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1. God, wat is dat?
Het Vormsel. Je geeft je er voor op.  
Maar weet je wat het is?

Natuurlijk niet.  
In 1980 wist iedereen wat dat was. Dat is lang geleden! Toen 
gingen bijna alle jongeren nog wel eens naar de kerk. Wan-
neer ben jij daar voor het laatst geweest?

Voor jij over een paar maanden je vormsel doet, kun je nog 
eens heel goed nadenken. Zelf kijken of je dit wel wilt. 

Je moet je eigen keuze maken. Niemand hoeft jou te zeggen 
dat je je Vormsel moet doen. Je moet het ook zelf uitzoeken. 
Dit project wil je daar een beetje bij helpen. Maar het be-
langrijkste doe je zelf.

Kerkgebouw - Kerkgemeenschap
Het Vormsel wordt gehouden in de kerk.  
Wat is dat, de kerk? 

Voor als je het nog niet weet: een kerk is niet alleen een sta-
pel stenen. Het is niet alleen een mooi of lelijk gebouw. Niet 
een museum waar je ook een concert zou kunnen geven.

Er komen mensen die iets hebben met God. 

En je Vormsel? Dat heeft ook iets te maken met God. Dat het 
ook een feestje kan zijn, dat is leuk. Hoe je een feestje moet 
bouwen weet je zelf wel. Wat je feestje met God moet wor-
den? Weet je het zelf?

Wat heb jij met God? Wat weet je van 
God af? Zeg maar eens: Waar denk je aan 
als je het woord GOD hoort?

God ?
Als je op internet zoekt naar God, dan 
vind je van alles. Jahweh is de naam van 
God voor de Joden, Allah voor de Moslims, 
de God van Jezus Christus voor de chris-
tenen, Boeddha voor de Boeddhisten.

Waar vind je iets van de God van Jordy? 
Of de God van Melissa? Waar staat jouw 
God bij? 

God?
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Er zijn mensen die denken dat alle soorten God hetzelfde zijn. 
Alsof God een soortnaam is. Zoals ‘fruit’ de soortnaam is voor 
appels, peren en kersen. Gooi maar op een hoop.

Er zijn ook mensen die denken dat iedereen zijn eigen God 
heeft. Jordy zoekt zijn eigen God bij elkaar. Melissa zoekt tot 
ze haar God heeft gevonden. En Maickel denkt misschien: ik 
heb helemaal geen God nodig om gelukkig te zijn.

Je mag natuurlijk proberen je eigen God te maken. Van alles 
een beetje pakken en dan kijken wat je leuk vindt. Je kunt 
wat rondwinkelen bij de moskee, de synagoge of de katholieke 
kerk. Misschien vind je wat je zoekt. Je kunt dat zomaar eens 
even proberen, wat bij Google of Wikipedia kijken en dan den-
ken: “Dat weten we dan weer.”

Maar zo gemakkelijk ga je er niet van 
afkomen. Als je tenminste je Vormsel wil 
doen. Als je denkt: “God boeit niet, ik 
geloof er toch niks van” of geen zin hebt 
om meer te weten, dan geef dit boekje 
maar terug. Ga dan maar naar huis. Dan 
maar geen Vormsel. Geen God. Gewoon 
zoals veel andere jongens en meisjes.

Misschien denk je “God dat is moeilijk”, 
dan is dat helemaal niet erg. Maar dan 
wil je misschien wel meer weten. Dan zit 
je goed.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
En? Wil je meedoen? Dan ook nieuwsgierig zijn.  
Aan God ff net zoveel tijd besteden als aan je gedownloade 
mp3’s en je ringtones.

Je weet toch ook precies wie er in het Nederlands Elftal 
speelt? Of welke de laatste nummers van Eminem of Coldplay 
zijn? Dat weet je omdat je het wilt weten.  
Even wat moeite doen dus.

De moslims hebben geen Vormsel. Hindoes ook niet. Als je ge-
vormd wordt, dan gaat het dus ook over de christelijke God. 
Over de katholieke Kerk. Ja, dat beperkt de keuze. Wie is die 
God van de katholieken?

Goeie vraag. Weet je het antwoord?

God?
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Bijbel

Heb je thuis een 
kinderbijbel?

Anders kijk je op 
internet.

- kijk naar de inhouds-
opgave

- welke zijn de 2 delen 
van de Bijbel

- over wie gaat het 
tweede deel?

Katholieke Kerk

Nee, niet dat gebouw! 
De Kerk als club van 
mensen.

• Wie staat er aan het 
hoofd?

• Hoe heet die man?

• Waar zit de  
hoofdzetel van dit 
internationale  
gezelschap?  
In welk land?

Zoek maar eens uit, 
hoe de katholieke Kerk 
in elkaar zit.

• Wat zijn apostelen?

• Wat zijn bisschop-
pen?

• Wat is een priester?
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2. Jezus !
Als je goed hebt gesurft of gebladerd in je Bijbel thuis, dan 
heb je vast iets bijzonders ontdekt.

1) Het eerste deel heet het Oude Testament. 
Dit komt precies overeen met de tijd ‘voor Christus’

2) Het tweede deel heet het Nieuwe Testament. Dit gaat over 
de tijd ‘na Christus’. Het jaar 0 van onze jaartelling begint 
met de geboorte van Jezus Christus. Bijzonder?

Blijkbaar wel, want als we Jezus zó belangrijk vinden dat we 
er zelfs onze jaartelling van laten afhangen… We zeggen van 
niemand anders die ooit heeft geleefd: “het jaar tweeduizend-
en-zoveel na Jan Janssen”! 

We hoeven jullie natuurlijk niet te vertellen wanneer we de 
geboorte van Jezus vieren …

Ben jij belangrijk omdat je geboren 
bent? Nee, want dan ben je er wel, 
maar je hebt nog niets gepresteerd. 
Jezus werd pas een beetje bekend 
toen Hij ongeveer 30 was. Een volwas-
sen man. Nadat Jezus gedoopt was, 
begon Hij rond te trekken door Israel 
en te preken. 

Wat kwam Hij de mensen vertellen? 
Juist ja: wat heel veel mensen wel we-
ten: ‘dat je goed moet zijn voor elkaar.’ 

Maar héél bijzonder was hoe Hij sprak over God. De God van 
Israel (uit het Oude Testament) noemde Hij nu ‘VADER’. Hij 
leerde de mensen dat God heel dichtbij de mensen is. Dat wij 
God mogen aanspreken met Onze Vader.  
Ja, dat beroemde gebed hebben we ook van Jezus geleerd. 
Dat gebed kennen we toch …?

Toen een van zijn apostelen Jezus vroeg: “Laat ons de Vader 
zien”, zei Jezus: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” 

Jezus sprak ook over de heilige Geest. Hij maakte duidelijk dat 
de éne God tegelijk Vader, Zoon (Jezus) en heilige Geest is. 

Dat was bijzonder en helemaal nieuw!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Was iedereen blij dat Jezus over God kwam vertellen?

Nee dus. Er waren mensen die Hem echt niet zagen zitten. 
Zelfs niet toen Jezus wonderen deed en mensen genas. Het 
werd zo erg dat ze Hem wel wilden vermoorden. Wat dus ook 
gebeurde. Weten we ook hoe?

Was dat dan het einde van het avontuur? Dood en begraven, 
zand erover? Dan zouden we hier nu niet bij elkaar zitten, 
dan was Jezus al lang weer vergeten. 

