
Liederen voor de Vormselvieringen 

“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links  

Dit document bevat 6 pagina’s, waarvan  5 pagina’s voorbeeldbladen. 

This document contains 6 pages of which 5 example sheets. 

 

Lied voor de eerste Communieviering 

10.440 Jezus de Kindervriend.  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 1 

 

Liederen voor de Naamopgaven 

108.114 Mijn naam. Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 2 

111.063 Uw naam…mijn naam Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 2 

114.153 Jezus wij danken U Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 1 

 

Liederen voor de Kruisoplegging 

10.421 Goede Vader in de Hemel –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 1 

10.422 Heilig is de God van alle volken –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 1 

107.058 De vormselrap –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding.(2 voorbeelden) 

De strofe is in “rap-vorm” en het refrein wordt gezongen.   

Modern vormsellied voor de kruisoplegging.  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 4 – 5  

 

Liederen voor de feestelijke Vormselviering 

10.423 Goede Vader van alle mensen –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 3 

10.424 Heilig is de Heer –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding.     

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 3 

10.438 Jezus kom nu in ons midden –  Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Feestelijk Communielied waarbij de strofen kunnen worden gezongen door de “Priester 

Voorganger” hetzij door het koor. Het refrein is dan voor de samenzang met de “vormelingen”. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 3 

10.439 Laat ons bidden en danken – Eenstemmige zang met klavierbegeleiding. 

Geschikt als schuldbelijdenis maar kan ook als communielied. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden voor de vormselvieringen – voorbeeldblad 3 
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