
TIJD VAN VERWELKOMING 
 
¯  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. 

 
 
Communicant:   

Hallo iedereen! Dag mama! Dag papa! 
Communicant:   

Dag oma! Dag opa! Dag broer, dag zus! 
Communicant:   

Dag meter! Dag peter! Wat leuk dat jullie er zijn op ons feest! 
 
Priester: 
Dag fiere eerste communicantjes, 
hartelijk welkom op dit hoogfeest van Pinksteren. 
 
Vandaag is het ook jullie feest! 
En als vrienden van Jezus  
beginnen we deze viering met een kruisteken:  
 
Allen: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
 
Ouder: 
Het is jullie eerste communiefeest vandaag! 
Maar beeld je eens in: een feest zonder muziek. 
Een viering zonder muziek. 
Of een school zonder muziek. 
TV zonder muziek. 
Radio zonder muziek. 
Een wereld zonder muziek. 
Dat kàn niet. 
We hebben muziek nodig. 
Muziek maakt ons blij. 
Of muziek troost ons. 
Ook vandaag, bij deze communieviering, willen we muziek. 
We gaan deze viering samen op zoek naar de juiste toon. 
Jezus wil ons daarbij helpen. 
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Communicant:  
We hebben een notenbalk nodig … lijntjes waarop we onze muziek kunnen 
schrijven!  
En als we op die notenbalk een melodie willen schrijven, als we muziek willen 
laten klinken, hebben we muzieknoten nodig! 
 
Ouder: 
Vandaag zorgen we voor de toonladder en brengen we de noten aan. 
De melodie schrijven we dag na dag. Misschien klinkt wel eens een droevig 
lied? Maar vaak ook een leuk lied! 
Om met die noten tot mooie muziek te komen, moeten we de maat houden, 
dus rekening houden met mekaar, en streven naar het juiste samenspel. En 
samen muziek maken, dat geeft plezier.  
Zo worden we ‘vrolijk gestemd met Jezus’! 
 
 
TIJD VAN VERGEVING 
 
VRAAG OM VERGEVING 
 
Priester: 
Zonder familie en vrienden is er geen feest. Daarom is het belangrijk dat we 
elkaar graag zien als we samen zijn. Jezus leert ons om vrienden te zijn van alle 
mensen, maar dat is niet altijd gemakkelijk.  
Heb je wel eens ruzie gehad? Of ben je wel eens boos op iemand? Jezus leert 
ons dat we iedere keer opnieuw moeten proberen om vrienden te zijn. Zo is er 
geen verdriet meer of pijn.  
 
Communicant: 
Lieve Jezus, soms wil ik een toontje hoger spelen. 
Ik weet dan alles beter dan mijn vriendjes.  
Dat spijt me goede God…  
Vergeef mij! 
 
¯ Heer, het spijt mij van elke kleine fout. 
 Heer, vergeef mij, ik weet dat U van mij houdt. 
 
Communicant: 
Lieve Jezus, soms speel ik een valse noot. 
Ik pest mijn vriendje of doe hem pijn. 
Dat spijt me goede God…  
Vergeef mij! 
 
¯ Heer, het spijt mij… 
 
Communicant: 
Lieve Jezus, soms kan ik de juiste maat niet houden. 
Ik wil alles voor mij alleen en wil niet delen. 
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Dat spijt me goede God…  
Vergeef mij! 
 
¯ Heer, het spijt mij … 
 
 
Priester: 
Moge de Vader die ons rond de tafel van Jezus samenbrengt  
en die onze goede bedoelingen kent, onze fouten vergeven  
en ons helpen om nu en altijd in de Geest van Jezus te leven.  
Amen. 
 
OPENINGSGEBED 
 
Priester : 
Goede God,  
vandaag is een dag vol blijheid en vriendschap, want het is feest voor onze 
kinderen. We zijn dankbaar voor alle dagen dat we bij hen mogen zijn, want zij 
zijn ons kostbaarste geschenk. Daarom vragen wij om Uw bescherming zodat 
zij zonder al te veel zorgen hun weg vinden in het leven. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
 
