Jezusverhalen voor de eerste communie
Hier zijn de voornaamste evangelielezingen gebundeld die regelmatig voorkomen
in eerstecommunievieringen. Zij zijn gekozen uit een hele verzameling boekjes
die bij dergelijke vieringen worden gebruikt. Vermits deze boekjes haast nooit de
herkomst van de vertaling aangeven, kunnen wij die hier ook niet opnemen.
Hier en daar hebben we de tekst wat aangepast. Er zijn een paar
evangelielezingen aan toegevoegd die in dergelijke vieringen zelden voorkomen
maar toch op hun plaats kunnen zijn in een eerste communie.
Vooraleer een vertaling uit een kinderbijbel of een andere bewerking te kiezen is
het aangewezen eerst eens een gewone vertaling te verkennen. Voor het
voorlezen tijdens de communieviering lijkt het ons best de Nieuwe Bijbelvertaling
of de Groot Nieuws Bijbel te gebruiken. Zij zijn te vinden en te downloaden op
de website Bijbel online; klik daarna op de vakjes NBV en/of GNB96.
In deze verzameling teksten komt eerst een vrij getrouwe maar vlotte
evangelievertaling. Daarna volgen bewerkingen uit één of meer kinderbijbels of
geput uit een hele collectie eerstecommunievieringen. Hier en daar is ook een
bewerking opgenomen die door de communicanten kan gedramatiseerd worden.
Bij verschillende evangelielezingen zijn bijbelliederen aangegeven (de gegevens
over de uitgevers van deze liederen zijn hieronder samengebracht). Het is aan
te bevelen deze liederen ook in de viering aan bod te laten komen. Zij geven
aan de communicanten en de andere aanwezigen een kans om het evangelie
zingend, bezinnend en biddend op te nemen en vast te zetten.
Overzicht volgens de evangelies
Mt 6, 25-34
Mt 7,24-27
Mt 8,23-27
(ook Lc 8,22-25)
Mt 25,14-30
Mc 1,16-20
(ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11)
Mc 4,1-9
(ook Mt 13,1-9 en Lc 8,4-15)
Mc 4,30-33
(ook Mt 13,31-33 en Lc 13,18-19)
Mc 10,13-16
(ook Lc 18,15-17)
Lc 9,10-17
Lc 10,25-37
Lc 14,15-24
Lc 15, 3-7
Lc 19,1-10
Lc 22,14-20
Lc 24,13-35

kijk naar de bloemen…
twee mannen die een huis bouwen
de storm op het meer
de talenten
Jezus roept vissers tot leerlingen
de zaaier
het mosterdzaadje
de kinderen bij Jezus
vijf broden en twee vissen
de barmhartige Samaritaan
een koning liet een feestmaal klaarmaken
de goede herder
Jezus eet met de tollenaar Zacheüs
het laatste avondmaal
de leerlingen van Emmaüs

Joh. 1, 35 – 39
Jo 10,1-6.10b-15
Jo 14,15-21
Jo 15,1-8
Jo 17,20-23
Jo 21,1-14

Jezus roept twee leerlingen
Jezus, de goede herder
leven door de kracht van God
de wijnstok en de ranken
alle mensen verbonden
de grote visvangst

Vindplaats van de vermelde bijbelliederen
Elly en Rikkert,

We hebben allemaal wat (1986)
Een boom vol liedjes, deel 1(1989), deel 2(1991),
Kom en zie (1981)
Vertel het aan de mensen (1978)
Uitgever: Sabra Muziek, Harderwijk

Kids Praise, God kent jou 1 en 2, Uitgever: GMI Music, Duiven
H. Lam en W. ter Burg, Alles wordt nieuw, 4 delen, Uitgeverij Voorhoeve,
Kampen
Luisterbijbel, NBG, Heerenveen
Onder één dak, godsdienstmethode voor het lager onderwijs, Uitgeverij
Averbode
Timotheüs kinderliedjes, Uitgeverij Motief, Amsterdam
Tov, godsdienstmethode voor het lager onderwijs, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen
Tuin van Heden, godsdienstmethode voor het lager onderwijs, Uitgeverij Van In,
Lier
Jan D. van Laar, Bijbelliederen, 3 delen, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer
F. en G. Van Steelandt-Bogaert e.a., Een duim voor Jezus (CD),
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De evangelieverhalen kunnen hieronder aangeklikt worden
Kijk naar de bloemen… - Mt 6, 25-34

Twee mannen die een huis bouwen - Mt 7,24-27
De storm op het meer - Mt 8,23-27 (ook Lc 8,22-25)
De talenten - Mt 25,14-30
Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11)
De zaaier - Mc 4,1-9 (ook Mt 13,1-9 en Lc 8,4-15)
Het mosterdzaadje - Mc 4,30-33 (ook Mt 13,31-33 en Lc 13,18-19)
De kinderen bij Jezus - Mc 10,13-16 (ook Lc 18,15-17)
Vijf broden en twee vissen - Lc 9,10-17
De barmhartige Samaritaan – de man met het goede hart - Lc 10, 25-37
Een koning liet een feestmaal klaarmaken - Lc 14,15-24
De goede herder - Lc 15, 3-7 en Jo 10,1-5.10b-15
Jezus eet met de tollenaar Zacheüs - Lc 19,1-10
Het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen - Lc 22,14-20
De leerlingen van Emmaüs - Lc 24,13-35
Jezus roept twee leerlingen - Joh. 1, 35-39
Leven uit de kracht van God - Jo 14,15-21
De wijnstok en de ranken - Jo 15,1-8
Alle mensen verbonden - Jo 17,20-23
De grote visvangst - Jo 21,1-14