In de Bijbel vinden we het verslag van de 
apostelen (Jezus’ 12 bijzondere leerlin-
gen) die verklaren dat Jezus uit de dood 
opstond en aan hen verscheen. Je kunt 
dat aannemen of niet. Maar christenen 
geloven dat Jezus is VERREZEN, dat wil 
zeggen: opstond uit het graf. Weet je ook 
wanneer we dat vieren?

Dat is dus het allerbelangrijkste van Je-
zus’ leven. Dat Hij de dood overwon. De 
mensen die dat geloven bleven bij elkaar, 
ze gingen een gemeenschap vormen. Die 
club bij elkaar noemen we de KERK.

Jezus, een verlosser?
Wat hebben wij mensen nu nog aan al die verhalen van Jezus? 
Is het leuk om dat allemaal te horen? Nou nee. Eerlijk is eer-
lijk: er zijn spannender boeken. Harry Potter maakt meer mee 
dan Jezus.

Waarom blijven we dan samen steeds maar al die bijbelver-
halen lezen? Waarom blijven we elke keer maar naar de kerk 
gaan?

Harry Potter vecht op zijn eigen manier tegen het kwaad in 
de toverwereld. Maar dat is niet echt.

Wat wél echt is, is het kwaad overal om ons heen. Ontzettend 
veel mensen zijn ongelukkig. Waar komt dat door? Er is kwaad 
waar niemand iets aan kan doen. Maar er gebeurt ook een 
hoop ellende omdat mensen elkaar dat aandoen.

Is God daarvan de schuld? Nee, juist niet. God heeft de we-
reld goed gemaakt, maar de mensen maken er vaak een potje 
van. Elke mens is vrij om de gave van de schepping goed of 
verkeerd te gebruiken. Sommigen maken het heel bont. Ande-
ren iets minder.
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Maar wie is er he-le-maal goed, zonder óóit iets verkeerd te 
doen?

Hoe vocht Jezus tegen het kwaad? Met wapens en geweld? 
Nou nee. Dat was niet zijn stijl. Jezus is meer van de liefde. 
Met liefde de haat overwinnen. God, zijn Vader, heeft verdriet 
van alle kwaad van de mensen. We noemen dat ‘ZONDE’, als 
mensen tegen de wil van God in gaan.

Maar gaat God de mensen daarom streng straffen? Nou nee. 
Dat is ook niet wat een vader graag doet, al lijkt het soms no-
dig. Maar God wil liever zonden vergeven.

Dat Jezus aan het kruis moest sterven was dan ook niet een 
‘ongelukje’ of een vorm van zinloos geweld. Jezus gaf zijn 
leven zelf, voor de mensen die zonde hebben gedaan. Toen 
en nu. We noemen dat zijn OFFER. Omdat Hij zoveel van ons 
houdt, gaf Hij ons alles, zijn leven, tot zijn laatste druppel 
bloed. Juist ja, ook voor jou, voor alles wat jij ooit verkeerd 
kan doen.

En omdat Jezus uit de dood kon verrijzen na zijn offer, kun-
nen ook wij na dit leven, als we dood zijn, bij God komen. We 
noemen dat de HEMEL. Dat betekent zoiets als: voor altijd ge-
lukkig zijn. Niet dood blijven. Ken je mensen die dat geloven?

Waarom blijven we elke keer naar de kerk gaan?

Misschien herken je wat je vier jaar geleden hebt geleerd 
bij de eerste communie. Als we naar de kerk gaan, vieren we 
meestal de EUCHARISTIE. De maaltijd met Brood en Wijn, die 
LICHAAM EN BLOED van Jezus worden; de Hostie die we ont-
vangen. Waarom doen we dat? 

In de Eucharistie vieren wij de overwinning van Jezus op alle 
kwaad, de zonde en de dood. Het allerbelangrijkste. Jezus 
heeft ons als Kerk gezegd dat we dat moeten blijven doen.

Als je de COMMUNIE ontvangt, krijg je het Lichaam van 
Christus. Je zegt ‘Amen’ omdat je gelooft in Jezus die je zon-
den vergeeft, en de God is die naar je toekomt.

Misschien heb je een 
oma of opa gehad die 
dood is en bij wie je in 
de kerk bent geweest 
na het overlijden.

Zonde

Offer

Hemel

Eucharistie

Communie
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Lees …

… het verhaal van de 
Verloren Zoon in Lukas 
15, 11-32.

Wat  is …?

• Witte Donderdag

• Goede Vrijdag

• Pasen

• Hemelvaart

• Pinksteren

WJD …

Zoek op internet naar 
wereldjongerendagen.

• In welke steden  
hebben deze  
plaatsgevonden?

• In welke stad en in 
welk jaar vinden ze de 
volgende keer plaats?
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3. Geloven = cool
In een vormselviering zei een vormeling:

“Ik wil best geloven en bij de Kerk horen. Maar vaak vind ik 
het moeilijk om te geloven. Ik hoop dat het Vormsel me daar-
bij helpt.”

Heb je ooit het gevoel dat je de enige bent die nog iets met 
God wil? Dat je bijna stom bent als je het Vormsel wilt doen? 
Hoeveel jongens en meisjes uit je klas doen nog mee? Hoeveel 
niet?

Je Vormsel doen is misschien niet cool. Vertel je aan je vrien-
den en vriendinnen dat je nu met dit boekje bezig bent? Of 
denk je: “ik zeg maar niks dan word ik ook niet gepest…”

Het is waar. Hier in Nederland doen we net of het gewoon 
en stoer is om niet te geloven in God. Om net te doen alsof 
Hij niet bestaat. En dat werkt besmettelijk. Mensen zijn kud-
dedieren. We doen mee met de mode. We vinden wat iedereen 
vindt.

Of … durf jij een eigen keuze te maken? Te luisteren naar de 
muziek die jij leuk vindt, ook als die niet in de Top40 staat? Of 
om niet mee te doen met de rottigheid van anderen? Nee zeg-
gen als klasgenoten met sigaretten, of misschien al met wiet 
aankomen?

Dan kun je misschien ook je eigen keuze maken als we het 
hebben over God. Zelf zeggen wat je ervan vindt, en niet na-
praten wat anderen zeggen, of omdat het van thuis zogenaamd 
moet. Niks moet.

Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is om te gelo-
ven. En nog veel minder makkelijk om te blijven geloven als je 
straks naar de middelbare school gaat. Het voor sommigen net 
als met het geloof in Sinterklaas. Eerst helemaal er in geloven 
en opeens is het over. Dat God geen sprookje is zoals Sinter-
klaas… ja, dat moet je maar aannemen.

Een van de redenen waarom we een Kerk hebben, is: omdat je 
nooit in je eentje kunt blijven geloven. Iedereen moet zijn/
haar eigen keuze maken. Maar dat doe je niet helemaal alleen.

Weet je hoeveel mensen er in de hele wereld bij de katholieke 
Kerk horen? Een miljoen? Kom nou! Een Miljard dan? Komt in 
de richting. In 2007 waren het er 1.150.000.000. En dat wordt 
niet minder.

Rooms-katho-
lieke Kerk: 1,15 
miljard mensen
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Hoezo is geloven niet cool? Je bent echt niet de enige…

In Augustus 2011 waren er in Madrid 
meer dan een miljoen jongeren bij elkaar 
om het geloof in Jezus Christus te ver-
diepen, te delen, te vieren. Paus Benedic-
tus XVI was er ook. 

