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Onze Lieve Vrouw ten Poel 
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Verwelkoming 
 
Priester: 
Hartelijk welkom, allemaal, groot en klein, 
in deze mooi versierde kerk. 
Want het is feest vandaag! Ja, groot feest, 
samen met hun ouders en de catechisten hebben 
deze kinderen zich speciaal voorbereid op deze dag. 
Wij beginnen dit feest niet in onze eigen naam maar: 
 
“In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen” 
 
Priester:  
Hebben jullie al gezien, lieve vriendjes, 
hoe al jullie mama’s en papa’s en zoveel mensen hier zijn om samen met jullie 
feest te vieren? 
Kijk nu maar eens goed rond en zwaai maar eens! 
Zo, nu kunnen we echt beginnen aan ons grote feest. Maar ….om feest te 
vieren hebben we toch ook muziek nodig, hé? Zullen we een liedje zingen? 
 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer, Elly & Rikkert 
 
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 je blij, 
doe je mee, want ook jij hoort erbij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met je hand of je voet of je mond, 
want een vrolijk geluid maakt je blij, 
ben je ziek of gezond, kom erbij, 
ook je stem, is van Hem, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
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 je blij, 
dat Hij jubelt met jou en met mij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer!  



	   3	  

 

 
 
Vergevingsmoment 
 
Kind 1: 
Lieve Jezus, soms wil ik een toontje hoger spelen.  
Ik weet alles beter dan mijn vriendjes. 
Dat spijt me zo! 
 
  Lieve God, ik was niet lief.  

Blijf ik toch je hartendief?  
Ik maakte fouten nu en dan,  
‘k hoop dat je vergeven kan. 

 
Kind 2: 
Lieve Jezus, soms speel ik een valse noot.  
Ik pest mijn vriendje of doe hem pijn. 
Dat spijt me zo! 
 
  Lieve God, ik was niet lief.  
 
Kind 3: 
Lieve Jezus, soms kan ik de juiste maat niet houden.  
Ik wil alles voor mij alleen en wil niet delen. 
Dat spijt me zo! 
 
  Lieve God, ik was niet lief.  
 
Ouder: 
Lieve God, soms luisterden we niet genoeg naar de muziek van onze 
kinderen en ging de betekenis ervan aan ons voorbij. 
Dat spijt ons zo! 
  Lieve God, ik was niet lief.  
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Openingsgebed 
 
Goede God,  
laat ons dromen hoe het kan worden op deze wereld,  
een wereld vol muziek, zonder valse noten. 
Zo wil U met ons verbonden zijn.  
Help ons die droom waar te maken.  
Laat ons zien hoe wij het samen kunnen doen. Amen. 
 
Eerste Lezing 
 
Ik wil jullie iets vertellen over een heel speciaal dorp…..MUZIEKDORP! 
Heel lang geleden gebeurde daar iets vreemds, maar heel moois. 
In de grootste straat van Muziekdorp stond  een lange rij huisjes. Het was 
zomer en in alle huisjes stonden de ramen open… In ieder huisje woonde 
iemand die een instrument bespeelde: een viool, een fluit, een trompet en 
wel nog 20 andere instrumenten. 
 
Leuk, zou je denken… maar nee 
hoor! Iedereen speelde om het 
luidst en iedereen vond van 
zichzelf dat hij de beste muzikant 
was; niemand luisterde naar wat 
zijn buurman speelde! En wat denk 
je… ja hoor, juist! In de straat klonk 
helemaal geen mooie muziek, 
want iedereen speelde wat hij zelf 
wilde horen. 
En vals dat het klonk, en pijn dat 
het deed aan je oren! 
Maar daar was een klein meisje, ze heette Do-re-mi en zat net als jullie in het 
2de leerjaar. Ze stapte naar de burgemeester van Muziekdorp en vertelde 
hem dat hij de dirigent moest worden. Iedereen moest samenspelen en naar 
elkaar luisteren. Dan zou alles toch veel mooier klinken. En zo gebeurde het! 
Het was even oefenen, maar na enkele uren speelden alle instrumenten 
samen, en hoe! 
Het kleine meisje pinkte een traantje weg… niet van verdriet, maar omdat ze 
zo gelukkig was. 
Zo’n mooie muziek had ze nog nooit gehoord! 
 
  Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
 
Evangelie  
 
priester: voordat het verhaal van het evangelie begint, maken we drie kruisjes 
  + op het voorhoofd Jezus, ik denk aan Jou 
  + op de mond  Jezus, ik spreek over Jou 
  + op het hart  Jezus, ik hou van Jou 
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Wat was het druk in Jeruzalem. Het liep tegen Pinksteren. Dat was voor de 
joden een groot feest, dat zeven weken na het paasfeest werd gevierd. De 
stad was dan ook vol vreemdelingen. Je hoorde allerlei talen. Die 
vreemdelingen waren gekomen om het feest in de tempel mee te vieren. 
Dan zou er op zilveren trompetten geblazen worden. En de twee 
eerstgebakken broden van de nieuwe tarweoogst zouden aan God worden 
geofferd. Ook de moeders hadden het druk. De olielampen werden gevuld. 
Die moesten straks branden. De tarweoogst was binnen. Dus konden er naar 
hartelust koeken worden gebakken. Iedereen was blij, iedereen verlangde 
naar het feest. Alleen de apostelen zaten somber bij elkaar in de bovenzaal 
bij het tempelplein. Ze waren nog altijd niet flink en dapper geworden, zoals 
Jezus hun beloofd had. Er was veel vreemd volk in de stad. Maar ze durfden 
niet over Jezus te vertellen. En dat had Hij hun toch gevraagd. Stel je voor dat 
de priesters hen ook gevangen namen. O, wat waren ze bang. 
 
Maar wat was dat? Wat begon het opeens hard te waaien! Alle deuren in 
het gebouw sloegen dicht. Ze keken elkaar verbaasd aan. Ieder zag boven 
het hoofd van de ander een schijnsel als van een vlam. Er gebeurde iets met 
hen. Opeens voelden ze geen angst meer. Ze waren moedig en flink. De 
kracht die Jezus beloofd had, was in hen neergedaald. Nu durfden ze de 
mensen wel over Jezus te vertellen. Het was alsof ze in vuur en vlam stonden, 
zoals ze spraken over wat Jezus voor hen betekende. Voor niemand waren ze 
meer bang.  

 
 
 
Woordje van de priester 
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Geloofsbelijdenis 
Laten we nu samen ons geloof uitspreken: 
 
Kind 1: 
Ik geloof dat God een goede vader is, 
die alles  op aarde gemaakt heeft, 
om ons blij te maken. 
                 
  Samen:              IK GELOOF IN DE VADER 
 
Kind 2: 
Ik geloof dat onze vriend Jezus 
de zoon van God is, 
en dat Hij ons leerde 
dat wij steeds vrienden zijn van elkaar. 
 
    Samen:            IK GELOOF IN JEZUS 
 
Kind 3: 
Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt  
om goede en lieve mensen te worden. 
 
    Samen:            IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST 
 
Kind 4: 
Ik geloof dat het goed is om samen te komen  
en te luisteren om samen te zingen en te bidden  
rond de tafel van de Heer. 
 
   Samen:             IK GELOOF IN DE HEILIGE KERK 
 
Kind 5: 
Ik geloof dat wij na ons leven op aarde, 
voor altijd zullen verder leven bij de Vader. 
 
   Samen:             IK GELOOF IN HET EEUWIGE LEVEN 
 
 
Voorbeden 
 
Priester: 
Bidden is praten met God, laten we dat nu ook samen doen.  
 
Kind 1: 
Lieve Jezus, luister eens… 
Wil je altijd voor ons zorgen, 
ook als we eens een valse noot spelen? 
Want jij bent de dirigent van onze grote groep. Dat vinden wij fijn! 
Laten wij zingend bidden: 
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 Wij bidden Heer, kom bij ons 
en luister wat wij vragen.  
Wij bidden Heer, kom bij ons, 
vandaag en alle dagen. 

 
Kind 2: 
Lieve Jezus, luister eens… 
Wil je ook voor mama, papa, oma en opa zorgen? 
Geef aan alle mensen die wij graag zien een mooie stem om met ons mee te 
zingen. Dat vinden wij fijn! 
Laten wij zingend bidden: 
 

 Wij bidden Heer, kom bij ons… 
 
Kind 3: 
Lieve Jezus, luister eens… 
Er zijn ook veel mensen die pijn en verdriet hebben. 
Zorg jij ervoor dat zij ook naar onze mooie muziek kunnen luisteren? 
Dat vinden wij fijn! 
Laten wij zingend bidden: 
 

 Wij bidden Heer, kom bij ons… 
 
Kind 4: 
Lieve Jezus, luister eens… 
Vandaag denken wij ook aan hen die niet meer bij ons zijn op aarde, dat ze 
veilig mogen wonen bij God en dat wij hen herinneren in ons gebed.  
Laten wij zingend bidden: 
 

