Eerste Communie: Jezus kleurt je leven
Kinderen verzamelen achterin de kerk (wachten in doopkapel), ouders gaan naar hun
voorbehouden plaats.
Rondgang met mand VOOR aanvang viering om viering niet te storen!

Intredelied: Onder, boven, voor en achter (cd nr. 1 / 2’22”)
Kinderen komen al zingend van achter in de kerk naar voor, ze krijgen elk hun kaars, zetten
deze vooraan op het altaar en gaan dan op de 2de trede staan. Na het lied gaan ze naar
hun plaatsen.
refrein: (2x)
Onder, boven, voor en achter
God is altijd bij mij.
Onder, boven, voor en achter
God is om mij heen.
Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje, want
refrein (2x)
Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus.
Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus.
Refrein (4x)

Opening en verwelkoming
Priester Henk:
Hartelijk welkom allemaal, groot en klein, in onze kerk op deze mooie dag.
Hier vooraan zitten onze eerste communicantjes.
Samen met hun ouders hebben ze deze dag voorbereid.
Lieve mensen, jullie zullen allemaal zien dat deze kinderen straks mee rond de tafel van
Jezus zitten.
Laat ons daarom nu samen het kruisteken maken: het teken dat wij allemaal bij Jezus horen.
Communicantjes: (Valerie – Kayl – Luna – Jeffrey)
Hallo, ik ben Valerie. Ik heet alle mama’s en papa’s welkom.
Hallo, ik ben Kayl. Ik heet alle broertjes en zusjes welkom.
Hallo, ik ben Luna. Ik heet alle oma’s en opa’s welkom.
Hallo, ik ben Jeffrey. Ik heet priester Henk en alle andere mensen welkom.

Vergevingsmoment (Orlando – Zoë – Juf)
Priester Henk:
Goede vrienden,
Vandaag nodigt Jezus heel bijzonder talrijke kinderen uit om met Hem maaltijd te vieren.
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Hij verwacht van ons dat we komen aanzitten met een dankbaar en vrijgevig hart. Een hart
dat bereid is te breken en te delen. Dat lukt evenwel niet altijd. Daarom vragen wij om
vergeving.
Orlando:
Lieve mama en papa, ik doe jullie soms verdriet. Ik ben af en toe een kleine deugniet.
Wees niet langer boos op mij, vergeef mij.
Zoë:
Lieve Jezus,
Ik denk soms dagen niet aan Jou, ik hou soms niet genoeg van Jou.
Wees niet langer boos op mij, vergeef mij.
Juf Lies:
Goede God, wij hebben het altijd druk. We hebben zoveel belangrijke dingen te doen. We
spreken graag over delen, maar hebben het moeilijk om onze tijd te verdelen. Daarom
hebben we soms te weinig tijd voor de kinderen. Daar hebben we spijt van, vergeef ons.

Vergevingslied: (cd nr. 2 / 1’19”) wordt gezongen na de 3 teksten, de kinderen
staan vooraan en gaan na het zingen zitten op de 3de trede.
Vergeet deze dag, de fouten die je zag.
Mijn voeten zijn verkeerd gegaan, mijn handen hebben pijn gedaan.
Vergeef mij wat je hoorde, mijn mond zei boze woorden.
Nu heb ik spijt en word ik stil, vergeef het mij.
Priester Henk:
God wil ons graag een nieuwe kans geven. Hij is goed voor ons, Hij vergeeft onze zonden en
Hij helpt ons op de goeie weg.
Laten we blij zingen voor het goede dat God voor ons doet.

Lied: Allemaal kleuren (cd nr. 3 / 2’05”)
Lln. zitten reeds vooraan en staan recht voor het lied. NA het lied gaan ze naar hun plaats
terug.
Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw
Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei
refrein
Alles wat God gemaakt heeft
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is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog
refrein

Openingsgebed
Priester Henk:
God, U bent onze Vader. U hebt uw Zoon Jezus aan de mensen gegeven. Zijn heilige Geest
leeft in uw kerk. Help ons om daarin te geloven. Help ons om uw heilige Naam te aanbidden.
Amen.

Verhaal: de regenboog (toneelstukje)
Juf is de verteller.
De leerlingen krijgen elk een kleur, wordt visueel ook voorgesteld met prent.
Elke leerling zegt de tekst die bij zijn/haar kleur hoort.
Op een dag begonnen de kleuren ruzie te maken. Elk kleur vond zichzelf mooier en
belangrijker dan de andere.







