
 

 

 

Contactgegevens: 

Website: http://www.1stecommunie.be 

e-mailadres: werkgroep@1stecommunie.be 

Telefoon secretariaat:  089 61 11 51 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke symbolen: 

 

     liedje om te oefenen 

 

 

   opdrachtjes om thuis te doen 

 

 

           activiteiten in groep 

 

 

 

  

http://www.1stecommunie.be/
mailto:werkgroep@1stecommunie.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526


 
 1 

  



 
 2 

Samen op weg naar de eerste communie 
 

Datum 
 

 

Activiteit 
 

Plaats 
 

bladzijde 

 
Zat 16 november ‘13 
 

 
16u30 Kennismakingsactiviteit met 
de communicanten  
17u30 Naamopgave 

 
Parochiecentrum 
 
Kerk Zutendaal centrum 
 

 
4 

 
Zat 14 december ‘13  

 
10u00-11u45 
Activiteit voor de communicanten 

‘Jezus leert ons bidden’ 
11u45 -12u00 
Korte bezinning met de ouders 

 
Wevel Wiemesmeer 
 

 
 
Kerk Wiemesmeer 
 

 
6-7 

 

 
 

9-12 

 
Zon 02 februari ‘14 

 
10u30 
Viering van lichtmis 
 

 
Kerk Wiemesmeer 

 
14-15 

 
Zat 22 februari ‘14 

 
10u00-11u45 
Activiteit voor de communicanten 
‘Symbolen en rituelen’ 
11u45 -12u00 
Korte bezinning met de ouders 

 
Parochiecentrum  
 
 
 
Kerk Zutendaal centrum 
 

 
17-19 

 
Zon 16 maart ‘14 

 
10u30 Gezinsviering 
 

 
Kerk Wiemesmeer 

 
21 

 
Zat 26 april ‘14 

 
10u00-12u00 
Activiteit voor de communicanten 
en hun ouders ‘Jezus-zoektocht’ 
 

 
Vijverplein Zutendaal 

 
23 

 
Don 29 mei ‘14 

 
10u00  
Eerste communie Zutendaal 
 

 
Kerk Zutendaal centrum 

 
24-26 

 
Zon 08 juni ‘14 

 
10u30 

Eerste communie Wiemesmeer 
 

 
Kerk Wiemesmeer 

 
24-26 

 

 
Zat 15 juni ‘14 

 
18u30 
Dankviering  
 

 
Grot Wiemesmeer 

 
27 
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 Welkomstlied  

Voorzanger:  

welkom in het huis van onze heer, 

kom en vier het feest met mij! 

 

Koor: 

welkom in het huis van onze heer, 

kom en vier het feest met mij! 

alleluja, alleluja, 

kom en vier het feest met mij! 

 

Voorzanger:  

welkom in het huis van onze heer, 

luister naar het woord van god! 

 

Koor: 

welkom in het huis van onze heer, 

luister naar het woord van god! 

alleluja, alleluja, 

luister naar het woord van god! 

 

Voorzanger:  

welkom in het huis van onze heer, 

kom en vier het feest met ons! 

 

Koor: 

welkom in het huis van onze heer, 

kom en vier het feest met ons! 

alleluja, alleluja, 

kom en vier het feest met ons! 
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 Alles heeft een naam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is ……………………………………………………………… 

Mijn papa heet…………………………………………………………... 

Mijn mama heet ………………………………………………………… 

Mijn broers zijn …………………………………………………………. 

Mijn zussen zijn …………………………………………………………. 

 

Alles heeft een naam.  

Het dorp waar ik woon heeft een naam. De straat waarin ik woon heeft een naam.  

 

Het boek met verhalen over God en Jezus heeft een naam.  

De naam van dat boek is: ……………………………………………. 

Ook de kerk waar ik mijn eerste communie zal doen heeft een naam. 

De naam van die kerk is: ……………………………………………………………... 

