Instapviering 16 januari 2000

Mijn naam staat geschreven in de palm
van Gods hand.
klaarzetten vooraf :
-

paneel met tekening. (velcro reeds vooraf vastgemaakt)
naamkaartjes (velcro) : verschillende kleuren 3 op 7 cm, naam schrijven met viltstift.
zwarte plastiek
yton-stenen
houten blokjes + kaarsjes
tapijt
draadloze micro voor verteller
Jezus-vriendenboek (Regenboog tweede leerjaar)

Intredelied
De eerste communicanten komen samen met de priester in processie naar voren.
De kinderen worden bij het binnenkomen opgevangen door de leerkrachten en de
meewerkende ouders. Ze krijgen het naamkaartje en het houten blokje met de kaars.
Enkele volwassenen nemen de kaarsjes aan en plaatsen die op de yton-blokken.
De acolieten (3-tal) steken de kaarsjes aan.
L.

Terwijl de kinderen die dit jaar hun eerste communie zullen vieren, hun kaarsje
meedragen in de intredestoet, zingen we samen ‘dat het licht in ons mag blijven
branden, ’t laaiend vuur het dove niet.’

DAT HET LICHT IN ONS MAG BLIJVEN BRANDEN,
’T LAAIEND VUUR HET DOVE NIET.
GOD DRAAGT IEDER MENSENKIND OP HANDEN,
LOOFT ZIJN NAAM MET EEN VREUGDELIED.
Kinderen op aarde, geliefden van de Heer,
treed zijn woning binnen, breng Hem lof en eer.
Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht,
God heeft u zijn vrede eeuwig toegezegd.
Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen,
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen.
Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad,
God is licht en leven, ’s mensen toeverlaat.

Welkom
De priester heet de gelovigen welkom, in het bijzonder de eerste communicanten met hun
ouders. (met eigen woorden)
Pr.

We komen hier samen in de naam van God.
We tonen dit met een kruisteken :
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Moment van inkeer
Pr.

Niet elke dag leven we zoals God het van ons verwacht.
Daarom vragen we om vergeving.

kind

Ik heet Jarne.
Ik vind het een mooie naam.
Soms zeg ik de naam van mijn
vriendje niet zo mooi.
Vergeef me, Heer.

Allen VERGEEF ONS, HEER,
GEEF ONS EEN NIEUWE KANS.
Lkr.

Elk kind heeft een naam.
Soms ben ik te druk bezig of
ben ik wel eens verstrooid.
Zo gebeurt het dat ik jouw naam wel eens vergeet.
Vergeef me, Heer.

Allen VERGEEF ONS, HEER,
GEEF ONS EEN NIEUWE KANS.
Ouder God, ook jij hebt een naam.
Soms noemen we die naam
te weinig in ons gezin.
Vergeef ons, Heer.
Allen VERGEEF ONS, HEER,
GEEF ONS EEN NIEUWE KANS.

Loflied
L.

Laten we nu samen God loven en prijzen met een lied :

LAAT ONS MET ELKANDER,
LAAT ONS MET ELKANDER,
ZINGEN, PRIJZEN, LOVEN DE HEER.

LAAT ONS DAT TE SAMEN DOEN :
ZINGEN, PRIJZEN, LOVEN DE HEER, …

Openingsgebed
Pr.

Vader,
Zoveel jaren geleden
beloofden deze ouders
hun kinderen gelovig op te voeden.
Vandaag zijn ze hier weer.
Zij brengen hun kinderen bij Jezus.
Ze vragen een plaatsje aan Zijn tafel.

Allen Wij vragen U :
zegen ons en ook onze kinderen.
Leg ons de handen op het hoofd.
Laat ons ervaren dat Gij met ons begaan zijt,
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.
Amen.

Eerste lezing : Het meisje dat geen naam had.
De eerste communicanten worden door de verteller uitgenodigd om vooraan op het tapijt te
komen zitten. Ze brengen hun naamkaartje mee. Ze luisteren naar het verhaal ‘Het meisje
dat geen naam had’.

De verteller nodigt de kinderen uit hun naam op de hand van God aan te brengen :
We geloven dat God ons graag heeft en ons kent bij onze naam. Daarom willen we nu onze
naam bevestigen in de palm van Gods hand. Ondertussen zingen de grote mensen “Jij die
bent : Ik zal er zijn voor U.”

