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TIJD VAN VERWELKOMING
 Hé, hé, kom er bij !!

Hé, hé, kom er bij
In je mooiste feestkledij !
Hé, hé, kom vier feest !
Jezus houdt van ons het meest !
’t Is vandaag een toffe dag,
toon dus maar je breedste lach.
Jezus wil ons vriendje zijn,
Dat is toch wel reuze fijn !
Laat je horen, laat je zien,
Jezus geeft ons tien op tien !
Laat ons dus maar vrolijk zijn,
’t is nu feest voor groot en klein !
Priester:
Dag fiere eerste communicantjes,
hartelijk welkom op dit hoogfeest van Pinksteren.
Vandaag is het feest, heel speciaal voor jullie.
Laat ons samen een kruisteken maken,
het teken dat we vrienden zijn van
Jezus en met Hem willen meevaren.
Allen:
In de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.
Priester:
In het Rijk van God belanden liefst alle mensen.
Als men het nu zou zeggen zoals bij de vissen :
simpele sardientjes, droge haringen, kleine sprotjes,
brave karpers, dikkopjes, slimme snoeken, babbeltongen,
gladde alen, zaagvissen stekelbaarsjes, bakvisjes…
Er zijn vissen bij de vleet, maar vissers zijn er te weinig!
Daarom vraagt Jezus ons : “Kom, volg Mij.
Ik zal van jou een mensenvisser maken!”
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Communicant:
Dag mama, papa, oma en opa, dag lieve mensen,
vandaag ga ik naar Jezus toe.
Communicant:
Dat is wat wij heel graag doen. Wij willen heel graag Jezus’ vriendje zijn.
Dat vinden wij reuze–fijn!
Communicant:
Nu ik hier dicht bij hem sta, roep ik heel luid : “Hoera!”
Communicant:
Van harte welkom, jij vooraan
van harte welkom achteraan
van harte welkom rechts en links
En al wie daar nog tussenin zit.
Communicant:
Ben je jong of reeds op jaren,
ben je groot of klein of mager,
welkom ben je, goed gehoord?
Communicant:
Lieve mensen,
trek een vrolijk fris gezicht,
je weet dat het nu feest is!
Voel je hier gerust als thuis
welkom ben je in dit huis!
Ouder:
Wij ouders zijn ook graag op jullie feest!
Wij zijn blij, bijna net zo blij als toen je geboren werd
en we je een naam gaven.
We lieten je dopen en hoopten toen
dat jij een beetje zoals Jezus zou worden.

TIJD VAN VERGEVING
VRAAG OM VERGEVING
Priester:
Naar Jezus gaan is niet altijd gemakkelijk.
Soms doen we niet wat hij graag heeft.
Dan lopen we van hem weg.
Maar één ding weten we zeker, wanneer we spijt hebben
van onze foutjes zegt Jezus: “De spons erover!
Kom maar weer naar me toe”.
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Communicant:
Soms zijn we zo met onszelf bezig
en maken we te weinig tijd voor vrienden die ons nodig hebben.
Het spijt me Goede God…
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.
Communicant:
Aan tafel maak ik soms ruzie. Toch is samen eten een teken van
‘ik ben je vriend!’ Ik wil het beter doen.
Het spijt me Goede God…
Vergeef mij!
 Goede God, ik was niet lief…
Communicant:
Lieve Jezus, ik kan soms niet tegen verlies.
Dan word ik boos en maak ik ruzie.
Het spijt me Goede God…
Vergeef mij!

 Goede God, ik was niet lief…
Communicant:
Samen feest vieren kan pas als iedereen een handje toesteekt.
Mijn helpend handje ontbreekt wel eens.
Het spijt me Goede God…
Vergeef mij!

 Goede God, ik was niet lief…
Priester:
God,
Leer ons op U vertrouwen en Uw wil doen.
Zo kan Uw Rijk van vrede komen
en is het fijn samen te leven met elkaar.
Wij bidden U: wees dicht bij ons, wanneer we ons daarvoor willen inzetten.
Amen.
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OPENINGSGEBED
Priester :
Goede Vader, vandaag is het feest in onze kerk.
De communicantjes ontvangen er voor de eerste keer Jezus’ brood.
Vandaag mogen zij voor de eerste keer echt naar U toekomen.
Laat ons ervaren dat Jezus in ons midden komt
als we een vriendengroep vormen en luisteren naar elkaars verhaal.
Communicant:
Goede God, U maakt alles zo mooi voor ons,
de aarde en de zee,
de bloemen en de dieren,
de lucht en de zon.
Communicant:
U maakt ook ons zo mooi,
met ogen om alles te zien,
met oren om te horen,
met een mond om te danken,
met handen om te helpen zorgen voor alles.
Amen.