Kleef hier een foto van je gezin  

of teken het. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bijbel kleurplaat&source=images&cd=&cad=rja&docid=rEUduy3NuLUlhM&tbnid=hnWk0Lt-zddVDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/bijbel/De-Bijbel-zelf.html&ei=UukqUvbEFqr40gXf5YCQBw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGHPH9OB-KY18U4hizdjPuwpTljfg&ust=1378630314558138
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Heer ontferm U  

 

Voorzanger:    heer ontferm u 

Koor:   heer ontferm u 

Voorzanger:  over ons 

Koor:  over ons 

 

Voorzanger: christus ontferm u 

Koor: christus ontferm u 

Voorzanger: over ons 

Koor: over ons 

 

Voorzanger: heer ontferm u 

Koor: heer ontferm u 

Voorzanger: over ons 

Koor: over ons 
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Jezus leert ons bidden  

 

Zo moet je bidden! (Lucas 11,1-13 of Matteüs 6,5-13) 

Op een dag lagen we samen in het gras, Jezus en wij. We hadden net van de heerlijke 

stoofpot gegeten die Salome voor ons had klaargemaakt. Ik wreef over mijn buik. Het 

gebeurde niet elke dag dat er zoveel eten was. Vaak hadden we nauwelijks genoeg. Maar nu 

was er zelfs nog over voor morgen. 

‘Ik ga God vragen of hij ons nog een keer zo’n stoofpot stuurt’, zei Filippus met zijn ogen 

dicht. Jezus ging lachend overeind zitten en kriebelde Filippus met een lange grasspriet in 

zijn neus.  

‘Jullie hebben rare ideeën over bidden’, zei hij. ‘Ik zal jullie eens uitleggen hoe je moet 

bidden. Als jullie bidden, moeten jullie niet per se ergens gaan staan waar iedereen je kan 

zien: in het midden van een gebedshuis of op de hoek van de straat. Dan bid je alleen maar 

om op te vallen. De mensen zullen je bewonderen en zegen: ‘Wauw, wat een gelovig mens! 

Kijk die toch eens bidden!’. Dan heb je een hoop aanzien en hoef je verder niets meer te 

krijgen. Nee, als jullie bidden, moeten jullie een achterkamertje van je huis binnengaan. Je 

moet de deur achter je dichttrekken. Dan kun je bidden tot God, die recht in je hart kijkt. En 

God zal je hart met vrede vullen. 

Je moet als je bidt geen ingewikkelde zinnen en plechtige woorden gebruiken. Zoiets maakt 

op God geen enkele indruk en je gebed zal er niet eerder om verhoord worden. God, jullie 

vader, weet al voordat jullie het hem vragen wat jullie nodig hebben. 

Jullie moeten zo bidden: 

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. 
Amen. 

Toen ging Jezus weer op zijn rug liggen en keek naar de lucht. Wij zwegen en probeerden 

zijn woorden zachtjes uit in ons hoofd. 

   Uit ‘Het grote avontuur van God en mens’ van Kolet Janssen  

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526
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Kleur de kaarsen in de juiste kleuren. 

De blauwe kaars. 

 De blauwe kaars is de kaars van het DANKEN.  

 Wat was er vandaag (of gisteren) mooi en goed? 
 Welke fijne dingen hebben we beleefd? 
 Welke goede mensen hebben we ontmoet? 

 Welke goede dingen hebben wij voor anderen mogen doen? 

Dankjewel, God, voor … 

De paarse kaars. 

De paarse kaars is de kaars van het VERGEVEN. Als we achterom kijken naar de 
voorbije dagen, zien we niet alleen de goede, maar ook de slechte dingen. 

 Hebben we iemand pijn gedaan? 
 Zijn we boos geweest? 
 Zijn we jaloers geweest? 

Vergeef me, God, dat ik … 

De rode kaars. 

Rood is de kleur van… ? Ja: de kleur van de LIEFDE! Als we bidden, doen we 

dat nooit voor onszelf alleen. God houdt van alle mensen en wil dat iedereen gelukkig 
is. Daarom mogen wij bidden voor alle mensen die wij graag hebben… Maar ook voor 
de mensen van wie we nog wat meer zouden moeten houden. 

God, ik bid U voor … 

De groene kaars. 

De groene kaars is de kaars van het VERTROUWEN. Het gebeurt wel eens dat 

we niet goed slapen, omdat we nog over van alles piekeren en er veel zorgen in ons 
hoofd zitten. Het is goed om voor het slapengaan al die zorgen aan God te geven, 
want we mogen vertrouwen dat God voor ons zorgt. 

God is een goede Vader, die voor alle mensen zorgt. We geven al onze zorgen aan 
God en geven elkaar een kruisje. 

De oranje kaars. 

