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Viering Eerste Communie op 27 juni 2021 
M.m.v. leden van het tienerkoor onder leiding van Ans Bulles 

Muzikale begeleiding: Antόnio Pedrosa 
Voorganger: Pastoor W. Broeders 

 
Groeien en delen! 
De communicantjes komen met de pastoor de kerk in.  
We staan tijdens het openingslied:  

 
♫  Openingslied: Samen 
En als we samen lachen, is het feest 
En als we samen zingen, klinkt het voller 
En als we samen huilen, troosten wij elkaar 
‘Alleen’ is nooit het beste woord geweest 
 
En als we samen kijken, zien we meer 
En als we samen dromen, wordt het mooier 
En als we samen delen, is er vast genoeg 
Het woordje ’samen’ past zo bij de Heer 
 
En als we samen zijn, is God erbij 
En als we samenwerken, zijn we sterker 
En als we samen danken, viert de hemel feest 
‘Samen’ is: God en ik en u en jij 

 
Welkom heten van de communicantjes 
De communicanten worden welkom geheten door de pastoor 
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Woord van welkom (door Lars en zijn moeder Mariëlla) 
Welkom allemaal, 
Hallo pappa’s en mamma’s, broertjes en zusjes. 
Hallo alle andere mensen hier in de kerk. 
En ook de mensen die thuis met ons meevieren:  
van harte welkom! 
 
Vandaag is het voor ons een bijzondere dag. 
Toen ik vanmorgen wakker werd, was het nog stil buiten.  
Het was nog erg vroeg. Weet je waarom ik zo vroeg wakker was? 
Omdat we feest hebben!  
We mogen vandaag onze Eerste Communie doen! 
 
Toen jullie pas geboren waren, hebben wij ouders, jullie laten dopen, 
zodat jullie bij de kerk en bij Jezus kunnen horen. 
Jullie mogen vandaag voor het eerst aan tafel, zoals Jezus het ons 
heeft voorgedaan. Jullie mogen Brood en Wijn delen met allen die 
hier samen zijn. Zo horen jullie er straks nog meer bij en zijn we 
samen één. 
 
Gebed om vergeving 

 
(door Ian) 
Vandaag gaan we voor het eerst met Jezus aan tafel.  
Voordat we feest gaan vieren, willen we aan elkaar vertellen 
dat we soms wel eens iets verkeerd doen. 
Allen: Vergeef ons Heer. 
 
(door Iza) 
Als papa en mama ons roepen, dan komen we niet meteen. 
Soms doen we net of we het niet horen. 
We luisteren wel eens niet. 
Soms plagen we onze broertjes, zusjes of vriendjes. 
We maken wel eens ruzie met ze.  
We maken papa en mama wel eens ongerust als we niet op tijd 
thuiskomen. 
Allen: Vergeef ons Heer. 
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(door Sara) 
Soms doen we wel eens flauw tegen andere kinderen.  
Dan mogen ze niet meespelen. 
We zien soms mensen die er anders uitzien of anders doen  
en nemen ze dan niet zoals ze zijn.  
Allen: Vergeef ons Heer. 
 
Al deze dingen zijn helemaal niet lief. 
We gaan proberen om heel lief te zijn. 
Lieve Jezus wilt U ons hierbij helpen? 
 
♫  Lied: Kyrie (uit Taize) 
Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison 
 
♫  Lofzang: ‘Gloria’ (uit Taize) 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja! 
 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U 
Wij prijzen en aanbidden U 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons 
Want Gij alleen zijt de Heilige 
Gij alleen de Heer 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus 
Met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen 
 
♫  Gloria, Gloria, in excelsis Deo 
     Gloria, Gloria, Alleluja, Alleluja! 
 



 5 

Openingsgebed (door de Pastoor) 
 
