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Beste ouders,
Na iedere bijeenkomst van uw kind ontvangt u als 
ouder een speciaal ouderblad. De bedoeling van de 
ouderbladen is om uw kind te helpen om een van de 
geschenken die God ons heeft gegeven, bewuster te 
ervaren in het dagelijkse leven. 
leder ouderblad is als volgt onderverdeeld:
Samenvatting: er wordt kort weergegeven wat de 
kinderen hebben geleerd in de bijeenkomst. Soms 
staat er voor uzelf extra achtergrondinformatie bij.
Kernboodschap: u leest hier de belangrijkste 
actiepunten bij het  thema.
Samen doen: hier vindt u suggesties voor thuis, die 
aansluiten bij het geschenk uit het hoofdstuk. Het 
‘samen doen’ is voor uw kind belangrijk, omdat uw 
kind zo in de eigen wereld, door te doen en erover 
na te denken, het behandelde geschenk dieper kan 
beleven. Het begeleiden van uw kind bij het invullen en 
inkleuren van het werkboek hoort hier ook bij. 
De ouderbladen qeven u als ouder(s) de qeleqenheid 
om heel concreet mee te doen in de voorbereiding op 
het feest van de Eerste Heilige Communie. Uw actieve 
betrokkenheid is voor uw kind van onschatbare 
waarde.
De suggesties uit de ouderbladen kunt u verspreid 
over de week toe passen. Het gebedje zou gebruikt 
kunnen worden wanneer u bijvoorbeeld ‘s avonds 
voor het slapen gaan met uw kind samen het 
avondgebed bidt.
Wij wensen u een fijne voorbereidingstijd toe!
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Het geschenk delen met anderen
We mogen dit geschenk van de schepping delen met anderen. 
Daarom is het goed om uw kind opmerkzaam te maken op de 
mensen die het minder goed hebben dan hij/zijzelf. 
Wat zou hij/zij voor hen kunnen doen?

Het geschenk vieren 
Een ander woord voor de heilige mis is ‘Eucharistie’, dit komt uit het 
Grieks en betekent ‘dankzegging’. Ook Jezus dankte God, de Schepper 
van hemel en aarde, voordat Hij bij het laatste avondmaal het brood 
nam. Toen Hij de beker met wijn pakte, dankte Hij God opnieuw. 
Dit doen wij ook in elke Eucharistieviering. We danken God voor de 
wonderen  van de schepping, voor de schoonheid van de schepping, 
voor de mensen en het leven dat zij delen. En heel speciaal danken 
we God voor Jezus, zijn Grootste geschenk aan ons.
Misschien kunnen we tijdens de Eucharistieviering er eens op letten 
hoe vaak we God eigenlijk danken. Kijk elkaar iedere keer maar eens 
aan wanneer we God bedanken in een gebed.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen met uw kind het verhaal van de schepping in de 
kinderbijbel (Genesis 1,1 - 2,7). Wat voelt en denkt u wanneer u dit 
verhaal leest en wat denkt uw kind? Praat er samen over.

Het geschenk iedere dag ervaren
Help uw kind om in het werkboek het hoofdstuk over de schepping af 
te maken en mooi in te kleuren.
Probeer wanneer u samen buiten bent om uw kind opmerkzaam 
te maken op de schoonheid  van de schepping. Bijvoorbeeld door 
naar de wolken te kijken en er figuren in te ontdekken of door op 
de verschillende kleuren te wijzen van de lucht, de vogels en de 
bloemen...

God danken voor het geschenk
Je kunt God op twee manieren danken, allereerst door gebed maar 
ook door actie.

Een heel simpel gebedje om samen te bidden is:
God dank U voor uw mooie schepping 
die U ons cadeau heeft gegeven. 
Wij danken U speciaal voor. (het mooie weer, het lekkere eten, mijn lieve 
konijn etc.)

Vraag uw kind bij het samen bidden (van het avondgebed) om zelf 
iets te noemen waarvoor het God wil bedanken.

Daarnaast mogen we ook zorgen voor de schepping.
Dit kunnen we doen door bijvoorbeeld niet onnodig dingen weg te 
gooien, goed te zorgen voor de kamerplantjes of het hok van het 
konijn of de cavia op tijd schoon te maken etc. Bedenk samen nog 
meer voorbeelden waarbij je goed voor de schepping zorgt.
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In deze eerste bijeenkomst heeft uw kind naar de wereld om hem of 
haar heen gekeken en gehoord hoe mooi God deze wereld geschapen 
heeft. We weten niet precies hoe God de wereld geschapen heeft maar 
wij geloven dat Hij de Schepper is. We hebben geluisterd naar het 
scheppingsverhaal. Dit verhaal kunt u ook zelf in de Bijbel lezen in 
het eerste bijbelboek: Genesis, hoofdstuk één en hoofdstuk twee (zie 
Genesis 1-2).

Ouderblad 1:
Het geschenk van 
de Schepping
Onze wonderlijke wereld!

“In het begin schiep God...”  (Genesis 1,1)

• Help uw kind om de schoonheid van de schepping te ontdekken in 
de wereld om ons heen.

• Help uw kind om manieren te ontdekken om respectvol met de 
natuur om te gaan en goed te zorgen voor het geschenk van de 
schepping.