Wie staat er nu voor schut? De stoere 
jongen of meid in je klas die denkt in 
haar eentje nergens in te geloven? Of 
jij, als je meedoet met die miljoenen die 
enthousiast zijn voor God, Jezus en de 
Kerk?

Hoe moet dat, geloven?
Bij je Vormsel ga je bewust kiezen voor God en Jezus Chris-
tus. Die keuze betekent, dat je van nu af belooft zo goed mo-
gelijk te leven zoals Jezus dat ons leert. Het is het beginpunt 
van je eigen leven als christen. Je familie (en andere mensen) 
zullen je wel blijven helpen, maar je moet het nu toch zelf 
gaan waarmaken.

In de Vormselviering spreek je zelf een belofte uit. Het is de-
zelfde belofte die jouw ouders voor jou deden bij jouw Doop-
sel. Nu zeg je zelf de doopbelofte opnieuw.

Daarom nu eerst een vraag: wat is geloven?
Geloven is: dingen aannemen die je nooit helemaal kunt be-
grijpen. We noemen dat:

MYSTERIES of GEHEIMEN. Over mysteries kun je je hele le-
ven lang nadenken, maar je kunt het nooit helemaal begrijpen. 
Daarom is een mysterie ook iets anders dan een RAADSEL. 
Een raadsel kun je oplossen. Als je goed studeert of veel na-
denkt kun je een raadsel oplossen.

Raadsels kunnen door wetenschappers worden opgelost. Soms 
duurt het een paar eeuwen, maar op een dag komt men bij de 
oplossing. Zo hebben de mensen grote uitvindingen gedaan, en 
heel veel ziektes genezen.

Mysteries kunnen wetenschappers nooit oplossen. Wat is 
‘liefde’ of ‘vriendschap’? Je weet dat het bestaat, maar wat 
het is... dat kun je nooit helemaal ontdekken. Wat is ‘denken’? 
Je weet dat je kunt nadenken, maar probeer het maar eens te 
pakken en in een doosje te stoppen! 

Mysterie
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De mens is eigenlijk één groot mysterie. Je weet er iets van, 
maar wie je bent, weet je nooit helemaal!

Als je dus gelooft in dingen die je niet helemaal kunt snappen, 
is dat niet soft. Je bent alleen maar slim. Je hebt in de gaten 
dat er in de wereld mysteries zijn, en je vindt het spannend 
om daar mee bezig te zijn. Het is helemaal niet cool om net 
te doen alsof je alles kunt begrijpen...

Hoe moet dat, geloven? Niet door alles te willen begrijpen. Dat 
is geen geloven. Wel door ergens voor te kiezen en te zeggen: 
“ik neem dat aan, ik sta er achter.”

Geloven maak je dus niet zelf. Je maakt niet je eigen pakket. 
Je gaat niet met de Kerk om als met een supermarkt – we 
gooien niet in de wagen wat we zelf willen.

Daarom sluiten we aan bij het geloof van die 1,1 miljard. De 
katholieke Kerk heeft onder leiding van Paus en bisschoppen 
al heel lang geleden een lijst gemaakt van de dingen die alle 
katholieken samen geloven. Het zijn de 12 belangrijkste punten 
(‘artikelen’ genoemd). Dat noemen we de GELOOFSBELIJDENIS. 

Het is goed om die geloofsbelijdenis van buiten te kennen. Het 
belangrijkste in de geloofsbelijdenis zijn de punten over de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Tijdens de Vormselviering 
wordt jullie gevraagd of jullie deze 12 artikelen geloven. Je 
zegt dan “Ja, dat geloven wij.”

1.  Ik geloof in God, de almachtige VADER,  
    Schepper van hemel en aarde, 
2.  en in Jezus Christus, zijn enige ZOON, onze Heer, 
3.  die ontvangen is van de Heilige Geest,  
    geboren uit de maagd Maria; 
4.  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
    is gekruisigd, gestorven en begraven; 
5.  die nedergedaald is ter helle,  
    de derde dag verrezen uit de doden; 
6.  die opgestegen is ten hemel;  
    zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
7.  Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
8.  Ik geloof in de HEILIGE GEEST, 
9.  de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, 
10. de vergeving van de zonden, 
11. de verrijzenis van het lichaam, 
12. en het eeuwig leven. Amen.

GELOOFS-
BELIJDENIS
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• Bestaan er vierkante cirkels?

• Wie is de dader van een moord?

• Is Jezus is uit de dood verrezen?

• Hoe kunnen we griep genezen?

• Kan water branden? geloven is cool

• Hoe komt het dat je iemand aardig vindt?

• Waarom is er armoede in onze wereld?

• Waarom moeten alle mensen doodgaan?

• Ik zeg altijd eerlijk wat ik van iets vind.

• Ik sla terug als iemand mij slaat.

• Ik vertel nooit geheimen van anderen door.

• Ik lach kinderen met een andere huidkleur uit.

• Ik geef mijn vriendinnen ook wat als ik een zak drop 
heb.

• Ik speel graag de baas over anderen.

• Ik houd mijn mond als andere kinderen gepest wor-
den.

• Ik laat mijn vriendinnen nooit vallen.

Raadsels of 
mysteries of 
onzin?

Zeg bij de volgende 
zinnen: raadsel, 
mysterie of onzin...

De weg van 
Jezus of 
niet...

Zeg van de volgende 
zinnen of het de 
weg van Jezus is of 
niet...
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4. De heilige Geest
Al geloof je in God, is het daarom makkelijk vol te houden 
in de Kerk? Met al die moeilijke dingen, zoals die twaalf ge-
loofsartikelen? Je staat er niet alleen voor. Samen met de 1,15 
miljard, weet je wel.

Maar doet God er zelf ook nog iets aan? Is het alleen iets van 
ons die tegen Hem aan geloven of tegen Hem aan praten? Als 
we het moeilijk hebben, helpt God dan ook nog een beetje?

Het Vormsel - zeggen we - geeft de HEILIGE GEEST.

Wat is dat: de heilige Geest? Dat we een heilig boontje moe-
ten worden? Dat we geestige mensen worden? Of is dat ook 
weer zo’n mysterieus geloofspunt?

Inderdaad, als je ff terugbladert naar bladzijde 12 vind je bij 
artikel 8 ‘Ik geloof in de heilige Geest’. 

Overheen gelezen? Geen probleem. Hou even vol. Dan helpen 
we je te ontdekken wat dit geheimzinnig geschenk van God bij 
je Vormsel is.

De Geest in het leven van Jezus
Al voordat Jezus geboren werd
De engel Gabriel kwam binnen bij Maria en zei: “Vrees niet, 
Maria, want u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger 
worden en een zoon ter wereld brengen, die U Jezus moet 
noemen. Hij zal een groot man zijn. Hij zal Zoon van de Aller-
hoogste worden genoemd. Hij zal voor eeuwig koning zijn over 
het huis van Jakob. Aan zijn koningschap zal nooit een einde 
komen.” “Maar hoe zal dat gebeuren?”, zei Maria tegen de 
engel. “Ik heb geen man.” De engel antwoordde: “DE HEILIGE 
GEEST zal over U komen, en de kracht van de Allerhoogste zal 

U overschaduwen. Daarom zal het kind 
heilig genoemd worden, Zoon van God.”

