eerste communie Sint-Bavoparochie, Lauwe
Hemelvaartsdag : 9 mei 2002

Gemeentelijke Basisschool: 09u.30
V.B.S. “de stap” en de V.G.S.”ter molen”:
In elke viering ongeveer 50 kinderen

11u. 00 in de St.- Bavokerk

ALGEMEEN THEMA: BROOD - DELEN
Vooraf hebben de kinderen in klas en (of) thuis in brooddeeg mogen knutselen
waaronder zeker iets wordt gemaakt in verband met eerste communie.
Er wordt echt brood gebakken, kort voor de
eerste communie, de woensdagmorgen?
Dit wordt dan gebruikt bij de offergaven .
Vooraan een mooie grote afbeelding van de
broodvermenigvuldiging( cfr. evangelie) Wie maakt een ontwerp?
Misschien kunnen wedeze prenten vergroten en bewerken.)
Hierbij twee voorbeeldenuit het boek van J;-F. Kieffer( Mille images d’ évangile, livre et c.d.rom. Uitg.: Les presses d’ile de France,avenue Jean-Jaurès, 54, 75019 Paris.)

Voor de viering:
De kinderen verzamelen in " de stap" bij goed weer.
Juffrouw Tine licht de politie in om het gevaarlijke kruispunt te dwarsen.
Verzamelen in de weekkapel bij slecht weer.
De kinderen worden door de priester en de diaken
afgehaald en komen in stoet naar de kerk.
De kinderen dragen wat korenaren in de stoet. ( meester Geert wint informatie in.)
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DE VIERING ZELF

Intrederitus
Bij de intrede van de kinderen en de priester is er feestelijk orgelspel
Pr.: Vragen of iedereen zijn plaats gevonden heeft.
Vragen of iedereen kan zitten.
Wij vragen bijzondere aandacht om niet te storen door filmen of fotograferen.
De eerste communicantjes blijven rechtstaan tot na het welkomstlied.
Priester:
Van harte welkom eerste communicantjes, beste ouders, broertjes en zusjes,
opa's en oma's en allen hier aanwezig. We mogen straks aanzitten aan de tafel
van de Heer Jezus en eten van het heilig brood. We zijn allemaal vrienden van
elkaar en van Jezus.
kruisteken
Laten wij nu samen deze viering beginnen met een kruisteken:
In de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest. Amen.
De eerste communicanten verwelkomen ons met een blij lied
welkomlied: DAG JEZUS ( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D. Een duim voor Jezus.lied 4) tekst en muziek: Fio en Griet
Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele, Moniek Vermeulen.

refrein:

Dag Jezus, dag Jezus, dag allerbeste vriend.
Ik hou van jou, ik zing voor jou.
Dat heb je echt verdiend.

strofe1:

Jezus is mijn beste maat. Hij geeft me altijd goede raad.
Hij toont me hoe ik lief kan zijn.
Hij is de vriend van groot en klein.

refrein:

Dag Jezus, dag Jezus, dag allerbeste vriend.
Ik hou van jou, ik zing voor jou.
Dat heb je echt verdiend.

strofe2:

Jezus is een kameraad
die helpt als het moeilijk gaat.
Hij toont me hoe ik goed kan doen.
Hij is voor mij de kampioen!

refrein:

Dag Jezus, dag Jezus, dag allerbeste vriend.
Ik hou van jou, ik zing voor jou.
Dat heb je echt verdiend.
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welkom door kinderen:
Kind: Dag meneer pastoor, dag allemaal.
Al spreek ik een kindertaal,
Ik wens je van harte welkom allemaal.
Kind: Je bent hier welkom lieve mensen, één voor één, op ons groot feest.
Voor ons telt zeker vandaag iedereen mee.
Kind: Nogmaals welkom, jij daar vooraan en jij achteraan.
Van harte welkom rechts en links en al wie daar nog tussen zit.
Kind: Wij hebben ons goed voorbereid op deze dag want vandaag mogen wij
voor het eerst het heilig brood ontvangen
Priester:
Om helemaal klaar te zijn voor dit feest met Jezus, willen wij eerst om
vergeving vragen.
schuldbelijdenissen:
Priester:

Voordat wij Jezus ontmoeten, willen wij ons klaar maken. Wij moeten
een feesthart hebben voor Jezus. Daarom vragen wij nu eerst om
vergeving.

