NOVEEN
Voor de ouders:
Het is een goede katholieke gewoonte om belangrijke gebeurtenissen voor
te bereiden door er negen dagen tevoren speciaal voor te bidden. Maria is
ons hierin voorgegaan toen zij na de Hemelvaart van Jezus samen met de
apostelen de komst van de heilige Geest biddend afwachtte. Dat was de
eerste noveen, van Hemelvaart tot Pinksteren. In onze kerk wordt deze
Pinksternoveen nog op veel plaatsen gebeden (Kom heilige Geest...)
Het is speciaal om de laatste negen dagen voor het grote communiefeest
van uw kind, dagelijks even samen de tijd te nemen om daarover te praten
en te bidden. Zo kunt u samen echt werken aan de innerlijke voorbereiding
op de komst van Jezus. Deze noveen volgt in grote lijnen de verschillende
geschenken die vanaf de eerste les zijn behandeld.
(begin op de vrijdag ruim een week voor de Eerste H. Communie)
Maak op een tafel of kast een communiehoekje met het werkboek van uw
kind, een beeltenis van Jezus (of een (kruis)beeld), een kinderbijbel en de
doopkaars van uw kind. Zet er 9 waxinelichtjes bij en doe er iedere dag
1 extra aan. De laatste dag branden er 9 kaarsjes.

Vrijdag: nog 9 dagen!
Weet je het nog?
De eerste woorden in de Bijbel vertellen iets heel belangrijks. Daar staat:
“In het begin schiep God de hemel en de aarde...” (Genesis 1,1). Niemand
weet precies hoe de wereld met alle prachtige planten en dieren is ontstaan.
Maar wat wij wel weten is dat God er al was voordat onze aarde bestond.
Hij is de Schepper van de hemel en de aarde. Blader maar eens door de
eerste bladzijden met al die mooie plaatjes in je werkboek; dat alles heeft
God ons als een geschenk gegeven om ervan te genieten.
Wat is het allermooiste dat God heeft geschapen? Ja, de mensen. Man en
vrouw zijn als enige schepsels geschapen naar Gods beeld. Ook jij bent door
God geschapen. God roept jou bij je naam en houdt heel veel van jou. Jezus
wil graag bij jou komen wanneer je Hem over 9 dagen in de H. Communie
gaat ontvangen.

(doe 1 kaarsje aan)
Samen bidden
God, U bent onze Schepper.
Dank U voor alle mooie bloemen, planten en dieren
die U ons als geschenken heeft gegeven.
Help ons bij de voorbereiding
op het grote feest van de Eerste H. Communie.
Dat wij ook tijd nemen om naar U te luisteren.

Samen doen
Maak gezellig samen
een kleine wandeling
door uw tuin of in de
buurt. Kijk hoeveel verschillende bloemen en
planten er zijn. Pluk
(als dat kan en mag)
een klein bosje bloemen
om in het communiehoekje te zetten.

Zaterdag: no� g 1 dag!
(niet vergeten: bloemen voor het bloemstukje
van de Doopkaars)

Weet je het nog?
Twee leerlin��gen van Jezus gaan maar weer naar huis nadat Jezus aan het
kruis is gestorven. Ze zijn zo verdrietig dat hun grote Vriend er niet meer is.
Ze weten echt niet hoe hun leven nu verder moet gaan. Dan komt er iemand
bij hen lopen. Hij gaat hen van alles uit de Bijbel uitleggen. Als ze bij hun huis
in Emmaüs zijn aangekomen,
nodigen de leerlingen de man uit
bij hen te komen eten. Hij neemt
het brood, dankt God, breekt het
en geeft het hen. Dan verdwijnt
Hij plotseling uit hun midden.
Wie was die man?
Hoe blijft Jezus altijd bij ons?
(in de H. Eucharistie)

(doe alle 9 kaarsjes aan)
Samen bidden
Lieve God, alle kaarsjes zijn nu aan.
Morgen is het Eerste Communiefeest,
(naam kind) mag Jezus gaan ontvangen.
Wilt U ervoor zorgen dat zij/hij deze bijzondere ontmoeting
en dit grote feest nooit zal vergeten?
Help ons allemaal te beseffen dat U altijd bij ons wilt blijven.
Wij bidden voor alle mensen die er morgen bij zijn
en ook voor de mensen die ziek zijn en er niet bij kunnen zijn.
Raak ons allemaal diep in ons hart met uw liefde.
Amen.

