initiatiegebeuren. In

latere eeuwen diende de priester

het doopsel toe, maar het vormsel

bleef voorbehouden aan de

bisschop. Als hij de plaatselijke

gemeenschap bezocht, vormde hij

de mensen die reeds waren

gedoopt en bezegelde zo de

initiatie.

Grootseminarie Brugge



Groeien



De term Plechtige Communie

verwijst niet naar het sacrament

van het vormsel, maar naar de

eucharistie. Tot 1910 ontvingen de

kinderen rond twaalf jaar hun

vormsel en hun eerste heilige

Communie. Van dan afmocht die

eerste Communie van paus Pius X

reeds op zeven jaar plaatsvinden.

Zo ging men de Eerste Communie

op zeven jaar onderscheiden van

de Plechtige Communie op twaalf

jaar, bij gelegenheid van het

vormsel.

Groeien





Vormen is ontleend aan christelijk

Latijn firmare (bevestigen in het

christelijk geloof) , een

betekenisuitbreiding van klassiek

Latijn firmare (bevestigen of

verstevigen) , afleiding van firmus

(stevig, standvastig) . Ook het

woord ferm is daaraan ontleend.

De gebruikelijke Latijnse term in de

rooms-katholieke kerk werd later

met voorvoegsel confirmatio.

Etymologiedatabank



Leer kinderen, jongeren goed

biechten, want biechten is niet

naar een verver gaan om een vlek

te laten verwijderen … Het is de

Vader ontmoeten, die verzoent,

vergeeft en feest viert!



Om het Vormsel te ontvangen moet

men in staat van genade zijn. Het is

passend gebruik te maken van het

Sacrament van de Boete om

gezuiverd te worden met het oog

op de gave van de heilige Geest.

Een meer intens gebedsleven moet

de Christen erop voorbereiden

volgzaam en bereidwillig de kracht

en de genadegaven van de heilige

Geest te ontvangen.

Catechismus van de Katholieke Kerk #1310



Willen jullie je te allen tijde

verzetten tegen kwaad en onrecht

om in vrijheid te leven als

kinderen van God?

Willen jullie je verzetten tegen de

bekoring van zonde en onrecht,

zodat het kwaad zich niet van

jullie meester maakt?

Willen jullie de Satan afwijzen, de

aanstichter van alle zonden?

Geloven jullie in God, de

almachtige Vader, Schepper van

hemel en aarde?



Ja, dat wil ik!Ja, dat wil ik!
Ja, dat wil ik!
Ik geloof!



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?

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 wordtzoals eens aan

de apostelen op het Pinksterfeest?



Ik geloof!

Ik geloof!

Ik geloof!



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?

Dit is ons geloof, dit is het geloof

van de Kerk, dat wij met

overtuiging belijden in Jezus

Christus onze Heer.



Ik geloof!

Amen!



In de Romeinse ritus strekt de

bisschop de handen uit over de

vormelingen, een handeling die

sinds de tijd der apostelen het

teken is van de gave van de heilige

Geest. De bisschop smeekt dan de

uitstorting van de heilige Geest af:

Catechismus van de Katholieke Kerk #1299



Almachtige God, Vader van onze

Heer Jezus Christus, Gij hebt uw

dienaren herboren doen worden

uit het 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.



De wezenlijke ritus van het vormsel

is de zalving met het heilig chrisma

van het voorhoofd, samen met de

handoplegging door de bedienaar en

de woorden, volgens de vernieuwde

Romeinse ritus:

N, accipe signaculum doni Spiritus

Sancti

of volgens de buitengewone vorm

van de Romeinse ritus:

N, signo te signo crucis et confirmo

te chrismate salutis, in nomine

Patris et Filii et Spiritus Sancti.



N, ontvang het zegel van de heilige

Geest, de gave Gods

N, ik teken u met het kruisteken en

ik vorm u met de zalfdes heils. In

de naam van de Vader en van de

Zoon en van de Heilige Geest.

