
Samen groeien in geloof Downloads 

DOWNLOADS VOOR: 
 

  
 

Samen groeien in geloof 

 
Een cursus die je leven verandert! Verken het geloof,  

vind antwoorden op je vragen, of bereid je voor op de sacramenten 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Samen groeien in geloof Downloads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de makers van Twitteren met GOD, Online met Heiligen en GOD woont naast je 
www.twitterenmetgod .com | www.onlinemetheiligen.com | www.godwoontnaastje.com 
 
Citaten uit de Bijbel zijn genomen uit de Willibrordvertaling 1995, of vertaald door de auteur. Fragmenten uit de Catechismus 
van de Katholieke Kerk, Tweede Editie, © 2008 uitgeverij Gooi & Sticht en Licap, alle rechten voorbehouden. Fragmenten uit het 
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, © 2008 uitgeverij Gooi & Sticht en Licap, alle rechten voorbehouden. 
Citaten van de pausen en officiële documenten van de Katholieke Kerk zijn afkomstig van de website van het Vaticaan 
www.vatican.va. Alle rechten voorbehouden. 
 
Fragmenten uit Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie © 1978, Nationale Raad voor Liturgie (NRL); fragmenten uit 
Klein rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie © 2009, NRL; fragmenten uit Het doopsel van kinderen © 1993, NRL; fragmenten 
uit Het doopsel van volwassenen © 1993, NRL; fragmenten uit Het vormsel © 1976, NRL; fragmenten uit Het huwelijk © 1996, 
NRL; fragmenten uit Orde van dienst voor boete en verzoening © 1976, NRL; fragmenten uit De pastorale zorg rond de zieken en 
de ziekenzalving © 1986, NRL; fragmenten uit De wijding van bisschop, priesters en diakens © 2005, NRL. Alle rechten 
voorbehouden. 
 
 
© 2020 Michel Remery & JP2 Stichting, Leiden. Alle rechten voorbehouden. 
 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 1- Wetenschap & Geloof 

 

Bijeenkomst 1 
Namen & Uitspraken (Welkom: Werkblad 1.1) 

 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 1- Wetenschap & Geloof 

 

Ik heb een hond  
Ik zing graag 

Ik ben op drie 
continenten geweest 

 
Ik ben gedoopt 

Ik ontbijt bijna nooit Ik twijfel of God bestaat Ik koop graag  
fairtrade-producten 

Ik verlaat het huis nooit 
zonder make-up 

 

Ik wil groeien in geloof Ik bid soms tot Maria 
Ik heb het sacrament van 
het vormsel ontvangen 

 

Ik speel een 
muziekinstrument 

Ik hou van ijs Ik doe aan sport 
 Ik drink geen alcohol Ik ben misdienaar 

 
Ik heb een zus 

 
 
 

Ik spreek Spaans 
 

Mijn verjaardag is in mei 
 

 
Ik ben tante/oom 

Ik lees graag strips Ik ben vegetariër Ik heb een kat Ik hou van boeken 

 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 

Bijeenkomst 3  
 

Bijbel-hints OT (Welkom: Werkblad 3.1) 

 

Noach en Gods verbond (Gespreksronde 1: Werkblad 3.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 

 
 
 

Schepping van hemel en aarde (Gen 1,1-2,3).  
Hoe God de hemel en de aarde voor ons heeft geschapen om in te leven. 

Schepping van Adam en Eva (Gen 2,5-24). 
Hoe God man en vrouw schiep. 

Adam en Eva vervallen in zonde (Gen 3,1-24). 
Hoe de eerste man en vrouw tegen God zondigden. 

De ark van Noach (Gen 6,9-17).   
Hoe Noach de ark vulde met dieren en een overstroming overleefde die alles wegvaagde. 

De toren van Babel (Gen 11,1-9).  
Hoe de mensen hoogmoedig werden en dachten dat ze een toren naar de hemel konden bouwen. 

De geboorte van Mozes (Ex 1,8-2,10). 
Mozes wordt in een biezen mandje in de rivier gezet en opgevoed door de dochter van de farao 

Mozes en de brandende braamstruik (Ex 3,1-15). 
Hoe God vanuit een brandende braamstruik tot Mozes sprak en hem zijn zending gaf. 

De tien plagen van Egypte (Ex 7,6-11,10).   
Hoe God Egypte met plagen trof om de farao te dwingen het volk te laten gaan. 

De uittocht (Ex 14,1-31). 
Hoe Mozes de Israëlieten uit Egypte leidde. Begin van 40 jaar in de woestijn. 

" 

" 

" 
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" 
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Mozes scheidt de Rode Zee (Ex 14,9-31). 
Hoe God zijn volk droogvoets over de bodem van de zee liet lopen. 

Manna en kwartels uit de hemel (Ex 16,13-21). 
Hoe God zijn volk iedere dag voedde met brood en kwartels. 

De Tien Geboden (Deut 5,1-22).   
Hoe God Mozes de Tien Geboden gaf. 

David en Goliath (1 Sam 17,1-58).   
Hoe David de reus Goliath versloeg met zijn slinger en een enkele steen. 

Jona en de vis (Jona 1,1-17.2,10). 
Hoe Jona probeerde te vluchten voor God en drie dagen doorbracht in de buik van een grote vis. 

Daniël in de vuuroven (Dan 3). 
Hoe de slechte koning Daniël in een hete oven gooide, en God hem in leven hield. 

Daniël in de leeuwenkuil (Dan 6). 
Hoe God Daniël redde toen de koning hem in een kuil met hongerige leeuwen gooide. 

 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 

 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 3 – De Schrift 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 4 - Gebed 

 

Bijeenkomst 4  
 

Terugblik op mijn week (Gespreksronde 1: Werkblad 4.3) 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 4 - Gebed 

 
Tevredenheid 
• Ik ben dankbaar voor… 
• Ik ben tevreden omdat... 
• Ik ben een beetje trots want... 

Ergernis 
• Wat mij van mijn stuk bracht... 
• Dit stoorde mij... 
• Ik was boos omdat... 

Vreugde 
• Het gaf me vreugde dat... 
• Ik was blij omdat... 
• Ik was aangenaam verrast dat... 

Hoop 
• Ik wil doorgaan met... 
• Ik zou steeds meer willen... 
• Ik heb meer moed nodig om... 

 
 
 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 9 - Pinksteren 

 

Bijeenkomst 9  
 

Roepingendebat (Werkblad 9.5) 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 9 - Pinksteren 

 
Het priesterlijke of godgewijde leven   Het gehuwde leven 
 
De moeilijkheden 
• Mijn taken in de gemeenschap of de 

verantwoordelijkheid voor de zielen van 
anderen kunnen heel zwaar zijn. 

• Iedereen doet voortdurend een beroep 
op me, ik heb niet veel tijd voor mezelf. 

• God is volmaakt in alles en ik moet 
proberen dit na te leven... 

• Soms voel ik me eenzaam. Aan de andere 
kant kan de aandacht van de 
gemeenschap overweldigend zijn. 

• Ik word ‘s nachts wakker gemaakt om een 
stervende bij te staan als zuster in het 
ziekenhuis of als priester. 

• Ik moet nieuwe manieren vinden om over 
Jezus te spreken in een wereld die ver 
van Hem af lijkt te staan.  

• Ik werk dag en nacht voor een 
minimumloon. 

• Ik heb geen seksuele relatie, en ik houd 
een juiste fysieke afstand tot anderen. 

• Ik heb beloofd gehoorzaam te zijn aan 
mijn baas, de bisschop/overste en ik 
moet doen wat deze zegt. 

• ...  

   
De moeilijkheden 
• De verantwoordelijkheid voor mijn 

familie kan heel moeilijk zijn. 
• Mijn kinderen corrigeren me de hele tijd 

en ze vinden me ouderwets. 
• Ik ben voortdurend bezig met luiers 

verschonen, ook ’s nachts, en ruim op als 
een ziek kind heeft overgegeven... 

• Ik heb nooit even een rustig moment: 
zelfs in de badkamer weten de kinderen 
me te vinden... 

• Ik moet ’s nachts opstaan om mijn 
oudere kinderen op te halen van een 
feest (en ze leren verantwoordelijk om te 
gaan met alcohol). 

• Ik moet heel creatief zijn om het 
iedereen in het gezin naar de zin te 
maken. 

• Kinderen zijn duur. 
• Mijn partner wil niet altijd seks hebben 

wanneer ik dat wil, en dan moet ik 
wachten. Toch blijf ik trouw en houd ik 
een goede fysieke afstand tot anderen. 

• Ik kan niet altijd doen wat ik wil: ik moet 
ook rekening houden met mijn 
echtgenoot en onze kinderen. 

• ... 
 

 
De vreugden 
 
• Ik kan elke dag een tijd van stil gebed 

nemen, en dit is ‘werk’. 
• Omdat ik een habijt of priesterkleding 

draag, hoef ik nooit na te denken over 
wat ik aantrek. 

• Ik heb de vreugde om even te delen in 
het leven van mensen die naar het 
klooster of de parochie komen, in tijden 
van grote vreugde en van groot verdriet. 

• Het is een grote vreugde om mensen te 
helpen hun weg (terug) naar God te 
vinden door gesprekken en gebed. 

• Ik vind vreugde in mijn trouw aan God, 
ook in de manier waarop ik mijn 
seksualiteit beleef. 

   
De vreugden 
 
• Het is een plezier om samen te zijn en 

onze liefde te delen met onze kinderen, 
bijvoorbeeld aan de eettafel. 

• Ik kan mijn gezin altijd om advies vragen 
over wat ik vandaag aan moet trekken – 
maar smaken verschillen! 

• Het is een geweldige ervaring als ik na 
een korte afwezigheid mijn kinderen naar 
me toe zie rennen. 

• Het is een vreugde om als gezin samen te 
bidden en om ons geloof door te geven 
aan onze kinderen. 

• We zijn loyaal aan elkaar en drukken 
onze liefde ook uit in onze seksuele 
relatie. 

"
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• Ik weet dat dit mijn roeping is; dit geeft 
me diepe innerlijke vreugde en de 
energie om me er helemaal aan te geven. 

• Als ik na een lange dag naar mijn kamer 
ga, kan ik in alle rust alleen zijn. 

• Ik zal nooit weten hoe het is om werkloos 
te zijn. 

• Ik ben blij dat ik deel uitmaak van de 
Kerk, in de eerste plaats in mijn 
gemeenschap of mijn parochie. 

• ... 
 

• Ik weet dat dit mijn roeping is; dit geeft 
me diepe innerlijke vreugde en de 
energie om me er helemaal aan te geven. 

• Als de kinderen eindelijk slapen, geniet ik 
van een moment alleen met mijn 
partner.  