Evangelie  
volgens Lukas,  
hoofdstuk 1
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Toen Jezus gedoopt werd
Nadat Jezus door Johannes gedoopt was in de Jordaan kwam 
Hij uit het water omhoog. En zie, de hemel opende zich boven 
Hem en Hij zag de GEEST VAN GOD in de gestalte van een 
duif uit de hemel op Hem neerkomen. En er klonk een stem uit 
de hemel die zei: “Dit is mijn geliefde Zoon. In Hem vind Ik 
vreugde.”

Tijdens het leven van Jezus
Nog helemaal vol van de HEILIGE GEEST keerde Jezus terug 
van de Jordaan. Hij bleef veertig dagen lang in de woestijn, 
nog vervuld van de Geest. De duivel stelde Hem daar op de 
proef. Toen de duivel alles had geprobeerd, bleef hij voorlopig 
uit de buurt van Jezus.

Jezus ging terug naar Galilea in de kracht van de GEEST. Hij 
werd beroemd in heel de streek. Hij preekte in de synagogen 
en werd door iedereen op handen gedragen. Eens kwam Hij 
ook in Nazaret, waar Hij opgegroeid was. Zoals het hoorde 
ging Hij op de sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor 
te lezen, en moest lezen uit de profeet Jesaja. Hij opende het 
boek en vond de plaats waar geschreven staat: “De GEEST 
VAN DE HEER rust op Mij. Hij heeft mij gezalfd om aan armen 
het evangelie te brengen en om aan gevangenen vrijlating aan 
te kondigen, en aan blinden dat zij weer kunnen zien...

De Heilige Geest
De bijbelteksten laten zien, dat Jezus vol is van de Heilige 
Geest.

De Geest is er voor Jezus geboren wordt. Hij is erbij als Je-
zus gedoopt wordt. Hij is bij Hem in alles wat Jezus doet. De 
Geest stuurt Jezus en laat Hem de dingen doen die Hij moet 
doen. Alle wonderen die we van Jezus kennen, doet Hij omdat 
de Geest in Hem werkt...

Als we dus aan God denken, denken we aan drie personen:

• God is onze Vader. 
• God is de Zoon, Jezus die we kennen  
  en die als mens onder ons heeft geleefd. 
• God is de heilige Geest, die in Jezus was.

Daarom beginnen we als we bidden of in de kerk zijn altijd 
met het kruisteken: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen”.

Evangelie  
volgens Matteus 
hoofdstuk 3

Evangelie  
volgens Lukas,  
hoofdstuk 4
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Dat is leuk, een God met drie verschillende namen (‘personen’ 
noemen we dat in de Kerk). Maar wat hebben wij daar aan bij 
het Vormsel? Let op!

De Heilige Geest is niet uit onze wereld weg. Jezus is opge-
stegen naar de Hemel. Zijn Geest heeft Hij bij ons gelaten.

Daarom is het Evangelie méér dan de herinnering aan een 
mooi levensverhaal.

Daarom kan jij die Geest ook nog krijgen. Bij het Vormsel.

Jezus belooft de Geest
Bij het Laatste Avondmaal zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Ik 
moet heengaan en voor u een plaats klaarmaken. Maar Ik zal 
de Vader vragen u een andere Helper te geven, die voor altijd 
bij u zal zijn, de Geest van de waarheid. Ik zal u dus niet 
verweesd achterlaten. Dat is wat ik u wilde zeggen, nu ik nog 
bij u ben. De Helper die de Vader u in mijn naam zal zenden, 
de HEILIGE GEEST, zal u in alles onderrichten. Hij zal u alles 
laten begrijpen wat ik u heb gezegd.”

De Geest wordt gegeven
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle apostelen op 
één plaats bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een ge-
luid alsof er een hevige wind opstak, en het hele huis waar zij 
waren was er mee gevuld. Er verschenen tongen van vuur, die 
zich verspreidden en op ieder van hen neerkwamen. Zij raak-
ten allen vol van de HEILIGE GEEST en begonnen te spreken 
in vreemde talen, net zoals de Geest hun ingaf. Toen dat geluid 
te horen was, kwam de menigte voor de deur bij elkaar.

Maar alle mensen raakten in verwarring, omdat iedereen hen 
in zijn eigen taal hoorde spre-
ken. Zij vroegen zich af: ‘Maar 
zijn dat geen Gallileëers die 
daar spreken?’ Hoe kan het 
dan, dat zij de taal van onze 
geboortestreek spreken?’ Ze 
waren verbaasd, en ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wat heeft dit te 
betekenen?’

Evangelie  
volgens Johannes, 
hoofdstuk 14

Handelingen  
van de Apostelen, 
hoofdstuk 2:

Pinksteren
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De Geest werkt ook echt
Na Pinksteren gingen de apostelen heel anders leven. Ze wa-
ren bezield door dezelfde Geest waarmee Jezus bezield was. 
Ze waren GEVORMD, dat wil zeggen: helemaal OMGEVORMD 
VAN BINNEN. Ze zagen er nog hetzelfde uit, maar in hun hart 
waren ze net als Jezus. Waar bleek dat uit?

“De apostelen en de gelovigen bleven bij elkaar en deelden al-
les onderling. Ze verkochten alles wat ze bezaten en verdeel-
den dat, zodat iedereen genoeg had. Trouw gingen ze dagelijks 
gingen naar de tempel, bleven eensgezind, en braken het 
brood bij iemand aan huis. Ze aten samen, blij en eenvoudig 
van hart. Ze loofden God en alle mensen waren op hen ge-
steld. De Heer zorgde er voor, dat de gemeenschap dagelijks 
groeide: steeds meer mensen gingen geloven”.

De leerlingen waren andere mensen geworden:

• Alles delen met elkaar en weggeven aan de armen. 
• Eensgezind: geen ruzie onderling. 
• Vieren de eucharistie (brood breken). 
• Iedere dag naar de kerk. 
• Blij en opgewekt leven.

En daarom konden ze ook wonderen doen, net als Jezus had 
gedaan:

Op een keer gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Daar 
lag een man, die zijn hele leven verlamd was. Hij vroeg om een 
aalmoes. Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik 
heb, geef ik U: in de Naam van Jezus Christus de Nazoreeër, 
sta op en loop.’ Hij pakte zijn rechterhand vast en trok hem 
overeind. Er kwam 
meteen kracht in 
zijn voeten en en-
kels. Met een sprong 
ging hij staan en hij 
liep...

Handelingen  
van de Apostelen, 
hoofdstuk 2

Handelingen  
van de Apostelen, 
hoofdstuk 2
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5. De heilige Geest, 
de Helper
Je staat er niet alleen voor.  
Makkelijk gezegd. Geloven is hartstikke moeilijk.  
En om zo te leven als Jezus, dat gaat echt niet vanzelf.

Daarom word je ook gevormd. Het woord ‘vormen’ komt niet 
van het woord ‘vorm’ alsof je een bepaalde vorm krijgt. Het is 
eigenlijk een oudnederlands woord: ‘fermen’. Je wordt ‘ferm’ 
gemaakt, dat betekent: sterk.

Het is zoals Jezus je belooft: je krijgt de heilige Geest, de 
HELPER.

Moeder Teresa
Dat de Helper mensen kan INSPIREREN om geweldige dingen 
te doen, zien we bijvoorbeeld in het leven van Moeder Teresa. 
Nooit van gehoord? Dan wordt het tijd. Had je net op Internet 
gekeken wat voor iemand zij was? Dan weet je al een beetje 
wat er komt.