Wikipedia



Wist je dat volgens de

buitengewone vorm

van de Romeinse ritus,

de bisschop ook een

lichte kaakslag geeft om duidelijk te

maken dat we moeten bereid zijn

voor Christus en voor het geloof

alle vervolgingen te verdragen.

Prentencatechismus



Een belangrijk moment

dat aan de viering van

het Vormsel voorafgaat,

maar er in zekere zin

ook deel van uitmaakt, is de

wijding van het heilig Chrisma op

Witte Donderdag.

Catechismus van de
Katholieke Kerk #1297



Mechelse Catechismus #381



Wanneer hebben we de genade van

het Vormsel vooral nodig?

De genade van het Vormsel

hebben we vooral nodig, als

het geloofwordt

bestreden of vervolgd,

als we verplicht zijn

ons geloof in het

openbaar te belijden,

als we tegen het

geloof bekoord of er

om bespot worden.



Verbind je je tot iets als je het

vormsel ontvangt?

Zoals elk sacrament is het vormsel

op de eerste plaats een geschenk

van God. Maar als je er niets mee

doet, kan het geen vruchten

dragen. Het antwoord op het

geschenk van je vormsel is leven als

christen en daarvan in daden en

woorden getuigen. Daartoe

engageer je je dus als je je laat

vormen.



Kun je gevormd worden als je niet

regelmatig naar de kerk gaat?

Al wie gedoopt is, kan in principe

ook gevormd worden. De

kerkgemeenschap nodigt je dan

wel uit deel te nemen aan haar

leven. Zij vraagt ook een bepaalde

voorbereiding op het vormsel. Als

iemand echt niet gelooft, kan

hij of zij het vormsel

beter niet vragen.

Groeien



Je meter en peter zijn de zichtbare

link tussen het doopsel en het

vormsel, wat essentieel is in een

viering met hernieuwing van de

doopbeloften. Doopouders hebben

deze doopbelofte uitgesproken

toen jij als baby werd gedoopt. In

de vormselviering hernieuw jij deze

doopbelofte en je mag daarvoor

rekenen op de steun van jouw

persoonlijke doopmeter en -peter.

Parochie Gistel



Samen met het doopsel en de

eucharistie (eerste communie) is

het Vormsel één van de drie

initiatiesacramenten. Wie deze drie

sacramenten heeft ontvangen, is

volledig binnengeleid in het

christelijk geloof en mag zich als

een volwassen christen

beschouwen. Je mag voortaan ook

zelf peter ofmeter worden bij een

doopsel.

Parochie St-Katelijne-Waver
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De zeven gaven van de Geest zijn:

wijsheid, inzicht, raad, sterkte,

kennis, vroomheid en ontzag voor

God. In hun volheid behoren ze toe

aan Christus, de Zoon van David.

Ze voltooien de deugden van hen

die ze ontvangen en brengen die

tot volmaaktheid. Ze maken de

gelovigen volgzaam om onverwijld

te gehoorzamen aan de goddelijke

ingevingen.

Catechismus van de Katholieke Kerk #1831



En dit is precies de

wijsheid: het is de

genade om de

wereld, de situaties,

de omstandigheden, de problemen,

alles met de ogen van God kunnen

zien. Dat is de wijsheid. Soms zien

we de dingen volgens onze

voorkeur of volgens de staat van

ons hart, met liefde ofmet haat,

met na-ijver… Neen, dat is het oog

van God niet. De wijsheid is wat de

Heilige Geest in ons bewerkt zodat

we alle dingen met de ogen van

God zien.

Paus Franciscus



wijsheid



Dat is wat de Heilige

Geest met ons doet:

Hij opent onze

geest, om beter te

verstaan, om beter de dingen van

God te verstaan, de menselijke

dingen, de situaties, alle dingen. De

gave van inzicht is belangrijk voor

ons christelijk leven. Vragen we aan

de Heer dat Hij ze ons schenkt, dat

Hij ons allen de gave schenkt om

de dingen die gebeuren te

verstaan, te verstaan zoals Hij en

om vooral het Woord van God in

het Evangelie te verstaan.

