
	 1	

Naamopgave 
17 maart 2019 

 
Welkom mensen! 
 
¯  Goedemorgen, welkom allemaal 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn. 
 
God, ik vraag U, kom in onze kring, 
wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal, 
verteld in mensentaal. 

 
 
Verwelkoming 
 
Priester 
Goedemorgen lieve mensen. 
Dag kinderen allemaal! Van harte welkom! 
Vandaag vieren we in de Kerk de tweede zondag van de Veertigdagentijd. We kijken uit naar 
Pasen. Over enkele weken is het zover; dan vieren we dat Jezus leeft! 
En jullie zijn vandaag bijzonder uitgenodigd omdat jullie binnenkort je eerste communie vieren en 
dan wordt het een heel groot feest. Daar kijken we ook naar uit! 
 
Feesten doe je natuurlijk niet alleen. Een feest is pas echt een feest als je plezier kan maken met 
je familie en je vriendjes. Allemaal mensen waarvan je de naam kent. 
Jezus doet net als wij: Hij nodigt jullie uit omdat Hij jullie graag ziet, Hij kent ieder van ons bij onze 
naam. 
Vandaag krijgt jullie naam een speciale plaats bij de Heer. Zo wordt niemand vergeten en wordt 
het binnenkort een heel groot feest! 
 
Wij beginnen deze viering met een kruisteken: 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
 
Vergevingsmoment 
 
Priester: 
We leven in een prachtige wereld waar er plaats is voor alle mensen. Maar soms maken we die 
wereld minder mooi, dan krijgt niet iedereen een plekje. Dan hebben we nadien spijt. Daarom 
vragen we Jezus om vergeving zodat Hij ons kan helpen om het beter te doen. 
 
Kind: 
Op onze wereld is er genoeg voor iedereen, 
maar dat moeten we wel samen delen. 
 
Kind: 
Dat vind ik wel eens moeilijk, 
want soms is het leuker om alles voor mezelf te houden. 
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Priester: 
Jezus begrijpt dat je soms alles voor jezelf wil houden, maar Hij weet ook dat je dan je vrienden of 
je familie mist. Als je deelt, maak je samen plezier en dat is veel fijner! Zo geef je warmte en 
vriendschap aan de mensen die je graag zien. 
 
¯ Heer, het spijt mij van elke kleine fout. 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt. 
 
Kind: 
Als ik deel met mijn vriendje is het altijd fijn. 
Dan spelen we samen en zijn we er voor elkaar. 
 
Kind: 
Als ik deel met mijn familie is het gezellig,  
dan is er genoeg en heeft iedereen plezier.  
 
Priester: 
Iets wat je samen doet is altijd leuker. Delen en geven maakt gelukkig en als je deelt met anderen, 
deel je ook met Jezus. 
 
¯ Heer, het spijt mij van elke kleine fout. 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt. 
 
 
Openingsgebed 
 
Priester: 
Lieve God,  
U heeft ons een wereld gegeven waar er genoeg is voor alle mensen.  
Help ons om te zien wat anderen nodig hebben zodat we samen bouwen aan  
een plek waar het fijn is om te wonen. 
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.  
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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 
 

 ̄  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
¯ Woord van God, tot ieder gesproken. 

Dat wij samen zingend verstaan:  
’t woord van God tot ieder gesproken.  
Alleluia. 