Inleiding op het Evangelie (door Marco, vader van Iza en Mara) 
Boer Heermans heeft een kleine appelboomgaard met zes appel-
bomen. Hij komt aangelopen om te kijken hoe zijn appelbomen 
erbij staan, of er lekkere appels aan de takken hangen.  
Ja, de eerste boom heeft appels, de tweede ook, de derde en  
de vierde en ook de zesde boom:  
Maar wat is er aan de hand met de vijfde boom?  
Boer Heermans kijkt onder de blaadjes; geen appeltje te zien.  
Hij gaat een bijl halen en roept Jaap.  
'Jaap' zegt hij, 'hak die boom maar om, die nummer vijf.  
Ik heb niks aan die boom.' Dan komt Jos, zijn zoon, eraan. 
Jos zegt: 'Moet Jaap die boom omhakken?  
Laat het hem alsjeblieft niet doen. Laat mij het nog een jaar 
proberen. Ik zal extra goed voor de boom zorgen.  
Ik zal water geven als het droog is. Ik zal mest stoppen in de 
grond om hem heen. Daar groeit hij van.  
Maar hak hem niet om, hij hoort er ook bij!'  
'Goed,' zegt boer Heermans. 'Je mag het een jaar proberen,  
maar als er dan nog geen appels aan groeien, dan gaat hij om.' 
Jos doet erg zijn best voor boom nummer vijf. 
In de zomer geeft hij water. Hij haalt onkruid weg, en in de winter 
krijgt de boom een jasje van stro om de stam. Dat is lekker warm.  
Boom nummer vijf krijgt in de lente veel bloempjes, groene 
blaadjes en kleine bolletjes aan de takken. Dat worden appels. 
Aan het begin van de herfst hebben ze hun manden vol.  
Van elke boom evenveel appels én allemaal even lekker! 
 
♫  Lied: ‘Op de adem van de Geest’ 
Refrein:  Op de adem van de Geest  

zoeken wij het diepe spoor 
  van de Heer die in ons leeft ook vandaag,  
  wij gaan ervoor!  
 
De Geest is als een frisse wind  
die nieuwe adem brengt. 
Hij maakt ons stil maar ook heel sterk,   
voltooit het mensenwerk. 
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De Geest, hij doet ons opengaan  
voor mensen rondom ons,  
voor kleine en voor grote nood,  
voor ieders lach en traan. 
 
Refrein 
 
De Geest verzamelt mensen  
rond hetzelfde ideaal: 
Gods liefde te beleven  
in een wereld zonder haat. 
 
De Geest, hij houdt ons samen   
als vrienden van elkaar. 
Hij roept ons op te zoeken  
naar de bron van ons bestaan. 
 
Refrein 
 
♫ Lied: ‘Alleluja’ (uit Ghana) 
Alleluja, Alleluja 
Praise the Lord 
 
Evangelie naar Matteüs 13, 31-36            we gaan staan 
Jezus vertelde in de vorm van een verhaal: 
Hij zei: "Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een 
mosterdzaadje. Iemand plant dat zaadje in zijn akker.  
Het is maar een heel klein zaadje. Maar uiteindelijk wordt het een 
plant die groter is dan alle andere tuinkruiden: het wordt een 
boom. In die boom kunnen de vogels hun nesten bouwen." 
Hij vertelde hun nog meer in de vorm van een verhaal:  
"Je kan het Koninkrijk van God ook vergelijken met een beetje gist 
dat door een vrouw in een grote hoeveelheid deeg werd gedaan. 
Door dat kleine beetje gist, gistte al het deeg." 
Jezus vertelde alles aan de grote groepen mensen in de vorm van 
verhalen. Hij vertelde hun niets op een andere manier. 
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Zo gebeurde wat een profeet vroeger al had gezegd:  
'Ik zal in de vorm van verhalen tot hen spreken.  
Zo zal Ik bekend maken wat vanaf het begin van de wereld nog 
geheim gehouden was.'  
Toen liet Hij alle mensen vertrekken en ging naar huis. 
 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
♫  Acclamatie: Zo klinkt Gods woord 
Een weg die je samen kunt gaan, 
Een teken; je bent niet alleen. 
Zo klinkt Gods woord dat wij leven. 
 
Overweging 
 

Geloofsbelijdenis (door allen)   we gaan staan 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
schepper van hemel en aarde, 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel; 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige Katholieke Kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam, 
en het eeuwige leven. Amen.  
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Voorbede 
 
(door Karlus, vader van Maria) 
Wij bidden voor onze communicanten, 
Dat zij vol vertrouwen het leven durven tegemoet te gaan  
en zo opgroeien tot blije en gelukkige mensen die voetsporen van 
liefde nalaten. 
Help ons om met hen op weg te gaan in hun geloof en hen zo aan 
te moedigen om te leven naar Jezus’ voorbeeld:  
maak hen bereid om te helpen en te delen, om zo anderen leven 
te geven.  
 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
(door Maria) 
Wij bidden voor de mensen die wij vandaag zo graag bij ons 
hadden willen hebben: familie in het buitenland, of die vanwege de 
maatregelen hier niet aanwezig kunnen zijn. 
 
