NAAMOPGAVE

Welkom

21 FEBRUARI 2016

Kinderen:

Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering
van onze “Naamopgave”. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje
klaar is om Hem te ontvangen, als onze vriend. Wij willen voor altijd Zijn kinderen
zijn. En wij bedanken U, Jezus, voor mama en papa, voor oma en opa, en voor al
die lieve mensen die ons voorbereiden op de dag van onze eerste communie.
Priester:

Heel hartelijk welkom lieve vriendjes en u, ouders en alle mensen hier in deze
viering aanwezig. Mag ik u allen uitnodigen om van dit samenzijn een feestelijk
moment te maken en te getuigen van onze blijheid, nu deze jongens en meisjes
hun naam opgeven als vriendje van Jezus.
Maken wij nu eerst een kruisteken, omdat wij hier samen zijn:
In de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest.

Vraag om vergeving

Priester:
Niet elke dag leven we zoals God het verwacht, daarom vragen we om vergeving
Kind 1:
Ik ben soms jaloers en help pesten en plagen.
Ik probeer er mee te stoppen, Heer, vergeef mij
 Goede God, ik was niet lief, blijf ik toch je hartendief?
‘k maakte fouten nu en dan, ‘k hoop dat je vergeven kan?
Kind 2:
Ik ben soms kwaad
en doe ook soms iemand pijn.
Ik probeer dat nooit meer te doen, vergeef mij, Heer
 Goede God, …
Kind 3:
Ik hielp mijn vriend niet toen zij er mee lachten.
Dat was laf.
Die fout probeer ik nooit meer te maken, vergeef mij Heer
 Goede God, …

Openingsgebed
Samen:

God, jij hebt de bomen, de bloemen en planten,
de dieren en dingen een naam gegeven,
zodat we ze kunnen noemen.
Ook wij hebben een naam gekregen
zo kunnen we ook elkaars naam noemen,
kunnen we elkaar roepen.
God, U roept ons bij onze naam.
U vraagt ons mee te doen;
om thuis, in de straat en overal waar wij komen
een beetje vrede te brengen.
Wilt U ons daarbij helpen?
Amen
Lezing
Daar loopt ze. Het nieuwe meisje van de buren. Ze heeft heel zwart haar. En
scheve ogen. Ze komt vast niet uit België. Zou ze wel willen spelen? Kim loopt op
haar toe. Ze zwaait.
“Hallo, ik ben Kim”. Het meisje lacht. Maar ze zegt niks. Ze haalt haar schouders
op.
“Hallo, ik ben Kim!” Zegt Kim nog een keer.
Het meisje lacht en schudt haar hoofd. Zou ze het niet verstaan?
“Ikke Kim”,
zegt Kim heel hard. En ze zet haar vingers op haar borst. Het meisje lacht weer.
“Jaja ikke Kim”, zegt ze. Stom kind. Kan niet eens gewoon praten. Zo kun je
natuurlijk niet spelen. “Ha, jullie hebben al kennis gemaakt”. Dat is vader die de
tuin inloopt.
“Ze zegt niks”, zegt Kim. “Ze kan niet praten, denk ik”.
“Nee”, zegt vader. “Ze moet onze taal nog leren. Ze komt uit Korea. En je raadt
nooit hoe ze heet”. “Ze wou niet eens zeggen hoe ze heet”, zegt Kim beteuterd.
“Ze heet … Kim “. Vader vindt het een goede mop. “Jaja ikke Kim”, zegt het
meisje. Ze wijst op zichzelf. Dan pakt ze Kims hand vast. Ze houdt haar hoofd
scheef en trekt aan Kims hand.
Ja, Kim wil wel meespelen. Ze wordt ineens
heel warm vanbinnen. Zomaar een nieuw vriendinnetje. En ze heet Kim. Dat wordt
leuk. Kim één en Kim twee. En ze lijken niet eens op elkaar. “Ikke Kim, jij Kim” zegt
ze. “Jij Kim”, zegt het meisje en wijst op zichzelf. Dan moeten ze heel hard lachen.
Tussenzang

 Zonder naam besta je niet en ben je niets, vertel nou eens iets
Zeg me je naam duizend keren
Zeg me je naam, zeg me je naam

 Ik ga zeggen hoe je heet, ja hoe je heet, tot ieder het weet

Zeg me je naam duizend keren
Zeg me je naam, zeg me je naam
Evangelie
Priester:

Voordat het verhaal begint, maken we drie kruisjes:
Op het voorhoofd

Jezus, ik denk aan jou.

