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Tekeningen in dit boekje zijn van enkele  

kinderen die hun eerste communie deden. 
 

Lied 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit goede bron een nieuw verhaal,  
een opdracht in een zachte taal,  
beloofd aan wie zich telkenmaal  
weer klein voelt en onmachtig. 
 

Ik zeg je: 'Stap op' en dan  
ervaar je wat hoop en liefde kan. 
Want leven in 't voetspoor van Gods zoon 
maakt mensen krachtig. 
 
Wat kiemt en groeit, 't begin is klein  
en niemand hoeft volmaakt te zijn. 
Wie als een kind zo wijs kan zijn, 
leeft in Gods ogen prachtig. 
 

Ik zeg je sta op en dan ... 
 
Hier mogen zijn in dankbaarheid, 
in vriendschap en verbondenheid.  
Gezien, bemind en sinds altijd,  
gekend bij onze namen.  
  

Als deel van Gods grote plan, 
ervaren wat hoop en liefde kan, 
Want leven in ’t voetspoor van  
zijn zoon brengt ons hier samen. 

 

 

Dankend  
op reis  
met Jezus 



Welkom 
Welkom aan ieder van u. 
Fijn dat u op de uitnodiging van Jezus bent ingegaan! 

 
Gebed om nabijheid 
God, mag jouw barmhartigheid  
ons hart stil maken, 
zodat wij zien waar het om gaat  
en wij opnieuw kunnen beginnen. 
Mag de kracht en het doorzettingsvermogen  
van Jezus ons sterk maken. 
Mag uw Geest aanwezig zijn  
zodat wij jouw liefde onder ons ervaren. Amen. 
 
Lied  Maak me stil   
In een wereld vol lawaai 
waarin alles sneller dan snel moet 
lijkt geloven vaak zo saai 
ben je een watje als je het wel doet 
moet het enkel om de lol gaan 
lekker samen uit je bol gaan 
en dat maakt me soms verward 
dan zoek ik naar de stilte 
de stilte in mijn hart 
 
Stil stil stil, maak me stil van binnen 
stil stil stil, ik wil opnieuw beginnen. 
Daarom kom ik nu en ik wacht op U 
dat is alles wat ik wil, maak me stil. 
 
Op de straat en de tv 
overal zijn harde geluiden 
en ik doe er zelf aan mee 
schreeuw het uit als ik in zo'n bui ben 
want ik wil niet graag voor gek staan 
maar soms moet ik naar een plek gaan 
waar geen mens me storen kan 
dan zoek ik naar de stilte 
waar ik U horen kan 
 
Stil stil stil... 
 
Stiltemoment 
 
Gebed 
God, vandaag zeggen wij dank  
voor alles wat wij mochten beleven dit jaar. 
Jij nodigt ons uit  
om samen met Jezus verder op reis te gaan 
naar een wereld waar het goed is  
voor iedereen. 
Sterk ons met jouw woorden,  
zodat we de komende vakantie, 
waar we ook zijn,  
op kamp, op reis of thuis 
het leven mooi helpen maken.  
Amen. 
 

Ga je op reis? 

Wil je ons dan een kaartje sturen? 
We zouden graag in de kerk een bord vol krijgen 

met kaartjes van mensen die ergens in de wereld 
zijn. Zo blijven we wereldwijd verbonden. 

Ga je niet op reis? 

Ook dan is een kaartje zeker welkom. 
En je kan meegenieten met alle anderen. 

 
Dank om je kaartje te sturen naar: 

Parochiesecretariaat Sint-Jozef 
Tereken 5a 

9100 Sint-Niklaas 

België 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

We wensen je van harte  
een mooie vakantie! 

Mogen we vragen aan de gezinnen die bij het  

binnenkomen een vragenlijst kregen om ons deze 
(ingevuld) terug te bezorgen via de doos  

die achteraan in de kerk staat: 
  

 JONGE GEZINNEN 
 

Kreeg je deze niet? 

Agnes of Christine geven  

jullie er graag nog eentje! 
 

Héél veel dank ervoor! 



Communie 
Voorbeden   

Na elke bede antwoorden we: 

  
God, wij danken,  
God wij danken,  
God wij danken U! 
 
Gebed 
God, dankbaar kijken wij terug  
op wat geweest is, 
daar waar wij jouw liefde kunnen herkennen 
in mensen die goed voor ons zijn. 
Wij danken Je omdat Jij ons zo helpt 
om met Jezus mee op reis te gaan 
naar het beloofde land. Amen. 
 

Slotlied   

Bij de vormselviering hebben we dit slotlied 

gezongen. Laten we samen verder gaan  

in het licht van de Heer gaan. 
 
Kom, sta nu op en geef een hand.  
Ga, ga in het licht. 
Zo gaan wij naar 't beloofde land.  
Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, ga in het licht,  
ga in het licht, ga in het licht van de Heer. 
 
Ook Jezus staat je altijd bij. Ga, ga in het licht. 
Hij wil geluk voor jou en mij. Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, … 
 
Gods Geest leeft diep in jou en mij.  
Ga, ga in het licht. 
Hij geeft je vreugde, maakt je blij.  
Ga, ga in het licht. 
 