De oranje kaars is de kaars van het LUISTEREN. We mogen ze laten branden 
als we een stukje lezen uit onze kinderbijbel. De oranje kaars helpt ons om de 
Bijbelverhalen beter te begrijpen en om te zien hoe we Jezus’ voorbeeld kunnen 

volgen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
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 De verhalen van de Heer  

 

 

luister, luister, luister weer, 

naar de verhalen van de heer. 

luister, luister, luister weer, 

naar de heer. 

 

er is zoveel dat ik leer 

uit de verhalen van de heer. 

er is zoveel dat ik leer, 

van de heer. 

 

ik verander keer op keer 

door de verhalen van de heer. 

ik verander keer op keer, 

door de heer. 
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Jezus leert ons bidden  

 

Jezus zegt: hou van elkaar. Zie jij dat om je heen? 

Ken je iemand die een pluim verdient? Schrijf of teken dit rond 

de pluim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, jij geeft me zoveel mooie dingen! Wij geven een pluim aan God!  

Eer aan God… 

 

 

 

Voor elke keer dat we niet deden wat de mensen en God gelukkig 

maakt, vragen we bij het begin van een viering om vergeving. 

Wat heb jij te weinig gedaan of wat heb je verkeerd gedaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blauwe 

kaars 

Danken 

Paarse 

kaars 

Vergeven 

               Pijn doen 

Kwaadspreken              uitlachen 

    Liegen           niet eerlijk zijn 

Niet luisteren     

Niet helpen                          ….. 

http://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.terdreef.org/klas1/geit-woordenherkennen.htm&h=0&w=0&sz=1&tbnid=BmLudY90B6NhwM&tbnh=232&tbnw=218&prev=/search?q=pluim+tekening&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pluim tekening&docid=pF0sP5Ig7mj1KM&hl=nl&ei=kDMsUqLUN6XP0AWtvYHwDA&ved=0CAQQsCU
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Hoe kun je het weer goed maken?  

Schrijf het of teken in het hartje.  

 

 Nu heb ik spijt en zeg ik stil.  

Vergeef het mij om Jezus’wil. 

 

Heer, ontferm u… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf de personen en dingen waarvoor je wilt bidden naast de 

handen.     

 

 

 

 

 

 

 

Wij bidden u, verhoor ons, heer. 

 

 

 

 

Rode 

kaars 

liefde 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=hart tekening&source=images&cd=&docid=wAViik5fF0v6mM&tbnid=YAHYpOa1GqhFuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_2464889_foto-van-vrouwelijke-vinger-tekening-een-hart-op-een-venster.html&ei=nTYsUv2bD4ah0wXI-4CACQ&psig=AFQjCNEU9DQb7UVhZQQgurlVZZP9PLD4WQ&ust=1378715660972692
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=biddende handen&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bl3D7iTeSj-qUM&tbnid=dBKNZeESXzFGVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetzoutvat.nl/afb.bidden.html&ei=-jksUt7wG8qU0AX264CgCw&psig=AFQjCNFy35SpzE3G6I5UfHn0jnTsdxH-Vg&ust=1378716499299109
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Er was eens een man, die heel veel zorgen had op het werk, 

iedere dag opnieuw. Als hij ’s avonds thuiskwam, bleef hij even 

staan bij de boom voor zijn huis. Hij keek naar die boom en stond 

daar, wel een minuut lang. Dan pas ging hij naar binnen. Dat 

deed hij iedere dag. 

Zijn buurman vond dat maar raar en vroeg hem op ’n dag: 

“Waarom blijf jij altijd bij die boom staan wanneer je ’s avonds 

thuiskomt van je werk? Waarom doe je dat?” 

De man antwoordde: “Die boom dat is mijn zorgenboom. Ik heb 

veel zorgen op het werk, maar ik wil ze niet mee in huis nemen: 

dat is niet fijn voor mijn vrouw en kinderen en dat is ook niet 

goed voor mezelf. ’s Avonds moet ik ontspannen en rusten. 

Daarom leg ik iedere avond, wanneer ik van het werk kom, al 

mijn zorgen in deze boom. Dan kan ik rustig en vrij van zorgen bij mijn gezin zijn!” 

 

 

De groene kaars vertelt ons dat God voor ieder van ons een zorgen-boom wil zijn: 

wanneer we gaan slapen mogen we al onze zorgen aan God geven. 

 

 

 

    

Doe een kaarsje aan en luister naar het volgende verhaal. 

    Laat de kinderen tot Mij komen 

Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat 

Hij ze zou aanraken, maar de discipelen traden daartegen op.  