Moeder Teresa werd geboren in 1910 in Skopje. In 1997 over-
leed ze in Calcutta. Wat maakt haar leven zo bijzonder?

Als jonge vrouw wilde ze al kloosterzuster worden. Ze werd 
lerares aardrijkskunde. Saai. Niet erg inspirerend. Ze voelde 

dat ze méér moest doen. Daarom vertrok 
ze naar India. Na wat omzwervingen wist 
ze op een bepaald moment: ik moet gaan 
leven voor de allerarmsten op aarde, de 
mensen die in Calcutta op straat liggen.

Calcutta, om het even te weten, is een 
miljoenenstad in India. Mensen die daar 
arm zijn, worden arm geboren en sterven 
als ratten in de goot. Niemand kijkt naar 
ze om. Een leven is daar niks waard. Ben 
je ziek? Jammer, dan ga je maar dood in 
de modder, opgevreten door de ratten.

Moeder Teresa was de eerste die wél 
naar deze mensen omkeek. Een arme is 
ook een mens. Juist deze mensen hebben 
meer liefde nodig dan iemand die alles al 
heeft.
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Moeder Teresa ging die liefde geven. Hoe deed ze dat? Samen 
met enkele medezusters richtte ze een opvanghuis en zieken-
huis op voor deze stakkers. Niet dat ze altijd beter konden 
worden. Sommige mensen waren te ziek om beter te worden. 
Maar dan konden ze in ieder geval menswaardig sterven. Met 
wat eten in de buik. Met een warme hand die je helpt…

Om dit werk kreeg Moeder Teresa in 1979 de Nobelprijs voor 
de vrede. Omdat het misschien maar een druppel op de gloei-
ende plaats is. Maar overal waar mensen liefde geven, ontstaat 
iets van vrede.

Hoe hield Moeder Teresa dit vol? Wij zouden dat leven waar-
schijnlijk geen dag volhouden! Waarom ging ze dat doen? Wat 
dreef haar?

In het leven van Moeder Teresa werkte de Helper, de heilige 
Geest. Het was Jezus die haar leerde zo te leven… en Hij gaf 
de kracht om het ook te doen. Een van de manieren voor Moe-
der Teresa was: veel bidden. Bidden dat God de armen én jou 
helpt om de liefde waar te maken.

Dat noemen we nu: een ‘geïnspireerd’ leven, vol van de heilige 
Geest.

Een woord van Moeder Teresa:
De vrucht van stilte is het gebed 
De vrucht van het gebed is geloof 
De vrucht van het geloof is liefde 
De vrucht van liefde is dienstbaarheid 
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Vrede
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De Gaven van de Geest
De heilige Geest zorgt er voor dat je bepaalde dingen kunt. 
Hij geeft jou zeven ‘talenten’ die je zonder de Geest niet had. 
We noemen die: de GAVEN VAN DE GEEST.

Als je straks gevormd wordt, bidt de bisschop of de priester 
die jou vormt (in de viering) een gebed, waarin wordt ge-
vraagd dat je die gaven krijgt:

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt 
uw dienaren herboren doen worden uit het water en de Hei-
lige 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 sterk-
te, de Geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. 
Door Christus onze Heer. Amen.”

Dat betekent: “herboren uit water en Heilige Geest’: 

dat is het Doopsel

De ‘Trooster’ is hetzelfde als de ‘Helper’.

De zeven gaven:

• Wijsheid 
• Verstand 
• Inzicht 
• Sterkte 
• Kennis 
• Ontzag 
• Liefde voor uw Naam

Als je de zeven gaven van de Geest hebt 
gekregen, is dat heel nuttig voor jouw 
leven. Wat betekenen de zeven gaven?

Wijsheid en verstand
Jammer, maar deze gaven betekenen niet dat je nu zonder 
huiswerk en studeren slim kunt worden. Het gaat over wat 
anders.. Je leert wat belangrijk is in het leven en wat niet. Je 
gaat beter nadenken bij wat je doet. Je laat je niet zomaar 
meeslepen door vooroordelen, woede, jaloezie of haat. Je 
krijgt meer begrip voor wat andere mensen doen, ook al heb 
je er zelf last van. Je krijgt meer geduld met anderen. Je 
veroordeelt een ander minder snel als hij iets verkeerd doet. 
Je gaat dus meer leven zoals Jezus dat deed en ons vertelde 
in het evangelie. Als je dat doet, ben je wijs en verstandig...
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Inzicht en sterkte
Inzicht en sterkte horen bij elkaar. Als je ‘in-zicht’ hebt, kun 
je bij jezelf en andere mensen ‘in-kijken’, dat betekent: je 
ziet hoe iemand écht in elkaar zit.

Maar het betekent ook dat je jezelf beter leert kennen. Je 
weet wat je sterke en je zwakke kanten zijn. Als je daar goed 
mee omgaat, ben je zelfverzekerd. Je laat je niet zomaar 
ompraten. Je bent niet zo afhankelijk van wat andere mensen 
zeggen. Je hebt een overtuiging. Je staat ergens voor... en dat 
is heel hard nodig om te blijven geloven en niet mee te doen 
met de domme dingen die mensen om je heen soms verzinnen. 
Je staat sterk tegen alle kwade dingen waarin mensen je vaak 
willen meeslepen. Het is een soort ‘zelfverdediging’, maar dan 
in jezelf.

Kennis, ontzag, liefde voor Gods Naam
Deze drie gaven hebben te maken met de manier waarop je 
met God omgaat. 

Kennis is: je weet (een beetje) wie God voor je is. Je gelooft 
in God, en kent het geloof van de kerk. 

Ontzag is een ander woord voor: ‘eerbied’.

Als je weet hoe groot en machtig God is, dan ken je je plaats. 
Je hoeft je voor God niet groter te maken dan je bent. Dat 
doe je ook niet als de Koningin op bezoek komt! Maar eerbied 
is iets anders dan ‘angst’. God is wel groot, maar Hij houdt 
veel van ons allemaal. Daarom mogen wij ook van God houden...
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Bidden door de Geest
Als je nu kijkt naar de zeven gaven van de Geest en het le-
ven van Moeder Teresa. Denk je dat zij het harde leven bij de 
armen in Calcutta zonder de zeven gaven had gekund?

Maar er is nog iets meer. Moeder Teresa was iemand die heel 
veel bad. En dat heeft ook te maken met de heilige Geest. Als 
de Geest in ons woont, hebben we niet alleen zeven hele prak-
tische gaven en talenten om mee te leven, maar hebben we 
ook nog iets anders.

We kunnen BIDDEN
Bidden is niet gemakkelijk. Heel vaak weten mensen niet wat 
ze moeten zeggen. En als er niet snel antwoord komt, houden 
ze er maar mee op. “Het werkt toch niet”, zeggen ze dan.

Bidden is als een stekker en een stopcontact. Als de stekker 
niet past op het stopcontact, zit je lelijk te kijken met je ap-
paraat. Er is wel stroom, alleen je kunt er niet aankomen. Er 
gebeurt dus niets. Als je wilt bidden, moet er contact zijn, net 
als bij de elektriciteit.

Bidden is: PRATEN MET GOD. Als je geen contact hebt, zit 
je maar een eind in de ruimte te kletsen. Dan is het alsof je 
alleen met de stekker in je hand zit. Dan gebeurt er niets, en 
heb je het gevoel dat God niet luistert, of heel ver weg is.