Kind :
Kind :
Kind :

In het spel ben ik niet altijd eerlijk
Soms zou ik wel wat beter kunnen luisteren naar mama en papa
Ik vergeet wel eens “dank u” te zeggen als iemand lief voor mij is.

LIED

( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D. Een duim voor Jezus.lied 7) tekst en muziek: Fio en Griet Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele,
Moniek Vermeulen

Goede God, ik was niet lief.
Blijf ik toch je hartendief.
'k maakte fouten nu en dan.
'k hoop dat je vergeven kan!
Ouder : Voor ons tekort aan geduld als ze 's morgens te traag eten, als ze een
moeilijk woord nog niet kunnen lezen of als het opruimen van hun speelgoed
eindeloos lijkt te duren.

Grootouder : Voor iedere keer dat we boos werden omdat we zelf moe en nerveus
waren, voor iedere keer dat we hun kinderverdriet niet tegemoet kwamen, en voor
zovele grote en kleine fouten die we maakten met onze kinderen.
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LIED
Goede God, ik was niet lief.
Blijf ik toch je hartendief.
'k maakte fouten nu en dan.
'k hoop dat je vergeven kan!

Eer aan God:
priester:
De kinderen willen nu een pluimpje geven aan hun en onze goede en liefdevolle God
en Vader.
Wij weten allen dat het deugd doet een schouderklopje, een goed woord.
Laat ons vandaag eens een voorbeeld nemen aan de kinderen.
Lied: Elly en Rikkert ( Een boom vol liedjes, c.d.nr.2 lied 16: Maak een vrolijk geluid
Refrein;

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
als je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat ( belgerinkel)
Want een vrolijk geluid maakt hem blij.
Doe je mee want ook jij hoort erbij.
Zing het uit ( 3x gefluit)
Roep het uit, hoi, hoi, hoi.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Strofe :( door goede zangers )

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
als je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Ben je ziek of gezond, kom bij Mij.
Ook je stem is van Hem,
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Refrein;

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
als je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat ( belgerinkel)
Want een vrolijk geluid maakt hem blij.
Dat Hij jubelt met jou en met mij.
Zing het uit ( 3x gefluit)
Roep het uit, hoi, hoi, hoi.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.(2 maal)
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Openingsgebed:

priester

Goede Vader,
Vandaag zijn we rond de tafel van brood en wijn met deze kinderen
samengekomen.
Zij weten nu reeds
dat het in het leven niet alleen aankomt op woorden maar wel op goede
dingen doen.
En zij begrijpen ook dat mensen er zijn voor mekaar
en om elkaar te helpen en te steunen
en niet om mekaar voorbij te steken,
de eerste te willen zijn of het hoogste te willen geraken.
Mensen zijn er om en voor elkaar.
Goede Vader,
wees dicht bij ons wanneer wij ons daarvoor willen inzetten .
Amen.

WOORDDIENST
evangelie: De wonderbare broodspijziging ( overgenomen via internet)
Verteller: Toen zijn vriend Johannes De Doper gestorven was, was Jezus erg
verdrietig. Hij stapt in een bootje en vaart naar de andere kant van het meer van
Genesareth, om alleen te zijn.

(Inmiddels is over de zetel een doek gehangen. De priester gaat daar op zitten. Half
achter en naast hem staan enkele kinderen recht. Zij spelen leerling en gebruiken de
micro van de priester.)

Hij was daar niet lang of er kwamen van overal mensen naar Hem. Ze waren Hem
gevolgd langs de oever van het meer. Het werden er steeds meer: wel met 5000
waren ze. Ze wilden horen wat Jezus vertelde.
kinderen komen rond de priester zitten, de eersten op de grond, de achterste rij zet
zich wat verder, sommige op een bank. Dat zijn aan de ene zijde de kinderen die

“mens” spelen, aan de andere kant de kinderen die “kind, jongen, meisje” spelen.
Aan beide zijden ligt een micro. De leerkrachten komen zo tussen de kinderen zitten
dat zij de micro kunnen bedienen. De “groepjes kinderen” spreken zonder micro.)