• In een gezin is er altijd wel iets te doen. 
• Ik ben blij dat ik deel uitmaak van de 

Kerk, in de eerste plaats van ons gezin, de 
huiskerk. 

• ... 

 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 12 - Sacramenten & Liturgie 

Bijeenkomst 12  
 

Sacramentenmemory (Welkom: Werkblad 12.1) 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 12 - Sacramenten & Liturgie 

Uitleg van de sacramenten 
 

 Sacrament Uitwerking Handeling  

 7 SACRAMENTEN 

We ontvangen Gods genade  
door de werking van de  
Heilige Geest en de bediening van 
de Kerk 

Zichtbaar teken van  
een onzichtbare 
werkelijkheid 

 

Vo
or

 a
lle

 k
at

ho
lie

ke
n 

DOOPSEL 

We worden herboren:  
we beginnen een nieuw leven met 
Jezus, verlost van zonde, als lid van 
de Kerk. 

Besprenkelen met water 

In
iti

at
ie

 

VORMSEL 

We groeien in geloof: 
door de Heilige Geest worden we 
heel bijzonder verbonden met de 
Kerk. 

Handoplegging & zalving 
op het voorhoofd 

EUCHARISTIE 
We worden gevoed: 
Jezus biedt ons zijn eigen leven, 
zijn Lichaam en Bloed als voedsel. 

Aanbieden van brood & 
wijn 

BOETE EN 
VERZOENING 

We worden vergeven: 
God vergeeft ons al onze zonden 
als we er vergeving voor vragen. 

Biecht & handoplegging 

G
en

ez
in

g  

ZIEKENZALVING 

We worden genezen: 
of ontvangen kracht, hoop en 
troost van God bij ziekte of 
ouderdom. 

Zalving op het voorhoofd 
en de handen 

Sp
ec

ia
le

 ro
ep

in
ge

n  HUWELIJK 

We vormen een gezin:  
man en vrouw vormen ten 
overstaan van God een intieme 
gemeenschap van leven en liefde, 
waarin kinderen een geschenk zijn. 

Instemming: beloften van 
de echtgenoten 

Ro
ep

in
g  

WIJDING 

We krijgen diakens, priesters 
en bisschoppen: 
God geeft ons mensen die Hij zelf 
geroepen heeft om in zijn naam de 
sacramenten te toe te dienen. 
 

Handoplegging & gebed 
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 VOORZIJDE A VOORZIJDE A  

 DOOPSEL We worden herboren  

 VORMSEL We groeien in geloof  

 EUCHARISTIE We worden gevoed  

 BOETE EN 
VERZOENING 

We worden vergeven  

 VOORZIJDE A VOORZIJDE A  
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 VOORZIJDE A VOORZIJDE A  

 ZIEKENZALVING We worden genezen  

 HUWELIJK We vormen een gezin  

 WIJDING 
We krijgen diakens, 

priesters en bisschoppen 
 

 

 7 SACRAMENTEN 
We ontvangen  
Gods genade 

 
 

 VOORZIJDE A VOORZIJDE A  
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 ACHTERZIJDE  A ACHTERZIJDE  A  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 ACHTERZIJDE  A ACHTERZIJDE  A  
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 VOORZIJDE B VOORZIJDE B  

 DOOPSEL Besprenkelen met water  

 VORMSEL Handoplegging & zalving 
op het voorhoofd  

 EUCHARISTIE Aanbieden van brood & 
wijn  

 BOETE EN 
VERZOENING Biecht & handoplegging  

 VOORZIJDE B VOORZIJDE B  
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 VOORZIJDE B VOORZIJDE B  

 ZIEKENZALVING Zalving op het voorhoofd 
en de handen  

 HUWELIJK Instemming: beloften van 
de echtgenoten  

 WIJDING Handoplegging & gebed  

 7 SACRAMENTEN 
Zichtbaar teken van 

een onzichtbare 
werkelijkheid 

 

 VOORZIJDE B VOORZIJDE B  
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 ACHTERZIJDE B ACHTERZIJDE B  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 ACHTERZIJDE B ACHTERZIJDE B  
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Bijeenkomst 13A 
 

Het centrale moment van het doopsel (Werkblad 13A.1) 

De christelijke initiatie van volwassenen (Werkblad 13A.2) 

De doopliturgie 

Bijeenkomst 13A – Doopsel 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13A – Doopsel 
 

Het centrale moment van het sacrament van het doopsel 
 
Het centrale moment van het doopsel is wanneer de celebrant drie keer water over het hoofd van de kandidaat giet, 
terwijl hij zegt: ‘(naam), ik doop u in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.’ 
 
Dan volgen de ‘verklarende riten’ die een aantal belangrijke geschenken benadrukken die je in het doopsel ontvangt: 

• De zalving met de heilige olie (chrisma) laat zien dat je nu, door de Heilige Geest, deelt in Jezus’ missie als 
koning die de mensen rechtvaardig behandelt, als profeet die spreekt over de liefde van God en als priester 
die mensen bij God brengt. 

• Je draagt witte kleding of wordt met wit bekleed: een nieuw leven is begonnen als kind van God, gereinigd 
van alle zonden. 

• Je krijgt een aangestoken kaars, die symboliseert dat je net als Jezus een licht voor de wereld moet zijn. 
• Bij baby’s raakt de celebrant even hun oren en mond aan en bidt dat ze spoedig in staat zullen zijn naar Gods 

Woord te luisteren en erover spreken. 
 
Vaak worden volwassenen die het doopsel ontvangen direct na het doopsel gevormd, en nemen ze voor het eerst 
deel aan de Eucharistie. 
 
 
De christelijke initiatie van volwassenen 
De christelijke initiatie van volwassenen is het proces dat mensen helpt om geleidelijk aan het katholieke geloof en 
hun relatie met God te ontdekken. Samen groeien in geloof kan de kandidaten op deze reis begeleiden, vooral 
omdat het ritueel aangeeft dat het belangrijk is om de kandidaten alle ruimte te geven om vragen te stellen (zie 
AS3). De procedure om christen te worden en de sacramenten te ontvangen, is gebaseerd op de gebruiken van de 
vroege Kerk. Traditioneel worden de kandidaten voor het doopsel ‘catechumenen’ genoemd, letterlijk ‘degenen die 
geïnstrueerd worden’ in het geloof. 
 
De voorbereiding, viering en follow-up van de sacramenten van de initiatie is in de volgende fasen onderverdeeld: 
 

1. Precatechumenaat: evangelisatie en verzoek van de kandidaten om toelating tot het catechumenaat. Aan 
het einde van deze fase worden de kandidaten door de rite van aanvaarding ‘catechumenen’, geloofsleerlingen. 
 
2. Catechumenaat: groei in het geloof, gemarkeerd door verschillende riten. Deze fase kan langer duren en 
eindigt met de rite van uitverkiezing of inschrijving van de namen: de kerk bekrachtigt dat de catechumenen er 
klaar voor zijn om zich verder voor te bereiden. Indien mogelijk vindt de uitverkiezing plaats op de eerste 
zondag van de veertigdagentijd. 
 
3. Zuivering en Verlichting: directe voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten. Deze fase vindt bij 
voorkeur plaats tijdens de veertigdagentijd en wordt afgesloten met de viering van de sacramenten van de 
christelijke initiatie: doopsel, vormsel en Eucharistie. Het ideale moment om deze sacramenten te ontvangen is 
met Pasen, wanneer we de verrijzenis van Jezus vieren. 
 
4. De catechese na de doop (‘mystagogie’): de pas ingewijde christen (soms ‘neofiet’ genoemd) zet zijn 
geloofsreis voort. Dit is een intense fase van geloofsverdieping en het beleven van de sacramenten, samen met 
de hele christelijke gemeenschap. 
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De doopliturgie 
 
Je kunt gedoopt worden als kind op verzoek van je ouders, of als 
volwassene als je daar zelf om vraagt. Het doopsel is het begin van het 
leven in Christus. Het is voor de kandidaat een belangrijk en 
levensveranderend moment. Daarom voorziet de liturgie een lange weg 
van voorbereiding voor volwassenen die christen willen worden. Kinderen 
die het sacrament ontvangen, zullen door hun ouders worden opgevoed in 
het geloof. 
 
# De viering 
Een volwassene volgt meestal het voorbereidingstraject voor de 
christelijke initiatie van volwassenen. De doopritueel zelf is voor baby’s en 
volwassenen meestal hetzelfde. Het sacrament kan worden toegediend 
tijdens de Mis (idealiter in de Paaswake) of buiten de Mis om. In het 
laatste geval wordt de procedure gevolgd die we hier beschrijven, waarbij 
de ‘Dienst van de Eucharistie’ wordt weggelaten (zie kader). De 
kerkarchitectuur drukt het belang van de doop uit met een doopvont (zie 
#TmGOD 3.22), dat gewoonlijk te vinden is aan de koude en donkere 
noordzijde: de doop brengt ons uit de duisternis naar het licht. 
 
# De liturgie 

• De eigenlijke doopliturgie begint, na de lezingen en de preek, met 
gebed en de litanie van alle heiligen: alle heiligen wordt gevraagd 
te bidden voor de persoon die met Jezus op reis gaat om zelf een 
heilige te worden! Er volgt een gebed om alle kwaad en onheil ver 
van hen vandaan te houden (exorcisme-gebed). Indien van 
toepassing wordt de kandidaat gezalfd met de olie van de 
catechumenen.  

• Dan wordt het water gezegend. Als dit al eerder gebeurd is, dankt 
de celebrant God voor het gezegende water dat leven geeft. Dit is 
niet alleen op een ecologische manier bedoeld: het water van het 
doopsel geeft leven op een spirituele manier, in de zin dat je in het doopsel opnieuw geboren wordt in de 
Geest (Joh 3,3-6) en als een kind van God. Zoals Jezus stierf en weer tot leven kwam, symboliseert het 
doopsel de dood en de verrijzenis met Christus, die op de derde dag verrees.  

• De kandidaat doet afstand van de zonde en belijdt zijn geloof in God. Aangezien het doopsel alle 
voorafgaande zonden wegspoelt, is dit een zeer belangrijk moment. Voor de toekomstige zonden zullen de 
gedoopten het sacrament van boete en verzoening nodig hebben. 

• Nu komen we bij het moment waarop de persoon wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Drie keer wordt er water over het hoofd van 
de kandidaat gegoten. Het is als bij de doop van Jezus (door 
een drievoudige volledige onderdompeling in de rivier de 
Jordaan), toen de Vader uitriep: ‘dit is mijn geliefde kind’. 

• De verklarende riten volgen na de doop. 
 