Luister maar eens wat de apostel Paulus zegt:

Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinde-
ren van God. De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een 
van slavernij, die u vrees zou aanjagen. U hebt een Geest van 
kindschap ontvangen, die ons laat uitroepen: “Vader”. De Geest 
komt namelijk onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet 
eens hoe wij moeten bidden. Maar de Geest zelf spreekt in 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En God die de harten 
doorgrondt, weet wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor ons 
naar Gods bedoeling.

In die Geest heeft Jezus ons ook het ONZE VADER geleerd. 
Met de hulp van Heilige Geest kunnen we God “Vader” noemen.

Wij vinden het soms zo moeilijk als we zelf willen bidden. We 
weten niet goed wat we moeten zeggen. Dat is ook niet erg.

Ga maar gewoon door. God luistert tòch. De Geest zorgt wel 
dat onze woorden aankomen op de plaats van bestemming ...

Brief van Paulus 
aan de Romeinen, 
hoofdstuk 8
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Een eigen 
gebed?

Als je goed nadenkt, 
zijn er zeker dingen 
die voor jou belang-
rijk zijn, dingen die 
je mooi vindt, of 
dingen die je moei-
lijk vindt; dingen die 
je God zou kunnen 
vertellen of vragen; 
vragen voor jezelf of 
voor een ander die 
het nodig heeft.

Maak een gebed 
met je eigen woor-
den. 

Als je met God 
praat, kun je altijd 
je eigen woorden 
gebruiken. God zou 
het niet anders 
willen!
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6. Vormsel- 
sacrament
Na de Doop (stap 1) en de Eerste Communie (stap 2), ga je nu 
het Vormsel (stap 3) ontvangen.

Je ouders hebben destijds gekozen om je te laten dopen. Nu 
kies je zelf of je daarmee verder wilt gaan. Maar het is niet 
alleen jouw keuze. God kiest nu voor de derde keer voor jou.

Toen je gedoopt werd, heeft God tegen je gezegd: “Ik ben nu 
jouw Vader, en jij bent mijn kind.” Maar dat wist je nog niet.

Toen je de eerste communie deed, zei God tegen jou: “Kind, Ik 
blijf altijd bij je.” Jezus kwam in jouw hart en elke keer als 
je ter communie gaat, komt Jezus opnieuw bij je.

Nu je gevormd gaat worden zegt God tegen jou: “Kind, ik 
schenk je mijn Geest.”

Als God in een mensenleven zo duidelijk een keuze maakt voor 
ons, dan zeggen we: we vieren een sacrament. Het Vormsel is 
een SACRAMENT, zeggen we. Wat is dat?

Sacramenten zijn tekenen die je ‘GENADE’ geven (nog zo’n 
moeilijk woord). Tekenen die ons, de mensen, weer dichter bij 
God brengen. Tekenen waarin je Jezus Christus ontmoet. 

Sacramenten zijn door Jezus zelf aan ons gegeven. Er zijn ze-
ven sacramenten. Ze zijn aanwezig op belangrijke punten van 
je leven: bij ontstaan en groei, bij genezing en bij levenskeuze.

1. Drie sacramenten om te beginnen.
Je wordt helemaal lid van de Kerk door drie sacramenten.

• Als eerste word je gedoopt. Bij de doop 
word je begoten met water in de naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Daarmee is je leven eens en voorgoed 
gestempeld door God. Je krijgt een nieuw 
leven met Jezus Christus.

• Het doopsel wordt afgemaakt door ‘het 
zegel van de heilige Geest, de gave Gods’. 
Dat noemen we het vormsel.

Sacrament

Genade
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• Het belangrijkste sacrament is de eu-
charistie. Op de avond voor Hij ging ster-
ven gaf Jezus aan zijn leerlingen brood 
en wijn. “Dit is mijn Lichaam. Dit is mijn 
Bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis”.

Daarom neemt een priester ook nu nog 
brood en wijn, leest de Bijbel en gedenkt 
biddend Jezus’ dood en verrijzenis. Chris-
tus komt dan echt in ons midden: zijn 
Lichaam en Bloed. Jezus wil jouw voedsel 
zijn. Je mag ‘ter communie’, dat betekent: 
gemeenschap vormen met Jezus en de 
Kerk.

2. Twee sacramenten van genezing.
Behalve de eucharistie zijn er nog twee sacramenten die je 
vaker kunt ontvangen, en die je genezen of vergeven.

• Als je weet dat je zonde hebt gedaan (en wie doet dat 
niet?), en je denkt aan God die zo goed is, dan wil je terug 
naar God. Je ‘bekeert je’, dat wil zeggen: je keert je naar 
God toe en keert je af van het kwaad. Met spijt in je hart 
vertel je de priester je misstappen en belooft om het beter 
te doen. Dan ben je klaar om het sacrament van Boete en Ver-
zoening te ontvangen: de priester vergeeft in naam van Jezus 
je zonden, en jij maakt je fouten weer goed.

• Wanneer een christen heel erg ziek is, kan een priester hem 
de ziekenzalving geven. Terwijl hij bidt om genezing en ver-
geving wordt de zieke gezalfd met heilige olie. Jezus Christus 
die weet wat lijden is, komt bij de zieke, en geeft hem kracht 
om beter te worden of (als iemand niet meer beter kan wor-
den) in vrede te sterven.

3. Twee sacramenten van levenskeuze.
Een mens kan natuurlijk besluiten zich aan niemand te binden. 
Lekker single. Of elke keer een nieuwe relatie… En anders?

• Als man kun je je binden aan God door de wijding tot pries-
ter. Je wordt dan gewijd en gezonden om de mensen te leren 
van Jezus te houden, ze te helpen bij hun leven.

• Als je als man en vrouw van elkaar houdt en bij elkaar wilt 
blijven, sluit je met elkaar het sacrament van het huwelijk. Je 
wordt een gezin, maakt elkaar gelukkig en misschien krijg je 
wel kinderen.
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7. Vriend van God
De vorige keer hebben we gezien, dat Doopsel en Vormsel 
betekenen: 

Jij kiest voor God en je probeert te blijven geloven.Jouw keu-
ze is een ‘vriendschapsverklaring’ van jouw kant aan God...

Die keuze van jou wordt beantwoord. In het Doopsel werd je 
kind van God. Nu word je langzaam volwassen, en nu bij het 
Vormsel word je ‘vriend’ van God. Niet kinderachtig ‘vriendje’ 
zijn, maar vrienden voor het leven...

Iedereen weet wat vrienden of vriendinnen voor elkaar bete-
kenen.

• Als je verdriet hebt,  
  dan kun je terecht bij je vriend of vriendin. 
• Als je blij bent,  
  dan kun je dat delen met je vriend of vriendin. 
• Als je je alleen voelt,  
  zoek je het gezelschap van een vriend of vriendin. 
• Als er iets belangrijks te doen is,  
  is jouw vriend of vriendin erbij. 
• Als een vriend of vriendin iets overkomt,  
  kom je voor je hem of haar op. 
• Als er iemand is die jou goed kent,  
  is dat jouw vriend of vriendin. 
• Een vriend of vriendin mag jouw ‘geheimen’ weten.

Dat bedoelde Jezus toen Hij de dag voor zijn dood tegen zijn 
leerlingen zei:

“Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie 
heb liefgehad. De grootste liefde die iemand kan geven, be-
staat hierin, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jullie 
zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je heb gezengd. Ik noem 
jullie geen dienaars, maar vrienden, omdat ik alles wat ik van 
de Vader heb gekregen met jullie heb gedeeld. Niet jullie 
hebben Mij uitgekozen, maar ik jullie, en Ik heb jullie de taak 
gegeven eropuit te gaan ...”

