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OPENING VAN DE VIERING 

♬ Openingslied - Feest in de kerk 

Feest in de kerk, feest bij de mensen,  
blije gezichten om je heen.  
Vrolijk gelach, vol goede wensen,  
niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen eten mag, aan tafel bij de Heer 
vandaag en telkens weer. 
 
Wij delen brood met alle mensen,  
op deze feestdag met elkaar. 
Zoals de Heer, deed met zijn vrienden,  
toen bij het  laatste avondmaal. 
Hij brak het brood en zegende wijn en deelde het allen rond; 
het is zijn nieuw Verbond. 
 
Zingt met elkaar omdat wij samen,  
straks aan zijn tafel zullen gaan. 
Zo vieren wij ‘t feestmaal van vrede,  
waar onze tocht naar toe moet gaan 
Wij zijn God’s kind’en, Hij onze Heer, Hij nodigt ons bijeen, 
vergeten wordt niet een. 

KRUISTEKEN EN BEGROETING 

P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 De liefde van God en de gemeenschap en genade van de heer 
 Jezus Christus, zij met u allen. 
A. Amen. 
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Welkom 

Beste communicanten, 
bij je geboorte was je een kleine, hulpeloze baby. 
Je was nog in alles afhankelijk van je ouders 
en van vele lieve mensen die verlangend naar 
jouw komst hadden uitgezien. 

Mama, papa, we werden omringd door liefde, 
jullie hielden ons bij de hand toen we onze eerste stapjes zetten, 
stapjes naar morgen, stapjes naar de toekomst. 
De warmte van jullie handen maakt ons altijd blij. 

Ouder: Door je doopsel werd je in Gods handen gelegd. 
Vele mensen steunen, sterken en bemoedigen jou, 
om zoals Jezus, een goed mens te worden. 
Met jullie allemaal wil Jezus nu verder gaan. 

 
Communicant: 
Vandaag nodigt Jezus ons uit  
om de Eerste Heilige Communie te doen. 
Zo wil Hij helemaal in ons hart komen,  
omdat Hij zoveel van ons houdt. 

GEBED OM VERGEVING 

Pastoor: 
Samen op weg gaan, brengt veel vreugde mee,  
maar ook wel eens pijn en verdriet. 
Dan moeten we echt kunnen vergeven. 
Vergeven is iemand de kans geven om nieuw te worden, 
vergeven is iemand de hand reiken. 
 
Zie jij hoe de mensen er soms bij lopen? Kijk eens goed. 
Mensen lopen veel te vaak met hun handen in hun zakken. 
Zij geven elkaar geen hand. Zij denken alleen aan zichzelf. 
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God, soms doe ik zoals iemand die niet luistert.  
Ik loop iedereen zomaar voorbij.  
Ik doe zoals iemand die zijn handen niet wil gebruiken om te helpen.  
Daar heb ik spijt van. 
Allen: Heer vergeef het ons 
 
God, ik speelde vals, ik sloeg met mijn vuist, ik lachte een vriend uit, 
ik deed hem pijn. Ik gebruikte mijn handen voor mijzelf.  
Dan is er verdriet. 
Daar heb ik spijt van. 
Help mij iemand te zijn die zijn handen voor andere mensen gebruikt. 
Zo maak ik hen gelukkig. 
Allen: Christus vergeef het ons 
 
God, soms doe ik verkeerde dingen: 
niet luisteren, niet goed samen spelen, niet bidden zelfs. 
Daar heb ik spijt van. 
Allen: Heer vergeef het ons 
 
Help mij iemand te zijn die zich klein maakt  
als ik zie hoe fijn de wereld is. 
Dan zeg ik stil: dankjewel, Heer! 
 
Pastoor:  
Goede Vader, open onze handen voor elkaar. 
Dan stoppen wij ze niet egoïstisch in onze zakken, 
en gebruiken wij ze om voor elkaar te zorgen. 
Vergeef onze fouten en laat ons opnieuw beginnen zoals Jezus dat deed.  
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 
Allen: Amen. 
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GLORIA 

♬ Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

 
Eer aan God in den hoge 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.  

♬ Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

 
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; 

♬ Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

 
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.  

♬ Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia. 

GEBED 
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DIENST VAN HET WOORD 

Eerste Lezing naar het boek Genesis 

In het begin was alles leeg en donker. Toen besloot God om het licht te 
maken. Hij zei: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 
Hij maakte de zon… en de maan die schijnt in de nacht… en fonkelende 
sterren… Zo maakte Hij de dag en de nacht. 
En God zag dat het goed was.  
Toen maakte Hij het land en de zee. 
God zei: ‘Overal op aarde moeten zaadvormende planten groeien en 
allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’  
En zo gebeurde het. Er kwam gras, en bomen en bloemen. 
 
Ook zei Hij: ‘Het water moet wemelen van levende wezens.’  
En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten vissen en zeedieren. 
Ook schiep Hij vogels die boven het land langs de hemel vliegen. 
En op het land maakte God allerlei soorten dieren: tamme dieren, 
kruipende dieren en wilde dieren.  
 
Toen schiep God de mens, die zal heersen over de vissen in de zee, de 
vogels in de lucht en de dieren op het land. 
Hij schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, man en vrouw en zegende 
hen. 
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. 
Hij zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte 
God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. 
 
Woord van de Heer 
Allen: Wij danken God 
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♬ Dank U wel 

Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind   ] 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind  ] 2x 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij  ] 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij  ] 

♬ ALLELUIA 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus (10, 13-16) 

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te 
laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.  
Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 
kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God 
behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind 
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij 
nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te 
leggen 
 
Woord van de Heer. 
Allen:  Wij danken God.  
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♬ Laat de kinderen tot Mij komen  

Laat de kind’ren tot Mij komen, alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen, over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen. Houd ze toch niet tegen! 
Want de poorten van Mijn rijk gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen. 