# De celebrant 
 De sacramenten van de initiatie worden in principe alle in dezelfde 
viering toegediend, om de eenheid tussen deze drie uit te drukken. 
De bisschop kan echter vragen om bijvoorbeeld te wachten met het 
toedienen van het sacrament van het vormsel, zodat de nieuw gedoopte door de bisschop zelf kan worden gevormd. 
Het recht om het sacrament van het doopsel te ontvangen is zo belangrijk dat – bij afwezigheid van een gewijde 
bedienaar – iedereen in noodgevallen kan dopen, omdat Jezus zelf dit sacrament heeft verbonden met het heil dat 
Hij heeft verkondigd (Mar 16,16). Zelfs een niet-christen kan dat doen, zolang hij maar van plan is de persoon te 
dopen in het geloof zoals beleden door de katholieke kerk en met de hierboven genoemde woorden. 

Doopliturgie 
 
Openingsritus  

• Begroeting en gebed om 
vergeving  

• Openingsgebed 
 
Liturgie van het Woord 

• Lezing(en) 
• Psalm  
• Evangelie 
• Preek 

 
Doopliturgie 

• Ondervraging 
• Voorbeden 
• Litanie van alle Heiligen 
• Exorcisme-gebed 
• (Zalving met olie) 
• Zegening van het water 
• Afzwering van de zonde en 

geloofsbelijdenis 
• Doopsel 
• Verklarende riten 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Gebed over de gaven  
• Prefatie & Eucharistisch 

gebed 
• Communieritus  
• Gebed na de communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending 
 

VOORBEREIDEN 
 

• Doopvoorbereiding / ontmoeting 
met de ouders 

• De antwoorden oefenen met de 
kandidaten 

• Doopritus 
• Keuze van de lezingen 
• Intenties voor de voorbede 

•  



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13B – Vormsel 

Bijeenkomst 13B 
 

Het centrale moment van het vormsel (Werkblad 13B.1) 

De rol van de peter of meter (Werkblad 13B.6) 

Je vormselheilige kiezen (Werkblad 13B.7) 

De liturgie van het vormsel 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13B – Vormsel 

Het centrale moment van het sacrament van het vormsel 
 
Het centrale moment van het vormsel is tweeledig: 
 
1. De bisschop (of zijn afgevaardigde) en de aanwezige priesters strekken hun handen uit over alle vormelingen, 
terwijl de bisschop alleen zegt: 
 
‘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.  
 
‘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 hen 

• 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. Amen'. 
 
2. Elke vormeling komt voor de bisschop (of zijn afgevaardigde). De bisschop drukt zijn duim in de heilige olie 
(chrisma) en maakt het kruisteken op het voorhoofd van de kandidaat, terwijl hij zegt: 
 

‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’ 
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De rol van de peter of meter 
 
‘Het is passend dat de kandidaten voor het vormsel de geestelijke steun van een peter of meter zoeken, zoals dit bij 
het doopsel het geval is. Het is passend als dit dezelfde persoon is als bij het doopsel, om de eenheid van beide 
Sacramenten goed te laten blijken’ (CKK 1311). 
 
De rol van je peter of meter is in wezen tweeledig: 

• Om een voorbeeld te zijn van christelijk leven, om je te helpen je voor te bereiden op het sacrament, en om 
je te helpen antwoorden te vinden op je vragen. 

• Om voor je te bidden, Gods genade te vragen voor je vormsel en je na het vormsel in gebed te blijven 
vergezellen. Dit is waarom de kandidaten hun peter of meter vragen om te bidden voor de speciale genade 
die ze bij het vormsel van God willen vragen. 
 

De peter of meter is niet alleen aan jou toegewijd, maar ook aan God. Daarom zijn er een paar criteria voor een 
peter of meter: hij of zij 

• heeft de drie sacramenten van de initiatie ontvangen: doop, vormsel en Eucharistie; 
• is minstens 16 jaar oud; 
• is niet de vader of de moeder van de vormeling; 
• leidt een actief christelijk leven en neemt regelmatig deel aan het leven van de Kerk. 

 
 
 

Je vormselheilige kiezen 
 
Toen je werd geboren, hebben je ouders je een naam gegeven. Je naam geeft je een identiteit en anderen spreken je 
met die naam aan. Bij je doop word je met je doopnaam of doopnamen gedoopt. God kent je bij naam!  
 
Nu je je voorbereidt op je vormsel, kun je zelf een naam kiezen. De bisschop kan je vormen met die naam. Het is 
altijd de naam van een heilige, die achter je doopnaam kan worden toegevoegd. Je vormselnaam is vooral bekend bij 
God en de Kerk. Het is een teken van je nieuwe leven met God dat begint met je vormsel. 
 
Deze naam verbindt je op een speciale manier met een heilige: je kunt je laten inspireren door zijn of haar voorbeeld 
en overgave aan God. Je kunt je vormselheilige vragen om voor je te bidden. Je hebt een bijzondere vriend in de 
hemel die een held in het geloof voor je kan zijn en een vriend in je dagelijks leven. 
 
Om een heilige te kiezen kunt je inspiratie opdoen in de app Online met Heiligen of elders. Je kunt een heilige kiezen 
omdat je parallellen ziet tussen hun leven en dat van jou, of je kunt de naam kiezen van een (groot)ouder of een 
andere persoon die je bewondert en die naar een heilige is genoemd. Of je kunt gewoon de heilige van je doopnaam 
opnieuw kiezen. Vergeet niet om deze heilige regelmatig te vragen om voor je te bidden! 
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 De liturgie van het vormsel 
 
De liturgie van het vormsel heeft een vaste volgorde. Dit is geen 
eenvoudige openbare handeling of een overgangsritueel: tijdens de 
liturgie van het vormsel handelt God op een zeer concrete en 
onherroepelijke manier in het leven van de persoon die gevormd wordt. 
De liturgie is niet van ons, maar is ons gegeven door de Overlevering van 
de Kerk. Daarom is het belangrijk om de volgorde en de officiële teksten 
van het rituaal te volgen. Dit is een geloofsdaad: door het volgen van het 
rituaal drukken we uit dat wat er in de liturgie gebeurt, ons overstijgt. Zo 
laten we God handelen zonder het risico te lopen onze eigen ideeën en 
voorstellen boven de zijne te stellen. Elke bisschoppenconferentie heeft 
de liturgische teksten voor de bediening van het sacrament van het 
vormsel goedgekeurd. Over het algemeen heeft de liturgie altijd 
dezelfde structuur. 
 
# De viering 
Gewoonlijk wordt het sacrament van het vormsel ontvangen tijdens een 
Eucharistieviering. Het is eigenlijk een ‘gewone’ Mis, waarin de rite van 
het vormsel vlak na de preek wordt ingevoegd. Men kan ervoor kiezen 
om de lezingen van de Mis van de dag te gebruiken of de lezingen die 
het rituaal van het vormsel voorstelt. Als het vormsel buiten de Mis 
wordt toegediend, wordt de onderstaande procedure nog steeds 
gevolgd, met weglating van de ‘Dienst van de Eucharistie’ (zie kader). 
Het kan goed zijn om van tevoren een bezoek aan de kerk te organiseren 
en samen te oefenen, zodat iedereen weet wat er tijdens de liturgie van 
het vormsel zal gebeuren. Het doel is dat de deelnemers vertrouwd 
raken met het verloop van de viering en de antwoorden leren die ze 
gaan geven. Er is geen specifieke plaats in de kerk gewijd aan dit 
sacrament. Het is nauw verbonden met het doopsel (en dus met de 
doopvont). Soms is er speciale plaats in de kerk waar de drie heilige oliën worden bewaard. 
 
# De liturgie  

• De eigenlijke liturgie van het sacrament van het vormsel begint met het oproepen van de vormelingen. Soms 
wordt hen gevraagd om bij de bisschop (of zijn gedelegeerde) te komen, die dan een korte preek houdt. 

• Vervolgens richt de bisschop zich tot de vormelingen en vraagt hen het kwaad af te zweren en hun geloof te 
belijden. Het is aan te raden dat de kandidaten de antwoorden vooraf kunnen bekijken (tijdens hun bezoek 
aan de kerk). 

• De bisschop roept de aanwezigen op om te bidden. Na een pauze strekt hij, samen met de aanwezige 
priesters, zijn armen uit om alle vormelingen samen de hand op te leggen. De bisschop alleen spreekt de 
woorden van het gebed uit en vraagt God om de gaven van de Heilige Geest. 

• Dan komen de kandidaten een voor een bij de bisschop (of de gedelegeerde priester). Ze worden begeleid 
door hun peter of meter, die een hand op hun schouder legt. De bisschop tekent met de heilige olie (het 
chrisma) het kruisteken op het voorhoofd van de vormeling en spreekt de woorden van het vormsel uit. 
Vervolgens wensen de bisschop en de pas gevormde elkaar de vrede. 

• De Mis gaat gewoonlijk verder. Vaak bereiden de vormelingen de voorbeden voor en lezen ze de intenties. 
 

# De celebrant  
Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of 
een speciaal voor die taak gedelegeerde priester. Hoewel het niet altijd 
mogelijk is, is er bij voorkeur vooraf een ontmoeting met de bisschop 
voor een praatje en een bemoedigend woord. De bisschop is niet alleen 
de plaatselijke leider van de kerk, maar ook een opvolger van de 
Apostelen, wat ons dichter bij Jezus brengt. 

Liturgie van het vormsel 
 
Openingsritus  

• Begroeting en gebed om 
vergeving 

• Openingsgebed 
 
Liturgie van het Woord 

• Lezing(en) 
• Psalm  
• Evangelie 

 
Liturgie van het vormsel 

• Het oproepen van de 
vormelingen 

• Preek 
• Hernieuwing van de 

doopbeloften  
• Handoplegging & gebed 
• Zalving met de heilige olie 

(chrisma) 
• Voorbeden 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Gebed over de gaven 
• Prefatie & Eucharistisch gebed 
• Communieritus  
• Gebed na de communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending 

VOORBEREIDEN 
 

• Ontmoeting van de kandidaten 
met de bisschop 

• Oefenen van de antwoorden 
met de kandidaten  

• Rite van het vormsel 
• Keuze van de lezingen 
• Intenties voor de voorbede 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13C – Eucharistie 

Bijeenkomst 13C 
 

Het centrale moment van de Eucharistie (Werkblad 13C.1) 

Gemeenschap (Gespreksronde 1: Werkblad 13C.4) 

Johannes 6 (Gespreksronde 3: Werkblad 13C.6) 

De liturgie van de Eucharistie 
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Het centrale moment van het sacrament van de Eucharistie 
 
De viering van de Eucharistie bestaat uit twee fundamentele onderdelen. 

• De eerste is het samenkomen, het luisteren naar Gods Woord met de lezingen, de preek en de gebeden. De 
centrale woorden komen uit de Bijbel, het Woord van God.  

• Het tweede is het aandragen van brood en wijn, de consecratie in dankzegging en de communie. De centrale 
woorden komen van Jezus bij het Laatste Avondmaal. 

