Kruisteken.
Intredelied: Welkom.
Welkom, welkom, kom erbij,
Jezus houdt van jou een mij.
Samen vieren is pas fijn,
als ook jij erbij wilt zijn.
1. Hier is plaats voor iedereen,
we vergeten er niet één.
Je hoeft niet rijk of sterk te zijn,
Al ben je jong, oud, groot of klein.
2. Voel ook jij je soms alleen,
zie je niemand om je heen.
Blijf niet staan daar aan de kant,
want we reiken je de hand.
3. Jezus houdt van ieder mens,
dat is toch zijn grootste wens.
Dat vieren wij dan elke keer,
rond de tafel van de Heer.

Welkom
Dylan: Hallo lieve Jezus,
dag mensen allemaal!
Vandaag heb ik kriebels in mijn buik !
Zoveel mensen in de kerk
en iedereen is blij !
Wat vind ik het fijn dat Jezus
nu heel dicht bij mij zal komen !
Ouder : Ook wij , ouders , wensen iedereen hartelijk welkom ! Wij zijn gelukkig dat wij onze kinderen heel dicht bij Jezus mogen brengen en dat wij dit blij gebeuren mogen delen met jullie ,
door samen deze maaltijd te vieren !
Lieve kinderen , wat zijn jullie al groot geworden !
Alle papa's en mama's zijn vandaag heel fier op jullie !
Wij verlangden ook naar deze mooie dag.
En wij zijn heel blij om met jullie dit feest te vieren !
Priester : Dag kleine vriendjes, dag beste ouders en grootouders , dag meters en peters , broertjes en zusjes , dag vrienden allemaal. Op deze feestdag wil ik U allen van harte welkom heten !
Beste vriendjes , zeven jaar geleden zijn jullie ook in een kerk geweest. Papa en mama lieten
jullie toen dopen. Daardoor werd je het vriendje van Jezus . Wat ben je nu al groot geworden !
Nu zit je zelf vooraan in de kerk , want het is weer feest voor jou. Vandaag immers zal Jezus
voor het eerst heel dicht bij jullie komen; samen met je vriendjes mag je aan de tafel van de
Heer eten , de grote tafel. Iedereen kan erbij , de grote mensen en de kinderen , samen zijn we
één grote familie !

Openingsgebed
Priester: Goede God,
wij zijn blij dat we hier in de kerk mogen samen zijn.
Wij zijn blij dat we voor het eerst

helemaal mogen meedoen aan de eucharistie.
We vragen U:
help ons altijd een goede vriend van Jezus te blijven.
Help ons te leven zoals Hij het graag ziet,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Schuldbelijdenis: verhaal van zes vrienden
Leerkracht: Vandaag vieren we samen feest.
We hebben er ook samen lang aan gewerkt.
Maar het samenwerken verliep niet altijd even vlot.
En dan ging het er zo aan toe …
Zes toffe vrienden bouwden samen een toren.
Fijn dat het was, dat kon je al van ver horen.
Maar eentje zei: “Ik ben de baas!”
En zo kwam er ruzie, helaas.
“Denk maar niet dat ik blijf!”
En zo waren ze nog met vijf.
Een ander zei: “Dat is van mij, geef hier!”
En toen waren ze nog met vier.
“Jij, slappeling, ik ben veel sterker dan jij: zie!”
En toen waren ze nog met drie.
“Hoepel op! Jij doet niet meer mee!”
En ja, ze waren nog maar met twee.
“Ik ben toch de beste, ga jij ook maar heen!”
En toen … was er nog maar één.
Robin: Vergeef ons, Heer,
dat wij niet altijd echt samenwerken,
dat wij soms ons hart sluiten,
dat we te veel aan onszelf denken
en met anderen geen rekening houden.