En voor opa’s, oma’s en andere dierbaren die overleden zijn.  
Dat zij vanuit hun plekje in de hemel kunnen zien hoe wij voor het 
eerst de Heilige Communie mogen ontvangen.  
 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
(door Mila) 
Wij bidden voor pappa en mamma die ons, samen met U,  
het leven hebben gegeven. Wij bidden voor onze broers en 
zussen. Leer ons thuis te leven in liefde met elkaar.  
Laat ons huis een plek zijn waar anderen van harte welkom zijn. 
Waar wij kunnen groeien in uw gebed, en waar wij de liefde 
kunnen delen die in ons bestaat. 
 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
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(door Marc) 
Wij willen vandaag speciaal bidden voor alle kinderen op de 
wereld, ver weg of dichtbij, die het niet makkelijk hebben.  
Veel kinderen leven in armoede of in oorlog en krijgen zo minder 
kansen dan wij. Wij bidden dat zij de kracht vinden om te blijven 
geloven in een betere wereld.  
 
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Intenties van de parochie 
 
♫ Lied: ‘Brood en wijn’ 
Jezus breekt het brood, kijkt zijn vrienden aan. 
Het zal niet lang meer duren voordat hij zal gaan 
Hij geeft hen een beker, een beker met wijn, 
en zegt: “Na deze avond zal alles anders zijn” 
 
Refrein:  “Blijf dit doen en denk aan Mij  

als je samenkomt. 
Deel het brood en deel de wijn.  
Ik zal bij je zijn.” 

 
Wij breken nu het brood, kijken elkaar aan 
Wij zijn bijeen gekomen om te delen in zijn naam. 
In het brood en in de beker met wijn, 
Voelen wij het teken: Hij zal bij ons zijn. 
 
Refrein 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
      

             door Maria 
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Tekst bij het tafeldekken (door Diana, moeder van Sara en Mila) 
 
Als er gegeten wordt, dan wordt de tafel gedekt met een mooi 
kleed. Iza legt het tafelkleed en een kruisbeeld neer.  
Het kruisbeeld is om aan Jezus te denken als wij van zijn Brood 
eten.  
 
Jezus is het licht van de wereld. Kaarsen zijn een teken van licht.  
Marc zet de kaarsen op tafel.  
Wij nemen het licht van de Paaskaars om de doopkaarsen mee 
aan te steken. Sara steekt deze aan.  
Wij bidden dat wij licht en warmte mogen zijn voor elkaar. 
 
Bloemen in vele kleuren horen ook bij dit feest. 
Mila zet de bloemen op de tafel.  
Zo mogen wij mensen, samen kleur geven aan het leven en van 
elke dag een feest maken voor de mensen om ons heen.  
 
Lars draagt een schaal met brood, teveel voor alleen onszelf.  
We breken en delen het Brood, zoals wij dat van Jezus leerden en 
bidden dat mensen altijd willen delen met elkaar. 
 
De kelk, gedragen door Maria, hoort erbij om te doen wat Jezus 
deed. 
 
Wijn en water omdat Jezus zich wil geven aan ons.  
Wij hebben Hem nodig, zoals wij ook water nodig hebben.  
Het water en de wijn worden gedragen door Ian en Mara. 
 
Voor wij aan tafel gaan wassen wij onze handen.  
Stephan brengt een kan water en een doek mee,  
omdat wij ons ook voor deze maaltijd goed willen voorbereiden.  
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Liturgie van de Eucharistie 
Pastoor: Bidt dan broeders en zusters, dat mijn en uw offer 
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en  
eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Goede God, de kinderen hebben samen de kaarsen, de bloemen, 
het brood en de wijn op uw altaar gezet. U laat de zon schijnen,  
U laat het regenen, U laat de tarwe groeien, en de mensen maken 
er brood van. U laat de druiven groeien en de mensen maken er 
wijn van. Brood en wijn hier samengebracht op dit altaar.  
Straks gaan wij samen eten, samen delen en samen bidden zoals 
U het ons geleerd heeft. Maar eerst willen we U bedanken God, 
voor al het goede dat U geeft.  
Amen 

we gaan staan 
Pastoor:  De Heer zij met u    
Allen:   En met uw geest 
Pastoor: Verheft uw hart 
Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan 
naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons de ogen om 
elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten.  
U legt de liefde in ons hart om niet alleen  
het goede met elkaar te delen,  
maar ook al wat moeilijk is.  
Zo hebt U ons gemaakt  
en mogen wij Uw kinderen zijn.  
Blij danken wij U hiervoor  
met alle mensen die in U geloven.  
En met alle Heiligen en Engelen  
zingen wij U toe: 
 