 
Er zijn verschillende eucharistische gebeden. Is het je opgevallen dat er verschillende terugkerende elementen zijn, 
hoewel de tekst varieert? Hier kijken we naar de tekst van het tweede Eucharistisch gebed: 
 
Epiclese, waarin we de Vader vragen om de Heilige Geest te zenden: ‘Heilig dan deze gaven met de dauw van uw 
Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.’ 
 
Instellingswoorden, terwijl we doen wat Jezus ons opdroeg tijdens het Laatste Avondmaal: ‘Toen Hij werd 
overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
zijn leerlingen met deze woorden: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt [=consecratie van het brood]. 
 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 
woorden: 
 
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 voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te 
gedenken [=consecratie van de wijn].’ 
 
 
Anamnese, waarin we het lijden, de verrijzenis en de wederkomst van Jezus gedenken: ‘Heer Jezus, wij verkondigen 
uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.’ 
 
Voorbede, waarin we bidden voor de paus, de bisschoppen en de gehele Kerk, de levenden en de doden: ‘Denk toch, 
Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met (naam) onze 
paus en (naam) onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.’
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Gemeenschap: Justinus de Martelaar over de eucharistie (ca. 150 AD) 
 

• “Op de dag die ‘dag van de zon’ genoemd wordt, komen alle bewoners zowel van de steden als van het 
platteland op eenzelfde plaats bijeen.  

• Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de Apostelen of de geschriften van de profeten, voorzover de 
tijd het toelaat. Wanneer dan de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voorgaat een woord van 
vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen.  

• Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op en zenden onze gebeden naar de hemel; voor onszelf… en voor 
allen die elders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden, nu wij de waarheid hebben leren 
kennen, door onze goede daden te tonen, dat wij goede burgers zijn, die de wetten gehoorzamen en wij zo 
de eeuwige zaligheid ontvangen.  

• Nadat het gebed beëindigd is, groeten wij elkaar met een kus.  
• Dan wordt aan de celebrant brood en een beker water en wijn gebracht. Nadat hij deze ontvangen heeft, 

brengt hij lof en eer aan de Vader van het al door de naam van de Zoon en de heilige Geest en hij spreekt 
een lange dankzegging (Grieks: eucharistía) uit voor hetgeen wij van Hem mochten ontvangen. Wanneer hij 
de gebeden en dankzegging heeft beëindigd, zegt heel het aanwezige volk: “Amen”.  

• En wanneer de celebrant de dankzegging heeft beëindigd en heel het volk heeft ingestemd, dan geven zij die 
bij ons diakenen worden genoemd, aan ieder die aanwezig is, van het eucharistische brood en de wijn en het 
water. Zij brengen het ook aan de afwezigen.’ 

[H. Justinus, Apologie 1, 65-67: CKK 1345.] 
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 De liturgie van de Eucharistie 
 
In de liturgie staat God centraal, en niet de mens. Daarom volgen we de 
teksten van de gegeven liturgie zo getrouw mogelijk. Het misboek 
(missaal) en het lezingenboek (lectionarium, evangeliarium), zijn vaak 
prachtig versierd om onze eerbied voor God te laten zien.   
 
Omdat God centraal staat probeert de kerkarchitectuur van oudsher de 
apsis van een kerk naar het oosten te richten. Dit is niet altijd mogelijk 
maar toch mooi om na te streven, want er is gezegd dat Jezus aan het 
einde der tijden vanuit het oosten zal terugkeren (bijv. Mt 24,27; Zach. 
14,4). We vieren het grootste geschenk van God aan ons – de 
aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie – terwijl we als gemeenschap 
naar het oosten gekeerd zijn en uitzien naar Jezus (de celebrant staat 
meestal met het gezicht naar de gelovigen en leidt de gemeenschap in 
gebed). 
 
# De viering 
De liturgie van de Eucharistie is een gezamenlijke viering van de hele 
gemeenschap. Iedereen doet mee en heeft een rol. Denk niet dat in de 
kerkbanken zitten betekent dat je geen rol hebt: alle aanwezigen zijn 
geroepen om actief deel te nemen aan het gezamenlijk liturgisch gebed 
van de hele gemeenschap. De Eucharistie wordt door het Tweede 
Vaticaans Concilie gedefinieerd als ‘bron en hoogtepunt’ van het 
christelijk leven. Van alle zeven sacramenten is de Eucharistie de meest 
directe ontmoeting met Jezus zelf. 
 
# De liturgie 

• De liturgie van de Eucharistie bestaat in wezen uit vier delen. Het eerste deel bevat de opening met een 
processie en het kruisteken. De boeteritus waarin we God om vergeving vragen, vergeeft de dagelijkse 
zonden waar we oprecht spijt van hebben. Op zondagen en hoogfeesten zingen we het Gloria om God te 
loven. Dan bidt de celebrant het openingsgebed.  

• Daarna volgen de lezingen, die samen met de preek en de voorbeden de ‘tafel van het Woord’ vormen, waar 
Jezus zichzelf offert als voorbeeld en inspiratiebron. Op zondagen en feesten bidden we de geloofsbelijdenis. 

• Hierna volgt de offerande van het brood en de wijn die gebruikt zullen worden tijdens de liturgie van de 
Eucharistie. Deze gaven worden naar het altaar gebracht en aan God opgedragen. De celebrant bidt de 
prefatie en het Eucharistisch gebed in de naam van alle aanwezigen. Op het moment dat de priester de 
woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal bidt, knielen allen met ontzag voor het grote mysterie dat 
ons is geopenbaard.  

• De Mis eindigt met een gebed, een dankbetuiging (mededelingen) en de zegen van de priester, waarna we 
de wereld in worden gestuurd om goed te doen en het Evangelie van Jezus te verkondigen.  

• In bovenstaande hebben we het niet gehad over de manier waarop de Mis wordt gevierd in de oosterse 
ritussen (bijvoorbeeld de Goddelijke Liturgie). Die is namelijk anders. Kijk in de app voor een introductie tot 
de oosterse riten (zie #TmGOD 3.51-3.55). 
 

# De celebrant 
De celebrant van de Eucharistie is de priester (of de 
bisschop). Zonder hem is er geen Eucharistie. De diaken 
staat hem bij, hij helpt onder meer bij het uitreiken van 
de communie als de Mis is gecelebreerd. Maar er zijn nog 
veel meer rollen: er zijn gelovigen nodig om de lezingen 
te lezen, de gebeden te zeggen, de gaven naar het altaar 
te brengen, de Mis te dienen, in het koor te zingen, de 
communie uit te reiken, de sacristie voor te bereiden, de 
bloemen te verzorgen... 

VOORBEREIDEN 
 

• Een zuiver hart 
• Ritus van de Eucharistie 
• Intenties voor de voorbede 

Liturgie van de Eucharistie 
 
Opening  

• Openingsprocessie 
• Begroeting en gebed om 

vergeving  
• (Gloria) 
• Openingsgebed 

 
Dienst van het Woord 

• Eerste lezing 
• Psalm 
• (Tweede lezing) 
• Evangelie 
• Preek 
• (Geloofsbelijdenis)  
• Voorbede 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Offerande  
• Prefatie & Eucharistisch 

gebed 
• Communieritus  
• Gebed na de Communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending 
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Bijeenkomst 13D 
 

Het centrale moment van het huwelijk (Werkblad 13D.1) 

Canoniek recht over het sacrament van het huwelijk  
(Gespreksronde 1: Werkblad 13D.4) 

De liturgie van het huwelijk 
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Het centrale moment van het sacrament van het huwelijk 
 
De exacte tekst is vastgesteld door de bisschoppenconferentie. Meestal zijn er verschillende opties waaruit het 
bruidspaar kan kiezen. Het centrale moment staat vetgedrukt. Het bruidspaar staat voor de celebrant, nemen elkaar 
bij de rechterhand en zeggen bijvoorbeeld: 
 
‘(Maria) ik aanvaard je als mijn vrouw en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en 
rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.’ 
 
‘(Jozef) ik aanvaard je als mijn man en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en 
rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.’ 
 
De celebrant zegent de ringen met een gebed (en wijwater). Dan schuift de echtgenoot de ring aan de ringvinger van 
zijn vrouw en zegt, bijvoorbeeld, ‘draag deze ring als teken van mijn liefde en trouw.’ De echtgenote doet hetzelfde 
bij haar man. 
 
Na de communie of na de voorbede bidt de celebrant met uitgestrekte handen om de huwelijkszegen voor de bruid 
en bruidegom, bijvoorbeeld: ‘Heilige Vader, Schepper van al wat bestaat, man en vrouw hebt Gij naar uw beeld 
geschapen en hun samenleven hebt Gij overvloedig willen zegenen: U bidden wij in alle ootmoed voor deze bruid en 
bruidegom die zich op deze dag met elkaar verbinden door het sacrament van het huwelijk. God, laat over deze 
bruid, (Maria), en haar levensgezel, (Jozef), uw zegen in overvloed neerdalen. Laat uw Geest op hen rusten: vervul 
hun hart met zijn kracht en ontsteek in hen de gloed van zijn liefde. Moge zij zo vreugde vinden in elkaar en 
wederzijds een hechte band opbouwen. (Mogen kinderen hun gezin verblijden) en de gemeenschap van uw 
gelovigen versterken. Mogen zij U dankbaar zijn in voorspoed, bij tegenslag U zoeken, laat hen bij al hun 
werkzaamheden met blijdschap uw bijstand ervaren en in moeilijke omstandigheden uw vertroosting ondervinden. 
Mogen zij deelnemen aan het gebed van uw kerkgemeenschap en in deze wereld getuigen zijn van uw Naam. Geef 
hun levensvreugde tot in lengte van dagen, voorspoed te midden van hun dierbaren en leid hen na dit leven binnen 
in uw hemels rijk. Door Christus onze Heer. Amen.’ 
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Drie tips voor een succesvol huwelijk 
 
‘Samenleven [in een huwelijk] is een kunst, een geduldige, prachtige en fascinerende reis. Die eindigt niet als je 
elkaar gevonden hebt… Dan begint het juist! Deze reis van het dagelijks leven kunnen we in drie punten 
samenvatten… 

• ‘Vind je het goed?’ Dit is een beleefd verzoek om het leven van de ander met respect en aandacht binnen 
te gaan. Iedereen moeten leren om te vragen: vind je het goed als ik dit doe? Wil je dat wij dit doen? Denk 
je dat we het zo moeten aanpakken, dat we onze kinderen op deze manier opvoeden?... 

• ‘Dankjewel.’ Het lijkt zo gemakkelijk te zeggen, maar we weten dat dat niet zo is… Maar het is belangrijk! 
We leren het kinderen, maar daarna vergeten we het zelf!... Het is belangrijk om je te blijven realiseren 
dat de ander een geschenk van God is, en voor Gods geschenken zeg je dankjewel!  