Op het hart

Jezus, ik hou van jou.

Op de mond

Jezus, ik spreek over jou.

Mt 17,1-13 / Mc 9,2-10 / Lc9, 28b-36
De gedaanteverandering

Duiding van de naamopgave
Beste jongens en meisjes, kort na jullie geboorte hebben jullie ouders beslist jullie te
laten dopen. Daarmee hebben ze ook beslist om jullie Jezus te leren kennen en
om jullie te leren hoe een christen leeft. Tijdens het doopsel heeft de priester aan
jullie ouders gevraagd welke naam ze aan hun kindje wilden geven. Toen hebben
ze jullie naam genoemd. Jullie naam staat geschreven in het doopregister dat in
elke parochie wordt bewaard. Door het doopsel en door het opschrijven van jullie
naam in het doopregister zijn jullie opgenomen in de gelovige gemeenschap.
Maar ook God kent jullie naam. Zo staat het in de bijbel: je naam staat
geschreven in de handpalm van God. Dat betekent dat God jullie kent en dat Hij
van jullie houdt. De eerste communie doen, betekent dat jullie voor het eerst de
eucharistie mogen meevieren. Daar bereiden jullie je thuis en met de catechisten
op voor. En vandaag willen we daar met de hele parochie naartoe leven.
Naamopgave

We geloven dat God ons graag heeft en ons kent bij onze naam.
De catechisten geven de kinderen van hun groepje hun diertje met naam.
(Groep 1 komt naar voor, zegt naam in micro en bevestigt naam op bord)
Kind 1:
Jezus roept ons bij onze naam.
Hij vraagt ons om mee te doen.
Dat willen we graag doen.
Daarom zijn we hier.
(Groep 2 komt naar voor)
Kind 2:
Dag mensen,
wij willen er helemaal bij horen.
Daarom zeggen wij onze naam.
Zullen jullie ons nooit vergeten?
(Groep 3 komt naar voor)
Catechist:
Lieve kinderen en ouders,
Jezus houdt van alle kinderen en alle grote mensen.
Hij gaat met ons mee en laat ons nooit alleen.
Ook wij als parochie gaan met jullie mee.
Wij zijn blij dat zovele ouders de weg gaan met hun kind
om Jezus en zijn Kerk beter te leren kennen.
Wij kijken met u allen nu al uit naar de eerste communie.
(Groep 4 komt naar voor)
Gebed van de ouders

Samen:
God, ons aller Vader,
in Uw handen leggen wij
de namen van onze kinderen.
In Uw handen onze kostbare
maar kwetsbare dromen.
Wil hen behoeden en op handen dragen.
Zoek hen op als ze dreigen verloren te lopen.
Dat zij Uw Naam leren kennen,
Uw droom met alle mensen.
Verzamel ons allen in Uw Naam
opdat ook onze kinderen
in Uw gulle Liefde
het geluk van hun leven vinden.
Amen.
Geloofsbelijdenis

Samen:
Ik geloof in God de Vader, die de wereld geschapen heeft.
Ik wil meewerken aan een wereld waar het fijn is om te wonen,
Zonder verdriet en ruzie.
Een wereld zoals God hem droomt.
Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
Die bij ons heeft gewoond en die ons het voorbeeld gaf
Hoe je als vrienden met elkaar kan leven.
Ik geloof in de Heilige Geest
die ons de kracht geeft om fijne mensen te worden
En die ons helpt om geluk te brengen aan anderen.
Ik geloof in de Kerk van Jezus
Het zijn de mensen die willen leven zoals hij.
Ik geloof dat God veel van ons houdt
En dat wij eens voor altijd met hem gelukkig zullen zijn
Voorbeden
Kind:
Voor onze mama en papa
en voor alle mensen die ons graag zien,
dat zij ons helpen om vriend te worden van Jezus.
Daarvoor willen wij graag bidden.
 Wij geloven dat het kan
een mooie wereld, mooie wereld
Wij geloven dat het kan
een wereld vol van houden van!
Ouder:
Voor onze kinderen,
dat zij door ons mogen ervaren wat geloven is.
Dat zij steeds opnieuw mogen voelen
dat er mensen meegaan,
hen steunen en bemoedigen.
Daarvoor willen wij graag bidden.
 Wij geloven dat het kan…
Catechist:
Voor de mensen die iemand verloren,
dat zij hun pijn en verdriet niet alleen hoeven dragen
en door troost en bemoediging toch toekomst blijven zien.
Voor de kinderen die moeten leven op de vlucht,
dat zij het vertrouwen in het leven behouden.
Dat zij volwassenen ontmoeten die hen bemoedigen en hoop geven.