 
TIJD VAN HET WOORD 
 
EERSTE LEZING 
 
Vandaag vertel ik jullie over een muziekdorp! 
Heel lang geleden gebeurde daar iets vreemds, iets vreemds, maar heel mooi. 
In de grootste straat van muziekdorp stond een lange rij huisjes. Het was 
zomer en in alle huisjes stonden de ramen open…In ieder huisje woonde 
iemand die een instrument bespeelde: een viool, een fluit, een trompet en nog 
wel 20 andere instrumenten. Leuk, zou je denken… Maar nee hoor! Iedereen 
speelde om ter luidst en iedereen vond van zichzelf dat hij de beste muzikant 
was. Niemand luisterde naar wat zijn buurman speelde! En wat denk je.. ja 
hoor, juist! 
In de straat klonk helemaal geen mooie muziek, want iedereen speelde wat hij 
zelf wilde horen. En vals dat he klonk, en pijn dat het deed aan je oren!. 
Maar in het dorp woonde een klein meisje, ze heette Do-re-mietje. Zij vond 
dat het zo niet verder kon! Zo’n hels lawaai, elke dag opnieuw! Ze stapte naar 
de burgemeester van Muziekdorp en vroeg of hij de dirigent wilde worden. 
Iedereen moest samenspelen en naar elkaar luisteren. Dan zou alles toch veel 
mooier klinken. 
En zo gebeurde het! Het was even oefenen, maar na een tijd speelden alle 
instrumenten samen! Zo mooi klonken toen de klanken door de straten van 
het dorp. Het kleine meisje pinkte een traantje weg…niet van verdriet, maar 
omdat ze zo gelukkig was. Zo’n mooie muziek had ze haar hele leven nog nooit 
gehoord! 
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 ̄  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. 
 Levend brood voor allen gebroken. 

Om de weg ten einde te gaan: 
’t levend brood voor allen gebroken. 

  Alleluia. 
 
 ̄  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 Rijk van God, vandaag reeds ontloken. 

  Al is ver en moeilijk de baan: 
  ’t Rijk van God, vandaag reeds ontloken.  

Alleluia.  
 
 

- we staan recht   - 
 
EVANGELIE  
 
Priester: 
We luisteren nu naar het heilig evangelie van onze grote vriend Jezus. 
 
Samen: Lof zij Jezus Christus. 
 
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:    
Iedereen verstaat elkaar! 
De leerlingen zijn verdrietig omdat Jezus, hun beste vriend gestorven is. Dat is 
nu vijftig dagen geleden. Vandaag is het Pinksterfeest, het feest van de oogst. 
Vanuit alle delen van de wereld zijn mensen naar de stad Jeruzalem gekomen. 
Ze hebben veel plezier. Maar de leerlingen missen Jezus erg. Ze durven niet 
over Jezus spreken. Ze zijn bang dat de mensen hen zullen uitlachen en 
wegjagen. Daarom doen ze niet mee met het feest. Ze blijven binnen in hun 
huis met de deur op slot. Ook Maria, Jezus’ moeder, is erbij en nog enkele 
vrouwen. Dan gebeurt er iets. Plots is hun hele huis vol wind en dansende 
vlammetjes. Alle verdrietige gedachten waaien weg uit hun hoofd, hun hart 
staat in vuur en vlam. Net zoals toen Jezus bij hen was! Zou Hij nu ook bij hen 
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zijn? Het is zijn Geest die hen zo blij maakt! Ze beginnen te lachen en te 
praten. De feestvierders van op straat komen luisteren. En weet je wat zo 
wonderlijk is? Iedereen verstaat wat de leerlingen zeggen, ook al komen de 
mensen uit verre landen en spreken ze andere talen. Dat vinden sommigen 
toch een beetje eigenaardig. Ze denken dat de leerlingen dronken zijn van het 
feest. Maar nee hoor, de leerlingen zijn niet vol van wijn, ze zijn helemaal vol 
van God! Nu gaat Petrus naar buiten en hij spreekt tot de mensen. Hij zegt: 
“Jezus leeft en giet zijn Geest over iedereen uit! Zo worden we allemaal broers 
en zussen van Jezus en ook van elkaar.” 
 
WOORDJE VAN DE PRIESTER 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS  
 
Priester:  
Laat ons dan nu samen, kleine en grote mensen, rechtstaan en ons geloof 
uitspreken:  
 

Ik geloof in God, 
die glimlacht naar zijn mensen 
wanneer ze van elkaar houden. 
Ik geloof in Jezus 
die glimlacht naar zijn mensen, 
wanneer ze met elkaar delen. 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die glimlacht naar zijn mensen, 
wanneer ze om elkaar bezorgd zijn. 
Ik geloof in een lieve God 
maar ook in lieve mensen om mij heen. 
Ik geloof dat ik met de hulp van God 
goed kan zijn voor iedereen. 
Amen. 

 
 
 
VOORBEDEN  
 
Priester:  
We gaan nu samen bidden opdat de vriendenkring die wij samen met Jezus 
maken echt zou blijven bestaan.  
Voor elke voorbede brengen wij een muzieknoot aan. 
 