• Ten derde: ‘Het spijt me.’ We vergissen ons vaak in het leven, we maken veel fouten. Dat doen we 
allemaal… Over het algemeen staat ieder van ons klaar om de ander te beschuldigen en onszelf te 
rechtvaardigen… Het is een instinct dat aan de wortel ligt van zoveel onheil. Laten we leren onze fouten te 
erkennen en om vergeving te vragen.’  

[Paus Francis, Toespraak tot verloofde stellen die zich voorbereiden op het huwelijk, 14 februari 2014] 
 
Canoniek recht over het sacrament van het huwelijk 
 

• Canon 1055 § 1 Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele 
levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en 
op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot 
de waardigheid van sacrament. 

• Canon 1056 De wezenlijke eigenschappen van het huwelijk zijn de eenheid en de onontbindbaarheid, die 
in het christelijk huwelijk om reden van het sacrament een bijzondere bekrachtiging vinden. 
 
 

 
 

Drie tips voor een succesvol huwelijk  
 
‘Samenleven [in een huwelijk] is een kunst, een geduldige, prachtige en fascinerende reis. Die eindigt niet als je 
elkaar gevonden hebt… Dan begint het juist! Deze reis van het dagelijks leven kunnen we in drie punten 
samenvatten… 

• ‘Vind je het goed?’ Dit is een beleefd verzoek om het leven van de ander met respect en aandacht binnen 
te gaan. Iedereen moeten leren om te vragen: vind je het goed als ik dit doe? Wil je dat wij dit doen? Denk 
je dat we het zo moeten aanpakken, dat we onze kinderen op deze manier opvoeden?... 

• ‘Dankjewel.’ Het lijkt zo gemakkelijk te zeggen, maar we weten dat dat niet zo is… Maar het is belangrijk! 
We leren het kinderen, maar daarna vergeten we het zelf!... Het is belangrijk om je te blijven realiseren 
dat de ander een geschenk van God is, en voor Gods geschenken zeg je dankjewel!  

• Ten derde: ‘Het spijt me.’ We vergissen ons vaak in het leven, we maken veel fouten. Dat doen we 
allemaal… Over het algemeen staat ieder van ons klaar om de ander te beschuldigen en onszelf te 
rechtvaardigen… Het is een instinct dat aan de wortel ligt van zoveel onheil. Laten we leren onze fouten te 
erkennen en om vergeving te vragen.’  

[Paus Francis, Toespraak tot verloofde stellen die zich voorbereiden op het huwelijk, 14 februari 2014] 
 
Canoniek recht over het sacrament van het huwelijk 
 

• Canon 1055 § 1 Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele 
levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en 
op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot 
de waardigheid van sacrament. 

• Canon 1056 De wezenlijke eigenschappen van het huwelijk zijn de eenheid en de onontbindbaarheid, die 
in het christelijk huwelijk om reden van het sacrament een bijzondere bekrachtiging vinden. 

" 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13D – Huwelijk 

 De liturgie van het Huwelijk 
 
De liturgie van het huwelijk is een formeel moment, met formele 
woorden. Het is meer dan een contract tussen twee mensen: deze man en 
vrouw wijden zich voor de rest van hun leven in liefde aan elkaar toe. Ze 
doen dat in de aanwezigheid van God en de Kerk, vertegenwoordigd door 
de celebrant en de aanwezige gelovigen. De tekst voor de liturgie is 
vastgesteld en goedgekeurd door de bisschoppenconferentie. 
 
# De viering 
Het huwelijk kan worden gevierd tijdens de Mis of daarbuiten, afhankelijk 
van de omstandigheden. Als het huwelijk tijdens de Mis wordt gevierd, 
wordt de huwelijksrite ingevoegd net na de preek. Na het Onzevader volgt 
de huwelijkszegen. Als de Mis niet wordt opgedragen, wordt de 
onderstaande procedure nog steeds gevolgd, zonder de ‘Liturgie van de 
Eucharistie’ (zie kader). De huwelijkszegen volgt dan direct na de 
voorbede.   
 
Vaak kan het helpen om de zenuwen van de echtgenoten te kalmeren om 
letterlijk door de huwelijksliturgie te lopen in de kerk, ze te laten zien waar 
ze wanneer zullen staan, en de antwoorden te oefenen. 
 
# De liturgie 

• De daadwerkelijke huwelijksviering begint met de ondervraging 
door de celebrant van het bruidspaar of ze uit vrije wil zijn 
gekomen zonder enige dwang, en of ze wettelijk vrij zijn om te 
trouwen. Ook wordt hen gevraagd te bevestigen dat ze een 
levenslange verbintenis willen aangaan en – als dat van toepassing 
is – kinderen te aanvaarden als een geschenk van God. 

• Het bruidspaar geeft elkaar de rechterhand en erklaart dat ze 
elkaar willen liefhebben en koesteren totdat een van hen overlijdt. 
De celebrant ontvangt deze instemming uit naam van de Kerk: van 
nu af aan zijn deze twee mensen getrouwd. 

• De ringen worden aangedragen en gezegend. Man en vrouw 
plaatsen de ring om elkaars ringvinger en zeggen elkaar deze ring 
te ontvangen als teken van hun liefde en trouw. 

• (Als de Mis wordt opgedragen, gaat de Mis door vanaf de 
voorbede tot na het Onzevader). 

• De celebrant strekt zijn handen uit over bruid en bruidegom. Hij bidt de woorden van de huwelijkszegen en 
vraagt God om dit echtpaar te zegenen. 

•  
# De celebrant 
De bedienaren van het huwelijk zijn de huwelijkspartners zelf. De celebrant is eenvoudig aanwezig terwijl zij elkaar 
het sacrament toedienen, en aanvaardt dit vervolgens in naam van de Kerk. Het is een natuurlijk recht om te 
trouwen, zodat het niet juist zou zijn als mensen geen huwelijk zouden kunnen sluiten vanwege bijvoorbeeld een 
gebrek aan gewijde bedienaren. Daarom kan ook een leek worden 
gedelegeerd om de trouwbelofte te bevestigen. In veel gevallen 
zal de celebrant een diaken, priester of bisschop zijn. 

 
 
 
 
 

Liturgie van het Huwelijk 
 
Opening  

• Welkom bij de deur 
• Intredeprocessie 
• Openingsgebed 

 
Liturgie van het Woord 

• Lezing(en) 
• Psalm 
• Evangelie 
• Preek 

 
Liturgie van het Huwelijk 

• Oproepen van de getuigen 
• Inleidende vragen 
• Trouwbelofte 
• Bevestiging van het huwelijk 
• Zegening en uitwisseling van 

de ringen 
• Voorbede 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Offerande  
• Prefatie & Eucharistisch 

gebed 
• Onze Vader 
• Huwelijkszegen  
• Vredeswens & communie  
• Gebed na de communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending  
• (Toewijding aan onze 

Moeder Maria) 
• Ondertekening van de 

huwelijksakte 

VOORBEREIDEN 
 

• Ontmoeting tussen de echtgenoten en 
de celebrant 

• Oefenen van de antwoorden met de 
echtgenoten 

• Huwelijksrite  
• Keuze van de lezingen 
• Intenties voor de voorbede 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13E – Wijding & Ziekenzalving 

Bijeenkomst 13E 
 

Het centrale moment tijdens de wijding (Werkblad 13E.1) 

Het centrale moment tijdens de ziekenzalving (Werkblad 13E.2) 

De liturgie van de wijding  

De liturgie van de ziekenzalving 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13E – Wijding & Ziekenzalving 

 
 
Centrale woorden van de wijding (bisschop) 
 

‘God, Gij kent de mens, Gij kent ook deze dienaar, die Gij tot bisschop hebt uitgekozen. 
Maak hem in Uw dienst tot een goede herder van Uw kudde, tot een trouwe hogepriester, 
die U dag en nacht onberispelijk dient, die voorgaat in het offer van uw Kerk, en voor haar 
uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht van de Heilige Geest de volheid van het 
priesterschap om overeenkomstig uw opdracht de zonden te vergeven, naar uw 
beschikking amtsdragers aan te stellen en alle knellende banden te verbreken met de 
macht, die Gij uw Apostelen gegeven hebt. Geef, Vader, dat hij U als een welgevallig offer 
aangenaam zal zijn in goedheid en oprechtheid.’ 

 
 
Centrale woorden van de wijding (bisschop) 
 

‘God, Gij kent de mens, Gij kent ook deze dienaar, die Gij tot bisschop hebt uitgekozen. 
Maak hem in Uw dienst tot een goede herder van Uw kudde, tot een trouwe hogepriester, 
die U dag en nacht onberispelijk dient, die voorgaat in het offer van uw Kerk, en voor haar 
uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht van de Heilige Geest de volheid van het 
priesterschap om overeenkomstig uw opdracht de zonden te vergeven, naar uw 
beschikking amtsdragers aan te stellen en alle knellende banden te verbreken met de 
macht, die Gij uw Apostelen gegeven hebt. Geef, Vader, dat hij U als een welgevallig offer 
aangenaam zal zijn in goedheid en oprechtheid.’ 
 

 
Centrale woorden van ziekenzalving 
 
‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle 
barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest.’ 
 
‘Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.’ 
 
 
Centrale woorden van ziekenzalving 
 

‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle 
barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest.’ 

 
‘Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.’ 

 

" 

" 

" 

" 

" 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13E – Wijding & Ziekenzalving 

Het centrale moment van het sacrament van de wijding 
 
Er zijn twee belangrijke momenten tijdens de wijding, die vetgedrukt zijn aangegeven: 
 
1. Eerst de handoplegging door de bisschop in stilte. 
 
2. En dan het wijdingsgebed door de bisschop, waarvan we hier een samenvatting geven: 
 
Voor de wijding van een diaken: 
‘Wij vragen, Heer: zie ook genadig neer op uw dienaar hier, die wij in smeekgebed wijden tot het ambt van het 
diaconaat voor de dienst aan uw heilig altaar. Wij vragen, Heer, zend de Heilige Geest over hem uit, zodat hij door 
Hem wordt gesterkt met de gave van uw zevenvoudige genade om het werk der bediening trouw te volbrengen. 
Laat zijn leven overvloedig de evangelische deugdzaamheid uitstralen, ongeveinsde liefde, zorgzaamheid voor 
zieken en armen, gezag in bescheidenheid, de zuiverheid van de onschuld en het onderhouden van de geestelijke 
levensordening. Dat hij in zijn gedrag uw geboden laat stralen, zodat hij door zijn voorbeeldige levenswandel het 
heilige volk opwekt tot navolging: laat hem getuigenis afleggen van een goed geweten, sterk en onwankelbaar 
volharden in Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en door de aardse navolging 
van uw Zoon heersen in de hemel met Hem die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, 
door de eeuwen der eeuwen.’ 
 