 
 ̄  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 
Evangelie – we staan recht 
 
“Ik wil morgen de berg opgaan,” zei Jezus tegen Petrus en Johannes. “Gaan jullie mee?” 
“Wat wil je daar gaan doen?” vroegen ze. 
“Ik wil er bidden.” 
Petrus en Johannes keken elkaar aan, ze begrepen wel waarom Jezus dat wilde. Op zo’n hoge 
berg is het net alsof hemel en aarde elkaar raken. Jezus wilde er dicht bij God zijn, hij wilde moed 
verzamelen om naar Jeruzalem te gaan. Lang geleden had Mozes zo’n hoge berg beklommen, hij 
kreeg er van God de Tien woorden om hem weg naar het beloofde land te wijzen. Toen Mozes de 
berg afdaalde, straalde hij van hemels licht, hij was witter dan wit.  
En veel later had ook de profeet Elia die hoge berg beklommen, ook hij wilde dicht bij God zijn, net 
als Mozes. 
“Gaan jullie mee?” vroeg Jezus. 
“Ja, wij gaan met je mee,” zeiden ze. 
Boven op de berg knielde Jezus neer en bad. Ineens straalde hij van hemels licht, sneeuwwit was 
zijn kleed. Petrus en Johannes deinsden achteruit. En nog twee stralende gestalten zagen ze, 
alsof ze zo uit de hoge hemel waren neergedaald: Mozes en Elia. Zij waren altijd Jezus’ lichtende 
voorbeelden geweest. Het was net alsof de hemel hen gestuurd had om Jezus te sterken. 
“Houd moed, Jezus” zeiden ze. Zij waren in hun dagen ook doorgegaan met te zeggen wat er 
gezegd moest worden en te doen wat er gedaan moest worden. “Houd moed, je bent een kind 
van God. Je zult vallen, maar nooit val je uit de hand van God.” 
Jezus straalde toen hij hun vertrouwde gestalten zag. Hij wist dat hij de dood tegemoet ging, maar 
op die berg was het al even Pasen. Zijn kleed zou rood worden van het bloed, maar in Gods 
heerlijkheid zou het wit zijn, witter dan wit. Het was alsof alle klokken stilstonden, alsof er geen tijd 
meer was, alsof Gods heerlijkheid al was aangebroken. 
Het is zo’n mooie droom, en Petrus wilde niet dat die droom uit elkaar zou spatten, hij wilde de 
droom vasthouden. Hij wilde dat het zo bleef: “Rabbi, laat het altijd zo mogen zijn als nu. Ga niet 
naar Jeruzalem! Weet je wat ik zal doen? Ik zal hier drie tenten neerzetten, één voor Mozes, één 
voor Elia en één voor jou. Dan blijven wij hier, voor altijd.” 
Terwijl hij dit zei, viel er een schaduw over de berg, een dikke wolk bedekte hen en er klonk een 
stem uit de wolk: “Hij is mijn zoon.” 
Dat is dezelfde stem die klonk aan de oever van de Jordaan, toen Jezus zich liet dopen: “Jij bent 
mijn zoon.” Nu spreekt die stem zijn volgelingen toe: “Hij is mijn zoon, hoort naar hem.” Wie God 
wil horen moet luisteren naar de zoon. Hij is sprekend zijn Vader. 
Toen de wolk was opgetrokken en Petrus en Johannes om zich heen keken, stond alleen Jezus 
daar nog, Mozes en Elia waren er niet meer.  
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“Kom mee,” zei Jezus. “Wij zullen hier geen tenten bouwen, wij moeten naar het dal, wij moeten 
weer naar de mensen toe, kome wat komt.” 
Mozes en Elia hadden hem nieuwe moed gegeven. Jezus zal naar Jeruzalem gaan.  
 
 
Naamopgave 
 
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. 
 
Zeg me je naam 
 
¯ Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 

Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
 

Heet je Juul of Marthe of Griet? 
Hij kent je naam, weet je dat dan niet? 
Of ben je Bert of Emma of Toon? 
Dat is voor Jezus heel gewoon. 

 
Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
 

Ben je groot of ben je klein? 
Voor Jezus mag ook jij er zijn. 
Ben je rond of lang of smal? 
Hij houdt van alle mensen overal. 