Priester: Vrienden, het mag niet zo zijn dat iemand de baas speelt over iemand
anders. Het Rijk van mijn Vader is een Rijk van liefde. Het mag niet zijn dat de ene
mens te veel heeft en de andere mens dood gat van de honger. Mensen die veel
geld hebben zijn daarom niet beter dan de armen. En vooral, jullie mogen niemand
uitsluiten.
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Verteller: En ze klapten in de handen.
(Doen)

Jezus vertelde nog heel lang over het Rijk van zijn Vader en over een betere wereld.
Toen zei één van de kinderen plots.
Kind:

Papa, het wordt al donker en we hebben helemaal geen brood
meegebracht!

Verteller:

Och, zeg mij daar wat! Heel veel mensen krijgen zo stilaan grote
honger, want ze zijn te ver van huis om eten te halen. Enkele leerlingen
hebben het gehoord en praten met Jezus erover.

(Rechtstaande kinderen - leerlingen - draaien zich naar de priester toe.)
Leerling 1: Jezus, wij moeten de mensen naar huis sturen.
Leerling 2: Ze kunnen toch niet zomaar in het veld blijven slapen.
Leerling 3: En ze hebben helemaal niets om te eten.
Verteller:

De mensen die wél eten bij hebben laten dat niet zien en praten
stilletjes met elkaar:

Mens 1:

Ik heb gelukkig enkele koeken, maar die houd ik voor mij.

Mens 2:

En mijn appelen deel ik met niemand!

Mens 3:

Mijn boterhammen delen? Ik denk er niet aan. En zelf van honger
sterven, zeker?

Mens 4:

Ik ben niet gek. Iedereen moet maar voor zichzelf zorgen.

Mens 5:

En God voor ons allen.

Verteller:

Jezus hoort dit allemaal en maakt zich er zorgen om. Dan laat Hij alle
mensen samen in groepjes zitten en spreekt met zijn leerlingen.

Priester:

Geven jullie deze mensen maar te eten.

Leerling 1: Maar wij hebben niets.
Verteller:

Toen stonden er een jongen en een meisje recht. Luister maar wat
ze zeggen.

Jongen:

Jezus, ik heb enkele broodjes bij.
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Meisje:

En ik heb een paar vissen bij.

Priester:

Breng het eten dat er is, breng het brood en breng de vis, want al zijn
we hier met velen, eerlijk zullen wij alles delen.
(Terwijl leerling 2 en 3 een mand komen de kinderen naar de priester
en geven hem het brood en de vissen . De priester neemt ze aan,
spreekt volgende zin en legt hen dan in de twee manden.)

Priester:

God, onze Vader, laat uw koninkrijk komen, laat gebeuren wat U wilt,
geef ons elke dag ons brood. Amen.
(De twee leerlingen stappen rond en gebaren het uitdelen van wat in
hun mand ligt.)

Verteller:

De leerlingen deelden de broden uit en toen begon iedereen die iets te
eten had uit te delen wat hij had. Niemand hield nog iets voor zichzelf.
Luister maar wat ze roepen:

Een eerste groepje kinderen:

Ik heb nog boterhammen.

Een tweede groepje kinderen: Ik heb wafels.
Een derde groepje kinderen:

Ik heb nog koeken.

Een vierde groepje kinderen:

En ik heb lekkere appels.

Verteller:

De mensen geloofden eerst niet wat ze zagen gebeuren en riepen
allemaal:

Alle kinderen samen:
Verteller:

Dit is een wonder.

Dan zijn alle mensen Jezus dank u wel gaan zeggen, en zijn daarna
naar huis gegaan. Zij hadden iets bijgeleerd: delen is prettiger dan alles
voor zichzelf houden.
(Alle kinderen gaan nu stil naar op hun plaats. Jezus het laatst.)