Lied: Tot 7 maal 70 maal.
Lied: Gloria
Eerste lezing
Wesley: Er was een hele grote boom met lange takken.
Er was eens een mus, die kwam op een tak zitten en dacht: hier zit ik fijn, hier blijf ik wonen. En zij bouwde een nest in de boom. De andere mussen hadden dat gezien en kwamen ook in de boom wonen. Met heel veel waren ze. En heel veel nesten kwamen er in de
boom. Toen begonnen de mussen ruzie te maken.
*Dit is mijn huis.
*Neen, die is van mij.
Giel: En ze maakten ruzie en zeiden lelijke dingen tegen elkaar. Ze vochten zo hard, dat
de bladeren van de bomen vielen. Toen kwam een grote witte vogel aangevlogen. Hij zag
de mussen vechten, vloog naar de boom, ging op de hoogste tak zitten en zei:
*Vrienden, luister eens, willen jullie hier allemaal blijven wonen?
*Ja, riepen alle mussen.

Schuif dan allemaal wat op, dan is er plaats voor iedereen. Voor de groten en de kleinen,
voor de ouden en de jongen. Maar als jullie blijven ruzie maken dan is deze boom geen
goede woning, dan is het niet prettig om hier te wonen.
En ze schoven wat op en er was plaats voor iedereen.

Tussenzang: Jezus roept jou
1. Op een dag kwam in ons dorp een man met een bijzonder knap verhaal.
Toen wij ook naar Hem wilden gaan zei men “neen” en liet ons staan.
Maar Jezus roept…
Refrein: Klap in je handen, jij mag ook komen,
klap in je handen, jij hoort erbij.
Klap in je handen, ook jij mag nu zingen,
samen bij Jezus in de kring rondom Hem.
2. Oma en opa, je ma en je pa, de juf, de meester, wie nog allemaal?
Met velen staan ze klaar voor jou, ook Jezus laat je niet in de kou.
Want Jezus roept…

Evangelie
Priester: Het is een mooie avond. Jezus is zeer moe.
De apostelen zijn bij Jezus. De hele dag hebben ze Jezus gevolgd.
Samen rusten ze nu wat uit. Plots komt er een groep kinderen aan.
Enkele kinderen zijn nog zeer klein. De moeders dragen ze op de arm.
Petrus staat op en vraagt: “Wat komen jullie hier doen? Vooruit, jullie moeten
naar bed, Jezus heeft geen tijd nu.”
De kinderen schrikken en vragen: “Moeten wij nu al naar huis? We zouden toch zo graag
bij Jezus blijven.”
Vol verlangen kijken ze Jezus aan. En wat doet Hij? Hij staat op en zegt:
“Laat die kinderen toch bij Mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de hemel is voor de mensen zoals zij.”
Al de kinderen mogen dicht bij Jezus komen. Jezus zegent ze allemaal. Hij vertelt de kinderen
over zijn Vader,
die ook hun Vader is, en zoveel van de mensen houdt.

Geloofsbelijdenis
Priester: Wel beste kinderen, nieuwe leerlingen van Jezus, ik vind het fijn dat jullie al zoveel
over Hem weten. En ik ben er zeker van dat jullie vast in Jezus en zijn Vader geloven. Laten we
daarom bidden.
Samen: Ik geloof.
Bram: Dat Gij de goede Vader, Schepper van hemel en aarde zijt.
Samen: Ik geloof.
Bram: Dat Gij ons een goede papa en mama gegeven hebt.
Samen: Ik geloof.
Bram: Dat Gij ons alles hebt gegeven, ook deze mooie dag.
Samen : Ik geloof.
Bram: Dat Gij hen zult belonen voor alles wat ze voor ons doen.
Samen : Ik geloof.

Bram: Dat Jezus op het kruis gestorven is maar nu weer leeft.
Samen: Ik geloof.
Bram: Dat Gij ons de Heilige Geest gegeven hebt en ons nooit alleen laat.
Samen : Ik geloof.
Bram: Dat ik eens bij God voor altijd gelukkig zal zijn.
Samen : Ik geloof.

Voorbeden
Joachim: Jezus, luister eens …
Laat ons vake en moeke goed gezond blijven,
dat zij nog lang goed voor ons kunnen zorgen.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.
Emma: Jezus, luister eens …
Zorg a.u.b. voor onze broertjes en zusjes,
dat zij het fijn met elkaar mogen hebben.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.
Ashley: Jezus, luister eens …
Zorg ook voor oma en opa, tantes en nonkels
en alle mensen waar we van houden,
Dat ze nog lang mogen blijven leven.
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.
Lennert: Jezus, luister eens …
Vergeet niet alle mensen die pijn en verdriet hebben.
Wil Jij hen troosten en helpen?
Laat ons bidden.
Samen: Wij bidden U verhoor ons Heer.