 Wij bidden Heer, kom bij ons… 
 
Ouder:   
Speciaal voor onze eerste communicantjes, dat zij door ons mogen ervaren 
wat geloven is. Dat zij steeds opnieuw mogen voelen dat er mensen zijn die 
met hen meegaan, hen steunen en bemoedigen...  
Laten wij zingend bidden: 
 

 Wij bidden Heer, kom bij ons… 
 
Kind 5: 
Lieve Jezus, luister eens… 
Vandaag is het ook een bijzondere dag voor alle papa’s. Wij bidden voor alle 
vaders, dat zij altijd hun kinderen blijven steunen en voor hen een veilige 
haven kunnen blijven.  
Laten wij zingend bidden: 
 

 Wij bidden Heer, kom bij ons… 
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Priester: 
Vader, luister naar de vragen en wensen van deze kinderen. Geef dat wij 
meer en meer vrienden van jou en van elkaar mogen worden. 
Amen. 
 

 
 
Aanbrengen van de gaven 
 
Kind 1: 
Vandaag zijn wij heel bijzonder uitgenodigd bij Jezus, 
aan zijn vriendentafel. 
Maar we komen niet met lege handen en brengen nu onze gaven aan. 
 
Kind 2: 
Jezus, wij brengen bloemen aan 
om U te danken voor deze dag. 
Help ons om zelf een mooie bloem te zijn. 
 

 Alles is gekregen om het te verdelen 
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan! 

 
 
Kind 3: 
Jezus, wij brengen instrumenten aan, 
teken van ons spel en onze vreugde. 
Help ons om vrienden te zijn voor elkaar. 
 
Kind 4: 
Jezus, wij brengen kaarsen aan, 
licht en warmte om ons heen. 
Help ons om licht te zijn voor elkaar. 
 

 Alles is gekregen om het te verdelen 
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan! 
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Kind 5: 
Jezus, wij brengen brood aan, 
omdat wij brood nodig hebben om te leven. 
Kom bij ons in het brood van de eucharistie. 
  
Kind 6: 
Jezus, wij brengen wijn aan. 
Kom in ons midden en maak deze viering tot een echt feest. 
 

 Alles is gekregen om het te verdelen 
daarom bieden wij U deze kleine gaven aan! 

 
 
Offerandegebed 
 
Priester: 
De tafel staat helemaal klaar.  
Er zijn bloemen en kaarsen,  
er zijn muziekinstrumenten, 
er is een schaal met brood, 
er is de beker met wijn. 
Vader in de hemel, 
zegen dit brood en deze wijn 
die we hebben klaargemaakt voor U. 
Wij willen dit geven om U te danken, 
dat U zo’n goede Vader bent. 
We willen dit geven, 
samen met Jezus, 
die straks in dit brood en  
deze wijn bij ons komt. 
Amen 
 
 
Alle mensen samen, 
niemand meer alleen. 
Rond de ene tafel, 
alle mensen één. 

 
Het graan, dat van de velden komt, geeft voedsel aan zovelen.  
De korrels vormen samen brood, om met elkaar te delen. 

 
Het brood, dat mensen samenbrengt, heeft Jezus ons gegeven.  
Hij brak het en Hij zei tot ons: “Wie hier van eet, zal leven.” 

 
De schaal met brood, de beker wijn doen ons aan Jezus denken.  
Hij wil, wanneer wij samen zijn, zijn liefde aan ons schenken. 
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Gebed over de gaven 
 
Priester:  
 
Goede Vader, de tafel staat nu klaar. 
Er zijn bloemen en kaarsen,  
er zijn muziekinstrumenten, 
schalen met brood en de beker met wijn. 
Goede Vader, zegen deze gaven. 
Schenkt Gij ons uw Zoon zodat wij leven zoals Hij, 
die met U leeft tot in de eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Groot dankgebed 
 
Priester:  
God, onze Vader, U heeft ons al zien staan rond deze tafel en U weet 
waarom wij hier zijn. Wij willen U danken voor al het goede en het moois dat U 
gemaakt heeft: voor de bloemen en de bomen, voor de vissen en de dieren 
in alle kleuren, voor al die mensen met hun mooie stemmen, allemaal 
verschillend. Wij danken U ook voor Uw Zoon Jezus .  
 