Ik ben groen, het kleur van het gras, de bomen en de bladeren.
Ik ben blauw, de kleur van water, de zee en de hemel.
Ik ben geel, de kleur van de zon die de mensen blij maakt.
Ik ben oranje, de kleur van sinaasappelen en wortelen.
Ik ben rood, de kleur van bloed en liefde.
Ik ben paars, de kleur van de koningen en macht.

(Valerie)
(Kayl)
(Luna)
(Jeffrey)
(Orlando)
(Keano)

De kleuren begonnen te roepen. Het lawaai van hun ruzie klonk steeds luider. Plots sneed
een bliksemschicht de hemel in twee en deed een harde donderslag alle kleuren schrikken.
Het begon het ongelooflijk hard te regenen. De kleuren gingen schuilen onder een rots.
De regen nam het woord en zei:
(Zoë)
 Waarom maken jullie ruzie? Weten jullie niet dat God jullie allemaal anders heeft
gemaakt en dat jullie elkaar daardoor aanvullen? De mensen hebben jullie allemaal
nodig. Samen kunnen jullie mooie dingen maken. Kom, ik zal het tonen.
Een beetje beschaamd kwamen de kleuren uit hun schuilplaats. De regen gaf elke kleur een
plaats en zo verspreidden ze zich over de hemel. Net op dat moment begon de zon te
schijnen. En zo konden de mensen een prachtige regenboog bewonderen.
NA het toneeltje staan de kinderen op de trede voor het lied ‘is je deur nog op slot’
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Lied: Is je deur nog op slot? (cd nr. 4 / 1’53”)
Refrein:
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr doe’m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje, waar het gezellig is.
Maar ’t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis.
Refrein

(wordt meermaals herhaald, niet onmiddellijk uitzetten na 1ste keer!!!)

Lezing uit het Evangelie
De kinderen worden uitgenodigd aan het altaar voor de lezing.
Priester Henk:
Luister naar wat Jezus ons wil vertellen.
Als we naar Jezus luisteren, maken we eerst 3 kruisjes.
Communicantjes: de kinderen staan recht en ZEGGEN
 Jezus, ik denk aan jou.
(Kruisje op voorhoofd)
 Jezus, ik spreek over jou.
(Kruisje op de lippen)
 Jezus, ik hou van jou.
(Kruisje op het hart)
Priester Henk:
Bijbelverhaal uit NT: Mt. 28,16-20

Tussenlied: Maak een vrolijk geluid voor de heer. (cd nr. 5)
Lln. gaan op de trede gaan staan voor het liedje.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer!

Homilie
Geloofsbelijdenis
De kinderen staan recht voor hun stoel.
Priester Henk:
Lieve God,
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Deze kinderen zijn nu groot genoeg om zelf te zeggen dat ze in Jou geloven, ook al kunnen ze
je niet zien.
Ik geloof in God de Vader
Alles komt van hem: de zee, de blauwe lucht, de zon, de regenboog, de kleuren van de
bloemen. Alles is zo mooi.
Geloof jij dat ook?
Communicantjes: Ja, dat geloof ik.
Priester Henk:
Ik geloof in Jezus de zoon van God.
Hij brengt kleur in mijn leven.
Hij is voor mij aan het kruis gestorven.
Hij is mijn vriend.
Geloof jij dat ook?
Communicantjes: Ja, dat geloof ik.
Priester Henk:
Ik geloof in de Goede Geest van God.
Hij helpt mij om een zonnetje te zijn voor de mensen rondom mij.
Geloof jij dat ook?
Communicantjes: Ja, dat geloof ik.
Priester Henk:
Ik geloof in de vriendengroep van Jezus.
Die helpt mij als ik het moeilijk heb.
Geloof jij dat ook?
Communicantjes: Ja, dat geloof ik.