Ga in het licht, … 
 
Komt, wees nu vrolijk en doe mee.  
Ga, ga in het licht. 
Verhef je hart en zing voor twee.  
Ga, ga in het licht. 
 
 
 

Evangelie Lucas  9, 51-62 

Vooraleer we naar het evangelie luisteren,  
maken we drie kruisjes:  

eentje op ons voorhoofd, eentje op onze mond  
en eentje op ons hart. 

 Jezus, ik denk aan jou. 

 Jezus, ik spreek met jou. 
 Jezus, ik hou van jou. 

 

Loflied   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die onze Vader is.  
Hij is de hartenklop van ons bestaan. 
Hij heeft de wereld aan ons toevertrouwd.  
 
Ik geloof in Jezus,  
Zoon van God en van mensen. 
Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan.  
Hij blijft aanwezig in woord en brood  
tot Hij komt.  
 
Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.  
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.  
Hij roept ons samen  
in de gemeenschap van de Kerk. Amen.  
 
Offerande 
Uw financiële bijdrage helpt ons om vieringen  
zoals vandaag zo goed mogelijk te verzorgen: 
bloemen, muziek en zang, misblaadjes, … 
Van harte dank ervoor! 

 
 
 
 
Gebed over de gaven 
God van mensen, in Jezus heb Jij getoond 
dat breken en delen dé weg zijn  
naar geluk en zo Jou kunnen vinden. 
Wij bidden dat de samenhorigheid  
die wij aan deze tafel vieren,  
zich doorzet in ons leven van elke dag.  
Dan wordt wat wij hier doen  
een voorproef van jouw rijk dat komen zal. 
Amen.  



Gebed bij brood en wijn van leven 
God onze Vader, wij danken Jou van harte  
omdat wij mogen leven  
in deze wondermooie wereld,  
vol wegen die leiden van land tot land,  
van mens tot mens. 
 
Wij danken Jou  
voor de vrije tijd die wij krijgen  
om onze koffers te pakken  
en op reis te gaan  
of om thuis te genieten 
van wat ons gegeven wordt. 
We krijgen de tijd om de schoonheid  
van de natuur te ontdekken  
en danken Jou voor de levenskracht en de 
gezondheid die wij mogen beleven.  
 
Wij danken Jou voor alle mensen 
die zorgen voor hen  
die niet op reis kunnen gaan, 
die niet kunnen genieten omdat ze ziek zijn, 
gevlucht zijn of geen uitweg zien. 
Wij danken Jou dat er mensen zijn  
om wanneer anderen op vakantie gaan, 
hen niet alleen achter te laten. 
 
Wij danken Je ook voor allen die ervoor 
zorgen dat wij het goed hebben  
en kunnen genieten  
van al het schone rondom ons. 
Wij danken Jou dat je de wereld  
zo mooi gemaakt hebt. 
 
Maar we zijn hier ook samen om te gedenken 
hoe Jezus, jouw Zoon,  
ons vroeg om je schepping te bewaren 
en steeds weer te werken aan een wereld  
van rechtvaardigheid en vrede. 
 
Hij heeft ons dat getoond, 
toen Hij tranen droogde  
van mensen die geslagen zijn, 
toen Hij het hart heelde  
van mensen die gebroken zijn, 
Hij is brood geworden voor ons vandaag  
en de vrede zelf. 
 
Hem willen wij gedenken hoe Hij de laatste 
avond van zijn leven (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus is gestorven, maar ook verrezen. 
Daarom vertrouwen wij Jou, God,  
ook onze overledenen toe (…). 
Draag zorg voor hen  
en neem allen op in je grote liefde. 
 
Zend ons ook vandaag Jezus' Geest,  
opdat wij geboeid zouden blijven  
door zijn boodschap.  
Leer ons om zo nu en dan  
afstand te nemen van de kleine wereld 
waarin we dagelijks leven. 
En leer ons kijken  
vanuit jouw perspectief, God. 
 
Dan bouwen wij mee aan een betere wereld,  
waar het goed is om te wonen,  
waar geen grenzen meer zijn,  
alleen vreugde, vriendschap en vrede. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Gebed om vrede 
Jezus, Jij kiest altijd de weg van de vrede. 
Dat hoorden we ook vandaag. 
Wanneer wij vredestichters worden,  
kunnen wij Jou volgen op onze reis. 
Help Jij ons daarbij? 
 Die vrede van de Heer zij altijd  
 met ieder van jullie. 
 
Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
  

  Om in stilte te lezen 
Op reis gaan … 
is je verplaatsen, 

is kijken vanuit een andere hoek, 
is nadenken, 

is je grenzen openen  

voor het onverwachte. 
 

Dat doe je op een andere plaats,  
een andere lucht. 

Dat kan ook thuis, in je vertrouwde omgeving. 
Reizen doe je met je hart,  

met je ogen, oren en je hoofd, 
zonder vooraf te moeten boeken. 
 

Kleine geluksbrengers worden het 

die je iedere dag zelf kan maken: 

een compliment, iets vriendelijks zeggen,  
een liedje zingen, … 

Je geeft geluk en je voelt je zelf gelukkig.  
Geniet ervan! 