TIJD VAN HET WOORD
EERSTE LEZING
Wandelen	
  over	
  het	
  water	
  –	
  Nico	
  ter	
  Linden	
  
	
  
‘Ik heb zo vreemd gedroomd vannacht,’ zei Matteüs.
‘Wat droomde je dan?’ vroeg Lucas.
‘Ik droomde dat wij op een nacht in een bootje zaten, samen met de twaalf
leerlingen van Jezus. Petrus stond aan het roer. Ineens begon het vreselijk te
stormen, de golven kwamen huizenhoog op ons af, het schip kraakte. O God,
riepen we, help ons toch, we verdrinken!’
‘Zoiets droomde ik vroeger ook vaak,’ zei Lucas. ‘Je zinkt naar de bodem van
de zee en je roept en je roept, maar niemand hoort je. Heel griezelig.’
‘Ja, we waren doodsbang,’ zei Matteüs. ‘Maar net toen we dachten dat het
schip zou breken en dat wij in de donkere golven zouden verdwijnen, zagen we
een witte gestalte op ons afkomen, een witte man. Hij liep over het water. Een
spook, riep Petrus, een spook.’
‘Dat is inderdaad een vreemde droom,’ zei Lucas. ‘Hoe kwam je eraan?’
‘Ik denk,’ zei Matteüs, ‘omdat wij het de laatste tijd zo vaak over Mozes
hebben gehad. Weet je nog dat oude paasverhaal dat Mozes met Gods hulp
een weg baande, dwars door het water van de zee. En als ik vroeger met mijn
vader in zijn bootje uit vissen ging, dan zong hij altijd een lied. Over God die
over de wateren wandelt. Dat deuntje speelt telkens weer door mijn hoofd.’
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‘En toen, wat gebeurde er toen in je droom?’
‘Dat is een spook,’ riep Petrus. Maar toen de witte gestalte dichterbij kwam,
zagen we dat het Jezus was. ‘Houd moed,’ zei hij, ‘ik ben het, niet bang zijn.’
‘Dat is een nieuw paasverhaal,’ zei Lucas.
‘Ja,’ zei Matteüs. ‘Maar de droom was nog niet uit. Want Petrus wilde dat ook,
over het water lopen. “Rabbi,” riep hij, “meester, als jij zegt dat ik naar je toe
mag komen, dan kom ik.”
“Kom maar,” zei Jezus.
Petrus stapte uit de boot, zette zijn voet op het water en hij liep, hij liep
zomaar naar Jezus. Tot er plots van opzij een grote golf op hem afkwam. Hij
schrok, raakte in paniek, hij dacht: nu verdrink ik. En op datzelfde moment
zonk hij weg in de diepte. Jezus kon hem nog maar net vastpakken en zette
hem weer op zijn benen, op het water. “Je geloof is wel klein,” zei Jezus. “Als
er even iets gebeurt, ben je meteen doodsbang. Moet je niet zijn. Kom we
gaan naar de boot.” Ze klommen samen aan boord. En ze zongen het lied dat
mijn vader altijd zong.’
‘Ik vind het een mooi verhaal,’ zei Lucas. ‘Je moet het opschrijven en
voorlezen als we zondag weer bij elkaar komen en samen met de anderen het
brood breken. Dan zullen we ook dat lied zingen, over God die over het water
wandelt. Je moet het echt opschrijven, Matteüs. Dan kunnen de mensen het
over duizend jaar nòg lezen.’
‘Maar zullen ze dan niet denken dat Jezus echt over het water liep?’
‘Welnee. en als ze dat wel denken, is het nog niet erg. Het gaat er maar om
dat ze, net als wij, geloven dat God sterker is dan de dood.’
	