Samen met allen die in Hem geloven, bidden we daarom samen: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer 
de God der Hemelse Machten 
Vol zijn Hemel en Aarde van Uw Heerlijkheid 
Hosanna in de Hoge 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren 
Hosanna in de Hoge 

 
Priester:  
God, Onze Vader, Gij wilt heel dicht bij de mensen zijn. Daarom 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. Omdat wij 
willen tonen hoe dankbaar wij zijn, hebben wij dit brood en deze wijn 
meegebracht. Mogen zij door de kracht van Uw Heilige Geest het Lichaam 
en Bloed worden van Jezus, Uw Zoon en onze Heer.  
 
We staan nu recht voor de consecratie: 
 
Op de avond, vlak voor zijn sterven, zat Jezus met zijn apostelen aan tafel. Hij 
heeft van het brood genomen, U gedankt en het gezegend. Daarna heeft Hij 

het brood verdeeld, terwijl Hij zei:  
 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
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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:  
 

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 alle mensen wordt 
vergoten, tot vergeving van de zonden. Hij zei toen 
ook nog:  
Blijf dit doen om Mij te gedenken.  
 

Verkondigen wij nu samen het mysterie van ons geloof:  
 

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 
 
Dankbaar denken wij aan alles wat Jezus voor ons deed. Vooral danken wij U 
om het levend brood dat Hij ons geeft. Mogen wij meer en meer op Jezus 
gelijken door onze goedheid en vriendelijkheid voor elkaar. Goede God, 
zend uw Geest van liefde over allen die aan deze tafel aanzitten. Dat zij zich 
verbonden voelen met Uw Kerk, met onze paus Franciscus, met onze 
bisschop André-Joseph, met alle christenen, overal ter wereld. Vandaag 
denken wij ook aan de mensen die gestorven zijn en van wie wij echt veel 
hielden. Vader, laat hen voor eeuwig bij U gelukkig leven.  
Wij vragen U, laat het geloof van deze kinderen voor ons allemaal een 
weldaad zijn. Laat ons met vertrouwen verder gaan op de weg die voor ons 
ligt.  
 
Vandaag zijn wij hier samengekomen om 
aan één tafel te eten, om Jezus te 
ontvangen, die in ons hart wil leven. Wij 
bidden U, schenk ons de goede Geest 
van Jezus, om ook steeds het goede in 
elkaar te zien.  
 
 
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 
Kinderen vormen een grote kring rond het altaar 
 
De vrienden van Jezus waren veel bij Hem.  
Jezus zei hen: noem God maar Vader.  
Op een dag vroegen ze: Heer leer ons bidden.  
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En Jezus leerde het hen met het gebed van het Onze Vader. Dat willen we 
graag zingend bidden met alle mensen in de kerk en met alle 
communicantjes  rond het altaar. 
 
 

 Onze Vader, die in de hemel 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 leidt 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 

 
 
Vredeswens 
 
Communicant: 
Bouw mee aan vrede en hou van elkaar. 
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar. 
Laten wij alle mensen 
heel veel liefs toewensen. 
Begin alvast heel klein 
door ieders vriend te zijn. 
 
 
 
Uitnodiging tot de communie 
 
Priester: 
Beste jongens en meisjes, nu breekt het ogenblik aan, 
dat jullie voor de eerste keer in je leven Jezus mogen ontvangen. 
Zo hoor je ook bij alle grote mensen, die vriend zijn van Jezus. 
Door de Communie komt Jezus heel dicht bij jou. 
Hij wil voor altijd bij je blijven. Blijf ook altijd bij Hem. 
Voor wij nu te communie gaan, zeggen wij tot Jezus: 
 
Samen: 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek en ik zal gezond worden.  
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Communie 
 
 Op het laatste avondmaal  

sprak Jezus tot ons allemaal: 
Ik breek mij hier in wijn en brood, 
 ik smeek je, word m’n deelgenoot. 
 

Breek je, geef je helemaal,  
zo wordt dit laatste avondmaal 
een sprank’lend levend nieuw begin 

  en ’t geeft je leven veel meer zin 
 

Op het feest’lijk heilig maal,  
breekt Jezus zich voor ons totaal.  
Hij doet ons voor hoe het wel moet,  
Hij heeft van ons nog veel tegoed. 
 

Breek je, geef je helemaal,  
en doe het voort steeds in zijn naam, 
zo wordt dat laatste avondmaal  
een opdracht voor ons allemaal. 