Communicant: de FA van FAMILIE 
Jezus, wij bidden voor onze mama en papa, voor oma en opa, voor broer en 
zus. Geef hen nog veel blije dagen en help ons hen voor altijd in ons hart te 
bewaren.  
Laten wij zingend bidden:  
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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! 
 

Communicant: de SI van SIGNAAL 
Jezus, wij bidden voor onze familieleden die niet meer hier bij 
ons op aarde zijn. Een signaal en teken dat we af en toe 
stilvallen en denken aan hen die wij moeten missen. Een 
signaal en teken dat we hen voor altijd in ons hart dragen. 
Laten wij zingend bidden: 

¯  Wij geloven… 
 
Communicant: de RE van RESPECT 
Jezus, wij bidden voor onze vriendjes.  
Laat ons respectvol omgaan met elkaar en help ons er voor 
te zorgen dat we elk kind een plaatsje in ons hart geven.  
Laten wij zingend bidden:  

¯  Wij geloven… 
 
Communicant: de SOL van SOLIDARITEIT 
Jezus, wij bidden voor de kinderen over heel de wereld.  
Laat ons elkaar en de mensen die in oorlog of armoede leven steunen.  
Laat ons zorgen voor hen die verdriet of honger hebben.  
Laten wij zingend bidden:  

¯  Wij geloven… 
 
Ouder:  de DO van DOORZETTEN 
God, wij bidden speciaal voor onze eerste communicantjes, dat zij door ons 
mogen ervaren wat geloven is. Dat zij steeds opnieuw mogen voelen dat er 
mensen zijn die met hen meegaan, hen steunen en bemoedigen...  
Laten wij zingend bidden:  

¯  Wij geloven… 
 

Broer/zus: de LA van LACHEN 
Jezus, wij bidden voor alle mensen hier in de kerk, dat ze ontdekken dat 
lachen gezond is en humor het leven in perspectief helpt te plaatsen.  
Leer ons lachen want het geeft ons energie en het helpt ons positief te zijn. 
Laten wij zingend bidden: 

¯  Wij geloven… 
 
Broer/zus: de MI van MILIEUZORG 
Jezus, wij bidden voor de wereld waarin wij leven. 
Laat ons mee zorg dragen voor de natuur en het milieu, zodat het goed leven 
is voor iedereen op deze wereld. 
Laten wij zingend bidden:  

¯  Wij geloven… 
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Priester:   
Goede God, 
7 muzieknoten, 7 symbolische woorden op onze notenbalk, 
hiermee kunnen we prachtige muziek maken. 
Help ons dat samen te doen, dan klinkt er een hemels akkoord en  
gaan we vrolijk gestemd verder op weg met Jezus. 
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: 
Nu gaan we de tafel klaarmaken  
om met Jezus maaltijd te vieren.  
Thuis houden we elke dag maaltijd.  
Maar sommige dagen vieren we ook echt feest, zoals vandaag.  
Wat hebben we nodig om feest te vieren? 
 
Communicant: 
Een tafel. In de kerk noemen wij die tafel het altaar.  
En om de tafel nog wat mooier te maken,  
legden wij er een tafelkleed op.  
 
Communicant: 
Toch is het nog geen echte feesttafel.  
Daarom versieren wij de tafel met bloemen.  
De bloemen als teken van schoonheid en vreugde. 
 
Communicant: 
Thuis hebben wij elke dag brood op tafel en dat 
vinden wij heel gewoon.  
Want brood hebben we nodig om te leven.  
Ook Jezus gebruikte brood bij het Laatste Avondmaal. 
 
Communicant: 
Wat is een feesttafel zonder wijn?  
Wijn wordt gemaakt van lekkere druiven. 
Ook Jezus gebruikte wijn bij het Laatste Avondmaal.  
De wijn als teken van verbondenheid met Jezus,  
die zijn leven gaf voor ons. 
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Communicant: 
En om te tonen dat het vandaag echt feest is,  
zetten we ook kaarsen op tafel.  
Kaarsen geven licht en wij willen net zoals  
Jezus licht zijn voor elkaar.  
 
 

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, niemand meer alleen. 

Rond de ene tafel, alle mensen één. 
 
De schaal met brood, de beker wijn doen ons aan Jezus denken. 
Hij wil, wanneer wij samen zijn, zijn liefde aan ons schenken. 
 ¯ Alle mensen samen, niemand meer alleen. 

Rond de ene tafel, alle mensen één. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN  
 
Priester:  
 
Goede Vader,  
Hier zijn onze gaven voor het feest: brood en wijn, licht en bloemen;  
zij zijn de tekens van onze blijheid en van onze dankbaarheid. 
Laat door deze tekenen, Jezus, uw Zoon, altijd bij ons blijven. Amen. 
 