Samen doen
Maak samen het bloemstukje voor de doopkaars. Zorg dat de kaars stevig
en diep in de oase staat zodat het niet gaat wiebelen wanneer het kind er in
de kerk mee loopt.

“Zie, Ik ben altijd bij jullie,
tot aan het einde van de wereld.”
(Matteüs 28, 20)

Zaterdag: no� g 8 dagen!
Weet je het nog?
Kijk eens naar de tekeningen in je boek bij het derde hoofdstuk. Wat
gebeurde er toen met Jezus? Hij werd gedoopt door Johannes de Doper.
Er kwam toen een duif en een stem uit de hemel die sprak: Dit is mijn
geliefde Zoon van wie Ik heel veel houd. Van wie was die stem? Ja, God de
Vader zei dat tegen Jezus. God heeft dat ook tegen jou gezegd bij jouw
Doopsel. Jij bent Gods geliefde kind. Zullen we samen nog eens in je boek
kijken wat er allemaal bij jouw Doopsel gebeurde?
Onze kerk heeft jou toen ook een mooi gebed geschonken. Dat gebed heeft
Jezus ons geleerd. Zullen we het samen heel rustig bidden?

(doe 2 kaarsjes aan)
Samen bidden
Onze Vader....

Samen doen
Bekijk nog eens samen de doopkaars
van uw kind. Wat staat er op?
Meestal iets als: credo (ik geloof) en
een kruis. Praat over de betekenis
van de symbolen.

Zondag: no� g 7 dagen!

Vrijdag: no� g 2 dagen!

Weet je het nog?
Hoe heet dit� boek? (laat een Bijbel zien) Waarom is dit voor alle christenen
over de hele wereld een belangrijk boek? Het is het Woord van God en God
spreekt ook nu nog door deze verhalen tot ieder van ons. Zullen we eens
samen door je kinderbijbel bladeren? Welk verhaal zal ik je voorlezen? (laat
het kind kiezen en lees dat voor). Wat denk je dat God jou en mij door dit
verhaal wil zeggen?
Jezus vertelt ons wat het allerbelangrijkste is in het leven. Hij zegt dat het
erom gaat God en je naaste lief te hebben. Om dat uit te leggen vertelt Jezus
nog die gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan die de gewonde man
verzorgt, ook al is het zijn vijand. Wil jij ook proberen van God en de mensen
te houden? Wanneer vind je dat moeilijk?
Zullen we God vragen of Hij ons wil helpen?

Weet je het nog?
We hebben he��t steeds gehad over al die geschenken die God ons heeft
gegeven. Kun je er nog een aantal noemen? Wat is het grootste geschenk
dat God ons heeft gegeven? (Jezus in de Eucharistie) We gaan nu nog eens
samen dat mooie verhaal over het Laatste Avondmaal in de kinderbijbel (of
het werkboek van uw kind) opzoeken en samen lezen.
Wat zie je in de kerk opvallend bij het altaar staan of
hangen? Ja, het kruis van
Jezus. Dat helpt ons eraan
herinneren dat we bij het
vieren van de Eucharistie
ook denken aan zijn kruisdood en aan zijn verrijzenis.
Want gelukkig is het kruis
geen droevig teken maar
een teken dat Jezus de dood
heeft overwonnen. Hij leeft nu nog en wil zichzelf aan jou en mij geven in de
Communie.