LIED: DELEN DOET WONDEREN (( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D. Een duim voor Jezus.lied 4) tekst en muziek: Fio en Griet Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele,

strofe1:

Heb jij gehoord van het wonder, dat alles veranderen kan.
Soms is het zelfs heel eenvoudig, komaan ik vertel het je dan.

refrein:

Als we delen gebeurt er iets bijzonder,
want zie je, het is als een wonder.
Als we delen gebeurt er iets bijzonder,
dan is er voor iedereen genoeg.

strofe 2:

Weinig wordt veel als we delen en zo is het leven een feest.
Dat is wat Jezus ons leerde om altijd te doen in z’n geest

strofe 3:

Het ongelooflijke wonder,dat brood geeft aan ieder mens
doen wij toch allemaal samen, het is Jezus’ vurige wens.
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Homilietje: priester

Geloofsbelijdenis: ( vijf kinderen)
Ik geloof in één God,
die zorg draagt voor alle mensen,
klein en groot.
Ik geloof in Jezus Christus,
zoon van God
en vriend van mensen.
Ik geloof in de heilige Geest,
die alle mensen leven doet.
Ik geloof in de kerk :
mensen die leven vanuit Jezus.
Ik geloof dat liefde sterker is dan de dood.

Voorbeden:
Lied bij de voorbeden: (( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D. Een duim voor Jezus.lied 6) tekst en muziek: Fio en Griet Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele, )

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

Pr.:

Wij hebben ons geloof uitgesproken in God die onze Vader is. Als een goede
Vader luistert hij ook naar ons als wij Hem iets te vragen hebben. Dat gaan
we nu doen in de voorbeden.

k1:

Goede Vader, ik wil bidden voor alle mensen die ons geholpen hebben om
van deze dag een mooi feest te maken. Laat ons bidden.

K2:

Lieve Heer, wij bidden voor alle kinderen die niet een mooi feest kunnen
vieren, omdat ze ziek zijn of arm. Laat ons bidden.

ouder: Laat ons bidden dat ons gezin een kern mag zijn van warme vriendschap en
echte menselijkheid, waar onze kinderen de basis leren van openheid voor het
leven, van vergevingsgezindheid en vriendelijkheid. Geef ons de kracht om in
ons gezin eerlijk te blijven pogen om te groeien naar elkaar, om onze kinderen
ontvankelijk te maken voor het goede in het leven en voor Jezus' boodschap.
Laat ons bidden.
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opa: Voor alle ouders, dat de inspanningen die zij doen om hun kinderen op te
voeden, beloond mogen worden met de kleine goede dingen die wij dagelijks
in onze kleinkinderen ontdekken. Geef ons de kracht om hen voldoende te
laten merken hoe wij deze inspanningen waarderen. Beloond mogen worden
met de kleine goede dingen die wij dagelijks in onze kleinkinderen ontdekken.
Geef ons de kracht om hen voldoende te laten merken hoe wij deze
inspanningen waarderen. Laat ons bidden.
Houden we nog een omhaling????

TAFELDIENST
Offerande:

Aanbrengen van de gaven ( echt brood, echte druiven, de bloemen, de kaarsen, de
hostieschalen, de kelk)in een offerstoet vanuit het midden van de kerk.
Tijdens de offerstoet is er orgelspel of lied via c.d. speler: Wij brengen gaven
( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D: IK ZING VOOR JEZUS nr. 5) tekst en muziek: Fio en Griet
Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele, Moniek Vermeulen)

Na de stoet stelt de lkr. een vraag en één kind antwoordt telkens.
Ofwel tijdens de offerstoet zelf en dan geen muziek maar onmiddellijk de tekst
Lkr.: Waarvoor zijn die kaarsen , dat vriendelijk licht , een vlammetje op ieders
gezicht?
Kd :

Die kaarsjes die branden voor jou en voor mij , om iedereen gelukkig te maken
en blij .

Lkr. : Waarvoor zijn die bloemen , dat vrolijke groen ?
Is er een feestje , wat is er te doen ?
Kd :

Die bloemen zijn er voor groot en voor klein , omdat dit feest gezellig zou zijn.

Lkr.

Waarvoor is dat eten , dat brood en die wijn ?
Kan er soms iemand met dorst en honger zijn ?