  
	
  

 Leg je netten aan de kant.
Kom, geef Jezus nu je hand.
want Hij roept je bij je naam en
vraagt om met Hem mee te gaan.
Ja, Hij vraagt je keer op keer:
‘Vis de mensen uit het meer
als ze kopje ondergaan en
niemand naar hen toe wil gaan’.
Als je meegaat op Zijn tocht
vind je veel meer dan je zocht,
is Zijn woord een nieuwe start en
voel je vrede in je hart.
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EVANGELIE
Priester:
We luisteren nu naar het heilig evangelie van onze grote vriend Jezus.
We maken 3 kruisjes:
+ één op ons voorhoofd: Jezus, ik denk aan jou
+ één op onze mond: Jezus, ik vertel over jou
+ één op ons hart: Jezus, ik hou van jou
Priester:
Bij het meer van Galilea, vlakbij het vissersdorp Kafarnaüm, zag Jezus twee
mannen met een werpnet in het water staan, ze waren aan het vissen. Twee
broers waren het, Simon Petrus en Andreas. “Jullie hebben een mooi beroep,”
zei Jezus.
“Wat is uw beroep?” vroegen de broers.
Jezus dacht even na. “Ik ben visser van mensen,” zei hij.
“Daar hebben we nog nooit van gehoord.” De broers keken elkaar aan, deze
vreemdeling hield hen voor de gek. “Is dat ook een beroep, visser van
mensen?”
“Ja,” zei Jezus. “Mensen die door de hoge golven van het leven worden
overspoeld, die kopje onder dreigen te gaan, ik vis ze op uit het water van de
dood, zodat ze weer vrij en opgelucht kunnen ademhalen.”
“Vertel ons daar eens wat meer over,” zeiden de broers. Ze deden hun vissen
in een mand, legden hun net op het zand te drogen en gingen bij Jezus zitten.
Jezus vertelde, de hele middag, de hele avond. Simon Petrus en Andreas
hingen aan zijn lippen. Zoals deze man, deze visser van mensen, sprak over
hemel en aarde, over angst en verlangens, hadden ze nog nooit iemand horen
spreken. Deze vreemdeling, hij had waarachtig iets van God zelf.
“Waarom gaan jullie niet met mij mee?” vroeg Jezus. “Dan kunnen jullie ook
vissers van mensen worden.”
Toen zijn de broers met hem meegegaan. “Als we dicht bij Jezus zijn,” dachten
ze, “zijn we dicht bij God.”
WOORDJE VAN DE PRIESTER

	
  

8	
  

GELOOFSBELIJDENIS
Priester:
Wij luisteren nu naar de kinderen die hun geloof uitspreken.
Communicant:
Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen.
Zonder ruzie, zonder verdriet.
Ik wil geloven in een wereld waarin iedereen vriend is met elkaar.
Een wereld zoals God de Vader hem gemaakt heeft.
Allen: Ja, dat geloven wij.
Communicant:
Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en bloemen,
met vogels en vissen, met de zon en de sterren,
en met lieve mensen die doen zoals Jezus deed.
Allen: Ja, dat geloven wij.
Communicant:
Ik wil geloven dat Gods Geest ons zal helpen
om zo’n goede mensen te worden,
dat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn
en te helpen om geluk te brengen aan de anderen.
Allen: Ja, dat geloven wij.
Communicant:
Ik geloof dat God een goede Vader is voor alle mensen,
zoals onze papa en mama goed zijn voor ons.
Allen: Ja, dat geloven wij.
Communicant:
Ik geloof dat Jezus, de Zoon van God,
op het kruis voor ons gestorven is en daarna verrezen
omdat wij allen geroepen zijn om eeuwig te leven.
Allen: Ja, dat geloven wij.
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VOORBEDEN
Priester:
Laten we bidden tot God, onze Vader,
die altijd klaar staat om naar ons te luisteren.
Communicant:
Goede Vader, wij bidden dat alle mensen de tafel willen
dekken voor elkaar. Samen eten is een teken van ‘ik wil
je vriend zijn’.
Laten we samen zingend bidden:

 Wij geloven dat het kan, een mooie wereld, mooie wereld.
Wij geloven dat het kan, een wereld vol van houden van.
Communicant:
Wij willen zoals mensenvissers zijn, geroepen om mensen in nood te helpen.
God, leer ons het overbodige achter te laten om te kiezen voor de medemens.
Laten we samen zingend bidden:

 Wij geloven dat het kan...
Ouder:
Laten wij ook als volwassenen met ons voorbeeld
deze kinderen helpen om oprechte volwassenen
en eerlijke mensen te worden.
Kinderen moeten immers ons “geloven” kunnen aanvoelen en ervaren.
Zo zetten wij Uw woorden ‘ik maak van jullie vissers van mensen ‘ om in
daden.
Laten we samen zingend bidden:

 Wij geloven dat het kan...
Communicant:
Goede God, wij willen vandaag ook denken
aan de mensen die er niet bij kunnen zijn.
Wij hopen dat ze ons kunnen zien en heel fier op ons zijn.
Laten we samen zingend bidden:

 Wij geloven dat het kan ...
Ouder:
Goede Vader, wij bidden voor al onze kinderen die vandaag hun Eerste
Communie doen. Dat ze Jezus met een blij hart ontvangen en mogen
uitgroeien tot fijne mensen.
Laten we samen zingend bidden:

 Wij geloven dat het kan...
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Priester:
Goede God,
Dit zijn de verlangens die leven in ons hart.
Wij hopen met Uw hulp ons christen-zijn
iedere dag opnieuw te kunnen beleven.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.

TIJD VAN HET BROOD
OFFERANDE
Priester:
Beste kinderen
vandaag mogen jullie voor de eerste keer met Jezus aan tafel gaan. Daarom
maken wij er een echte feesttafel van met bloemen, kaarsen, wijn en brood.
Jullie mogen de tafel helpen dekken.
Communicant:
Ik breng een kaars met stralend licht.
En tover een lach op jouw gezicht.
Communicant:
Ik breng een bloem uit de natuur.
Hun geur en kleur, die zijn zo puur.
Communicant:
Ik breng brood, want wat zei Jij?
‘Neem en eet, ’t is een stukje van mij.’
Communicant:
Ik breng wat druiven. Het wordt Jouw bloed.
Neem en eet, leef zoals het moet.

Het graan dat van de velden komt, geeft voedsel aan zo velen.
De korrels vormen samen brood, om met elkaar te delen.
 Alle mensen samen, niemand meer alleen.
Rond de ene tafel, alle mensen één.
Het brood, dat mensen samen brengt, heeft Jezus ons gegeven.
Hij brak het en Hij zei tot ons: “Wie hier van eet, zal leven”.
 Alle mensen samen…
De schaal met brood, de beker wijn doen ons aan Jezus denken.
Hij wil, wanneer wij samen zijn, zijn liefde aan ons schenken.
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GEBED OVER DE GAVEN
Priester:
Goede Vader,
Jij hebt de aarde gemaakt met al wat er op is.
Dankjewel voor alles wat er kan groeien:
het graan en het fruit, de bloemen en de dieren.
Wij zijn hier samengekomen om brood en wijn,
de gaven van onze aarde aan te bieden.
Neem ze aan en geef ze ons terug
als Jezus, onze Heer.
Allen:
Moge de Heer het offer uit Uw handen aannemen,
tot lof en eer van Zijn Naam,
tot welzijn van ons en heel Zijn Heilige Kerk. Amen.

GROOT DANKGEBED
Priester: De Heer zal bij U zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
Priester: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Priester:
Toen Jezus met zijn vrienden aan tafel ging, sprak hij een dankgebed uit.
Nu wij hier samen zijn rond de tafel van de Heer, willen wij u ook danken.
Allen:
Heilig, heilig, heilig de Heer
de God der Hemelse Machten.
Vol zijn Hemel en Aarde van Uw Heerlijkheid
Hosanna in de Hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in de Hoge.
- we staan recht voor de consecratie 	
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Priester:
God, dank U voor Jezus, Uw Zoon. Hij heeft ons getoond hoeveel U van ons
houdt. Hij is een goede vriend voor alle mensen. Hij wil dat alle mensen goede
vrienden van elkaar zijn. Daarom is hij met Zijn apostelen aan tafel gegaan.
Deze eerste communicantjes willen, samen met alle mensen die er vandaag bij
zijn, feestvieren zoals tijdens het laatste avondmaal.
Wij gaan nu samen doen wat Jezus deed.
Jezus nam brood. Hij brak het in stukjes en deelde het
uit aan zijn vrienden en zei:
Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Toen gaf hij een beker met wijn rond en zei:
Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe
altijddurende Verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt
vergoten, tot vergeving van de zonden.
Dan zei Hij tot hen: Blijf dit doen om Mij te gedenken.
Priester:
Verkondigen wij nu samen het mysterie van ons geloof:
Allen:

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
-

we gaan zitten -

Priester:
Vader, om aan Jezus te denken, zijn wij hier samen. Wij zijn dankbaar
om wat Hij zei en deed. Hij is gestorven, maar U gaf hem nieuw leven.
Hij leeft bij U, maar is ook heel dicht bij ons.
Vader, heel wat mensen willen leven als Jezus. Wij denken daarbij heel
speciaal aan onze paus Franciscus, onze bisschop Jozef en zoveel anderen die
vrede en vreugde brengen aan veel mensen.
Vader, wij willen ook bidden voor de mensen die gestorven zijn.
Breng hen samen met ons thuis bij Jezus.
Allen:
Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn.
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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ONZE VADER
Kinderen vormen een grote kring rond het altaar
De vrienden van Jezus waren veel bij Hem.
Jezus zei hen: noem God maar Vader.
Op een dag vroegen ze: “Heer, leer ons bidden.”
En Jezus leerde het hen met het gebed van het Onze Vader.
Dat willen we graag zingend bidden met alle mensen in de
kerk en met alle communicantjes rond het altaar.

 Onze Vader in de hemel. Geheiligd zij uw Naam.
Laat uw Rijk van Liefde komen. Doe ons steeds uw Wil verstaan.
Geef ons brood om van te leven. Vergeef ons onze schuld.
Leid ons nimmer in bekoring, maar verlos ons van het kwaad.
Allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

VREDESWENS
Priester:
Als ik jullie hier zo zie zitten, voel ik me blij.
Want ik ben er zeker van dat jullie vrienden zijn van elkaar.
Is dat zo?
Communicantjes:
Ja, wij zijn graag vrienden van elkaar!
Priester:
Dat is wat Jezus heel graag ziet: vriendschap in plaats van ruzie,
vrede in plaats van oorlog.
Laten ook wij Jezus blij maken:
Geef elkaar de hand
en deel de vrede rond.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
Allen: En met Uw Geest.
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LAM GODS
Priester:
Allen:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Ontferm U over ons.

Priester:
Allen:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Ontferm U over ons.

Priester:
Allen:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Geef ons de Vrede.

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Priester:
Lieve kinderen, Jezus nodigt jullie voor de
eerste keer uit aan zijn tafel.
Als jullie van dit brood eten, zal Jezus heel
dicht bij je zijn.
Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden
van de wereld.
Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
COMMUNIE



	
  

Op het laatste avondmaal
sprak Jezus tot ons allemaal:
Ik breek mij hier in wijn en brood,
ik smeek je, word m’n deelgenoot.
Breek je, geef je helemaal,
zo wordt dit laatste avondmaal
een sprank’lend levend nieuw begin
en ’t geeft je leven veel meer zin
Op het feest’lijk heilig maal,
breekt Jezus zich voor ons totaal.
Hij doet ons voor hoe het wel moet,
Hij heeft van ons nog veel tegoed.
Breek je, geef je helemaal,
en doe het voort steeds in zijn naam,
zo wordt dat laatste avondmaal
een opdracht voor ons allemaal.
15	
  



Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep
Om zomaar zonder praten, hun boten te verlaten
Hij komt vandaag bij ons voorbij,
Hij roept ook ons, roept jou en mij
Om verder nu te varen
met God, de goede Vader
Jezus is ook mijn beste vriend, Hij komt vandaag voor ieder kind:
om in je hart te wonen… hoe zullen wij dat tonen?
Door vriend te zijn voor iedereen
van nu af aan zijn we niet alleen
met Jezus in ons leven
en vriendschap om te geven!