Voor de wijding van een priester: 
‘Wij bidden U, almachtige Vader, verleen uw dienaar hier de waardigheid van het priesterschap; vernieuw in zijn 
binnenste de Geest van heiligheid, opdat hij het ambt op zich neemt dat hij van U, God, ontvangt en dat in 
rangorde het tweede is, en opdat hij door zijn voorbeeldig gedrag de goede levenswandel voorhoudt. Moge hij 
een rechtschapen medewerker zijn van onze orde, zodat de woorden van het evangelie door zijn verkondiging en 
door de genade van de Heilige Geest vrucht dragen in de harten van de mensen en doordringen tot het uiteinde 
van de aarde.’ 
 
Voor de wijding van een bisschop: 
‘God, Gij kent de mens, Gij kent ook deze dienaar, die Gij tot bisschop hebt uitgekozen. Maak hem in Uw dienst 
tot een goede herder van Uw kudde, tot een trouwe hogepriester, die U dag en nacht onberispelijk dient, die 
voorgaat in het offer van uw Kerk, en voor haar uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht van de Heilige 
Geest de volheid van het priesterschap om overeenkomstig uw opdracht de zonden te vergeven, naar uw 
beschikking amtsdragers aan te stellen en alle knellende banden te verbreken met de macht, die Gij uw Apostelen 
gegeven hebt. Geef, Vader, dat hij U als een welgevallig offer aangenaam zal zijn in goedheid en oprechtheid.’ 
 
 
Het centrale moment van het sacrament van de ziekenzalving 
 
Het centrale moment is wanneer de priester het voorhoofd van de zieke zalft, terwijl hij zegt: 
 
‘Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de 
genade van zijn Heilige Geest.’ 
 
Terwijl de priester de handpalmen van de zieke zalft, zegt hij: 
 
‘Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.’ 
 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13E – Wijding & Ziekenzalving 

 De liturgie van de wijding 
 
Er zijn drie graden of rangen binnen het sacrament van de wijding: de 
wijding tot het diaconaat, het priesterschap en het bisschopsambt (zie 
#TmGOD 3.41). Deze worden na elkaar toegediend, meestal met een 
langere tijd tussen de wijdingen. Een bisschop wordt dus in zijn leven 
drie keer gewijd: tot diaken, tot priester en tenslotte tot bisschop. 
Diakens en priesters worden gewijd om de bisschop bij te staan in zijn 
dienstwerk. Door hun wijding wordt deze mannen een heel bijzondere 
taak toebedeeld: te dienen als een brug tussen God en zijn gelovigen. 
Zij hebben jouw gebeden hard nodig, want ondanks de mooie 
wijdingsriten en hun nieuwe sacramentele status blijven zij feilbare 
mensen, blootgesteld aan alle aardse bekoringen. 
 
# De viering 
De wijding vindt plaats tijdens de Mis. Over het algemeen zijn de riten 
van de wijding van diakens, priesters en bisschoppen vergelijkbaar. 
Het verschil zit hem in de woorden van het wijdingsgebed, in de 
gewaden en in de symbolen van het ambt. Bovendien worden diakens 
niet gezalfd. 
 
# De liturgie 

• Na het Evangelie wordt de Heilige Geest aangeroepen door 
het zingen van Veni, Creator Spiritus (Kom Schepper Geest). 
De kandidaat wordt opgeroepen om naar voren te komen, hij 
wordt voorgesteld en moet beloven God en de Kerk te dienen 
met toewijding en gehoorzaamheid, volgens de wijding die hij 
zal ontvangen. Bij de bisschopswijding wordt de 
benoemingsbrief van de paus getoond en voorgelezen. 

• Na de preek gaat de kandidaat voor het altaar plat op de 
grond liggen als teken dat hij zijn leven aan God en de Kerk 
geeft en God smeekt om genade voor zijn dienstwerk. De hele 
gemeenschap bidt voor hem en roept in de litanie alle heiligen 
aan om voor hem te bidden.  

• In stilte legt de celebrant de kandidaat de handen op. Bij een priesterwijding legt ieder van de aanwezige 
priesters na de bisschop ook de handen op. Bij een bisschopswijding doen de aanwezige bisschoppen dit.  

• De celebrant bidt het wijdingsgebed. Bij een bisschopswijding wordt het evangelieboek boven het hoofd van 
de kandidaat gehouden, als teken dat hij het Woord van God moet verkondigen.  

• Priesters en bisschoppen worden gezalfd met chrisma, heilige olie: een priester wordt gezalfd aan de 
binnenkant van zijn handen en een bisschop op zijn hoofd. 

• De nieuwgewijde ontvangt de tekenen van zijn dienstwerk. Een diaken wordt bekleed met een stola en 
dalmatiek en ontvangt het evangelieboek. Een priester wordt bekleed met een stola en kazuifel en ontvangt 
de gaven van brood en wijn. Een bisschop ontvangt het evangelieboek, ring, mijter en bisschopsstaf.  

• Nu verwelkomen zijn collega’s in het diaconaat, het priesterschap of het bisschopsambt de nieuw gewijde in 
hun midden. 
De nieuw gewijde bisschop gaat door de kerk om de gelovigen te zegenen. Na de Mis kan een pas gewijde 
priester zijn eerste zegen geven aan de individuele gelovigen. Het is een oud gebruik om deze zegen geknield 
te ontvangen en dan de handpalmen te kussen die werden gezalfd als instrumenten om Gods genade door 
te geven in de sacramenten.  
 

# De celebrant  
De liturgie van de wijding wordt altijd door een bisschop gevierd. 
Bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen en daarom spreken 
we van ‘apostolische successie’. Net als de Apostelen kunnen de 
bisschoppen hun ambt door het sacrament van de wijding aan 
andere mannen doorgeven. De bisschop die een bisschop wijdt, wordt bijgestaan door twee andere bisschoppen. 

VOORBEREIDEN 
 

• Wijdingsrite  
• Keuze van de lezingen 
• Gewaden en symbolen van het ambt 

Liturgie van de wijding 
 
Opening 

• Begroeting en gebed om vergeving  
• Openingsgebed 

 
Liturgie van het Woord 

• Lezing(en) 
• Psalm 
• Evangelie 
 

Liturgie van de Wijding 
• Aanroepen van de Heilige Geest 
• Uitverkiezing van de kandidaat 

(kandidaten) 
• Overweging  
• Geloftente van de uitverkorene 
• Litanie van alle Heiligen 
• Handoplegging  
• Wijdingsgebed  
• Bekleding met liturgische gewaden 
• Zalving met heilig chrisma 

(priesters, bisschoppen) 
• Overhandiging van de symbolen 

van het ambt 
• Vredesgroet 
• Voorbede 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Offerande  
• Prefatie & Eucharistisch gebed 
• Communieritus  
• Gebed na de Communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13E – Wijding & Ziekenzalving 

De liturgie van de ziekenzalving 
 
Iedereen die ernstig ziek is, een belangrijke medische ingreep moet 
ondergaan of wordt geconfronteerd met een levensbeperkende 
aandoening, kan vragen dit sacrament te ontvangen. Dit sacrament wordt 
soms het ‘laatste oliesel‘ genoemd, omdat het vaak in de laatste levensfase 
wordt ontvangen (zie #TmGOD 3.40). In overeenstemming met de 
gewoonte van de Apostelen is de ziekenzalving echter niet alleen voor de 
stervenden (Jak 5,14-15). Je kunt gerust in een later stadium nog een keer 
om de ziekenzalving te vragen: het sacrament kan meerdere malen in het 
leven worden ontvangen. Ter voorbereiding worden de zieken uitgenodigd 
om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 
 
# De viering 
Het sacrament wordt bij voorkeur tijdens de Mis toegediend, waarbij de 
gemeenschap aanwezig is om voor de zieke (n) te bidden. Vaak is dit niet 
mogelijk vanwege de zwakte van de zieke. In dit geval wordt de 
Eucharistieviering achterwege gelaten (zie kader). Voor de zalving gebruikt 
de priester de ziekenolie, die de bisschop op Witte Donderdag heeft 
gezegend (zie #TmGOD 3.30). In geval van nood kan hij elke plantaardige 
olie zegenen. 
 
In een levensbedreigende situatie kan de viering worden teruggebracht tot 
alleen een zalving met de fundamentele woorden (zie Werkblad 13E.2). De 
sacramenten zijn alleen voor de levenden: na hun dood worden de 
overledenen in de handen van hun barmhartige God toevertrouwd. Als er 
tijd is, en afhankelijk van de toestand van de zieke, kan de priester de laatste 
sacramenten toedienen. De zieke kan eerst het sacrament van boete en 
verzoening ontvangen. Wie nog niet gevormd is, kan het sacrament van het 
vormsel ontvangen. De celebrant kan de apostolische vergeving van zonden 
voor de stervenden verlenen en de stervende vrij te spreken van wat deze 
nog kan hinderen om zich aan God over te geven. Hierna volgt de ritus van het sacrament van de ziekenzalving (zie 
hieronder). Het eigenlijke sacrament voor de stervenden is de laatste communie, ook wel ‘viaticum’ genoemd naar 
het Latijnse woord dat zoveel betekent als ‘voedsel voor onderweg’.  
 
Er is geen speciale plaats in de kerkarchitectuur gewijd aan dit sacrament, dat vaak thuis of in het ziekenhuis wordt 
ontvangen. In veel kerken worden de drie heilige oliën wel bewaard op een speciale plaats, herkenbaar in de 
architectuur.  
 
# De liturgie 

• De liturgie van de ziekenzalving begint na de lezing(en) en de preek. De celebrant nodigt de gelovigen uit om 
te bidden voor de zieke in een litanie van gebeden.  

• De celebrant legt zijn handen op het hoofd van de zieke en bidt in stilte.  
• De celebrant gaat de gelovigen voor in een dankgebed voor de olie. Als de olie nog niet gezegend is, dan 

zegent hij deze met een korte zegeningsformule.  
• De celebrant zalft het voorhoofd en de handen van de zieke en zegt de centrale woorden. 
• Dan bidt de celebrant een gebed voor de zieke en vraagt God om de zieke te sterken en te troosten in 

ontberingen, om genezing als dat gegeven wordt en om troost in het geloof bij de voorbereiding op de dood. 
• De voorbede kan worden weggelaten als de liturgie is begonnen met een litanie van gebeden, of een 

voortzetting zijn van deze litanie. 
 

# De celebrant 
De celebrant is altijd een priester of bisschop, net als bij de sacramenten van 
de Eucharistie en boete en verzoening. Dit zijn momenten waarop God 
rechtstreeks handelt via het ambt dat aan de priester werd toegekend. Als 
geen priester of bisschop beschikbaar is, kan een diaken of een van de 
gelovigen met en voor de stervende bidden. 