Paus Franciscus



inzicht



De wezenlijke

voorwaarde om deze

gave te bewaren is

het gebed. Tot de

Heer bidden: “Heer, help me, geef

me raad, wat moet ik nu doen?”.

Door echt gebed scheppen we de

ruimte waarin de Geest kan

komen om ons op dat ogenblik te

helpen, ons raad te geven over wat

we moeten doen. Nooit het gebed

vergeten! Nooit! Niemand,

niemand ziet het wanneer we in de

bus, op straat bidden: we bidden in

stilte, met het hart.

Paus Franciscus



raad



Jezus zelf leert aan

zijn leerlingen dat de

zaaier overvloedig het

zaad van zijn Woord

uitstrooit. Het zaad stuit dikwijls op

de dorheid van ons hart en, als het

wordt opgenomen, dreigt het

onvruchtbaar te blijven. Met de gave

van sterkte maakt de Heilige Geest

de grond van ons hart vrij van

loomheid, van onzekerheden en van

alle angsten die het kunnen remmen,

zodanig dat het Woord van de Heer

op waarachtige en vreugdevolle

manier in praktijk wordt gebracht.

Paus Franciscus



sterkte



God zegt na de

schepping van de mens

niet: “Hij zag dat het

goed was”, maar dat het

“zeer goed” was. In de ogen van God

zijn wij het mooiste, het grootste en

het beste van heel de schepping, zelfs

de engelen komen na ons. De gave

van kennis brengt ons tot diepe

overeenstemming met de Schepper.

Vanuit dit gezichtspunt kunnen we

vatten dat man en vrouw het toppunt

van de schepping zijn, als de

voltooiing van een plan van liefde dat

in elk van ons geprent is.

Paus Franciscus



kennis



Vroomheid is onze

vriendschap met God,

door Jezus geschonken,

die ons leven verandert

in enthousiasme en vreugde. Wanneer

de Heilige Geest ons de aanwezigheid

van de Heer en zijn liefde voor ons

doet waarnemen, zet Hij ons op

natuurlijker wijze aan tot bidden en

vieren. Vroomheid is synoniem van

waarachtige godsdienstzin, van

kinderlijk vertrouwen in God, van dat

vermogen om tot Hem te bidden met

eenvoud en liefde, eigen aan personen

met een nederig hart.

Paus Franciscus



vroomheid



Ontzag voor God is

overgave aan de

goedheid van onze

Vader die ons bijzonder

liefheeft. Wanneer de Heilige Geest in

ons komt wonen, stort Hij troost en

vrede in ons en brengt ons ertoe ons te

voelen zoals we zijn, dat wil zeggen:

klein, met de houding – door Jezus in

het Evangelie sterk aanbevolen – van

iemand die al zijn zorgen en

verwachtingen aan God toevertrouwt

en zich geborgen weet en gesteund

door zijn warmte en bescherming,

precies zoals een kindje met zijn papa!

Paus Franciscus



ontzag voor God



Veni Creátor Spíritus,

Mentes tuórum vísita:

Implesupérna grátia

Quae tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,

Altísimi dónum Dei,

Fons vivus, ignis, cáritas,

Et spiritális únctio.

Tu septifórmis múnere,

Digitus paténae déxterae,

Tu rite promíssum patris,

Sermóne ditans gútera.

Accénde lumen sénsibus,

Infundeamórem córdibus,



Kom Schepper, Geest, daal tot ons

neer,

houd Gij bi j ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gi j zi jt de gave Gods, Gi j zi jt

de grote Trooster in de ti jd ,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

Gi j schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,



Infírma nostri córporis

Virtúte fírmans pérpeti.

Hóstem repéllas lóngius,

Pacémque dones prótinus:

Ductóre sic te práevio,

Vitémus omne nóxium.

Per te sciámus da Patrem,

Noscámus atque Fílium

Teque utriúsque Spíritum

Credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,

Et Fílio, que a mórtuis

Surréxit, ac Paráclito,

In saeculórum sáecula

Arvo Pärt



en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,

Leid Gij ons voort, opdat geen

kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zi j de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Arvo Pärt
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