 
 
Gebed na de communie 
 
Kinderen:  
Lieve Jezus, het is fijn hier in de kerk. 
Wij horen er nu helemaal bij. 
Straks thuis gaat het feest verder, met 
papa en mama 
en alle mensen die van ons houden. 
Elke keer kan het niet zo'n feest zijn, 
maar wij komen graag bij U terug 
om weer het brood aan Uw tafel te eten. 
Jezus, dank U voor het fijne feest. 
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Priester :  
Goede God,  
kinderen zijn het mooiste geschenk dat U aan mensen hebt gegeven.  
U hebt hen aan ons toevertrouwd als een kostbare schat.  
Wij leggen hun leven in Uw hand. 
Maak van hen toffe en flinke kinderen en geef ons de kracht om hen voor te 
gaan en te leiden op Uw weg van liefde en vrede.  
 
 
 
Dankwoordje van de ouders 
 
Dank je wel, mijn kind, je mama en papa zijn blij dat je er bent. 
Dank je wel, om je lach en je vreugde, om je onbekommerd zijn. 
Dank je wel, om de vraag die je stelt en het antwoord dat je bent. 
Dank je wel, om dat gans anders zijn van je: dit maakt ons samenzijn boeiend 
verrijkend en soms heel moeilijk. Het verplicht ons steeds oprecht te zijn 
tegenover onszelf en tegenover jou. 
Dank je wel, mijn kind, papa en mama zijn blij dat je er bent!!! 
 
 
Dankwoordje van de kinderen 
 
Wij bedanken de papa's en de mama's voor deze mooie dag.  
Wij bedanken priester Wim voor de fijne dingen die we vandaag samen met 
hem in deze viering hebben mogen beleven.  
Wij bedanken Herman, Bart en Miel, juf Inge en juf Tine voor het aanleren van 
de liedjes en de begeleiding vandaag.  
Wij bedanken de koster en zijn helpers voor het piekfijn in orde maken van de 
kerk. 
Wij bedanken de juffen van de catechese voor onze tocht naar onze eerste 
communie!  
Wij wensen iedereen nog een heel tof feest toe ! 
Wij wensen aan alle papa’s een hele fijne vaderdag! 
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Zending en zegen 
 
Priester :  
Geluk en vrede wenst Jezus zijn vrienden toe. En die geluk- en vredeswens 
moesten ze overal doorvertellen. Ze hebben het gedaan, Jezus' vrienden. En 
wij doen het ook. We zeggen tegen alle mensen die hier zijn samengekomen: 
"Geluk en vrede voor jullie!” En deel die vreugde met alle mensen in uw buurt, 
op school of op het werk.  
Daartoe zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.  
 

 Vrolijke vrienden (versie Herman) 
 
Als wij over Jezus zingen: 
 jij en ik en ik en jij… 
Hoeft er niemand nog te dringen,  
iedereen hoort echt wel bij… 
 
Als we naar de kerk hier komen:  
jij en ik en ik en jij… 
Mogen we van vriendschap dromen,  
Jezus maakt ons vrij en blij… 
 
Jezus vraagt ons te beminnen:  
jij en ik en ik en jij… 
Laten we daarmee beginnen,  
iedereen hoort er dan wel echt bij! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   16	  

 
 
Uitnodiging 
 
Eerste communie kan geen losstaand gebeuren zijn, geen eenmalig 
piekmoment. Misschien zullen wij als ouders opnieuw leren eucharistie 
vieren aan de hand van deze jonge kinderen. 
 
Gedurende de voorbije weken van intense voorbereiding thuis en in onze 
parochie, zijn wij immers samen met deze kinderen gaan verlangen naar 
het groot gebeuren, naar die unieke eucharistieviering waarin ons kind 
voor de eerste keer zou meezitten aan de tafel van de Heer.  
 
Laten wij als ouders dan ook ingaan op de uitnodiging van deze kinderen 
om vanaf nu regelmatig samen naar de kerk te komen. 
Eerste communie is een markant gebeuren, maar geen ééndagsverhaal. 
 
Eerste communie zou niet veel zin hebben als er niets op volgt, als ouders 
niet blijven zoeken om samen de weg te gaan van vertrouwen, leven en 
gemeenschap bouwen. Wanneer deze kinderen via hun ouders ervaren 
hoe ‘God werkt’ in het hart en de geest van mensen, dan ervaren zij liefde 
en mildheid, die hen in staat stellen om met een open armen en een groot 
hart in de wereld van vandaag te leven. 
 
Wij wensen onze communiecantjes en hun ouders proficiat en heten hen 
van harte welkom tijdens de vieringen. 
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