 

Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. "Laat die kinderen toch bij Mij 

komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het 

Koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het 

Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen." Hij nam de kinderen 

in Zijn armen, legde Zijn handen op hun hoofd en zegende hen.  

          Marcus 10:13-16 

Groene 

kaars 

vertrouwen 

Oranje 

kaars 

luisteren  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars+tekening&source=images&cd=&docid=jwUNttmCrpr0qM&tbnid=jgZojS6Q1UccXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_12825814_kaars.html&ei=nvUqUvfuEuX30gWO44C4AQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHSGUtHFaJemLWSdC26RdLEOEP38A&ust=1378633492504662
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Kleur de kleurplaat en schrijf jouw naam bij Jezus. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=jezus+en+de+kinderen&source=images&cd=&docid=N27KSBbMkB969M&tbnid=1wrBiLqRwQdsFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zondagschool.com/pages/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15:mattheus-nt&Itemid=15&ei=Y0EsUpjzJ8Kc0AW30oCIAQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFfqws2937bNBrFlMWp1mOqkDZFpA&ust=1378718412085349
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ik heb iets meegebracht  

 

 

wij hebben veel  van jou gekregen, 

daarom heb ik iets meegebracht 

ik wil iets van mezelf geven,  

‘k heb er lang over nagedacht  

 

ik breng een kaars met stralend licht 

en tover een lach op jouw gezicht. 

ik breng een bloem uit de natuur,  

hun geur en kleur die zijn zo puur 

 

 

wij hebben veel  van jou gekregen, 

daarom heb ik iets meegebracht. 

ik wil iets van mezelf geven,  

‘k heb er lang over nagedacht.  

 

Ik breng wat brood, want wat zei jij 

‘neem en eet ’t is een stuk van mij’ 

ik breng wat wijn het wordt jouw bloed, 

neem en drink leef zoals het moet. 

 

wij hebben veel  van jou gekregen, 

daarom heb ik iets meegebracht 

ik wil iets van mezelf geven,  

‘k heb er lang over nagedacht  
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Viering van Lichtmis  

 

Op 2 februari vieren we Lichtmis. We herdenken dat Maria en Jozef Jezus naar de tempel 

brachten. Ook jouw ouders zijn met jou naar de kerk gekomen om je te dopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn peter is ……………………………………………… 

 

Mijn meter is ……………………………………………… 

 

Ik ben gedoopt in de kerk van ………………………………………… op ………………………………………. 

 

  

Kleef hier een foto van je doopsel. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kader&source=images&cd=&cad=rja&docid=S5sZlAJ4aWw4GM&tbnid=Cqlp4s9ChwgqAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jappie.eu/raamstickers-ornamenten-patronen-moderne-kunst-raamsticker-waterige-kader-p-28542.html&ei=27gsUrvICoiO0AXU0oC4Ag&psig=AFQjCNHlzStvUJuG8tCG-tZC1as7BfZc-g&ust=1378749004341520
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Jezus wordt gedoopt. 

Schrijf de volgende woorden op de goede plaats: 

Johannes – duif – dopen – water – zoon  

 

Johannes zegt tot de mensen: ‘Begin anders en beter te leven.’ Veel mensen willen dat.  Om 

dat te tonen, laten ze zich ……………………………………………… in de rivier de Jordaan. 

Ook Jezus gaat naar de Jordaan. Hij laat zich door ………………………………. dopen. Als Jezus 

uit het ……………………………………. komt, daalt de Geest van God als een 

…………………………….. op Jezus neer. 

De stem van God zegt: ‘Jij bent Mijn lieve …………………………………………. die Me heel blij 

maakt.’ 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=doopsel+jezus&source=images&cd=&cad=rja&docid=rHKuoQsWbcxlCM&tbnid=O3ZQyEvfaYVI5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gelovenisleuk.nl/index.php/kleurplaten/nieuwe-testament/jezus/de-doop-van-jezus-30&ei=PL4sUr-5PITF0QX534HYDg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHbAfJVM3WzMxczF476blrAXJe_TQ&ust=1378750317323915
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hij is heilig  

 

samen zingen wij voor god de heer. 

want hij is heilig, 

want hij is heilig. 

 

samen zingen wij voor god de heer, 

geven wij hem alle eer 
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Symbolen en rituelen  

Wat hebben jullie al gevierd in de kerk? 