Jezus heeft inderdaad de dag daarna ‘zijn leven gegeven voor 
zijn vrienden’: alle mensen van de wereld. Het teken van Gods 
vriendschap.

Jezus heeft inderdaad alles meegedeeld wat Hij van de Vader 
had ontvangen: de Geest van de Vader en de Zoon, de gave 
Gods.

Evangelie  
van Johannes  
hoofdstuk 15



27

Het teken van Gods vriendschap voor ons, is dat God ons de 
Heilige Geest geeft in het Sacrament van het Vormsel. Jij 
kiest voor Hem. Hij kiest voor jou!

Een geheimzinnig cadeau ...
Als teken van vriendschap geeft God zijn grootste geheim aan 
jou: zijn eigen Geest. Maar toch blijft dat grootste cadeau 
ook na het uitpakken een geheim, een mysterie... zoals je al 
hebt gesnapt toen we het hadden over ‘geloven’.

God laat zich kennen (‘openbaart zichzelf’) op heel veel ver-
schillende manieren, dat hebben we gezien in de Bijbel. Maar 
hoe wij ook ons best doen om het te begrijpen, nooit zullen 
we helemaal kunnen begrijpen hoe het zit.

Heel veel kunnen we ervaren door de manier waarop de Geest 
werkt:

• Als hulp om te kunnen geloven in God. 
• Als hulp in de geloofsbelijdenis van de Kerk. 
• Als hulp en kracht in de Sacramenten. 
• Als hulp in zeven gaven en in het gebed 
• Als hulp om in de wereld vruchten van liefde te brengen.

Je hebt er een goede hulp aan, en een hele goede vriend. 
Maar wie is Hij dan eigenlijk?

We kunnen Hem nooit zeker kennen of uitrekenen als 1+1=2.  
We kunnen Hem alleen beschrijven.

We hebben wel tekens die veel zeggen over wie de Geest is. 
Zo’n teken noemen we: een ‘symbool’.

Wat is een teken ?
Mensen leggen contact met elkaar. Dat doen ze door woorden, 
gebaren, aanrakingen en tekens. Een woord hoor je. Een ge-
baar zie je. Een aanraking voel je. Een teken gebruik je, als 
je iets duidelijk wilt maken, dat anders moeilijk goed over-
komt. 

Daarom gebruiken we tekens in het verkeer. Als iemand moet 
stoppen voor een kruispunt kun je een politieagent neerzet-
ten. Die kan heel hard “stop” roepen, of zijn hand opsteken, 
of je vastpakken op je fiets. Het is veel gemakkelijker om 
een verkeerslicht neer te zetten. Staat het licht op rood, dan 
weet je: “dat is het teken om te stoppen”. Zo werken alle ver-
keersborden.
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Zo werkt de scheidsrechter op het voetbalveld met zijn fluit. 
Zo werkt de leraar als hij zijn vinger voor de mond doet en 
“sssst” zegt. Het zijn allemaal tekens die andere mensen met-
een begrijpen.

Wat is een symbool?
Tekens brengen een boodschap over. Maar soms is een bood-
schap veel moeilijker dan dat ene teken kan zeggen.

Als je van iemand houdt, dan geef je een kus of een bos bloe-
men. Dat is een teken van liefde. Iedereen weet wat dat bete-
kent, maar het is niet hetzelfde als liefde. Liefde is natuurlijk 
niet in één woord, gebaar, aanraking of teken te vatten. Daar-
voor is liefde veel te groot. We weten vaak niet eens hoe het 
werkt. Toch gebruiken we bepaalde tekens. Zo’n teken voor 
iets ingewikkelds noemen we dan een “SYMBOOL”.

Er zijn ontzettend veel symbolen.

“Oranje” is het symbool voor de Koninklijke familie, voor het 
land Nederland, voor het Nederlands Elftal, voor alle nationale 
dingen.

“Water” is een symbool voor wassen, drinken en... dopen.

En zo zijn er voor de dingen van God heel veel symbolen. We 
kunnen nooit precies zeggen wie God is. Maar we hebben wel 
symbolen die iets zeggen van God.

Een paar symbolen van Jezus
Het kruis
Het kruis is natuurlijk een bekend symbool voor Jezus. Want 
Jezus stierf aan het kruis voor alle mensen.

Het teken chi-rho (p-x)
Het teken dat je hiernaast ziet staan (het ‘Chi-Rho’-teken) is 
de afkorting “Chr.” In het Grieks. Daar is de “X” de letter “CH” 
en de “P” de letter “R”.

De vis
De vis is een heel oud teken voor Jezus. De eerste christenen 
gebruikten dat teken als een geheim symbool. Het Griekse 
woord voor “Vis” is namelijk “Ichthus”. De letters van het 
woord “Ichthus” zijn in het Grieks de afkorting voor: “Jezus 
Christus, Zoon van God, de Verlosser”.
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De sacramenten

De Sacramenten zijn eigenlijk allemaal symbolen. Het water 
van de Doop, het Brood en Wijn van de eucharistie, de olie van 
Vormsel en Ziekenzalving, en alle dingen die wij daarbij doen, 
zijn allemaal symbolen voor Jezus die bij ons komt. 

Er is alleen één verschil met alle andere symbolen:  
bij de sacramenten komt Jezus echt bij ons. Bij de sacramen-
ten IS Jezus zelf in het symbool en in wat we doen ...

Symbolen van Gods Geest
De kleur rood
Rood is de kleur van de liefde. Als mensen van elkaar houden, 
geven ze graag rode rozen. Zo is het ook met de Geest: Gods 
Geest is liefde, en zet mensen aan tot liefde.

Rood is ook de kleur van bloed. Het bloed is overal in je li-
chaam, en geeft voedsel aan al je lichaamsdelen. Zonder 
bloed ga je dood. Zo is het ook met de Geest: Gods Geest 
geeft leven, en geeft voedsel en kracht op alle plaatsen waar 
je hulp nodig hebt.

Als we in de kerk dus de kleur rood zien, dan weten we: dit 
gaat om de Geest van liefde.

Vuur
Vuur geeft warmte en licht. Stel je eens voor dat er ner-
gens op aarde vuur zou zijn. Dan was alles koud en dood. Het 
was alsof de zon niet meer schijnt. Vuur is ook aanstekelijk: 
brandbare stoffen worden zelf aangestoken door vuur wat hen 
aanraakt.

Zo is het ook met de Geest: Gods Geest maakt mensen warm 
en levend.

Hij vuurt mensen aan om te leven als vriend 
van God. Hij werkt ook aanstekelijk: als Hij 
mensen aanraakt, gaan dezen ook andere 
mensen aanvuren om te leven in licht en 
warmte. Daarom dat er met Pinksteren ‘ton-
gen van vuur’ boven de hoofden van de leer-
lingen verschenen toen ze de Geest ontvingen.

Als we in de kerk het symbool van vuur of 
vlammen zien, dan weten we: dit gaat om de 
Geest die vuur en licht is.
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Adem en wind
Als mensen ademen, dan leven ze nog. Als het waait, komen 
de bomen in beweging. We zijn een land van molens. We weten 
wat de kracht van de wind is.

Al weten we precies wat er in de lucht zit (zuurstof en nog 
veel meer), niemand kan adem of wind zien. En toch kun je 
niet zonder.

