Eerste Communie: Vlieg met ons mee
Kinderen verzamelen achterin de kerk.

Intredelied I have a dream (Instrumentale panfluitmuziek – CD nr. 1)
(Kinderen komen naar voor met hun naam in de hand en gaan op de treden staan.)

Voorstelling
(Alle kinderen komen eerst op de treden staan. Daarna zeggen de kinderen één voor één hun
naam.)

Openingslied “Leuk dat je er bent” (CD nr. 2)
Opening en verwelkoming
Priester:
Dag vrienden allemaal. Welkom!
Wat ben ik blij dat jullie hier zijn vandaag.
Welkom ook aan alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, broers, zusjes, vrienden en vriendinnen
van jullie.
Het is dan ook een speciale dag.
Vandaag vraagt God jullie om met hem mee te vliegen.
Misschien hebben jullie ook al eens gevlogen: in een vliegtuig, in een luchtballon … Of
misschien droom je ervan om te kunnen vliegen als een vogel, met sterke vleugels, tegen de
wind in.
Vliegen is fijn!
En met God vliegen is helemaal fijn.
Want God is een hele goede vriend. Een vriend die met jullie meevliegt en die jullie onder
zijn vleugels beschermt. Een vriend die jullie vleugels geeft, zodat je zelf de kracht hebt om
goed te leven.
Een vriend die zijn zoon Jezus zendt om met jullie mee te vliegen.
Dat gaan we samen vieren, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Welkomwoord door de kinderen (Sybren, Kjentha, Milan, Mauro)
Sybren:
Weten jullie wat mij vleugels geeft?
De zoen die ik van mama en papa krijg, wanneer ik ‘s morgens naar school vertrek.
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Kjentha:
Weten jullie wat mij vleugels geeft?
De juf die zegt: dat heb je goed gedaan!
Milan:
Weten jullie wat mij vleugels geeft?
Een vriendje dat vraagt: kom je met mij spelen?
Mauro:
Weten jullie wat mij vleugels geeft?
Dat Jezus in mijn hartje komt wonen. En dat jullie er vandaag zijn, om met ons mee te vieren.

Vergevingsmoment

(Amber,Andres, Kaythlyn, Romy)

Priester:
Vanaf vandaag zegt Jezus jullie: vlieg maar mee! Ik help wel als het nodig is. Willen jullie dat?
Kinderen samen:
Ja, dat willen wij graag.
Priester:
Meevliegen met Jezus is niet altijd gemakkelijk. Soms loopt het wel eens fout. Dan vliegen
we niet mee met hem, maar vliegen we van hem weg. Dan doen we andere mensen pijn.
Dan doen we ook Jezus pijn.
Amber:
Soms doe ik niet wat mama of papa me vragen.
Ik doe toch mijn eigen zin, denk ik.
Dan ben ik echt niet lief. Dat is niet wat Jezus wil.
Andres:
Soms heb ik geen zin om te delen.
‘Het is van mij’, zeg ik ‘en jij krijgt niets.’
Dan ben ik echt niet lief. Dat is niet wat Jezus wil.

Vergevingslied “Nu heb ik spijt” (CD nr.3)
Kaythlyn:
Soms heb ik geen zin om iemand te helpen.
Trek je plan, denk ik dan.
Dan ben ik echt niet lief. Dat is niet wat Jezus wil.
Romy:
Soms doe ik iets fout, maar steek ik de schuld op iemand anders.
Ik heb niets gedaan, zeg ik dan.
Dan ben ik echt niet lief. Dat is niet wat Jezus wil.
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Vergevingslied “Nu heb ik spijt” (CD nr.3)
Priester:
God, jij vraagt ons om te leven naar het voorbeeld van Jezus. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Wij zijn blij en dankbaar omdat jij ons steeds onder je vleugels neemt, ook al loopt het wel
eens fout.

Gloria
Lied: “Hemeltjelief” (CD nr. 4)

Openingsgebed
Priester:
Lieve God,
Dank je dat we hier met al deze kinderen mogen samen vieren. Zegen ons allemaal, groot en
klein.
Ook wij willen deze kinderen in ons hart sluiten.
Wij willen hen helpen op te groeien tot goede mensen.
Help jij ons zodat wij aan deze kinderen het goede voorbeeld kunnen tonen.