 
Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
 

(De kinderen zeggen: “Ik ben… “) 
 

Zeg me je naam, vertel me hoe je heet. 
Ben je Jan of Piet of Greet? 
Zeg me je naam, vertel me wie je bent. 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
Zodat Jezus jouw naam kent! 
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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 staan we recht en bidden: 
 
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 
 
Priester: 
Jezus, overal op de wereld wonen mensen die Uw hulp heel hard nodig hebben. Het zijn 
mensen met honger of pijn, soms zijn ze ziek of hebben ze verdriet. We willen samen  
bidden voor al die mensen die het moeilijk hebben zodat ze opnieuw het geluk kunnen  
vinden. 
 
Kind: 
Hoe komt het dat er mensen zijn die honger hebben? 
Ouder: 
Soms wonen mensen in een heel arm land waar er niet genoeg eten is om te delen. 
Kind: 
Ik wil proberen om alles te delen, want Jezus zegt dat er genoeg is voor iedereen. 
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¯  Wij geloven dat het kan, een mooie wereld, mooie wereld. 
 Wij geloven dat het kan, een wereld vol van houden van! 
 
 
Kind: 
Hoe komt het dat er zoveel mensen zijn met verdriet? 
Ouder: 
Sommige mensen zijn ziek of leven in een land met oorlog en weten niet meer wat vrede 
is. 
Kind: 
Ik wil proberen om een vriendje te zijn voor de mensen dicht bij mij zodat ik kan troosten als er 

iemand verdriet heeft. 
 
¯  Wij geloven dat het kan, een mooie wereld, mooie wereld. 
 Wij geloven dat het kan, een wereld vol van houden van! 
 
Ouder: 
Wij vragen vandaag of Jezus ons wil helpen om goed te doen voor de anderen. 
Kind: 
Jezus, ik wil graag een vriendje zijn van iedereen, wilt U mij helpen? 
Ouder: 
God, zorg voor onze kinderen en schrijf hun naam in de palm van Uw hand. 
 
¯  Wij geloven dat het kan, een mooie wereld, mooie wereld. 
 Wij geloven dat het kan, een wereld vol van houden van! 
 
 
Offerande 
 
 
Priester: 
We willen samen bouwen aan een wereld waar mensen elkaar kennen en delen wat ze  
hebben. We willen leren om alles eerlijk te delen. Dan kan iedereen aan een tafel zitten  
zoals die van ons, waar er plaats is voor alle mensen en alle kinderen, een veilige plek  
waar niemand iets te kort heeft. 
 
Heer, we zitten hier samen om het grote feest van onze kinderen voor te bereiden. We  
gaan ervoor zorgen dat het vandaag en op het feest van de eerste communie een  
onvergetelijke dag wordt. Dat feest willen we vieren met onze familie en vrienden. We  
dekken voor iedereen de tafel, kom maar, Jezus roept je bij je naam. 
 
 
Muziek 
 
 
Gebed over de gaven 
 
Samen: 
Heer, 
Wij bieden U dit brood en deze wijn 
Als de gaven van ons leven. 
Help ons voor elkaar brood te zijn: 
Kracht en steun. 
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Help ons voor elkaar wijn te zijn: 
Gedeelde vreugde. 
Door Jezus Christus onze Heer. 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: 
Vandaag is een dag om dankjewel te zeggen aan Jezus en aan de mensen rondom ons.  
Samen maken we het leven mooier. Dat heeft Jezus ons geleerd. 
Hij vroeg ons om goed voor elkaar te zorgen, Hij zei: “Alles wat je voor de andere  
mensen hebt gedaan, deed je ook voor mij.” 
Je vriendje helpen als hij het moeilijk heeft, je speelgoed delen met je broer of zus… Al  
die kleine dingen zijn belangrijk voor Jezus. Want als iedereen al die kleine dingen doet,  
dan is iedereen gelukkiger. 
Dat willen we samen proberen. We willen het verhaal van Jezus vertellen aan de mensen  
rondom ons, het verhaal van Zijn leven en van wat Hij deed de laatste avond voor Hij zou  
sterven. 
 