SLOTGEBED
Priester:
Goede God,
Voor de eerste keer hebben deze kinderen deelgenomen aan Uw maaltijd.
Eucharistie vieren is meer dan een feesttafel en geschenken.
In dit samen vieren komt U ons nabij, deelt U met ons en
mogen wij bij U thuis zijn.
Omring onze kinderen met mensen die veel van hen houden en
hen doen groeien.
Dat vragen wij U, vandaag en alle dagen.
Allen: Amen

DANKWOORDJE VAN DE OUDERS
Lieve kinderen,
lieve zoon en lieve dochter
Toen wij jullie als ouders kwamen inschrijven om jullie eerste communie te
doen, mochten we een brief aan jullie schrijven.
Een brief waarin we jullie proberen te vertellen wat we jullie graag meegeven
op jullie tocht over de zee van het leven.
Een brief om jullie een goede vaart te wensen, in de boot met Jezus en zoveel
vrienden.
Deze brief werd een boodschap in een fles.
En deze fles krijgen jullie vandaag mee naar huis. Bewaar ze goed.
We willen jullie er vooral mee zeggen dat we jullie graag zien en dat we blij
zijn dat jullie vandaag jullie eerste communie doen!
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DANKWOORDJE DOOR DE KINDEREN
Communicant:
Dank u wel, mama’s en papa’s, voor alle liefde waarmee jullie
ons steeds hebben omringd en voor alle zorgen om van deze dag
een mooi feest te maken.
Communicant:
Dank u wel, priester Wim, voor de fijne dingen die we vandaag
samen met u mochten beleven in deze viering.
Communicant:
Dank u wel, juf Agnes, juf Betty, juf Carine, juf Inge, juf Marleen,
juf Ria en juf Tine voor de goede voorbereiding op deze mooie dag.
Communicant:
Dank u wel, Bart, Dries en Stephan voor de muzikale begeleiding op ons feest!
Communicant:
Dank u wel, Dirk voor de leuke foto’s tijdens de bijeenkomsten.
Dank u wel, koster Paul en zijn helpers voor het piekfijn in orde maken van de
kerk.
Communicant:
Dank u wel, lieve mensen allemaal, omdat u hier met ons hebt meegedaan aan
de maaltijd van Jezus.
Communicant:
Dank vooral aan Jezus. Wij zijn blij dat we nu mogen eten aan Zijn tafel.
Wij wensen iedereen nog een heel fijn feest!
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ZENDING EN ZEGEN
Priester :
Vader, wij waren als vrienden aan de tafel van Jezus.
Jezus brak voor ons het brood. Jezus was in ons midden.
Wij keren naar huis terug vol van vreugde en dank.
Wij mochten dank zij Hem nieuwe mensen worden.
Zo kunnen we verder bouwen aan Gods droom van
vrede en geluk.
Daartoe zegen ik jullie:
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Allen: Amen
Priester:
Allen:

Ga nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

 Een duim voor Jezus
Een duim voor jou, een duim voor mij
Een duim voor Jezus er nog bij !
Hij is nu heel diep in mijn hart.
Ik dank voor deze nieuwe start !
We vierden feest dicht bij de Heer.
We werden vrienden, meer en meer.
Met alle mensen hier tesaam
doen we nu verder in Zijn naam !
Dag goede God, we vonden ‘t fijn
om hier zo dicht bij jou te zijn !
Je geeft ons kracht en steeds weer moed.
Jij blijft de beste vriend, voorgoed !
We voelen ons heel erg tevree
want Jezus gaat nu met ons mee !
We tov’ren onze breedste lach;
bedankt voor zo’n kei-toffe dag !
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Uitnodiging
Eerste communie kan geen losstaand gebeuren zijn, geen eenmalig
piekmoment. Misschien zullen wij als ouders opnieuw leren eucharistie vieren
aan de hand van deze jonge kinderen.
Gedurende de voorbije weken van intense voorbereiding thuis en in onze
parochie, zijn wij immers samen met deze kinderen gaan verlangen naar het
groot gebeuren, naar die unieke eucharistieviering waarin ons kind voor de
eerste keer zou meezitten aan de tafel van de Heer.
Laten wij als ouders dan ook ingaan op de uitnodiging van deze kinderen om
vanaf nu regelmatig samen naar de kerk te komen.
Eerste communie is een markant gebeuren, maar geen ééndagsverhaal.
Eerste communie zou niet veel zin hebben als er niets op volgt, als ouders niet
blijven zoeken om samen de weg te gaan van vertrouwen, leven en
gemeenschap bouwen. Wanneer deze kinderen via hun ouders ervaren hoe
‘God werkt’ in het hart en de geest van mensen, dan ervaren zij liefde en
mildheid, die hen in staat stellen om met een open armen en een groot hart in
de wereld van vandaag te leven.
Wij wensen onze communicantjes en hun ouders proficiat en heten hen van
harte welkom tijdens de vieringen.
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