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Informatie-avond

V.J.M.College 

Sacrament van het 
Vormsel

Betekenis van het woord:

Vormsel: vroomsel – sterk/krachtig maken

Confirmatio: 
Getuige van het Evangelie maken

sterking en bevestiging in het geloof

Vormen: zich vormen, vorm krijgen

Sacramenten:

Ontmoetingen met God middels 
symbolen/tekens

Wij benaderen God

Hij geeft ons hulp – genade

Er zijn 7 sacramenten

1. Doopsel

Bij het Doopsel worden we
Kind van God

Christen

Lid van de katholieke kerk

We worden gezalfd tot
Priester, profeet en koning

2. Eucharistie

Jezus is het Brood, dat leven geeft.

Wij hebben dit Brood nodig om 
te kunnen groeien.

“Neemt eet en drink…….en blijf 
dit doen om Mij te gedenken.”

3. De Biecht

Vanuit de liefde die Hij voor elk van ons 
heeft, vergeeft God ons elke 
keer weer.

We krijgen de kans om een 
nieuw begin te maken, de kans 
om te beginnen met een schone 
lei.
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5. Het Vormsel

Verdere vorming om te worden zoals 
Jezus Christus door zalving en 
handoplegging.

“Door dit teken, ontvang de 
heilige Geest, die God u schenkt.”

4. Huwelijk

De eindeloze liefde van Jezus voor zijn 
Kerk en de eeuwige trouw.

Man en vrouw schenken zich 
aan elkaar weg in eindeloze 
liefde en trouw.

Daarom zal de man zijn huis 
verlaten…..

6. Priesterschap

De Kerk van Christus heeft priesters
nodig om zijn werk voort te zetten.

7. Ziekenzalving

Door de zalving kracht geven 
om de ziekte te dragen. 

“Is er iemand ziek onder u…..” 
(Jac)

Volgens Vaticaan-II

Door het Vormsel ontvangen zij een
bijzondere kracht van de heilige Geest en 
alsdus zijn ze strenger gehouden om als
waarachtige getuigen van Christus door hun
werk en hun woord het geloof te verspreiden
en te verdedigen.

(Lumen Gentium)

Relatie Doopsel - Vormsel

Doopsel
Ik hoor bij Christus

Ik ben geroepen

Er is voor mij
gekozen

Vormsel
Wat ben ik waard
als christen?
Om iets te gaan
betekenen.
Ik ben 
aansprakelijk en
mondig als
Christen.
Ik kies zelf.
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Wat gebeurt er bij het Vormsel?

Ik keer me af van alles wat me misvormt, van 
alles wat me niet laat lijken op Christus.

Ik wil leven vanuit mijn geloof, bij de doop door 
mijn ouders bepaald en beloofd.

Hernieuwing van de doopbelofte:
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader

Ik geloof in één Heer, Jezus Christus

Ik geloof in de heilige Geest

Wie is de heilige Geest?

In de Bijbel:
Adem van God

Waaien van de wind

Ruach

Water

Vuur

Wind - pneuma

Uit de Bijbel:

God blaast leven in de nog levenloze 
Adam.

Op de Paasavond: Na deze woorden blies 
Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige 
Geest. (Joh.20, 21-22)

Jezus gaf de geest op het kruis: letterlijk 
en figuurlijk.

Een nieuw begin door de Geest

Scheppingsverhaal

Boodschap van de engel aan Maria

De Doop van Jezus

Jezus in de synagoge

Jezus geeft de Geest aan de leerlingen

Pinksterfeest

Een nieuw begin met mij…….

Handoplegging

Gaven van de Geest (Jesaja 11) –
de Geest van

Wijsheid en Verstand

Inzicht en Sterkte

Kennis en ontzag van de Heer

De charisma’s van de Geest (1 Kor. 12 )

Woord van wijsheid
Woord van kennis
Charisma van het geloof
Gave om zieken te genezen
Gave om wonderen te doen
Gave van profetie en onderscheiding der 
geesten.
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De vruchten van de Geest (Gal. 5,22)

Liefde
Vreugde
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Trouw
Zachtheid
Zelfbeheersing

Zalving

In het Oude Testament worden mensen 
gezalfd als ze een belangrijke taak 
ontvangen:

Priester
Profeet
Koning

Zalving met chrisma Christus = Hij die 
gezalfd is……….de Messias (Luc. 4,18)

Wanneer vormen?

Op het eind van de lagere school

Scharnierpunt in het leven

Voor de Kerk zijn de kinderen groot 
genoeg om zelf te kunnen kiezen VJM COLLEGE