Was het iets prettigs, kleur dan het blije gezichtje. 

Was het iets droevigs, kleur dan het verdrietige gezichtje. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Welkom in de kerk. 

De kerk is het huis van God. Hij woont er niet echt, maar je voelt hem heel dicht bij jou. 

Mensen gaan naar de kerk om stil te worden en te bidden, om te zingen en te luisteren naar 

het woord van God. 

De priester heet hen welkom. Hij leest een verhaal uit de Bijbel, het boek over Jezus. Hij 

gaat ook aan het altaar staan. Hij neemt het brood en breekt het. Er is ook een beker met 

wijn. Zij die willen, krijgen tijdens de communie een hostie. Dan zendt de priester hen terug 

naar huis. 

Schrijf de onderstreepte woorden bij de juiste tekening. 

 
 

 
 
   

 
 

 

Wat zie je nog zoal in de kerk? 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=smiley droevig blij&source=images&cd=&cad=rja&docid=VnhWr5t3r141_M&tbnid=JyKN7o-ZmPC8pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kindengeloof.nl/thema-kaartjes.html&ei=rkQsUpqUCcH40gW7zIC4CA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGPYuHUidvgEZu3XrRM1hRNsNEnbA&ust=1378719215127536
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=smiley droevig blij&source=images&cd=&cad=rja&docid=VnhWr5t3r141_M&tbnid=JyKN7o-ZmPC8pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kindengeloof.nl/thema-kaartjes.html&ei=rkQsUpqUCcH40gW7zIC4CA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGPYuHUidvgEZu3XrRM1hRNsNEnbA&ust=1378719215127536
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kelk tekening&source=images&cd=&docid=ojouCkCdLgDjrM&tbnid=RcxQMdRZiLZIEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_8082657_set-van-illustratie-van-een-communie-beeltenis-van-traditionele-christelijke-symbolen-kaars-licht--e.html&ei=4EYsUsKWIaiP0AXu1IGwAQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNEm1dwfY9IvceRjOuCkfj2a22BRiQ&ust=1378719787523514
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=hostie&source=images&cd=&docid=JFyEqG6CDmLBFM&tbnid=ZH_b5Z3Nrf-OqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dekathedraal.com/dekathedraal/index.php?id=747&ei=VkgsUp2sGYqX1AXz5IHgBQ&psig=AFQjCNGdaOITG-B_O4fp5MajOhSG93CtIw&ust=1378720204268373
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=bijbel kleurplaat&source=images&cd=&cad=rja&docid=rEUduy3NuLUlhM&tbnid=hnWk0Lt-zddVDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleuren.nu/kleurplaten/categorie/bijbel/De-Bijbel-zelf.html&ei=UukqUvbEFqr40gXf5YCQBw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNGHPH9OB-KY18U4hizdjPuwpTljfg&ust=1378630314558138
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Hieronder zie je enkele voorwerpen. Kan je aanduiden welke je in de kerk gevonden hebt? 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7r_X16Nc6-xw2M&tbnid=9hu6sYhr3_4aPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2F2film.be%2Foverons%2F&ei=3spVUuitH-Gm0QX1xoC4BQ&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNE3iZVmkcdFlT5TnP4MoT2nut5dRQ&ust=1381440600348707