Kd :

Dat eten is er voor klein en groot , wij willen maaltijd vieren zoals Jezus , de
dag voor Zijn dood.
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Offergebed:
Heer God,
zegen dit brood, door kinderhanden gemaakt,
zegen dit brood waarvoor mensen dagelijks werken en zorgen.
Uw Zoon Jezus nodigt ons uit
om samen dit brood te eten
als teken dat Hij altijd bij ons wil zijn.
Zegen ook deze wijn
die thuishoort op uw feest.
Laat ons dankbaar feestvieren
met Jezus in ons midden
en met alle goede mensen rondom ons.
Amen.
Grote eucharistische dankgebed:
priester:
allen:
priester:
allen:
priester:
allen:
priester:

De Heer zal bij U zijn.
De Heer zal U bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Almachtige Vader, vandaag willen wij U danken voor deze schone dag.
Kinderen, die Jezus’ beste vrienden waren mogen voor het eerst
deelnemen aan deze heilige maaltijd.

Kind:

Wij danken u God en Vader, U kent ons, U houdt van ons.
Wij danken U dat wij uw kinderen mogen zijn.

Kind:

Goede God, als ik een bloem was zou ik u danken met mijn mooie
kleuren.

Kind:

Goede God, als ik een vis was, zou ik U danken met luchtbelletjes in
het water.

Kind:

Goede God, als ik een vogel was, zou ik U danken met mijn prachtigste
lied.

Kind:

Goede God, ik ben geen vis en geen vogel, ik ben geen bloem en ook
niet de zon.Ik ben een gewoon kind en met heel mijn hartje zeg ik jou:
Dank u wel! Wat maakt U alles mooi voor ons.

Pr.:

Laten wij die goede God loven en eren met een lied, dat wij samen beluisteren
in grote eerbied en met een vreugdevol hart.
CD laten spelen met lied: Hosanna.
( Elly en Rikkert, een boom vol liedjes, c.d.nr 2 lied 12.)
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Pr;:

Zend uw Heilige Geest over dit brood en deze wijn, zodat zij lichaam en bloed
worden van onze vriend Jezus die …… instellingsverhaal…. ( consecratie)
(de priester mag de instellingswoorden zingen: “Die op de avond voor zijn lijden en
dood het brood…)

Vader, wij doen hier samen wat Jezus heeft gedaan.
Dankbaar gedenken wij hem en bieden U zijn offer aan.
Wij bidden voor uw Kerk, voor onze paus en de bisschoppen. Wij bidden ook voor de
mensen van wie wij houden. Voor allen die lijden, of verdrietig zijn en voor allen die
gestorven zijn.
( stilte)
Laat ooit uw licht schijnen over alle mensen; een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde.
Zend over ons uw Geest die ons spreekt van liefde, vreugde en vrede, van geduld,
vriendelijkheid en goedheid, van trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Door Hem en met Hem en in Hem zal ………………
Onze Vader
Priester:
Wij hebben al gezegd dat we willen leven naar het voorbeeld van Jezus, maar laat
ons ook bidden naar zijn voorbeeld en met zijn woorden.
Wij staan daarvoor allen recht en bidden hand in hand:
Onze Vader, die in de hemelen, ………

Vredeswens:

priester:

Bij het begin van deze mooie viering hebben we al gezegd dat het pas
echt feest is wanneer er niemand ruzie heeft met elkaar. Jezus leerde
ons vrede te brengen onder elkaar.
Mogen die vrede van de Heer altijd bij u zijn.
En geven wij dan als teken van vrede de hand aan elkaar of een
vriendelijk gebaar .
De kinderen draaien zich om en werpen een zoentje naar ma en pa.
Wij zingen met alle mensen in de kerk:
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Lied: vrede voor alle mensen: alleen het refrein door de kinderen
Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer. Vrede voor u, voor mij, voor ons, de
vrede van de Heer.
Koster: Jezus brengt vrede, voorbij het verleden, voorbij alle pijn, het zal vrede zijn.

Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer. Vrede voor u, voor mij, voor ons,
de vrede van de Heer.

communie
priester: Beste kinderen, voor jullie is nu het grote ogenblik aangebroken.
kind: Lieve mama en papa. Zo dikwijls hebben jullie me al aan tafel geroepen.
Vandaag mag ik jullie roepen. De tafel staat klaar.
Eten wij nu samen het Heilig Brood en willen we dat elk weekend samen
blijven doen.
Ouder:

Onze kinderen, die stilaan leren lezen en schrijven, begrijpen misschien
nog heel weinig van deze plechtigheid waarvoor het zich met zoveel
enthousiasme hebben ingezet. Wij, als ouders daarentegen, verlangen
dat deze gebeurtenis van vandaag een start moge zijn voor een
christelijk leven. Daarom willen wij ons kind zelf ter communie brengen.

priester:

"Kijk naar Jezus, die vandaag bij jullie komt."
Kinderen:

"Dank U Jezus, dat U mijn vriend wil zijn."