Tussenzang
JIJ DIE BENT : IK ZAL ER ZIJN VOOR U,
NAAM DIE ZIN IS VAN ONS LEVEN,
WEES NABIJ WORD ZICHTBAAR HIER EN NU ;
ROEP IN ONS KOM IN ONS TOT LEVEN.
Jij die zegt : de minsten zijn mijn broeders,
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder;
leer ons zien uw licht dat openbreekt.
Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,
zonder waardigheid en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
jij roept ons om aan hun kant te staan.

Evangelie ”Laat de kinderen naar me toe komen.” (Mc. 10, 13-16)
De priester nodigt ook alle andere kinderen uit om plaats te nemen op het tapijt.
De priester leest voor uit ‘Jezus-vrienden-boek’ (blz. 47)
Pr.
De heer zal bij u zijn.
Allen De heer zal u bewaren.
Pr.
Ik mag je vandaag voorlezen uit het vriendenboek van Jezus zoals Marcus het
neerschreef.
Allen Lof zij U, Christus.
Pr.

Mensen brengen hun kinderen bij Jezus.
Zij vragen :
‘ Leg je hand op hun hoofd.
Raak ze aan.’
De leerlingen zijn boos.
Zij zeggen :
‘Maak dat je wegkomt.
Laat Jezus met rust.
Jezus ziet dit.
Hij schudt het hoofd.
Hij zegt :
‘Laat de kinderen naar me toe komen.
Houd ze niet tegen.
Van kinderen kun je veel leren.
Zij staan open voor de Vader.’

Jezus omarmt de kinderen.
Hij zegent hen.
Hij legt ze de handen op.

Homilie
De priester stuurt voor de homilie de kinderen terug naar hun plaats.

Geloofsbelijdenis
Pr.

Jullie brengen je kinderen naar Jezus. Dat verheugt ons.
Dit is de bevestiging van jullie inzet om ook de gelovige opvoeding van je kinderen
kansen te geven. Jullie willen hen voorgaan in het geloof.
Laten we samen dit geloof uitzingen.

JA, IK GELOOF IN GOD DIE ZINGT
EN DIE ’T LEVEN ZINGEN DOET.
Ja, ik geloof dat God een Vader voor alle mensen is.
Hij laat de schepping zingen omdat Hij vreugde is.
Hij wil dat ’t leven zingt met klare heldere stem,
maar voor de juiste toon moet je ’t afstemmen op Hem.
‘k Geloof in Jezus Christus, zijn leven is een lied.
Het meesterwerk van God qua tekst en melodie.
Zijn boodschap zingt een lied van liefde en van brood,
maar ook van tegenslagen, van lijden en van dood.
‘k Geloof in God de Geest, orkaan of lichte bries.
Hij stemt ons leven af op Gods eigen muziek.
‘k Geloof in Jezus’ kerk, een groot meerstemmig koor.
Het zingt voor heel het volk het echte leven voor.

Voorbeden
Kind Lieve God,
wij bidden voor alle vrienden van Jezus :
dat zij elkaar helpen Jezus graag te zien.
Allen HOOR ONS HEER, LUISTER NAAR ONS.
Lkr.

Lieve God,
wij bidden voor deze ouders dat zij de kracht vinden
om gelovig op weg te gaan met hun kinderen.

Allen HOOR ONS HEER, LUISTER NAAR ONS.
Ouder Lieve God,
wij dragen zorg voor onze kinderen.
In deze tijd is dat niet altijd eenvoudig :
mensen lopen soms verloren of worden vergeten.
Wij bidden dat de namen van Uw kinderen niet verloren gaan in deze wereld.
Allen HOOR ONS HEER, LUISTER NAAR ONS.
Pr.

Lieve God,
wij bidden voor onze parochiegemeenschap, …

Allen HOOR ONS HEER, LUISTER NAAR ONS.

Offerande

Offerandelied
L.

Laat Heer dit brood en deze wijn teken van vertrouwen zijn. Dit zingen we samen uit
in het offerandelied.

Laat Heer dit brood en deze wijn, teken van vertrouwen zijn,
in het leven in de mens in de toekomst in uw wens
aan een wereld mee te bouwen waar men liefde zal beschouwen
als brood en wijn, als brood en wijn :
HEER, HEER, HEER, HEER, HEER WILT GIJ DAN VOOR ONS ZIJN,
HEER, HEER, HEER, DIT BROOD EN DEZE WIJN.
Laat Heer dit brood en deze wijn, hand en hart van mensen zijn,
kleine gaven kleine daad om uw vrede waar ’t om gaat,
in een wereld op te bouwen waar men liefde zal beschouwen
als brood en wijn, als brood en wijn :

Gebed over de gaven
Pr.