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=orgel tekening&source=images&cd=&cad=rja&docid=cHOn3YSL8Nei8M&tbnid=uzh4jkpR59NvNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://z12.invisionfree.com/organist/index.php?showtopic=693&ei=pU8sUojNMcX60gXw7oDABQ&psig=AFQjCNEArZ8o1bqWE1xateS3du4_HQgKPg&ust=1378722055478988
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b2QL1CqxhUrKSM&tbnid=2b_pHT9vkvicNM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.qualitypumps.be%2Fen%2Fblog%2Fpersbericht%2Fattachment%2Fkrant-2%2F&ei=nMpVUovxEOip0QXnpYDQCw&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNH5diSLBkhPNPHzpUwPsUXtULRIxw&ust=1381440528823098
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DJzWnDM7j_pnwM&tbnid=KTNsLLXLAP3xKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lourdes-shopping.nl%2Fpaternoster-hematiet-rond%2Fproduct_info.php%2Fproducts_id%2F367&ei=DMtVUo2vCs3z0gXosoCACQ&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNEsaQyd0-7dbosY2O2o7uWfrgJH5Q&ust=1381440646667257
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0BqDwr-lzFghJM&tbnid=kOO5oUMTMKNb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.touchscreen-digiborden.nl%2Fdigibord-tools%2Fdigibord-klok%2F&ei=i8tVUoHmH-SZ0QWE1YHwBA&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNF-ecCeq7gT8uYlEaiqhC4r9pB86Q&ust=1381440773078879
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=kaars tekening&source=images&cd=&cad=rja&docid=pb243ZwItZA1-M&tbnid=ZGDmd5qXE0gKyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peuterklas.be/themas/BCKerstmis.htm&ei=UEssUqLlBMmc0QWdnYH4Cw&psig=AFQjCNFYMvkOh-RsiMnnSTWFL2r6Jd__pA&ust=1378720937546294
http://3.bp.blogspot.com/-IKVfokPswRk/T2e58QEXzZI/AAAAAAAADMs/Sq7vrNQQr4c/s1600/Doopvont.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vaas bloem tekening&source=images&cd=&cad=rja&docid=fZozfSeA5VWNMM&tbnid=Ek1qU-uZ_GJu5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratis-kleurplaten.nl/Natuur/Bloemen/Bloemen_in_vaas&ei=bkosUrKPKcrQ0QX-8IG4Cw&psig=AFQjCNFT1yoYA5UBLyzt5WAnqFtHxxeYxA&ust=1378720739456820
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=mariabeeld tekening&source=images&cd=&cad=rja&docid=ARBFt5i0I1z-TM&tbnid=bV37j2RerTFevM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=20130531_cbvc&ei=AU8sUqnSB-OU0AXz6IGwCg&psig=AFQjCNF48aAKtHp3B-8gh7h8V-vqy_IBaQ&ust=1378721894380452
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=lezenaar kerk&source=images&cd=&cad=rja&docid=FWXl0kcapnoQ1M&tbnid=7J-mf7L85RMcDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kloosterzwolle.nl/kerk/organigram-lectoren/&ei=2UosUobVDeHM0QWtkoCIBQ&psig=AFQjCNHtKkRN-r6GwZ_jfDeU1QdmmUquXQ&ust=1378720853031284
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=tabernakel&source=images&cd=&cad=rja&docid=6lm-u9i1oPktrM&tbnid=AHbFF3CHk-YnAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.c-ludwig.de/altargeraete/tabernakel/gt-8000-tabernakel-1.html&ei=VU8sUuCmOsG50QWJk4BQ&psig=AFQjCNFILC5Aaaf2uZz0FJvttPE6nhxj3A&ust=1378721982472895
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TZOuMLQkudTvUM&tbnid=_7sHQq9kQMYWWM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-bal-voetbal-i26122.html&ei=TstVUv74OuO80QXNz4HoCg&psig=AFQjCNECuo41rEn--ViQhTFYRxehOE4-0Q&ust=1381440719014194
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Brood en wijn 