De ouders komen mee naar de communie van hun kind. dit wordt op de info-avond
medegedeeld. De gescheidenen zoeken een gepaste oplossing. Ook ouders
waarvan een der partners gestorrven zijn kunnen alleen hun kind begeleiden of met
de doopmeter of dooppeter.
(Opnieuw inlichten: verboden te filmen of te fotograferen)

Tijdens de communie van de kinderen is er orgelspel.
De pr. zegt tot de kinderen bij het uitreiken van de communie:
“Dit is Jezus voor u.”
De kinderen antwoorden: Amen
Na de communie van de kinderen komen de andere gelovigen. Niemand moet zich
verplicht voelen.
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SLOTRITUS
slotgebed

priester: Laten wij nu samen nog eens God danken.
kind: Vader, ik dank U voor dit mooie feest.
kind: Ik dank U dat mijn grote vriend Jezus nu zo heel dicht bij me is.
kind: Ik dank ook mijn mama en papa voor mijn mooie kleren.
kind: Goede God, wij danken U voor onze ogen waarmee we zoveel moois zien.
kind: Ik dank U voor mijn oortjes waarmee ik naar de verhalen van Jezus kan
luisteren.
kind: Lieve God, ik dank U voor mijn mondje waarmee ik straks lekker zal eten.
kind: Ik dank U voor mijn handen en voeten waarmee ik kan spelen en ravotten.
kind: Ik wil U echt danken voor al die mensen die zo goed voor mij zorgen.
leerkracht:

Goede Vader, ook wij als leerkrachten willen U danken dat wij deze
kinderen mogen helpen en opvoeden.
Help ons wanneer het moeilijk wordt, dat wij nooit de moed
opgeven om voor alle kinderen te kiezen en hen het beste voor te
leven.

volw.:(opa of oma?) Heer, Gij houdt van onze kinderen. Gij hebt ze tot voorbeeld
gesteld aan uw beste vrienden. Dat zij deze dag nooit zouden
vergeten.
Wij danken U dat Gij onze kinderen hebt gegeven. Help ons ze
een goede opvoeding te geven naar het voorbeeld van Jezus,
Uw Zoon en onze broeder.
Amen.
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Slotlied: Dag vrienden allemaal
( uit liedjes voor eerste communie en liturgie met kinderen.
(C.D. ik zing voor Jezus nr.8) tekst en muziek: Fio en Griet Van Steelandt-Bogaert, Johan Van Daele, )

strofe 1:

refrein:

Het is vandaag mijn mooiste dag.
We zingen met een blije lach.
We zijn zo fier en blij
want Jezus houdt van jou en mij…
Dag vrienden allemaal. We komen zeker weer
om samen met groot en klein te vieren rond brood en wijn.

strofe 2:

refrein:

We gaan naar huis, heel tevree want Jezus gaat ook mee.
Hij brengt woorden van geluk en zijn woorden gaan nooit stuk.
Dag vrienden allemaal. We komen zeker weer
om samen met groot en klein te vieren rond brood en wijn.

zegen en zending
pr.:

Goede vrienden, wij hebben geluisterd naar Jezus’ woord.
Samen aten we zijn Brood.
Ga nu maar allen heen en doe wat we vandaag gezegd en gevierd hebben.
Ga nu samen op weg met de zegen van de Almachtige God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Allen: Amen.
Pr.:

Ga in vrede.

allen: Wij danken God.
Pr.:

Je kunt na de ballon opgelaten te hebben nog steeds een foto van je kind
nemen hier bij het altaar met mij erbij. Waarvoor dank.
En aan allen een dikke proficiat en een aangenaam familiefeest.
Afhalen van de ballonnen.

F E E S T E LI J K O R G E L S P E L ! ! ! ! ! ! ! !
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