OVERWEGING 

GELOOFSBELIJDENIS 

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,  
vandaar 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 eeuwig leven.  
 
Amen.  
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VOORBEDE 

Bidden wij voor lieve, kleine handen,  
die klein en hulpeloos koesteren en leiden. 
Voor grote, sterke handen, die de weg wijzen, 
die spreken van moed en durf. 
 

♬ Geef mij je hand, geef mij ze allebei 
zeg me dan heel even dat je niet kunt leven,  
zonder mij, zonder mij. 

 
Bidden wij voor onzekere handen, 
die verlegen en verlangend uitreiken naar een mens,  
een vriend die luistert. 
Voor warme, zachte handen, die strelen, troosten en genezen.  
 

♬ Geef mij je hand, geef mij ze allebei 
zeg me dan heel even dat je niet kunt leven,  
zonder mij, zonder mij. 

 
Bidden wij voor dankbare handen, 
die dank zeggen, blij dat je er bent.  
Voor schenkende handen, die geven, delen, alles wegschenken 
wanneer de Geest van Jezus ons hart vervult. 
 

♬ Geef mij je hand, geef mij ze allebei 
zeg me dan heel even dat je niet kunt leven,  
zonder mij, zonder mij. 

 
 Misintenties 
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DIENST VAN DE TAFEL 

AANDRAGEN VAN DE GAVEN 

♬  Aan uw tafel 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij u te zijn 
Te proeven van het leven, dat u deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag 
Een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag 
 
U ziet mijn hart en leven De onrust die verwart  
de onbesproken vragen die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor u neer 
 
De beker in uw handen neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan 
U toont mij uw genade die werkzaam is in mij 
Door de kracht van uw genade ben ik vrij. (4x) 

Bereiding van de gaven 

P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer  
 aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 
 
A. 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. 

GEBED OVER DE GAVEN 
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TAFELGEBED 

P.  De Heer zij met u 
A.  En met Uw Geest. 
P.  Verheft uw hart. 
A.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P.  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A.  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 ogen om elkaar te zien 
en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart 
om niet alleen al 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: 

 

♬ Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, hem zij alle eer! 
Hij die geen begin kent, en geen ondergang 
blijvend heerst en stand houdt, eeuwigheden lang 

 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Hem zij alle eer! 
Almacht, wonderen, liefde dalen om ons neer 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer! 

 
Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en 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 onze 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. 
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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 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: 
Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
Pastoor:  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
Allen: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U. 
 
Pastoor: 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.  
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Denk Heer aan paus Franciscus, aan onze bisschop Johannes en aan alle 
andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn: laat 
hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal 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 eeuwigheid.  
 
Allen: Amen.  

ONZE VADER 

A: Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
 

P: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn 
van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus 

 
A: Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid,  
in eeuwigheid. Amen 

GEBED OM VREDE EN VREDESWENS 
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♬  LAM GODS 

 Lam van God, Lam van God,  
dat de zonden der wereld draagt 
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons 

 Heer, ontferm U over ons. 
  

Lam van God, Lam van God,  
dat de zonden der wereld draagt 
Heer ontferm u, Heer ontferm u over ons 

 Heer, ontferm U over ons. 
 
  Lam van God, Lam van God,  

dat de zonden der wereld draagt 
Heer geef vrede, Heer geef vrede overal 

 Heer, geef vrede overal. 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 

Pastoor: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
  Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
  maar spreek en ik zal gezond worden. 

COMMUNIE 

intermezzo 

♬ Communielied - Parel in Gods hand  

Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent?  
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand? 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen, 
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard. 
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Ik weet dat de Vader mij kent. Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben,  
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom. 
M’n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks. 
 
Ik weet dat de Vader mij kent. Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 
 
Al noemt de hele klas mij sjacherijn, ik mag er zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: “wat stout ben jij”, God houdt van mij.  
 
Ik weet dat de Vader mij kent. Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. 

GEBED NA DE COMMUNIE 

SLOT VAN DE VIERING 

ZENDING EN ZEGEN 

♬ Slotlied - Wij danken U  

Wij danken U, halleluja, Wij danken U, halleluja  
Wij danken U voor wie U bent, o Heer!  
Wij danken U, halleluja, Wij danken U, halleluja  
Wij danken U voor wie U bent.  
 
U houdt van ons zoals we zijn, U vult ons met Uw lieflijkheid.  
U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij, voor nu.. en voor altijd.  
 
Ik klap voor U (klap, klap, klap), Ik stamp voor U (stamp, stamp, stamp)  
Ik dans voor U voor wie U bent, o Heer.  
Ik juich voor U (hoi, hoi, hoi), Ik zing voor U (ta, la, la, la, la, la)  
Ik dank U Heer voor wie U bent  
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U houdt van ons zoals we zijn, U vult ons met Uw lieflijkheid.  
U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij, voor nu... en voor altijd. 
 
Wij danken U, halleluja, Wij danken U, halleluja  
Wij danken U voor wie U bent, o Heer!  
 
Wij danken U, halleluja, Wij danken U, halleluja  
Wij danken U voor wie U bent.  
 

WIJ DANKEN U!  

Collecte 

Bij de uitgang van de kerk staat een collecteschaal voor uw gaven. 
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook 
overmaken via  
NL91 INGB 0315 3045 45  
t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila  
o.v.v. ‘collecte kerk’ of door de QR-code te 
scannen.  
 
 

Van harte gefeliciteerd 
met jullie 1e Heilige Communie 

 

 
 

Wij hopen jullie nog vaak  
hier in de kerk  

te mogen ontmoeten. 