Offerande
Priester: Samen gaan we nu aan tafel.
Vandaag mogen jullie voor de eerste keer het grote feestmaal vieren met Jezus. Daarom maken we nu de tafel klaar.
Stijn: (Lisa en Kenny)
“Wij zijn gelukkig wanneer we mogen branden”, zeggen de kaarsen.
Vandaag wil iedereen die zijn communie doet, licht zijn voor alle mensen.
Priscilla: (Bram)
“Wij leven in de goede aarde van God”, zeggen de bloemen.
“Daardoor worden we mooi en ruiken we zo lekker.”
God, met deze bloemen willen we onze feesttafel versieren en Jou bedanken.
Sen: (Wesley en Robin)

“Wij werden gemaakt van het beste graan en van de heerlijkste druiven”, zeggen brood
en wijn.
Vandaag willen we ze delen met elkaar.

Offerandelied: Ons plekje
Kom ook maar naar dit plekje, ons eigen vaste stekje.
Je hoort er zelf ook bij.
Je mag hier altijd komen, zelfs met je stoutste dromen,
Je hoort in onze rij.
1. Hier voel jij je niet alleen met al die vrienden om je heen.
Welkom, blijf niet aan de kant, samen is ’t plezant!
2. Vrienden vind je in elk land, ook ver weg aan de overkant.
Toon jezelf en leef vooruit, zing maar dans en fluit.
3. Een gezin is nooit gelijk, dat merk je ook in onze wijk.
Mama, papa, broer of zus, samen is het knus.
4. Ook al doe je wel eens dom, een vriend zegt: “Kom, maar kom!”
Beste jongen, lieve meid, hier is altijd tijd.

Gebed over de gaven
Priester: Er was eens een mens die leefde zoals U dat graag ziet: Jezus van Nazareth.
En Jezus werd een voorbeeld voor alle mensen.
Hij toonde de mensen hoe ze moesten leven om tot Uw volk te behoren.
Hij was vriendelijk en zorgzaam, voor andere mensen.
Hij gaf brood aan wie honger had, troost aan wie verdrietig was, ja, Hij gaf gewoon alles wat hij
had, zelfs zijn eigen leven.
Goede Vader ,
Om aan het voorbeeld van Jezus te blijven denken delen we nu met elkaar hetzelfde brood, en
eten we nu met elkaar hetzelfde brood.
En we hopen dan mensen altijd weer aan het voorbeeld van Jezus zullen denken waar mensen
samen eten en drinken.
Amen

Grote dankgebed
Priester: De Heer zal bij U zijn.
Samen: De Heer zal ons bewaren.
Priester: Verheft uw hart.
Samen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Samen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Priester: U hoort en ziet ons
grote en kleine mensen, blij met elkaar
blij vooral met de kinderen die vandaag voor het eerst
samen met ons aan tafel gaan.
Wij danken U voor ons leven en vooral om dit samenzijn.
Samen: Dank U, goede Vader, omdat U van ons houdt,

omdat U onze Vader bent, nu en altijd.
Priester: God, onze Vader, Gij wilt heel dicht bij mensen zijn.
Daarom ook hebt Gij Jezus gezonden.
Hij is op aarde gekomen en heeft aan allen uw liefde getoond.
Hij liet de kinderen bij zich komen
en nodigt hen uit aan uw tafel.
God, goede Vader, omdat wij willen tonen hoe dankbaar wij U zijn,
hebben wij dit brood meegebracht, en deze wijn.
Mogen zij, door de kracht van uw heilige Geest,
het Lichaam en het Bloed worden van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Op de avond, vlak voor zijn sterven, zat Jezus met zijn apostelen aan tafel.
Hij heeft van het brood genomen dat klaar stond, en het gezegend in zijn gebed.
Daarna heeft Hij het brood verdeeld, terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is het lichaam, dat voor u gegeven wordt.”
Aan het einde van de maaltijd,
heeft Hij een beker met wijn genomen, en weer dank gezegd.
Hij liet de beker rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
“Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het altijddurende verbond.
Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten,
tot vergeving van de zonden. Hij zei toen ook nog:
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot gij wederkeert tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Priester: Vandaag zijn wij ook hier samengekomen
om aan één tafel te eten,
om Jezus te ontvangen in ons hartje.
Wij bidden U, schenk ons de goede Geest van Jezus,
om ook steeds het goede in elkaar te zien.
Samen: 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 kinderen staan recht en geven elkaar de hand.)
Samen: 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.