 
                                                                                                                        
                                                       
                                                                                                  door Mila & Sara 
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♫  Lied: ‘Sanctus’ (uit Missa Aqua Viva) 
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus, Sanctus   Sanctus, Sanctus  
Sanctus,    Sanctus,  
Dominus Deus Sabaoth 3x  Dominus Deus Sabaoth 3x 
 
Pastoor: Ja, God, U bent heilig en goed voor alle mensen.  
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.  
Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten 
hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben.  
Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie wij zijn; 
broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader.  
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te 
doen wat Hij heeft voorgedaan. 
 
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam 
en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.  
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,  
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.  
Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun, en zei:  
 
“Neemt 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, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:  
 
“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,  
dit is mijn bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken”. 
 
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar 
aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de 
kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis.  
Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: Neem ons op in Uw liefde 
samen met Jezus, Uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, 
maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij: 
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Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw 
Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. 
Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U. 
 
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van 
het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons 
blij door de Heilige Geest.  
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij 
meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.  
Denk Heer, aan de paus Franciscus, aan onze Bisschop 
Johannes en aan alle andere Bisschoppen. Help iedereen die 
leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vreugde brengen aan alle 
mensen. 
God, onze Vader, breng ons allemaal thuis bij U en bij Christus, 
uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder en met alle Heiligen.  
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. 
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 de eeuwigheid.  
Amen. 
 
(De communicantjes gaan bij de pastoor staan) 
 
Jezus is gestorven, maar Zijn vrienden komen nog altijd bij elkaar. 
Dan breken ze het brood en delen het samen, dan drinken ze uit 
de Beker en vertellen ondertussen over Jezus.  
Ook hoe Hij de mensen heeft leren bidden.  
Doe het zo, zei Hij, bid maar mee: 
 
 
(De communicantjes doen het Onze Vader in gebaren) 
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Vredeswens 
 
♫  Vredeslied: De vrede komt 
De vrede komt op zachte voeten, 
De vrede komt met witte vlaggen, 
Met open handen komt de vrede, 
komt de vrede, de vrede komt. 
 
♫  Lam Gods 
Lam Gods dat wegneemt de zonden  
De zonden van de wereld 
Ontferm u over ons   (2x) 
 
Lam Gods dat wegneemt de zonden                      door Sara 

De zonden van de wereld 
Geef ons de Vrede 

Uitnodiging tot de communie 
Pastoor: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer: 
Zie het Lams Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld. 
Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
maar spréék en ik zal gezond worden.  

Communie 
De communicanten komen één voor één, met hun ouders, 
broertjes en/of zusjes, naar voren en ontvangen de Heilige 
Communie. De communicanten gaan daarna weer zitten.  
Dan volgen alle aanwezigen. 
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♫  Communielied: In the Lord I’ll be ever thankful (uit Taizé) 

 
 
 
Slotgebed (door de Pastoor)  
 
 
Slotgedicht (door Mara en Stephan) 
Wij wensen jullie een wereld vol bloemen, 
Wij wensen jullie een wereld vol licht. 
Wij wensen jullie van alles het beste, 
Een glimlach op ieders gezicht. 
 
Wij wensen jullie een leven van voorspoed, 
Geen tranen, geen zorgen, geen pijn. 
Dat iedere dag hier op aarde, 
Voor jullie een cadeautje mag zijn. 
 
 
Mededelingen en wegzending 
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♫  Slotlied: Ga je mee? 

Refrein:  Ga je mee, zeg niet ‘nee’ 
maar sta op en doe mee. 
Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door, 
Of ga jij liever voor? 
Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 
Welke weg wil je gaan? 
En waar wil je naartoe? 
Blijf niet zitten waar je zit, 
Ook al voel je je moe.   Refrein 
 
Is de weg soms te lang? 
Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, 
maar ik geef je een hand.  Refrein 
 
Loopt de weg bijna dood? 
Zie je nergens een spoor? 
In de verte wordt het licht: 

gaat de weg daar soms door?  Refrein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wekelijkse collecte vindt plaats door middel van mandjes 
achterin de kerk. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Fijn dat u erbij was! Bedankt voor uw komst! 
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Van harte gefeliciteerd! 
 
 

         Iza                       Maria 
         Sara 

             Mara 
                Marc 

      Lars 
                        Mila 
          Stephan          Ian 
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