Vul de ontbrekende woorden in. 

Tijdens de eucharistie brengt men brood en wijn naar het altaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Brood komt van …………………….. 
dat de mensen gezaaid, geoogst 

en gebakken hebben. 
 
Mensen hebben …………………… 

nodig om te leven. 

  
Wijn komt van ……………………….. 
die de mensen geplant, geplukt, 

geperst en laten gisten hebben.  
 
Mensen drinken ……………………… 

als ze feest vieren en blij zijn. 
 
 

Brood en wijn worden samen op het altaar gezet. 

 

 
 

De gelovigen danken God voor alles wat ze kregen en voor Jezus 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=graan&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q7a8W_uM73PqEM&tbnid=DoBdogd2k63G-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/graan/&ei=q6ssUubvJvKg0wWt8oG4BQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHa3wtpxhbkaIYaQWfcAcQJJK3V7g&ust=1378745627127906
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=druiven&source=images&cd=&cad=rja&docid=vv8IMGL_XV6IbM&tbnid=WwkbjSLl9yiUSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurenisleuk.nl/eten/druiven-grapes/&ei=G6wsUqHkBMLP0QWcv4GACw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNEQaIO9DQKAl0nCbDHROV3_u8wQGQ&ust=1378745745431290
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=brood&source=images&cd=&cad=rja&docid=1vCjfrhp_b4xWM&tbnid=rM6iSlGP52u5YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.computertovenaar.be/webkinderen/hotpotatoes/voeding/functiesvandevoedingsproducten2.htm&ei=5KssUvj4CeO-0QXu3IFI&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNEB0Qof8heXsdJVMV0hVlyWkfFshQ&ust=1378745677313459
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=E2zDeqZLRiIxfM&tbnid=agxsJjyR9KbPHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-wijn-i17427.html&ei=VawsUoz-HYep0AXngoHgDw&psig=AFQjCNENnhIK0huJiuPu06vkOr92BMPZJw&ust=1378745813532548
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=brood en wijn&source=images&cd=&cad=rja&docid=1aH11ANUWTt7GM&tbnid=LUHSj4WxzTi2RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pkn-uithoorn.nl/diaconie/kerkinactie/kerkinactie.html&ei=c60sUv3KDZPB0gWoi4CYBg&psig=AFQjCNHIYoNK2EcCY90ZwCWUEiHdi7_EiA&ust=1378746084883757
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 Stapper de stap   

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

ik wil graag bij jezus zijn, 

zoals water bij de wijn. 

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

ik wil graag bij Jezus zijn, 

zoals water bij de wijn. 

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

ik ga gauw naar Jezus toe. 

hij helpt mij, ik word niet moe. 

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

ik ga gauw naar jezus toe. 

hij helpt mij, ik word niet moe. 

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

jezus is nu dicht bij mij. 

daarom ben ik o zo blij! 

 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

stap, stap, stap-per-de-stap! 

jezus is nu dicht bij mij. 

daarom ben ik o zo blij! 
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Gezinsviering: 2de zondag van de vasten  

 

Lees dit verhaal eens met je mama en papa. 

Je kan samen eens nadenken over de betekenis van dit evangelieverhaal. 

 

 

Drie Hutten (Mattëus 17, 1-13) 

Op een dag nam Jezus mij en de twee broers Johannes en Jakobus mee. We maakten een 

lange wandeltocht, helemaal tot boven op een hoge berg. De hele weg praatten we met 

Jezus. Hij vertelde ons over hoe we met elkaar moesten omgaan en hoe God van ons hield. 

En hoe we dat aan alle mensen moesten vertellen. ‘Zul je dat nooit vergeten, Petrus?’ vroeg 

hij. Ik knikte. 

Toen we boven op de berg rustten, was het opeens vreemd stil. Er was niemand behalve 

wij. De zon kwam tussen de wolken vandaan. Jezus zat op een rotsblok. Opeens deed de 

zon zijn gezicht en zijn kleren stralen. Johannes, Jakobus en ik hielden onze adem in. Was 

dat onze Jezus?Hij zag er zo wijs uit, en zo goed. Echt een man van God. Niet zoals vroeger 

Mozes, de man die ons volk met Gods hulp wegleidde uit Egypte. En Elia, die het durfde op 

te nemen tegen de profeten van de valse goden en onze mensen altijd weer bij God bracht. 

Heel even leek het alsof Mozes en Elia er ook bij waren, alsof ze zaten te praten met Jezus. 

Ik schudde mijn hoofd, maar het vreemde beeld ging niet weg. 

‘Heer, het is hier fantastisch!’ riep ik uit. ‘Ik wil hier altijd blijven. Als je wilt, zal ik drie hutten 

bouwen, net zoals bij het Loofhuttenfeest. Dan wonen we ook een hele week in hutten, en 

komen zo dichter bij God. Een hut voor jou, één voor Mozes en één voor Elia. Jij hoort echt 

bij hen, jij komt net als zij van God. Met jou gaat het verder.’ 

Er kwam een stralende wolk over ons heen en het was alsof we een stem hoorden: ‘Dit is 

mijn liefste zoon, een man naar mijn hart. Luister naar hem.’ 

Johannes, Jakobus en ik keken elkaar geschrokken aan. Wat gebeurde er allemaal? We 

kropen helemaal in elkaar en durfden niet op te kijken. Maar Jezus kwam naar ons toe en 

raakte onze schouders aan. ‘Niet bang zijn’, zei hij glimlachend. Toen we opkeken was alles 

weer heel gewoon. 

Terwijl we de berg weer afdaalden zei Jezus: ‘Zwijg maar over wat je hebt meegemaakt. De 

anderen zullen het nog niet begrijpen.’ 