Zo is het ook met de Geest: Gods Geest waait overal over de 
aarde. Je ademt Hem in. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. 
Je ziet Hem niet, maar je hebt Hem nodig om te leven of in 
beweging te komen.

Als we in de kerk spreken over het symbool van adem en wind 
(‘zien’ gaat dus niet), dan weten we: dit gaat om de Geest die 
leven en beweging is. Die de kracht heeft van een orkaan.

De duif
Vroeger, toen er nog geen postbode, telefoon, sms of internet 
waren, was het moeilijk om boodschappen snel te versturen. 
Een hele goede postbode was al vanaf de schepping: de duif. 
Een duif kan met een brief aan zijn poten heel nauwkeurig en 
heel snel van Brunssum of Heerlen naar Rome vliegen.

Zo is het ook met de Geest: Gods Geest brengt heel nauw-
keurig de boodschap van God bij ons: de bijbel, het geloof, de 
kerk, gaven en vruchten. Daarom daalde er een duif neer bij 
de doop van Jezus, en die vertelde heel precies dat ‘Jezus, de 
welbeminde Zoon van God is’.

Als we in de kerk dus het symbool van de duif zien, dan weten 
we: dat is de Geest van God, die ons nauwkeurig Gods bood-
schap van liefde brengt.

Olie
Waar gebruiken wij allemaal olie voor? Voor van alles en nog 
wat. Olie is brandstof, bescherming, medicijn, geur en voedsel 
tegelijk.

Heb je wel eens olie op een stuk papier gemorst? Dat moet je 
eens proberen. Het trekt er helemaal in, en het gaat er nooit 
meer uit.

Zo is het ook met de Geest: Gods Geest is van alles tegelijk: 
brandstof, bescherming, medicijn, en voedsel voor ons leven als 
mens. Bovendien trekt de Geest door ons hele leven, en gaat 
Hij er ook nooit meer uit.
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In de Bijbel worden alle belangrijke personen gezalfd met 
olie: koningen, priesters en profeten. Jezus wordt ook wel 
‘Christus’ of ‘Gezalfde’ of ‘Messias’ genoemd. Dat betekent 
allemaal hetzelfde in verschillende talen: Hij is ‘gezalfd’ met 
olie, ‘gezalfd’ met de Geest van God. Als we dus in de kerk 
het symbool van olie gebruiken, dan weten we: dit gaat over 
alles wat met de Geest te maken heeft.

Zeg het eens 
zelf …

Waarom kan voor 
jezelf het Vormsel 
belagrijk zijn?

Wat kan het Vorm-
sel aan jouw leven 
toevoegen?
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8. Vormsel vieren
Wat gaat er gebeuren?
In de viering van het Vormsel gebeuren er een paar dingen die 
heel belangrijk zijn.

Eerst maken jullie je keuze voor God bekend door je Doopbe-
lofte uit te spreken – de Geloofsbelijdenis.

Daarna bidt de bisschop of de priester die jullie vormt (we 
noemen hem ‘vormheer’) het gebed waarin hij bidt om de 
Trooster en Helper, die de zeven gaven aan jullie zal geven. 
Terwijl de Vormheer bidt, strekt hij zijn handen uit over jullie 
hoofden. We noemen dat de ‘Handoplegging’.

Handoplegging
“Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat het land Sama-
ria het woord van God had aangenomen, stuurden ze Petrus 
en Johannes naar hen toe. Ze gingen erheen en baden dat 
zij 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 zij hun de handen op 
en zij ontvingen de Heilige Geest”. 

Al sinds de tijd van de apostelen is de handoplegging een te-
ken waardoor de Heilige Geest wordt gegeven.

Om dat te begrijpen vergelijken we het met een paar hele 
bekende uitdrukkingen in onze taal.

We zeggen: ‘De hand op iets leggen’. Dat betekent: we willen 
iets hebben, bijvoorbeeld een briefje van tweehonderd euro 
dat op tafel ligt. Als we onze hand op dat briefje leggen, dan 
kan er niemand meer aankomen zolang wij onze hand niet 
terugtrekken. Zo is het ook met God: de Geest ‘legt de hand’ 
op ons. Wij horen bij God, zolang God zijn hand niet van ons 
terugtrekt. En zoals we God kennen, zal Hij dat nooit doen! 

We zeggen: ‘Iemand de hand boven het hoofd houden’. Dat 
betekent: we kennen iemand, en we willen geen kwaad van 
hem horen. We beschermen die ander. 

Zo is het ook met God.  
Gods Geest ‘houdt ons de hand boven het hoofd’.  
Hij beschermt ons met zijn hulp, wat er ook gebeurt.

Handelingen  
van de Apostelen, 
hoofdstuk 8
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Na de Handoplegging komt iedere vormeling naar voren, samen 
met zijn/haar ouder(s). Hij/zij gaat voor de vormheer staan, 
en die zalft de vormeling met gezegende olie (‘Chrisma’ ge-
noemd naar Christus).

Dan zegt de vormheer:

“Ontvang het zegel van de Heilige Geest, 
de Gave Gods.”

Zalving
Van alle symbolen van de Heilige Geest 
is alleen de zalving met olie voor jou te 
gebruiken in de viering. 

Door die zalving ga je dan ook heel veel 
lijken op Jezus de Christus: Je wordt 
GELIJKVORMIG aan Hem. Dat is een van 
de betekenissen van het woord ‘VORMEN’ 
in het woord ‘VORMSEL’.

Het ‘zegel’ van de heilige Geest
De vormheer zegt bij de zalving dat je het ‘zegel’ van de Hei-
lige Geest krijgt. Wat betekent dat?

Misschien ken je alleen ‘postzegels’. Daar heeft het mee te 
maken. Op oude postzegels staat meestal het hoofd van de 
koningin, net als op onze eigen euromunten. Dat de belangrijk-
ste persoon in een land daar op staat betekent: zij staat er 
persoonlijk voor in, dat die postzegel (of die munt) de waarde 
heeft die er op staat, en dat het die waarde ook hóudt.

Als God zijn zegel aan een mens geeft, dan betekent dat: de 
Geest blijft. Die mens is zoveel waard in zijn ogen, en dat 
blijft hij voor altijd.
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Het vormsel geeft kracht
Net hebben we gezegd: je wordt ‘gelijkvormig aan Jezus 
Christus bij het Vormsel’. Dat is waar.

Maar het woord “vormsel” heeft eigenlijk heel weinig te ma-
ken met het woord ‘vorm’...

Het betekent in het Oud-Nederlands en Duits eigenlijk: “fer-
men”, ‘ferm-maken’. Dat wil zeggen: kracht geven, dapper 
maken.

Het Vormsel wil jou klaarmaken om in de wereld het gevecht 
van de liefde aan te gaan. Een Gevecht? Jazeker! Niet ieder-
een zit te wachten op jouw goede daden. Niet iedereen zit te 
wachten op Jezus Christus. Er zijn onderhand meer mensen 
die er nièts van willen weten, dan die het wèl willen. Dat merk 
je wel op school. Jij moet nu de Geest van sterkte hebben: er 
voor gáán ...

Jij moet het dadelijk zelf waarmaken met de hulp van de 
Geest. Je moet getuigen van Christus. In Woorden en Daden 
van liefde ...

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 schuld,  
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;  
en leid ons niet in bekoring;  
maar verlos ons van het kwade.
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