VOORBEREIDEN 
 

• Rite van de ziekenzalving  
• Keuze van de lezingen 
• Intenties voor de voorbede 

Liturgie van de ziekenzalving 
 
Opening  

• Begroeting en gebed om 
vergeving  

• Openingsgebed 
 

Liturgie van het Woord 
• Lezing(en) 
• Psalm 
• Evangelie 
• Preek 

 
Liturgie van de ziekenzalving 

• Litanie  
• Handoplegging  
• Gebed over de olie 
• Zalving met de heilige olie 
• Gebed na de zalving 
• (Voorbede) 

 
Liturgie van de Eucharistie 

• Offerande  
• Prefatie & Eucharistisch 

gebed 
• Communieritus  
• Gebed na de Communie 

 
Slotritus 

• Zegen en wegzending 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13F – Boete en verzoening 

Bijeenkomst 13F 
 

Het centrale moment van boete en verzoening (Werkblad 13F.1) 

Gewetensonderzoek (Werkblad 13F.2) 

Steek je kaart op (Welkom: Werkblad 13F.3) 

De verloren zoon (Gespreksronde 1: Werkblad 13F.4 & 13F.5) 

De liturgie van Boete en verzoening 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13F – Boete en verzoening 

Het centrale moment van het sacrament van boete en verzoening 
 

Degene die Gods vergeving wil vragen voor zijn of haar zonden, de boeteling, bereidt zich voor door een 
gewetensonderzoek te doen. Er zijn twee fundamentele onderdelen, hier vetgedrukt aangegeven: 
 
1. De boeteling biecht zijn of haar zonden met een berouwvol hart, wat betekent dat hij of zij heel erg spijt heeft 
van wat hij of zij verkeerd heeft gedaan. De boeteling bidt een akte van berouw, bijvoorbeeld: ‘Heer mijn God, ik heb 
echt berouw en betreur het dat ik kwaad heb gedaan en het goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb ik U 
beledigd die mijn hoogste goed zijt, en alle liefde waardig. Het is mijn vaste voornemen, mij met de hulp van uw 
genade te bekeren, niet meer te zondigen en te vermijden wat tot zonde kan leiden. Heer, wees mij genadig, 
omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus.’ 
 
2. Daarna volgt de vergeving van God door de woorden van de priester: ‘God, de barmhartige Vader, heeft de 
wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving 
van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden 
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. 
 
De priester kan de boeteling heenzenden met de volgende woorden: ‘Het lijden van onze Heer Jezus Christus, de 
voorspraak van de heilige maagd Maria en van alle heiligen, het goede dat gij zult doen en het leed dat gij zult 
dragen, strekke u tot vergiffenis van zonden, tot vermeerdering van genade en tot onderpand van eeuwig leven. Ga 
in vrede.’ 



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 13F – Boete en verzoening 

Voorbereiding op de biecht: Gewetensonderzoek 
 
Mijn relatie met God 

• Heb ik de tijd genomen om te bidden? Hoe? Heb ik gebeden omdat ik dat wilde of omdat ik me verplicht 
voelde? Heb ik regelmatig gebeden? 

• Wat heb ik gedaan om iets over God te leren om verder te komen in mijn relatie met Hem? Was het genoeg? 
• Heb ik regelmatig de Mis en het gebed van de gemeenschap bijgewoond? Met welke houding? 
• Heb ik in mijn leven respect getoond voor God? In mijn manier van spreken en mijn manier van handelen? 
• Hoe heb ik Gods schepping behandeld? Heb ik dingen verspild? Heb ik genoeg gedaan om mijn ecologische 

voetafdruk te verkleinen (bijvoorbeeld door het openbaar vervoer te nemen of door op mijn afval te letten)? 
 
Mijn relatie tot de naaste 

• Hoe heb ik mijn familie en vrienden behandeld? Heb ik hen geholpen wanneer dat nodig was? Heb ik de 
anderen verteld waar ik heen ging en kwam ik op tijd terug voor ons gezinsleven? Heb ik vrede gebracht of 
heb ik bijgedragen aan onrust?  

• Heb ik deelgenomen aan pesten op het werk of op school? Heb ik vergeving gevraagd voor mijn fouten? Heb 
ik degenen die mij gekwetst hebben vergeven? 

• Hoe heb ik mij op school gedragen? Hoe heb ik mijn leraren behandeld? Heb ik opgelet in de klas? Heb ik 
mijn tijd verspild? Heb ik mijn huiswerk zorgvuldig gedaan? 

• Hoe heb ik mij op het werk gedragen? Hoe heb ik mijn collega’s behandeld? Was ik altijd bereid om te 
helpen? Heb ik de tijd van mijn werkgever verspild? 

• Hoe heb ik mensen behandeld die ik niet kende? Heb ik mensen geholpen die hulp nodig hadden? 
• Was ik altijd hartelijk en hoffelijk? Ben ik mijn beloftes nagekomen? Heb ik vals gespeeld of heb ik gelogen? 

Heb ik onaardig over iemand gesproken? 
• Heb ik mijn goederen en talenten gedeeld met mensen in nood? Heb ik mijn tijd en energie aan anderen 

gegeven? 
• Heb ik mijn vrienden of mijn familie gebruikt voor mijn eigen voordeel? Heb ik ze belachelijk gemaakt? Heb 

ik moeite gedaan om hun moeilijkheden en onze verschillen te begrijpen? 
• Heb ik gehandeld zonder een wederdienst te vragen? Heb ik in stilte gehandeld, zonder aandacht te vragen 

voor wat ik deed of gaf? 
 
Mijn relatie tot mezelf 

• Ben ik blij met wie ik ben? Heb ik mezelf gezien als een creatie van God? 
• Heb ik mij vooral gericht op wat negatief in mij is? Heb ik te veel aandacht besteed aan mijn uiterlijk en hoe 

anderen mij zien? Heb ik te veel tijd of geld aan mezelf besteed, aan mode, elektronica of andere zaken? 
• Wilde ik populair zijn en in een positief daglicht komen te staan? Was ik te trots op of te ingenomen met 

mezelf? 
• Heb ik gezorgd voor mijn fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn? Heb ik genoeg rust genomen? 
• Hoe heb ik mijn keuzes gemaakt? Bewust of omdat iedereen het deed? Of heb ik een keuze vermeden 

omdat het de gemakkelijkste manier was? Heb ik Gods hulp gevraagd om goede keuzes te maken? 
• Hoe heb ik mijn lichaam behandeld? Heb ik mijn kuisheid behouden? Heb ik mijn seksualiteit niet 

gerespecteerd? Heb ik mij ingehouden op een gezonde en spirituele manier? Heb ik mijn lichaam vrijwillig 
beschadigd? Heb ik drugs gebruikt, te veel suiker genomen, tabak, alcohol...? Heb ik genoeg bewogen, 
zonder te overdrijven? 

• Heb ik mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn opleiding zorgvuldig en zonder te overdrijven bijgehouden? 
Ben ik klaar met wat ik moest doen? 

 
Conclusie 

• Denk nu aan de belangrijkste dingen waarvoor je vergeving wilt vragen. 
• Wil je dat God weer een deel van je leven wordt? Vraag het Hem! 
• Welke bijzondere genade wil je van God vragen om je te helpen jezelf te verbeteren om dichter bij Hem te 

leven in het dagelijks leven? 
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Antwoordblad: volgorde van de puzzel van het glas-in-loodraam van de verloren zoon 
  
[Links boven-onder] [Rechts boven-onder] 
11. De vader spreekt met de broer van de verloren zoon 
10. Een vreugdevol feest 
  
 7. De vader omhelst zijn zoon 
 6. De verloren zoon geketend door de zonde  
 3. De verloren zoon wordt op een dwaalspoor gebracht 

door de drie prostituees 
 2. De vader verdeelt de erfenis tussen zijn zoons. 
 

12. Ook de andere broer komt thuis. 
  9. De broer van de verloren zoon praat met een 

dienaar 
  8.  Het vetgemeste kalf wordt geslacht 
  5.  De verloren zoon belandt tussen de varkens 
  4. De verloren zoon wordt geprezen door de 

prostituees 
  1. Vader, geef me het deel van de erfenis dat mij 

toekomt 
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De liturgie van Boete en verzoening 
 
Dit sacrament kan overal worden ontvangen, ook in heel informele 
situaties zoals in de bus tijdens een bedevaart of tijdens een wandeling 
in de bergen. Je hebt alleen een priester nodig. In de architectuur van de 
meeste kerken is er een speciale plaats of aparte ruimte toegewijd aan 
de biecht, de biechtstoel. Gewoonlijk heeft deze twee ingangen, voor de 
priester en de boeteling, met een eventueel rooster ertussen om de 
anonimiteit van de boeteling te waarborgen.  
 
# De viering 
Je hoeft niet bang te zijn voor de liturgie: voor de priester is het heel 
gewoon om je te helpen bij elke stap. Dit sacrament kun je ook 
ontvangen tijdens een boeteviering. Ook dan is de biecht van jouw 
zonden altijd privé en de priester zal nooit praten over wat er besproken 
is. 
 
# De liturgie: Hoe moet ik biechten? 

• Je kunt je voorbereiden op het sacrament van boete en 
verzoening door Gods hulp te vragen om te weten wat je zonden 
zijn. Dan kun je kijken naar wat je fout hebt gedaan en naar wat 
je hebt nagelaten te doen. Je onderzoekt je geweten, 
bijvoorbeeld door de Tien Geboden te overwegen. Als je 
eenmaal weet wat je zonden zijn, kun je de volgende stappen 
volgen:  

• Ga naar een priester en vraag eventueel om zijn zegen. Maak 
het kruisteken.  

• Vertel de priester alle zonden die je hebt begaan sinds je laatste biecht. Hou het kort, maar wees volledig en 
duidelijk over wat je fout hebt gedaan en hoe vaak. 

• Beantwoord eventuele vragen en luister als de priester je advies en een penitentie geeft. De penitentie is 
een teken van ons verlangen om onze fouten goed te maken, in het besef dat het uiteindelijk Jezus was die 
het voor eens en altijd heeft goedgemaakt aan het kruis (zie #TmGOD 3.38). 

• Bid als de priester het vraagt een akte van berouw om te laten zien dat je je werkelijk bekeert van je zonden. 
Je kunt een standaardgebed gebruiken of in je eigen woorden tegen Jezus zeggen dat je spijt hebt van jouw 
zonden, dat je je voorneemt niet opnieuw te zondigen en dat je zijn genade vraagt om je leven te beteren. 