Die avond was het al donker buiten. Jezus zat met Zijn vrienden gezellig wat te babbelen  
toen het tijd was om te eten. Alle vrienden mochten rond de grote tafel. 
“Kom Petrus, pak een stoel,” zei Jezus. “En jij, Marcus, daar is ook nog plaats.” Hij  
noemde al Zijn vrienden bij naam en vroeg of ze bij Hem wilden zitten om samen te eten.  
Toen keek Jezus verdrietig. Zijn vrienden vroegen wat er was en Hij vertelde dat Hij zou  
sterven. 
Zijn vrienden schrokken heel erg, want Jezus was hun beste vriend. Maar Jezus lachte  
zacht. Hij zei dat ze niet bang mochten zijn. 
“Alles komt goed,” zei Jezus stil. “Ik ga naar mijn Vader in de hemel, daar zal ik gelukkig  
zijn. Maar Ik kom terug, je zal het zien, Ik ben de Zoon van God.” 
 
Zijn vrienden werden stil en sommigen hadden tranen in hun ogen. Ze konden niet geloven dat 
Jezus er binnenkort niet meer zou zijn. 
“Lieve vrienden,” zei Jezus. “Blijf aan mij denken. Kom, we dleen nog één keer alles wat we hier 
hebben. Doe dat ook als Ik er niet meer ben en denk dan aan Mij zodat jullie Mij nooit zullen 
vergeten.” 
 
(we staan recht) 
 
Jezus nam een stuk brood dat in het midden op de tafel lag, Hij brak het in stukjes en gaf aan al 
Zijn vrienden een deeltje. 
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“Eet allemaal van dit brood,” zei Jezus. “Doe dit opnieuw als Ik er niet meer ben.” 
 
Toen nam Hij een beker met wijn. Hij bedankte God, zegende de wijn en zei: “Lieve vrienden, 
drink allemaal uit deze beker. Deze wijn is als Mijn bloed dat zal vloeien om jullie te vergeven voor 
al jullie fouten. Beloof me dat jullie dat zullen blijven doen, ook als Ik er niet meer ben.” 
De vrienden beloofden het en samen aten ze nog een laatste maal rond de tafel met Jezus. 
Heer, U toonde ons hoe we van alle mensen kunnen houden, maar we merken dat dat soms 
moeilijk is. Toch voelen we dat U met ons op weg gaat. Als we doen zoals U vraagt, is er nergens 
nog honger of pijn, oorlog of verdriet. We blijven geloven in een wereld waar alle mensen gelukkig 
kunnen zijn. 
Door Hem en met Hem en in Hem, zal Uw naam geprezen zijn, Heer, Onze God, almachtige 
Vader. In de eenheid van Uw Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
 
Allen: 
Amen. 
 
Priester: 
Als we willen bidden, vinden we soms de juiste woorden niet.  
Daarom heeft Jezus ons een gebed geleerd dat we samen kunnen bidden. 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader  
die in de hemel zijt  
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade  
want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen 
 
Vredeswens 
 
We willen elkaar vrede wensen onder de mensen en vrede in ons hart. 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Lieve kinderen, bijna doen jullie je eerste communie. Maar ik wil jullie vandaag hier al  
uitnodigen aan het altaar, samen met je mama of papa. Dan krijg je een kruisje op je  
voorhoofd als teken dat God jouw naam kent. 
 
 
Communie 
 
Communielied 
 
¯ 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 
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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 juni 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 
 
Priester: 
Heel veel mooie namen hebben we hier gehoord. 
Nieuwe kinderen rond de tafel, ga naar huis, zeg het voort. 

In juni is de grote dag, dan hoor jij er ook bij... 
Dan mag je mee aan tafel, daarom zijn wij nu al blij. 

In de komende weken gaan we samen verder op weg 
Jezus leerde ons brood te breken, doe maar na wat Hij je zegt. 

 
 
Zending en Zegen 
 