Vredewens
Priester: Jezus heeft gezegd: "Vrede laat Ik jullie na,
vrede geef Ik jullie. Mijn vrede vervult jullie hart
en het hart van de mensen die met jullie samenleven."
De vrede des Heren zij altijd met U.
Samen: En met uw Geest.
Priester: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Samen: Ontferm U over ons.
Priester: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Samen: Ontferm U over ons.
Priester: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Samen: Geef ons de vrede.

Communiegebed
Priester: Jezus zal nu in jullie hartje komen. Daar hebben jullie zolang op gewacht.
Giel: Nu mogen wij te communie gaan,
zoals Jezus' vrienden op het Laatste Avondmaal.
Jezus zal nu bij ons komen wonen.
Jezus, breng Uw liefde en goedheid in ons hartje.
Jezus, kom en maak ons blij!
Alle kinderen samen: Jezus, kom en maak ons blij!
Priester: Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Samen: HEER, IK BEN NIET WAARDIG DAT GIJ TOT MIJ KOMT, MAAR SPREEK EN IK
ZAL GEZOND WORDEN.

Communie
Dankwoordje door de kinderen
Lennert: Moeke lief, met kriebels in mijn buik,
tot in de topjes van mijn tenen,
doe ik toch al wat ik kan.
Want ik ben nog veel van plan.
Ik wil echt bedanken voor zoveel nog deze dag,
zoals die lekkere hapjes, je weet wel wat ik mag.
Dylan: Maar vooral moeke, voor die vele kleine dingen
van gisteren en de dag voordien,
en al die andere lieve zorgen,
die ik vaak niet heb gezien.
Dank je moeke, ik hou van jou.
Ik zeg het graag, ik ben zo fier op jou vandaag!
Emma: Vake lief, ach, je weet het wel:
ook mijn hartje bonst zo snel
En er is bibber in mijn knie.
Ik denk omdat ik je zo graag zie.

En omdat ik je zo heel bijzonder danken mag
voor de zorgen dag aan dag.
O, ik kan al niet meer tellen
hoe vaak je mijn fiets moest herstellen.
Joachim: En ik weet nog heel goed,
je leerde hoe ik chocomelk maken moet.
En o ja, die kunstjes met dat lange touw…
Zoveel kleine dingen …
Dank je vake, ik hou van jou!
Ik zeg het graag. Ik ben zo fier op jou vandaag!

Slotgebed
Priester: Laten wij nu samen nog eens God danken.
Sen: Vader, ik dank U voor dit mooie feest.
Ashley: Ik dank U dat mijn grote vriend Jezus nu zo heel dicht bij me is.
Stijn: Ik dank ook mijn mama en papa voor alles wat ze voor me doen.
Priscilla: Goede God, wij danken U voor onze ogen waarmee we zoveel moois zien.
Lisa: Ik dank U voor mijn oortjes waarmee ik naar de verhalen van Jezus kan
luisteren.
Kenny: Lieve God, ik dank U voor mijn mondje waarmee ik straks lekker zal eten.
Dylan: Ik dank U voor mijn handen en voeten waarmee ik kan spelen en ravotten.
Giel: 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.
Ouder: 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.

Slotlied:
Zending en zegen
Priester: De Heer zal bij U zijn.
Samen: De Heer zal U bewaren.
Priester: Ontvang de zegen van de almachtige God: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En gaat nu allen heen in vrede.
Samen: Wij danken God.