Eerste lezing
Op vleugels gedragen (toneeltje)

Tussenlied “Zet je oren open” (CD nr.5)
Lezing uit het Evangelie
De goede herder (toneeltje)

Geloofsbelijdenis (Louïs, Amber, Jami-Lynn, Celena)
Priester:
Laat ons allen samen met kleine woorden maar met een groot hart ons geloof uitspreken.
Louïs:
Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die van ons houden en die ons willen helpen om groot
te worden.
Amber:
Ik geloof dat Jezus ons graag ziet.
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Jami-Lynn:
Ik geloof dat God een vader is voor alle mensen.
Celena:
Ik geloof dat God ons de kracht heeft om te leven als fijne mensen.

Voorbeden (Sybren, Maïté, Mauro, ouder)
Priester:
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 op dit moment geen reden tot feesten
hebben, mensen met zorgen en pijn, mensen die het heel wat minder goed hebben dan wij.
Maken we even tijd voor hen.
Sybren:
Er zijn kinderen die elke dag veel schrik hebben. Omdat er ruzie gemaakt wordt. Of omdat er
oorlog is. Laat ons bidden
Allen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu wij als vrienden hier samen zijn.
Maïté:
Er zijn mensen die ongelukkig zijn. Omdat er iemand dood is. Of omdat ze geen geld hebben
om eten te kopen. Of omdat iemand hen pijn heeft deed. Laat ons bidden.
Allen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu wij als vrienden hier samen zijn.
Mauro:
Er zijn kinderen die nooit mogen meespelen bij een leuk spel. Kinderen die uitgesloten
worden. Dat is niet fijn. Laat ons bidden.
Allen: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu wij als vrienden hier samen zijn.
Ouder, mama van Mauro:
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: Ik bid voor jou, jij bidt voor mij, nu wij als vrienden hier samen zijn.
Priester:
Dat Jezus mag luisteren naar wat deze kinderen en volwassenen vragen en hen zo gelukkig
mag maken.

Lied: “Voor mensen met verdriet” (CD nr.6)
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Aanbrengen van de gaven (Lezers: Diego, Celena, Andres, Romy)
Brengers:
tafelkleed: Jami-Lynn & Matheo
bloemen Kaythlyn & Milan
kaarsen: Mauro & Kjentha

nodig: tafelkleedje, bloemen, kaarsen
brood (hosties) en wijn (beker en kan)

Brood: Maïté & Sybren

Wijn: Amber & Louïs
Priester:
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.
Diego:
Een tafelkleed maakt de tafel mooi.
Wij willen onze feesttafel mooi maken voor Jezus.
Celena:
Bloemen maken de tafel kleurrijk.
Wij willen onze feesttafel fleurig maken voor Jezus.
Andres:
Kaarsen maken het gezellig.
Wij willen het hier gezellig maken voor Jezus.
Romy:
Bij een feest komt er eten en drinken op tafel.
Wij willen zoals Jezus brood en wijn delen.
Priester:
Heer, brood en wijn staan klaar op tafel. Dat doet ons denken aan Jezus. Hij heeft ons
geleerd hoe wij kunnen geven en delen.
Heer, nu nemen deze kinderen voor de eerste keer plaats aan jouw tafel. Help hen, dat zij in
het teken van dit brood en deze wijn de kracht vinden om te leven naar het voorbeeld van
uw Zoon.