• De priester zal zijn handen uitstrekken en je de absolutie geven. Daarmee vergeeft God je de zonden die je 
hebt gebiecht. Nu blokkeren je zonden je relatie met Jezus niet meer. Hij zegt je: ‘Ga, en zondig voortaan 
niet meer’ (Joh 8,11).   

• De priester zegt dan bijvoorbeeld: ‘Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.’ Jij antwoordt: ‘Zijn genade 
duurt in eeuwigheid. 

• Neem even de tijd om te bidden en God te danken voor zijn genade. Voer je penitentie zo snel mogelijk uit.
           [Zie #TmGOD 3.39] 

 
# De celebrant 
De celebrant van het sacrament van boete en verzoening is altijd een priester (of een bisschop). De taak om zonden 
te vergeven is door Jezus rechtstreeks aan de Apostelen gegeven: ‘Ontvang de Heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie 
iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden’ (Joh 
20,22-23). 

 
 
 

VOORBEREIDEN 
 

• Gewetensonderzoek 
• Een priester en een rustige plek 

Liturgie van boete en verzoening 
 
Opening  

• Welkom en uitnodiging om op 
God te vertrouwen 
 

(Optioneel: Schriftlezing) 
 

Belijden van de zonden 
• Door de boeteling op zijn of 

haar eigen manier 
• De priester kan enkele vragen 

stellen 
• Woord van advies door de 

priester 
• De priester legt de penitentie 

op 
• De boeteling bidt een akte van 

berouw 
 

Absolutie 
• Door de priester met 

uitgestrekte handen 
 

Conclusie 
• Lofprijzing 
• Wegzending 
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Bijeenkomst 16 
 

Rolmodellen (Gespreksronde 1: Werkblad 16.2) 

Litanie van alle Heiligen (Werkblad 16.3) 
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Will Smith 
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Shakira
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Selena Gomez
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Lebron James
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Kylie Jenner
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Iron Man
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Gal Gadot



Samen groeien in geloof Bijeenkomst 16 – Heiligen 

 
 

Emma Watson
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Cristiano Ronaldo 
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 Chris Hemsworth 
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Justin Bieber 
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Awkafina 
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“Papa”
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“Mama”
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“Scoutingleider”
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“Coach”
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“Muziekleraar”
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“Docent”
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“Oma” 
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“Politieagent”
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“Voetbaltrainer”
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Heilige Maria
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Heilige Franciscus van Assisi 
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Heilige Nicholas Owen
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Heilige Monica
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Heilige Dominicus Savio
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De zalige Luigi en Maria Quattrochi 
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Zalige Carlo Acutis 
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Heilige Teresa van Calcutta
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Heilige Martinus van Tours 
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Litanie van alle Heiligen (Romeins Missaal) 
 
Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons.                Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.   Heer, ontferm U over ons.  
 
Heilige Maria, Moeder van God,                 bid voor ons. 
Heilige Michaël,                   bid voor ons.  
Heilige Engelen van God,   bid voor ons.  
Heilige Johannes de Doper,   bid voor ons. 
Heilige Jozef,     bid voor ons. 
Heilige Petrus en Paulus,   bid voor ons.  
Heilige Andreas,    bid voor ons. 
Heilige Johannes,    bid voor ons. 
Heilige Maria Magdalena,   bid voor ons. 
Heilige Stefanus,    bid voor ons. 
Heilige Ignatius van Antiochië,                              bid voor ons. 
Heilige Laurentius,    bid voor ons. 
Heilige Perpetua en Felicitas,   bid voor ons. 
Heilige Agnes,     bid voor ons. 
Heilige Gregorius,    bid voor ons. 
Heilige Augustinus,    bid voor ons.  
Heilige Athanasius,    bid voor ons. 
Heilige Basilius,                                bid voor ons. 
Heilige Martinus,    bid voor ons. 
Heilige Benedictus,    bid voor ons.  
Heilige Franciscus en Dominicus,  bid voor ons. 
Heilige Franciscus Xaverius,   bid voor ons. 
Heilige Johannes Maria Vianney,  bid voor ons. 
Heilige Catharina van Siena,   bid voor ons. 
Heilige Teresia van Jezus,   bid voor ons. 
Alle heiligen van God,    bid voor ons.  
 
Wees genadig,                   verlos ons, Heer. 
Van alle kwaad,                   verlos ons, Heer. 
Van alle zonde,                    verlos ons, Heer. 
Van de eeuwige dood,                  verlos ons, Heer. 
Door uw menswording,                   verlos ons, Heer. 
Door uw dood en verrijzenis,   verlos ons, Heer. 
Door de uitstorting van de Heilige Geest, verlos ons, Heer. 
 
Dat gij ons genadig wil zijn,   wij bidden U, verhoor ons. 
Jezus, Zoon van de levende God,  wij bidden U, verhoor ons.  
 
Christus, aanhoor ons.            Christus, aanhoor ons. 
Christus, verhoor ons.              Christus, verhoor ons. 
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Bijeenkomst 17  
 

Bijbel-hints NT (Welkom: Werkblad 17.1) 

Kaarten met de Geloofsbelijdenis en de Tien Geboden  
(Afsluiting: Werkblad 17.3) 
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Geboorte van Jezus (Luc 2,1-7).  
Hoe Jezus in de stal in Bethlehem werd geboren, want er was geen plaats in de herberg. 

Bezoek van de drie wijzen (Mat 2,1-12).  
Hoe de drie wijzen van verre een ster volgden die hen naar Jezus bracht. 

Johannes de Doper (Mat 3,1-12).  
Hoe Johannes de mensen opriep om terug te keren naar God  

en zich voor te bereiden op de komst van Jezus. 

De doop van Jezus (Mar 1,9-12).   
Hoe Johannes Jezus doopte en de stem van God zei dat Jezus zijn geliefde Zoon is. 

Jezus wordt beproefd in de woestijn (Luc 4,1-13).  
Hoe de duivel tevergeefs probeerde om Jezus tot zonde te verleiden. 

Jezus roept de eerste Apostelen (Mar 1,16-20).  
Hoe Jezus vissers riep om Hem te volgen en ze alles achterlieten. 

Jezus verandert water in wijn (Joh 2,1-11).   
Hoe Jezus zijn eerste wonder verrichtte op een bruiloft in Kana. 

Jezus kalmeert de storm (Mat 8,23-27).  
Hoe Jezus de bange Apostelen in de boot redde tijdens de storm op het meer. 

Jezus loopt op het water (Mat 14,22-33).  
Hoe Jezus over het meer naar de boot van de Apostelen kwam wandelen. 
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De barmhartige Samaritaan (Luc 10,25-37).  
De gelijkenis van Jezus over een niet-jood die een jood redde die door anderen werd genegeerd. 

Jezus voedt vijfduizend mensen (Mar 6,31-44).  
Hoe Jezus een grote menigte voedde met een paar broden en wat vissen. 

De bergrede (Mat 5,1-7,29).  
Gezeten op een berg gaf Jezus de mensen veel aanwijzingen in een lange rede. 

Jezus wekt Lazarus op uit de dood (Joh 11,1-44).  
Jezus huilde en bracht toen zijn goede vriend weer tot leven. 

De verloren zoon (Luc 15,11-32).  
De gelijkenis van Jezus over hoe onze barmhartige Vader  

altijd op ons wacht tot we naar Hem terugkeren. 

Jezus wast de voeten van de leerlingen (Joh 13,1-30).  
Hoe Jezus liet zien dat we nooit te belangrijk zijn om te dienen. 

Het Laatste Avondmaal (Mar 14,12-26).  
Hoe Jezus brood en wijn nam en zei: dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. 

Petrus verloochent Jezus (Luc 22,54-62).  
Hoe Petrus ontdekte dat zelfs hij Jezus niet trouw kon blijven. 

Jezus wordt gekruisigd (Mar 15,20-41).  
Hoe Jezus zijn eigen kruis moest dragen, aan het kruis genageld werd en stierf. 
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Jezus wordt begraven (Mat 27,57-66).  
Hoe het lichaam van Jezus, die werkelijk dood was, in een graf werd gelegd. 

Jezus staat op uit de dood (Mat 28,1-20).  
Hoe Jezus weer tot leven kwam op de derde dag van zijn dood. 

Jezus op weg naar Emmaüs (Luc 24,13-35).  
Hoe de verrezen Jezus zijn discipelen ontmoette en hen nieuwe hoop gaf. 

Jezus stijgt op ten hemel (Handelingen 1,4-11).  
Hoe Jezus de discipelen opdroeg om het Evangelie te verkondigen, en toen naar God ging. 

Pinksteren (Handelingen 2,1-13).  
Hoe de Heilige Geest neerdaalde op de Apostelen,  

die met enthousiasme over Jezus begonnen te vertellen. 
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 VOORZIJDE 

 
ACHTERZIJDE VOORZIJDE ACHTERZIJDE  

  

De Apostolische 
Geloofsbelijdenis 

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. 

(zie #TmGOD 1.33) 

 

De Tien Geboden 

 

1. Ik ben de Heer, uw God. 
Gij zult geen afgoden 

vereren, maar Mij alleen 
aanbidden en boven alles 

beminnen. 

2. Gij zult de Naam van de 
Heer, uw God, niet zonder 

eerbied gebruiken. 

3. Wees gedachtig, dat gij 
de dag des Heren heiligt. 

4. Eer uw vader en uw 
moeder. 

5. Gij zult niet doden. 

6. Gij zult geen onkuisheid 
doen. 

7. Gij zult niet stelen. 

8. Gij zult tegen uw naaste 
niet vals getuigen. 

9. Gij zult geen onkuisheid 
begeren. 

10. Gij zult niet 
onrechtvaardig begeren, 

wat uw naaste toebehoort. 
(zie #TmGOD 4.9) 

 

 

 
Samen groeien in geloof! 

Een cursus waarin we het 
katholieke geloof 

verkenden, antwoorden 
zochten op vragen en ons 

voorbereidden op de 
sacramenten. 
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Maria, 

4. die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, 
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10. Gij zult niet 
onrechtvaardig begeren, 

wat uw naaste toebehoort. 
(zie #TmGOD 4.9) 

 

 

 
Vergeet niet te groeien in 

geloof! 

Een cursus waarin we het 
katholieke geloof 

verkenden, antwoorden 
zochten op vragen en ons 

voorbereidden op de 
sacramenten. 

 

 

      
" 

" 



Samen groeien in geloof Bijlage 3 

 

Bijlage 3 
Een reflectie schrijven (Bijlage 3.6) 

 

 
 



Samen groeien in geloof Bijlage 3 

 
Reflectie over de bijeenkomst van vandaag 

 
 

a. Wat was nieuw voor mij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Wat heeft me geraakt? Hoe voelde ik me? Gelukkig, boos, bang, verdrietig? Waarom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Waar wil ik meer over weten? 
 