 

    Uit ‘Het grote avontuur van God en mens’ van Kolet Janssen 
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Een regenboog voor jou  

 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 
 

rood, de kleur van inzet voor elkaar. 

wees als de zon: maak het waar! 
oranje, de kleur van een luisterend oor. 

wees als een vuur: zeg het door! 

 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 
 

geel, de kleur van verbonden met elk wezen. 

wees als het licht: kom op voor elk leven! 
groen, de kleur, de frisheid der natuur. 

wees als een boom: geef rust uur na uur! 

 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 

hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 
hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 

 

blauw, de kleur van die wondermooie zee. 
wees als een meeuw: dankbaar en tevree! 

indigo, de kleur van stilte en gebed. 

wees als een vlinder: eerlijk en oprecht! 
 

hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 
hé, kijk daar, een regenboog voor jou! 

hé, kijk daar, god zegt: “ik hou van jou!’ 

 
violet, de kleur van hoop en ontdekking. 

kom uit je cocon: maak je los van elke ketting! 

’t leven heeft zeven kleuren in een boog. 
neem je kwast en schilder je eigen boog! 
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 Jezus-zoektocht  

 

Leven zoals Jezus… 

Verzamel de zeven voetstappen. 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=samen kring&source=images&cd=&cad=rja&docid=if8LtlOxdwqn8M&tbnid=t5dDfitFZ4-5IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brutebrommers.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&ei=ze4qUu7INuWx0QXYkICIBQ&psig=AFQjCNGB0KoKAjg4ASsI_c_33QHw9-7eyw&ust=1378631754196526
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voetstap&source=images&cd=&cad=rja&docid=gviu1a_CdVz3sM&tbnid=58KcSv_DAUiEAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_3890598_abstract-vector-illustratie-van-track-voet-stap.html&ei=0rIsUsO2LOeQ0QXcroHYCQ&psig=AFQjCNEZtdMaHu7NfMzpbmzYeBtSTYhILw&ust=1378747448135539
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voetstap&source=images&cd=&cad=rja&docid=gviu1a_CdVz3sM&tbnid=58KcSv_DAUiEAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_3890598_abstract-vector-illustratie-van-track-voet-stap.html&ei=0rIsUsO2LOeQ0QXcroHYCQ&psig=AFQjCNEZtdMaHu7NfMzpbmzYeBtSTYhILw&ust=1378747448135539
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voetstap&source=images&cd=&cad=rja&docid=gviu1a_CdVz3sM&tbnid=58KcSv_DAUiEAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_3890598_abstract-vector-illustratie-van-track-voet-stap.html&ei=0rIsUsO2LOeQ0QXcroHYCQ&psig=AFQjCNEZtdMaHu7NfMzpbmzYeBtSTYhILw&ust=1378747448135539
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=voetstap&source=images&cd=&cad=rja&docid=gviu1a_CdVz3sM&tbnid=58KcSv_DAUiEAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_3890598_abstract-vector-illustratie-van-track-voet-stap.html&ei=0rIsUsO2LOeQ0QXcroHYCQ&psig=AFQjCNEZtdMaHu7NfMzpbmzYeBtSTYhILw&ust=1378747448135539
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Ik doe mijn eerste communie  

 

Op deze dag doe ik mijn eerste communie: …………………………………………………………………  

 

Deze mensen van mijn familie zijn erbij: 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………… 

 

Zo is het weer:  

 

 

 

  

Kleef hier een foto of kaartje van je eerste communie. 
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Laat de mensen op je feest hier hun naam en een wens voor jou schrijven. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=briefpapier&source=images&cd=&cad=rja&docid=h1be1BZk9Lq6XM&tbnid=LeUB8AxrbDpNRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.drukkerijbuijs.nl/buijs-categorie/8/briefpapier-drukwerk-bestellen.aspx&ei=U8gsUpDhEaqO0AWggIHQCg&psig=AFQjCNGpDZsCgsS3HlOHSdWKtKExh3yngA&ust=1378752866127051
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Het was reuzefijn  

 

Doe de blauwe kaars van het danken nog een keer aan.  

 

 

Wie wil je danken? 

Schrijf het op. 

 

 

 

Ik dank ………………………………………………………………………………………………………………...... 

omdat  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik dank ………………………………………………………………………………………………………………...... 

omdat  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik dank ………………………………………………………………………………………………………………...... 

omdat  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik dank ………………………………………………………………………………………………………………...... 

omdat  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik dank ………………………………………………………………………………………………………………...... 

omdat  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 