Daarvoor willen wij graag bidden.
 Wij geloven dat het kan…
Broer of zus:
Voor de kinderen
die hun eerste communie gaan doen:
dat zij van elkaar leren
dat het de moeite is om van mensen te houden
zoals God ook van ons houdt.
Daarvoor willen wij graag bidden.
 Wij geloven dat het kan…
Gebed over de gaven

Samen:
Heer,
Wij bieden U die brood en deze wijn
Als de gaven van ons leven.
Help ons voor elkaar brood te zijn:
Kracht en steun.
Help ons voor elkaar wijn te zijn:
Gedeelde vreugde.
Door Jezus Christus onze Heer. Amen
Eucharistisch gebed
Onze Vader

Laten we nu samen met onze communicanten rond het altaar bidden tot God
onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

 Onze Vader in de hemel

geheiligd zij Uw Naam
Laat Uw Rijk van Liefde komen
doe ons steeds Uw wil verstaan.
Laat uw Rijk van Liefde komen
doe ons steeds Uw wil verstaan.

Geef ons brood om van te leven
en vergeef ons onze schuld.
Leid ons nimmer in bekoring
maar verlos ons van het kwaad.
Leid ons nimmer in bekoring
maar verlos ons van het kwaad.

Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid, Amen.
Uitnodiging tot de communie
Zo direct gaan wij aan tafel. Communicantjes kijk maar goed.
Op 15 mei doen jullie met ons mee, want Jezus wil toch bij iedereen komen!
Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld:

Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.
Communie

Onze Namen

Onze namen zijn veel meer dan
letters zomaar wat bijeen
want toen letters samenkwamen
was mijn naam voor mij alleen.
Onze namen zijn veel meer dan
letters zomaar wat bijeen
want die letters vormen samen
wie we zijn voor iedereen.
Onze namen zijn veel meer dan
letters zomaar wat bijeen
want die namen vormen samen
wie we zijn voor God alleen.

Onze namen zijn veel meer dan
letters zomaar wat bijeen
want wij samen zijn Gods vrienden
en die zijn hier graag bijeen.
Onze namen zijn veel meer dan
letters zomaar wat bijeen
en jouw Naam, Heer, kennen wij nu
als de Liefde om ons heen.

Gebed na de communie
Ouders:

God,
Vandaag hebben onze eerste communicantjes
"ja" gezegd op Uw uitnodiging voor het leven en dat vieren wij in mei wanneer zij
voor het eerst mee brood en wijn zullen delen.
Geef hen de moed om
zich enthousiast te blijven inzetten
voor Uw droom,
en geef ook ons allemaal de kracht
om deze jonge mensen verder
te stimuleren in hun zoektocht naar U.

Slotgebed

kinderen samen:
Dag God
Zeven jaar geleden
was ik hier voor het eerst bij Jou.
Jouw deur stond voor mij open.
Mama, papa, meter en peter waren er ook bij.
Die dag werd ik gedoopt.
Nu ben ik weer bij jou,
om te beloven en te vertellen,
dat ik erbij wil horen.
Ik maak me klaar voor mijn eerste communie.
Samen met alle mensen die van mij houden
en voor mij zorgen.
Daarvoor wil ik je danken Heer.
Het wordt een heel fijn feest!

Zending en zegen
Wij doen onze eerste communie op Pinksterzondag 15 mei 2016