Voorbeden (Valerie – Keano – Jeffrey – papa Luna)
Priester Henk:
Vandaag is het feest. Alle communicanten zien er piekfijn uit. Ook de mama’s en papa’s
natuurlijk. Waarschijnlijk gaan jullie straks nog verder feest vieren. Dat is leuk.
Maar laat ons niet vergeten dat er mensen zijn die het heel wat minder goed hebben dan
wij. Maken we even tijd voor hen.
Valerie:
Lieve God, als jonge kinderen bidden wij voor alle vriendjes die hun eerste communie doen.
Laat ons bidden.
Allen: Ja, wij bidden mee.
Keano:
Lieve God, wij bidden voor alle mensen die honger en dorst lijden. Voor zij die ziek zijn en
pijn hebben. Zegen hen met uw grote liefde.
Laat ons bidden.
Allen: Ja, wij bidden mee.
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Jeffrey:
Lieve God, wij bidden voor onszelf, dat wij altijd goede leerlingen van Jezus zouden zijn en
zoals Hij, lief zouden zijn voor iedereen.
Laat ons bidden.
Allen: Ja, wij bidden mee.
Papa van Luna:
Lieve God, wij hopen dat onze kinderen in deze tijd, waarin geld en bezit voor velen
belangrijk zijn, toch ook plaats en tijd houden voor familie, vrienden, buren, mensen die het
minder goed hebben of in moeilijkheden.
Laat ons bidden.
Allen: Ja, wij bidden mee.
Priester Henk:
Dat Jezus mag luisteren naar wat deze kinderen en volwassenen vragen en hen zo gelukkig
mag maken.

Aanbrengen van de gaven (Brengers: kaarsen: Zoë en Kayl / bloemen: Valerie en Jeffrey
/ brood: Orlando / beker: Luna / water: Keano)
Priester Henk:
Kinderen, als het thuis feest is, zorgen je mama en papa ervoor dat het huis en de tafel mooi
versierd zijn. Vandaag is het feest, want jullie mogen voor de eerste keer het grote
feestmaal vieren met Jezus. Daarom mogen jullie nu de feesttafel van Jezus helpen
klaarzetten.
Tijdens het offerandelied ‘Ik heb iets meegebracht’ brengen de kinderen de gaven aan.
Ze zingen ondertussen mee. Na het afgeven, gaan ze voor hun stoel staan.

Offerandelied: Ik heb iets meegebracht (cd nr. 6 / 1’56”) afspelen tijdens
offergave lln.
Wij hebben veel van Jou gekregen. Daarom heb ik iets meegebracht.
Ik wil iets van mezelf geven. 'k Heb er lang over nagedacht.
Ik breng een kaars met stralend licht en tover een lach op jouw gezicht.
Ik breng een bloem uit de natuur, hun geur en kleur die zijn zo puur.
Wij hebben veel van Jou gekregen. Daarom heb ik iets meegebracht.
Ik wil iets van mezelf geven. 'k Heb er lang over nagedacht.
Ik breng wat brood want wat zei Jij? " Neem en eet, 't is een stuk van mij."
Ik breng wat wijn. Het wordt Jouw bloed. Neem en drink, leef zoals het moet.
Wij hebben veel van Jou gekregen. Daarom heb ik iets meegebracht.
Ik wil iets van mezelf geven. 'k Heb er lang over nagedacht.
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Gebed over de gaven
Priester Henk:
De aarde droeg het in haar schoot.
Het zonlicht bracht het rijp en groot.
Zon en aarde die ons dit schenken.
Wij willen dankbaar aan U denken.
En ook de mensen niet vergeten
die bereiden voor ons dit lekkere eten.
Dank U, Jezus dat u velen
brood en liefde leerde delen.

Dank-en tafelgebed
Priester Henk:
Wij danken U voor zoveel mooie dingen.
Elke morgen wordt het weer licht.
We kunnen genieten van de zon, de lucht, de bloemen en de bomen.
Allen:
Heer, wij danken U voor onze kinderen die lachen en spelen, die avonturen beleven en
nieuwe dingen ontdekken, die delen en plannen maken voor een betere wereld.
Priester Henk:
Vooral voor Jezus danken wij U.
Hij had een eigen manier van leven. God noemde Hij Vader, de mensen broer en zus.
Hij vertelde over de vogels in de lucht, de bloemen op het veld, over druiven en wijngaarden,
over graan en brood, over delen wat je hebt, fouten vergeven en verdraagzaam zijn.
We zijn hier samen rond de tafel, zoals thuis in ons gezin.
Wij willen God danken.
Brood en wijn op een tafel,
het doet denken aan mensen die samen zitten
en die aan elkaar vertellen over hun vreugde en zorgen.
Ook Jezus heeft dat gedaan, lang geleden.
En hij heeft dat gedaan met zijn vrienden.
Want op het laatste avondmaal
toen Jezus aan tafel ging met zijn apostelen
om het paasmaal te vieren,
nam Hij brood in zijn handen, …
Zo deden de apostelen hun eerste communie.
Jezus leert ons hoe wij kunnen delen met elkaar zodat er voor iedereen voldoende is.
Hij heeft ons voorgedaan hoe we kunnen helpen en troosten.
Hij heeft ons getoond hoe we anderen kunnen gelukkig maken.
Als wij nu het brood breken en het delen met elkaar,
leeft Hij midden onder ons.
Amen.
Jezus leerde ons een prachtig gebed, dat wij nu samen willen bidden om Gods zegen te
vragen over ons leven.
Als wij samen het onze vader bidden, vragen wij om een nieuwe wereld.
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Onder een boog van kleuren, een wereld waarin ouders hun kinderen een goeie thuis
bieden, een wereld waarin delen wonderen doet.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