(doe 3 kaarsjes aan)
Samen bidden
Lieve God,
wij willen graag van U houden en
van de mensen om ons heen.
Soms vinden wij dat moeilijk of
nemen we er geen tijd voor.
Help ons uw liefde door te geven.
Help
(naam kind)
om steeds meer een vriend(in) van Jezus te worden.
Moeder Maria, bid voor ons.
Wees Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Samen doen
Neem uw kind vandaag mee naar de Eucharistieviering om nog even te
kijken hoe alles verloopt. Wijs uw kind nog op het belangrijke moment wanneer de priester dezelfde woorden als Jezus uitspreekt: Dit is mijn Lichaam..
en Dit is mijn Bloed. Dit noemen we het moment van de consecratie en in de
meeste kerken wordt er dan een bel geluid. Uit eerbied voor Jezus knielen of
staan we dan.
Steek ook samen even een kaarsje bij Maria op om zegen te vragen voor het
Communiefeest.

(doe 8 kaarsjes aan)
Samen bidden
(laat uw kind bidden)
Lieve Jezus,
overmorgen is de grote dag eindelijk aangebroken.
Dan mag ik mijn Eerste Heilige Communie doen.
Kom Jezus, kom heel dicht bij mij,
ik wil ook uw vriend(in) zijn.
Ik bid ook voor alle mensen die op het feest komen,
help hen echt in uw liefde te geloven want U leeft echt.
Amen.

Samen doen
Blader het werkboek van uw kind nog even samen door. Zijn er nog platen
die u samen in kunt kleuren of verven. Ziet alles er verzorgd en feestelijk
uit? Welke les vond uw kind het leukst? Praat er samen nog over na.

Donderdag: no� g 3 dagen!

Maandag: no� g 6 dagen!

Weet je het nog?
Jezus geeft ons niet alleen de vrede maar ook de vreugde. Heb je wel eens
een lammetje zien huppelen in de wei? Je hebt het verhaal gehoord van het
kleine zieke meisje dat door Jezus weer levend gemaakt wordt.
Zij heeft toen vast gehuppeld
en gedanst van vreugde!
Er staat nog een mooi
verhaal in de Bijbel over
vreugde. We gaan samen het verhaal van
de bruiloft te Kana in
je kinderbijbel opzoeken
en lezen.
Jezus heeft het bruidspaar
echt heel blij gemaakt door
ervoor te zorgen dat ze weer wijn hadden. En wie heeft daar ook aan meegeholpen? Ja, moeder Maria. Zij helpt ons altijd om goed naar Jezus te
luisteren.

Weet je het nog?
Welke vrienden heb je uitgenodigd voor jouw Communiefeest? Kunnen ze
allemaal komen? Hoe heette ook alweer dat kleine mannetje die helemaal
geen vrienden had totdat Jezus plotseling op een dag bij hem op bezoek
kwam. (Zacheus) In de Bijbel staat nog een mooi verhaal over een bijzondere
vriendschap. Dat gaat over vier mannen die heel veel over hebben voor hun
zieke vriend. En dan gebeurt er iets wonderlijks met hun vriend. Zullen we
het samen opzoeken in je kinderbijbel en lezen? (het verhaal over de vier
mannen die hun zieke vriend door een gat in het dak laten zakken om hem
dichtbij Jezus te kunnen brengen).
Zie je hoe belangrijk vriendschap is? Zullen we nu voor jouw vriend(inn)en
bidden?

(doe 7 kaarsjes aan)
Samen bidden
(laat vandaag uw kind voorbidden)
Lieve Jezus,
het duurt nog maar drie dagen
voordat ik U voor het eerst ga ontvangen in de Communie.
Dat maakt mij blij van binnen.
Dank U voor alles wat U mij geeft.
Dank U God, dat U mij het leven geeft.
Dank U voor alle andere dingen die mij blij maken.
Help mij naar U te luisteren en te doen wat U vraagt.
Moeder Maria, bidt u ook voor mij?
Wees Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Samen doen
Doe samen iets gezelligs waar vooral uw kind heel blij van wordt (een spelletje, een fietstochtje, een boodschap, een ijsje...)

