Eerste communie vieren
Wat is de bedoeling?

God bij de kinderen brengen en de kinderen bij God brengen. Dat gebeurt in elke
eucharistie, maar op een heel bijzondere manier in de eerste communie.

God komt bij de kinderen
God houdt van alle mensen, zonder uitzondering. Wie klein zijn en kwetsbaar,
komen bij Hem zelfs op de eerste plaats. Daarom is het goed dat kinderen God
leren kennen en Hem ook mogen ontmoeten.
God heeft zich het duidelijkst laten kennen in Jezus.
Jezus heeft niet alleen verteld over God, die Hij ‘Vader’ noemde, ‘Abba, Lieve
Papa’. Hij beleefde ook de grote liefde van God voor mensen. In zijn zorg voor
mensen, vooral dan de zwakste en de armste mensen, die vaak uitgesloten
werden. De kleinsten kregen voorrang bij Hem.
Kinderen legde Hij de handen op en Hij zegende hen. Iemand zegenen is het
goede in die mens bevestigen en hem liefdevolle nabijheid en levenskracht
toezeggen.
Op een bijzondere manier heeft Jezus die liefde getoond en beleefd door samen
met zijn vrienden aan tafel te gaan. Daar, bij de maaltijd, deelden ze vreugde en
verdriet. Daar braken zij het brood en ze deelden het met elkaar. Daar dronken
zij samen de beker met wijn. Daar voelden zij niet alleen de liefde van God en
van Jezus, maar ook hun liefde voor elkaar.
Na Jezus’ dood bleven zijn vrienden samenkomen voor die maaltijd. Ze braken
het brood en deelden het met elkaar, zoals Jezus het met hen gedaan had, die
laatste avond nog. Zij deelden hun verdriet, hun pijn, hun angst. Stilaan kwam
er licht: ze durfden geloven dat de dood niet het einde was. “Jezus leeft” zeiden
ze, “Hij is verrezen”. Hun ogen gingen open en ze herkenden Hem: Hij was hen
heel nabij.
Tijdens die samenkomsten vertelden ze elkaar over hun geloof dat leven sterker
is dan de dood en hoe dat vertrouwen gaf en moed voor te doekomst: een
‘Blijde Boodschap’ van leven en liefde van God voor de mensen. Ze luisterden
naar de apostelen, die vertelden wat ze met Jezus hadden meegemaakt. Zo
groeide een onderlinge band en werden ze een gemeenschap.
Tijdens die maaltijd – die later ‘eucharistie’ genoemd werd – voelen wij ook
vandaag Jezus heel dicht bij ons, als iemand die meegaat op de weg van ons
leven. In die aanwezigheid van Jezus voelen wij ook de liefde van God.
Eucharistie is daarom ook een samenkomst om God te danken.
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De kinderen bij God brengen
Wij nemen kinderen mee in de eucharistie omdat wij willen dat ook zij ontdekken
dat Jezus hen heel nabij is, omdat we die Blijde Boodschap belangrijk vinden
voor hun leven, omdat wij willen dat ze steun vinden in een gemeenschap van
mensen en vooral omdat we hen willen helpen te geloven dat leven sterker is
alles wat het leven moeilijk maakt, zelfs sterker dan de dood.
Kinderen bij God brengen gebeurt in een gemeenschap. ‘Communie’ betekent
‘verbondenheid’. Kinderen mogen delen in de verbondenheid van een gelovige
kerkgemeenschap, die samenkomt rond God en Jezus. Zij komen in die
gemeenschap binnen aan de hand van hun mama en papa en het hele gezin. Het
gezin is immers de eerste plaats voor de geloofsopvoeding van de kinderen.
Gelovige ouders nemen hun kinderen mee in de beleving van hun geloof. Andere
ouders gaan minder regelmatig naar de kerk, maar vinden het toch belangrijk
dat hun kinderen hun eerste communie doen. Dat is zeker te waarderen.
Geloofsopvoeding is niet evident. Daarom kunnen gezinnen daarbij geholpen
worden door de school en de parochie. Daarom spelen de parochie en de school
ook een belangrijke rol, wanneer ouders hun kinderen bij God willen brengen.
Dat gebeurt door de kinderen de liefde van God te leren kennen via de persoon,
het leven en de boodschap van Jezus, o.a. in de godsdienstlessen op school. In
de lessen van de eerste graad wordt een heel project rond Jezus uitgewerkt. Aan
de hand van heel wat verhalen over Jezus ontdekken de kinderen wat Hij en zijn
Blijde Boodschap voor hen kunnen betekenen.
Dat gebeurt ook door het onthaal van de kinderen (én hun ouders) in de
parochiegemeenschap. Tijdens zondagsvieringen wordt er speciale aandacht
gegeven aan de kinderen, aan wat bij hen leeft aan vreugde en verdriet. Met dat
alles worden kinderen bij God gebracht. Dat is een proces dat niet op één dag
(de dag van de eerste communie) kan afgehandeld worden. Daarom is een
voorbereidingstijd noodzakelijk, waarbij parochie en school samenwerken om de
ouders en de gezinnen op weg te helpen naar een ontmoeting met God en met
Jezus.
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