VredesLied: Vredeswens (cd nr. 7 / 0’40”)
Kinderen komen vooraan, zingen het lied en geven elkaar daarna de hand, gaan terug naar
hun plaats.
Vrede voor alle mensen,
Gods vrede die wens ik jou.
Laat ons toch samen bouwen opdat die vrede komen zou.

Lam Gods
(wordt gezegd, niet gezongen)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede.

Communie
Priester Henk:
Als we nu het brood van Jezus gaan eten en gaan drinken van de wijn, dan komt Jezus dicht
bij ons. Dat zal ons helpen wat op Jezus te gaan lijken, te spreken en te doen zoals Jezus.
Allen:
Kom bij ons Jezus, laat ons leven zoals Jij.
Priester Henk:
Kijk naar Jezus, die vandaag bij jullie komt.
Allen:
Dank U Jezus, dat U mijn vriend wil zijn.
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De kinderen worden op teken van de juf uitgenodigd om tot bij priester Henk te gaan en
de communie te ontvangen.

Bezinningsmoment / stiltemoment
Communielied (cd nr. 8 / 1’40”)
Het lied wordt afgespeeld en meegezongen door de kinderen vooraan, nadat alle mensen de
communie ontvangen hebben.

‘kHeb zin om te roepen, te zingen heel luid.
En ik trek heel guitig een knotsgekke snuit.
Want ’t is toch warempel ongelofelijk fijn
Dat Jezus mijn beste vriendje wil zijn !
Mijn neusje krult. Mijnhartje lacht!
Want Jezus geeft me heel veel kracht.
Hij zorgt voor mij, Hij ziet me graag.
Hij antwoordt mij op elke vraag.
kHeb zin om te roepen, te zingen heel luid.
En ik trek heel guitig een knotsgekke snuit.
Want ’t is toch warempel ongelofelijk fijn
Dat Jezus mijn beste vriendje wil zijn !

Slotgebed
Priester Henk:
Goede Vader in de hemel, wij kregen hier van U brood uit de hemel. Het zal ons helpen om
zoals Jezus te worden. Help ons bij alles wat wij zeggen en doen om te leven in Zijn Naam.
Amen.

Dankwoord (Orlando – Luna - juf )
Orlando:
Dank u priester Henk, dat we vandaag mee mochten aan de tafel van Jezus.
Dank u juf Lies, dat je met ons dit moment hebt voorbereid.
Dank u lieve mensen in de kerk, om mee te vieren op onze bijzondere dag.
Luna:
Liefste mama, beste papa, dank u wel.
Jullie zorgen al jaren voor mij.
Daarom schenk ik jullie een bloemetje.
Ik hoop dat we allen samen nog heel lang gelukkig mogen zijn.
Juf:
Lieve ouders, dank u om jullie prachtige kinderen te ondersteunen bij elke stap in hun leven.
Lieve kinderen, jullie hebben dit fantastisch gedaan vandaag. Ik ben trots op jullie!
Het zonnetje straalt en jullie feest kan beginnen, geniet van jullie bijzondere dag. Na de
zending van priester Henk, zullen de kinderen tot jullie komen met hun bloemetje en mogen
jullie de kerk verlaten. Maak er met z’n allen een toffe dag van!
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Zending en zegen
Priester Henk:
Beste kinderen, het was een fijn feest. Een eenvoudig mandje met broden leerde ons
vandaag hoe belangrijk het is om te delen met elkaar.
Laten wij dit ook proberen. En dat we af en toe bij Jezus komen kijken hoe dat kan
gebeuren.
Beste ouders en familie, van harte wens ik jullie ook geluk met deze blije kinderen.
Ga in vrede met hen naar huis. Omring ze met uw liefde en wees gelukkig met elkaar.
Daartoe zegen ik jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Op teken van de juf mogen de kinderen opstaan en geven het bloemetje aan hun ouders, samen mogen ze
dan de kerk te verlaten.

Uittredelied: Hallo wereld (cd nr. 9)
Wordt afgespeeld terwijl de kinderen met hun ouders de kerk verlaten.
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