(doe 4 kaarsjes aan)
Samen bidden
Lieve Heer,
wij bidden speciaal voor
(laat uw kind namen
van vrienden noemen)
Vaak hebben wij plezier samen maar soms ook wel eens ruzie.
Help ons om goede vrienden voor elkaar te zijn.
Help alle communicantjes om
echt trouwe vrienden van
Jezus te worden.
Amen.

Samen doen
Nodig de beste vriend(in) van
uw kind uit om te komen spelen
en praat ook samen over het
Communiefeest.
Bekijk samen het communiehoekje en het werkboek.

Dinsdag: no� g 5 dagen!

Woensdag: no� g 4 dagen!

Weet je het nog?
Een vader had twee zonen en een van hen wilde al snel al zijn geld krijgen.
Met dat geld vertrok hij naar het buitenland en gaf het uit aan allerlei pretjes. Op een dag was zijn geld op en kon hij alleen nog maar op de varkens
van een boer passen. Hij had geen vrienden meer nu zijn geld op was.
Hij had ook niets meer te eten. Wat ging hij toen doen? Hoe reageerde zijn
vader toen hij thuiskwam?
Wij mogen ook altijd bij God onze Vader terugkomen. Soms gaan we helemaal onze eigen weg, zonder God. Maar de Vader staat altijd
op de uitkijk en zal ieder van ons met open armen vol
liefde ontvangen wanneer we weer terugkomen.
Zullen we bidden dat we die weg naar God altijd
weer terug gaan als we afdwalen?

Weet je het nog?
Wij mensen willen allemaal vrede. In welk land is er nu oorlog? Hoe zou dat
zijn? Wat is er in het begin gebeurd waardoor het kwaad in de wereld is
gekomen? (Adam en Eva zijn ongehoorzaam geweest aan God). Heeft God
hen toen aan hun lot overgelaten?
Nee natuurlijk niet. God heeft
toen beloofd dat er ooit een
Verlosser zou komen die de
mensen weer echte vrede in
hun hart kan geven. Wie is
onze Verlosser? Ja, dat is
Jezus. Hij verlost ons van het
kwaad en helpt ons om
dichtbij God te blijven. Hij kan
ons de echte vrede geven die
niemand ons kan afnemen.
Zullen we daarom bidden?

(doe 5 kaarsjes aan)
Samen bidden
Goede Vader,
U houdt zoveel van ons
dat U Jezus hebt gegeven.
Wij gaan nog wel eens
verkeerde wegen.
Soms denken we dat U
dan vast niet meer van
ons zult houden.
Help ons altijd weer naar
U terug te komen.
U wacht ons op met open
armen vol liefde.
Dank U dat
mag gaan ontvangen.
Amen.

(doe 6 kaarsjes aan)
Samen bidden
Heer God,
wij vinden het zo moeilijk om de vrede te bewaren.
Jezus is gekomen om ons de echte vrede te geven.
Help ons voor deze vrede van Jezus open te staan
en in ons gezin de vrede te bewaren.
Help ons om vredebrengers te zijn. Help ook de kinderen in landen waar
oorlog is.
Dank U, dat we bijna Jezus in de Communie mogen gaan ontvangen.
nu bijna Jezus in de Communie

Samen doen
Is er iemand waar je nu ruzie mee hebt of waar je met een boog omheen
loopt? Nu je je hart voorbereidt op de komst van Jezus bij de H. Communie,
is het mooi om het weer goed te maken met je vrienden. Kun je die persoon
bellen of een briefje sturen om weer vrienden te worden?

Samen doen
Probeer er vandaag (of morgen) eens allemaal extra op te letten dat de
vrede in huis bewaard wordt (niet alleen aan jezelf denken, vriendelijk tegen
elkaar praten, geen geschreeuw en geruzie...)