Laat ons bidden, jongens en meisjes,  
broeders en zusters, dat mijn en uw offer  
aanvaard mag worden door God,  
de Almachtige Vader. 
 
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. 
 
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. 
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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  - 
 
 
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.  
 
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. 
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- 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, hulpbisschop Koen 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.  
ONZE VADER 
 
Eerste communicanten 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 bidden met alle mensen in de kerk en 
met alle communicantjes rond het altaar. 
 
Allen:  
 

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 
 

 
 



 11 

VREDESWENS 
 
Communicant: 
Bouw mee aan vrede en hou van elkaar. 
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar. 
Laten wij alle mensen heel veel liefs toewensen. 
Begin alvast heel klein door ieders vriend te zijn. 
 
Priester: 
Wij kunnen geen vriendjes van Jezus zijn als wij in ruzie leven. 
Daarom wenst Jezus ons zijn vrede en wil Hij dat wij elkaar vrede wensen. 
Zo zal de wereld vol vreugde zijn. 
Geef dan in een teken aan mekaar 
deze wens van vrede en vriendschap. 
 
De vrede van de Heer zij altijd met U. 
 
Allen: En met Uw Geest. 
 
 
LAM GODS 
 
Priester:  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:  Ontferm U over ons. 
 
Priester:  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:  Ontferm U over ons. 
 
Priester:  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:  Geef ons de Vrede. 
 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
 
Priester: 
Beste mama’s en papa’s, 
Hoe vaak hebben jullie deze kinderen niet 
aan tafel geroepen om te komen eten ? 
Vandaag nodigt Jezus hen allen uit aan Zijn tafel,  
om Hem te ontmoeten in het breken van het brood. 
 
Als we nu het brood van Jezus gaan eten 
en gaan drinken van de wijn,  
dan komt het leven van Jezus in ons.  
Dat zal ons helpen wat op Jezus te gaan lijken,  
te spreken en te doen zoals Jezus. 
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Communicantjes: 
Kom bij ons Jezus, laat ons leven zoals Jij. 
 
Priester: 
Ziehier, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Allen: 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.  
 
 
 
COMMUNIE 
 
 
¯ Het klinkt als waait de wind. 
 Een vredesduif daalt neer. 
 Hoog uit de hemel komt 
 de Geest van God, onze Heer. 
  

Het klinkt in elke taal: 
de Geest van God maakt vrij. 
Hij woont nu in ons hart 
en God is altijd dichtbij. 
 
De Geest laait op als vuur, 
een vlam die niemand dooft. 
Zo is het Pinsterfeest 
voor wie in Jezus gelooft. 
 
Wij danken God de Heer, 
zijn Geest maakt ons zo sterk. 
Wij gaan de wereld in 
en bouwen mee aan zijn Kerk. 

 
 
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 laten groeien.  
Dat vragen wij U, vandaag en alle dagen. 
 
Allen: Amen 
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DANKWOORDJE VAN DE OUDERS   
 
Lieve kinderen, lieve zoon en lieve dochter 
 
Toen wij je als ouders kwamen inschrijven om je eerste communie te doen, 
mochten we een boodschap aan jou schrijven op een muzieknoot.  
Een boodschap waarin we je proberen te vertellen wat we je graag meegeven 
op je tocht naar de eerste communie toe.  
Een boodschap om jullie een goede start te wensen in het leven met Jezus. 
Deze muzieknoot hangt hier vooraan. Niemand kon de boodschap lezen op de 
binnenkant. Het is ook enkel voor jou bestemd. 
 
Straks krijg je jouw muzieknoot mee naar huis en kan je zelf lezen wat we jou 
toewensen. Geef het een mooi plaatsje thuis. 
  
We willen jullie er vooral mee zeggen dat we jullie graag zien en dat we blij 
zijn dat jullie vandaag jullie eerste communie doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANKWOORDJE DOOR DE KINDEREN  
 
Communicanten samen: 
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. 
 
Dank u wel, priester Wim voor de fijne dingen die we vandaag samen met u 
mochten beleven in deze viering. 
 
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. 
 
Dank u wel, Hans, Herman en … voor de muzikale begeleiding op ons feest!  
 
Dank u wel, Dirk voor alle ondersteunende werk en de leuke foto’s tijdens de 
bijeenkomsten.  
Dank u wel, koster en helpers, voor het in orde maken van de kerk. 
 
Dank u wel, lieve mensen allemaal, omdat u hier met ons hebt meegedaan aan 
de maaltijd van Jezus. 
 
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 en leerden wat delen is.  
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:  Ga nu allen heen in vrede. 
Allen:  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/mag 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 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. 
 
 
 
 
 
 