Offerandelied: “Weet je wat?” (CD nr.7)
Groot dankgebed (Louïs, Kjentha, Diego, Kaythlyn)
Priester:
Toen Jezus samen met z’n vrienden aan tafel ging, sprak hij een dankgebed uit.
Nu wij hier samen zijn rond de tafel van de Heer, willen we ook danken.
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Louïs:
We danken voor de zon, maar ook voor de regen en de plassen.
Voor de vele dieren en planten.
Voor alle mooie dingen op deze wereld.
Allen samen: Dank je wel, lieve Heer.
Kjentha:
We danken omdat we vandaag onze eerste communie mogen doen.
Vanaf nu woont Jezus in ons hart.
Allen samen: Dank je wel, lieve Heer.
Diego:
We danken omdat er heel veel mensen zijn die ons graag zien.
Allen samen: Dank je wel, lieve Heer.
Kaythlyn:
We danken omdat God ons onder zijn vleugels neemt.
Allen samen: Dank je wel, lieve Heer.
Priester:
God, dank je voor Jezus, uw Zoon.
Hij heeft ons getoond hoeveel jij van ons houdt. Hij is een goede vriend voor alle mensen. Hij
wil dat alle mensen goede vrienden zijn van elkaar. Daarom is hij met zijn apostelen aan tafel
gegaan.
De eerste communicanten willen, samen met alle mensen die er vandaag bij zijn, feestvieren
zoals tijdens het Laatste Avondmaal.
Wij gaan nu samen doen wat Jezus toen deed.
Jezus nam brood. Hij brak het in stukjes en deelde het uit aan zijn vrienden.
Hij sprak: “Neem dit brood en eet het op. Zo zal er altijd een stukje van mij bij jullie zijn.”
Toen gaf hij een beker met wijn rond. Hij zei: “Neem deze beker en drink van deze wijn. Dan
zullen jullie mij nooit vergeten. Doe later met je vrienden wat ik nu met jullie doe. Dan zal ik
steeds aanwezig zijn.”

Onze Vader
Priester:
Op een dag vroegen vrienden van Jezus: “Leer ons hoe wij kunnen praten met God”.
Jezus leerde hen toen een gebed. Zij leerden dat op hun beurt aan hun vrienden, en die
leerden het ook weer aan hun vrienden. En zo hebben wij het ook geleerd.
Laat ons nu samen bidden.  De leerlingen staan recht én bidden met de aangeleerde
bewegingen.
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
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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 beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Vredeswens
Priester:
Het is heel leuk om al deze kinderen en volwassenen hier samen te zien.
Dat is ook wat Jezus heel graag ziet: mensen die samenleven in vriendschap en vrede,
mensen die lief zijn voor elkaar, mensen die bekommerd zijn om elkaar.
Laten ook wij Jezus blij maken: Geef elkaar de hand en deel de vrede rond.

Vredeslied “Vrede voor alle mensen” (CD nr. 8)
(Lied speelt af, kinderen mogen mama/papa een zoen geven)

Communie
Priester:
Lieve kinderen, Jezus nodigt jullie voor de eerste keer uit aan zijn tafel.
Er is plaats voor iedereen.
Hij toont ons het brood en hij zegt: “Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.” Als jullie van dit brood eten, zal Jezus heel dicht bij jou zijn.
Allen samen: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.
(De kinderen worden op teken van de juf uitgenodigd om tot bij de priester te gaan en de
communie te ontvangen.)

Communielied “Vriendschap” (CD nr.9)
Dankwoord (Milan, Maïté, Jami-Lynn, ouder)
Milan:
Liefste mama, beste papa, dank u wel.
Jullie zorgen al jaren voor mij.
Jullie doen leuke dingen met mij.
Jullie houden van mij.
Ik hoop dat we allen samen nog heel lang gelukkig mogen zijn.
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Maïté:
Lieve Jezus, vandaag wil ik je heel speciaal bedanken
Omdat je in mijn hart komt wonen,
Omdat je mij steeds wil helpen,
Omdat je met me mee wil vliegen,
Omdat je er altijd voor me bent,
Omdat je mij graag ziet.
Jami-Lynn:
Dank u priester, dat we vandaag mee mochten aan de tafel van Jezus.
Dank u juf Lies en juf Michèle, dat je met ons dit moment hebt voorbereid.
Dank u lieve mensen in de kerk, om mee te vieren op onze bijzondere dag.
Ouder, mama van Celena:
Liefste kind, vandaag wil ik je heel speciaal bedanken
Omdat je zo grappig bent,
Omdat je me een knuffel geeft,
Omdat ik fier mag zijn op jou,
Omdat je me graag ziet.
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 met familie en vrienden kan beginnen, geniet van jullie
bijzondere dag. En maak er met z’n allen een toffe dag van!

Slotlied “Vlieg maar met mij mee” (CD nr.10)
Zending en zegen
Priester:
Liefste kinderen, het feest hier in de kerk is gedaan. Jullie hebben heel erg je best gedaan om
er een mooi feest van te maken.
Proficiat allemaal.
Vier thuis verder samen met je familie. Zorg dat het een dag wordt om nooit te vergeten.
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.
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