Vader,
ons leven ligt in Uw handen.

Allen Maak ons dankbaar voor het leven.
Maak ons blij dat wij met klein en groot
mogen aanzitten aan uw tafel,
rond tekens van brood en wijn,
waarin Jezus tot ons komt. Amen.

Groot dankgebed
Pr.
Allen
Pr.
Allen
Pr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij samen dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr.

Ja, goede Vader, het is voor ons een feest U dankjewel te zeggen.
Wij danken U voor deze mooie, wijde wereld, waarin wij mogen leven.
Wij danken U voor Jezus : Hij heeft ons over U verteld.
Wij danken U dat wij U Vader mogen noemen,
dat wij broers en zussen mogen zijn voor elkaar.
Dat maakt ons blij en gelukkig.
Samen met allen die van U houden zingen wij daarom :

Allen LAUDATO SI, O MI SIGNORE (x4)
Pr.

Ja, Vader,
met eerbied noemen wij uw Naam.
Gij zijt dichter bij ons dan wij durven dromen,
als wij samenkomen rond deze tafel om brood te breken en
de beker te delen met elkaar.
Zend Uw Geest over brood en wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt.
Want op de avond voordat Hij zou sterven,
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei :
Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn.
Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen en sprak :
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.
Daarna zei Hij tot hen :
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

Allen LAUDATO SI, O MI SIGNORE (x4)
Pr.

Ja, Jezus kunnen wij niet vergeten,
Hij leefde bij de mensen,
Hij is gestorven en verrezen.
Hij blijft dicht bij ons,
als wij het brood breken
en de beker delen met elkaar.

Denk toch, Heer, aan Uw Kerk,
aan alle mensen die Jezus blijven volgen,
onze paus, onze bisschop.
Zorg voor alle mensen die gestorven zijn.
Breng ons allen eenmaal thuis bij U,
samen met Maria,
met de apostelen en allen die vriend zijn
van Jezus, Uw Zoon.
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
De priester nodigt alle kinderen uit een grote kring rond het altaar te maken, zodat we samen
het ‘Onze Vader’ kunnen zingen.
ONZE VADER, ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT.

Vredesmoment
De priester vraagt de kinderen om de vrede uit te dragen door de kerk, terwijl we samen
zingen : ‘geef de vrede door’.
GEEF DE VREDE DOOR (7x)
MAAR NIET VERLIEZEN HOOR.

Communie
Pr.

Bij Jezus is iedereen welkom.
Ook de kinderen.
Zij mogen samen vooraan komen met hun ouders.
Terwijl de grotere mensen de communie ontvangen,
krijgen de kinderen een kruisje met de woorden
‘God zegene en beware je’.

Communielied
L.

In het communielied zingen we de hoop van de kleine mens uit : ook voor hem is God
bereikbaar.

VOOR KLEINE MENSEN IS HIJ BEREIKBAAR,
HIJ GEEFT HOOP AAN RECHTELOZEN,
HUN BLOED IS KOSTBAAR IN ZIJN OGEN,
HIJ KOOPT HEN VRIJ UIT HET SLAVENHUIS.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen,
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.

Slotgebed
Pr.

Vader,
wij danken U
voor dit samenzijn.
Wij danken U
dat er aan Jezus’tafel
ook plaats is voor kinderen.
Blijf ons inspireren :
dat wij onze kinderen
op een waardige wijze
voorgaan in het geloof,
door Christus onze Heer.

Allen Amen.

Zending
Pr.

En gaat nu allen heen met de zegen van de Almachtige God :
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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liederen door kinderkoor o.l.v. Zr. Myriam
volkszang (refrein) o.l.v. Zr. Riet

intredelied : Dat het licht in ons mag blijven branden
bij de schuldbelijdenis : Vergeef ons Heer, geef ons een nieuwe kans.
loflied : laat ons met elkander.
tussenzang : Jij die bent, ik zal er zijn voor U.
geloofsbelijdenis : Ja, ik geloof in God die zingt en die ….
offerandelied : Laat Heer dit brood en deze wijn …
onze vader :
vredeslied : Geef de vrede door.
communielied : Voor kleine mensen

(liederen haalbaar voor kinderkoor aanduiden.)

