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We DELEN   

 Berusting 

  Opwekking 

   Verontwaardiging 

waartoe de bijbellezingen ons vandaag  

 inspireren. 

 

Lied door Jong Gaudeamus 

 

Welkom 

• aan jong Gaudeamus 

• aan de eerste communicanten 

• aan u allen 

 

Stiltemoment 

 

Gebed om nabijheid 

Jezus, soms lijkt het of het leven alleen maar 

droef is, maar toch ben Jij bij ons. 

 

Jezus, soms lijkt het of wij alles verkeerd doen, 

maar toch blijf Jij bij ons. 

 

Jezus, soms lijkt het of wij geen hoop hebben, 

en toch help Jij ons te leven. 

 

  

Openingsgebed 

Goede God, 

soms denken wij: dood is dood. 

Maar als we ons open stellen voor Jezus'  

woorden, kunnen we ontdekken en zien 

dat er telkens weer op hoop is. 

Dat wilt Gij met ons delen. Amen. 

 

Een moment met de kinderen 

 

Lied 

 

Inleiding op het evangelie  
Jezus heeft verdriet. De dood is de grootste vijand  

van de mens ... Dat heeft Jezus zo gevoeld.  

Maar dat verdriet heeft Hem niet wanhopig gemaakt. 

Hij spreekt Marta en Maria moed in.  

Jezus vertrouwt op God, die de mensen graag ziet  

en sterker is dan de dood. 

Jezus helpt ons te geloven dat God  

ons niet in de dood achterlaat. 

 

 



Slotgebed 
God,  

Gij hebt ons getoond dat er soms niet veel  

nodig is, om hoop te hebben. 

Wij willen de komende tijd kijken  

naar de kleine dingen van goedheid  

die gebeuren. 

Mag het zo snel Pasen zijn. Amen. 

 
Lied 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 
 

rekeningnummer BE12 0000 0000 9292  

Evangelie  Johannes 11, 1-45  

We maken onze drie kruisjes: 

Jezus, ik denk aan Jou 

Jezus, ik spreek over Jou 

Jezus, ik hou van Jou 

Homilie 

 

Stiltemoment 
Wat betekent dit nu voor mijn leven? 

 

 

Voorbeden 

Ik wil bidden ... 

 

...we lezen enkele intenties die uit onze  

gemeenschap komen en in ons midden werden 

gebracht. Als antwoord wordt gezongen: 
Heer, geef mij wat ik vraag. 
Zo maak Jij mijn dromen waar 
 

Geloofsbelijdenis 

Kinderen: Ik geloof in God. Ik hoor Hem. 

Allen: Hij roept mij om steeds  

het goede te doen. 

 

Kinderen: Ik geloof in Jezus. Ik zie Hem. 

Allen: Hij gaat mij voor en wijst mij de weg. 

 

Kinderen: Ik geloof in de Geest. Ik voel Hem.  

Allen: Hij geeft mij kracht om door te gaan. 

 

Allen: Ik geloof in de gemeenschap  

van de kerk. 

Kinderen : Ik ben blij dat ik erbij hoor.  

 

Allen: Ik geloof dat alle mensen verder leven,  

ook wanneer zij gestorven zijn. 

Kinderen: Ja, dat geloof ik ook. 

 

Offerande 
Zoals elke zondag brengen wij brood en wijn  

in ons midden om het straks te delen zoals Jezus deed. 

Daarom vragen we een 4-tal mensen om de schalen met 

hosties, de kannetjes en de beker naar voor te brengen. 

 

Tezelfdertijd mogen we ook delen van wat wij hebben: 

uw financiële bijdrage helpt ons als geloofsgemeenschap 

weer wat verder. Dank voor je bijdrage. 

 
Ondertussen zingt het koor... 
 

Gebed over de gaven 

God, deze gaven van brood en wijn zijn  

een teken van hoop en leven. 

Wij bieden ze U aan,  

omdat wij vertrouwen dat Gij leven geeft.  

Amen. 

 



Gebed bij brood en wijn van leven op tafel 
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, we zitten hier aan tafel,  

net zoals Jezus doet met zijn vrienden. 

(…). 

  

Lied  

  
God, zo komen wij elke zondag samen  

om Jezus te gedenken. 

En willen wij proberen om te doen als Hij. 

Daarom danken wij U, God. 

 

Jezus noemde U, Vader, Papa. 

Dank U wel dat U voor ons 

een goede Papa en Mama bent. 

 

Daarom ook mogen wij telkens  

bij U komen om te vertellen  

wat ons bezig houdt: 

waar we blij en gelukkig om zijn, 

waar we ons zorgen om maken, 

en ook waar we verdrietig om zijn. 

  

Zo bidden wij voor de mensen  

die hier graag aanwezig waren geweest 

en voor hen die gestorven zijn. 

Enkelen noemen wij vandaag bij hun naam. (…). 

Maar zoveel mensen  

hebben een speciaal plaatsje gekregen in ons hart 

ook al wordt hun naam vandaag niet genoemd. 

  

Voor alle mensen en ook voor onszelf  

bidden we zoals Jezus ons geleerd heeft 
  

Onze Vader 
Mogen we aan één van de papa's of mama's of 

oma of opa vragen om met uw kind / kleinkind  

rond de trappen te komen staan in een grote 

kring. Ook kinderen die in een andere kerk hun 

eerste communie gaan doen, zijn zeker welkom! 

 

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. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Kruisje voor de Eerste Communicanten  
(Groot)Ouders, leg de handen op hun schou-

ders,  

als teken dat jullie mee op weg gaan.  

  
Voor jullie, kinderen en ouders,  

willen wij dan ook samen bidden: 

   

God, wij bidden om uw zegen  

over deze kinderen en hun families. 

Mag dit kruisje voor hen een teken zijn 

dat zij geloven in uw liefde  

voor alle mensen. 

Mag dit kruisje hen ook de kracht geven 

om ook anderen uw liefde te laten zien. 

Dat vragen wij U voor vandaag  

en alle dagen. Amen. 

  
Het kruisje is ook een teken van vrede.  

Terwijl de kinderen een kruisjes krijgen, 

delen wij de vrede met elkaar. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen 

Als iemand van wie je heel veel gehouden hebt,  

plots sterft,  

ga je zelf ook een beetje dood.  

Je wordt overspoeld  

door metershoge golven van verdriet.  

En niets of niemand  

lijkt de pijn in je hart te kunnen genezen.  

Tot iemand je bij de hand neemt  

en je warme woorden van vriendschap 

toefluistert.  

Dan voel je dat lieve mensen  

eigenlijk nooit sterven. 