• We mogen God, die onze Schepper is, danken voor de schepping.
• Help uw kind om te leren zien hoe wij in de Eucharistieviering God 

danken en prijzen voor de schepping, voor de wereld, voor elkaar, 
en heel speciaal voor  Jezus.
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Ouderblad 2:
Een héél speciaal
geschenk van God
Jij bent een parel
in Gods hand!

“En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld 
van God schiep Hij hen. Man en vrouw schiep Hij hen.”   
(Genesis 1,27)

In deze bijeenkomst hebben de kinderen mogen horen dat ook zijzelf 
door God geschapen zijn. 
God geeft aan de mensen het leven en zegt tegen ieder van ons: ‘Jij 
bent voor mij bijzonder, Ik houd van je zoals je bent’. Ieder kind is 
‘een parel in Gods hand’.

• Help uw kind om zichzelf te zien als een uniek geschenk door een 
positief zelfbeeld te ontwikkelen.

• Help uw kind om de verschillende talenten te ontdekken die hij/zij 
heeft en ze ten dienste van anderen te gebruiken.

• We mogen God danken voor die talenten.

Het geschenk vieren
Tijdens de Eucharistieviering luisteren we naar Gods Woord en 
proberen we te begrijpen hoe Jezus wil dat we onze speciale talenten 
gebruiken om anderen te helpen.
Veel verschillende mensen dragen aan de Eucharistieviering bij 
met hun bijzondere gaven: de mensen in het koor, de mensen die 
bloemschikken, de schoonmakers, de mensen die voorlezen, etc.
Het brood en de wijn die tijdens de offerande naar het altaar worden 
gebracht zijn gaven die gemaakt zijn  door het talent, de vaardigheid  
en het harde werk van verschillende mensen - de boer, de bakker, de 
druivenplukkers, etc.
Wij mogen ons hierbij aansluiten in de collecte door via een kleine 
bijdrage ook een stukje 'werk' aan God terug te geven als dank voor 
het Geschenk van het leven. Laat uw kind ook zelf een keer wat eigen 
(zak)geld bij de collecte geven.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.

P.S. De volgende bijeenkomst gaat over het Doopsel. 
 Kunt u ervoor zorgen dat uw kind dan zijn/haar doopkaars 
 meeneemt?
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Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Samen met uw kind kunt u de laatste bladzijde van hoofdstuk één 
nog eens lezen. Deze bladzijde eindigt met ‘sla deze bladzijde om.’. 
Voordat jullie de bladzijde omslaan kunt u vragen wat uw kind denkt 
dat dit speciale geschenk zal zijn.
Kijk samen in een spiegel en moedig uw kind aan om te zeggen wat 
het mooi vindt aan zichzelf. Vertel zelf aan uw kind wat u zo speciaal 
aan uw zoon of dochter vindt.

Lees samen in de kinderbijbel het verhaal over de kinderen die bij 
Jezus worden gebracht, dit staat bij Marcus 10,13-16. Dit verhaal laat 
zien hoe bijzonder en belangrijk Jezus de kinderen vindt. 

Het geschenk iedere dag ervaren
De invuloefeningen in het werkboek zijn bedoeld om te ontdekken 
hoe mooi ons lichaam is.
U kunt uw kind helpen om de verschillende gaven te ontdekken. 
Bijvoorbeeld goed kunnen  zien of horen, kunnen  zwaaien, lopen, 
rennen  etc.

Omdat we allemaal mensen zijn, ervaren we ook gevoelens. Door 
deze gevoelens mogen we  iets leren over onszelf, wat ons blij maakt 
of verdrietig. Praat samen met uw kind over de gevoelens die het 
heeft ervaren in verschillende situaties. Waarom was je toen bang of 
blij of eenzaam?

God danken voor het geschenk
Bedenk samen een paar bijzondere gaven en talenten, die uw kind in 
zichzelf heeft ontdekt, om deze te noemen in het gebed.

Dank U, God, voor het geschenk van het leven.
Dank U dat U ons zo wondermooi geschapen hebt.
Dank U voor de verschillende gaven die U ons gegeven heeft.
Dank U voor het geschenk van. (hier kunnen de punten genoemd worden die 
ju11ie bedacht hebben).
God, onze Schepper,
wilt U ons helpen om goed met onze gaven en talenten te zorgen
en wilt U ze gebruiken om deze wereld mooier te maken.
Amen

Vraag uw kind om verschillende manieren te bedenken om te zorgen 
voor dit héél speciale geschenk: namelijk jijzelf.
Bijvoorbeeld: Goed voor je lichaam zorgen. 
Leren om je gevoelens met anderen te delen.
Blij zijn met onze talenten en ermee aan de slag gaan...

Het geschenk delen met anderen
Maak uw kind opmerkzaam hoe het zijn talenten kan delen met 
anderen.
Bijvoorbeeld: Een mooie tekening maken voor opa of oma.
Voorlezen aan een jonger broertje of zusje. 
Samen spelen met een kind dat een beetje alleen lijkt of gepest wordt 
(ook hij of zij is bijzonder). 
Een ouder iemand helpen met het dragen van de boodschappen...



OUDERBLAD 3
www.samueladvies.nl

14

Ouderblad 3:
Het geschenk van 
het Doopsel
Jij hoort erbij!
“In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth
in Galilea en liet  zich in de Jordaan 
door Johannes dopen.” (Marcus 1,9)

In deze bijeenkomst is er gesproken over het heilig Doopsel. Uw kind 
heeft het verhaal over Jezus’ Doop in de Jordaan gehoord. Ook is uw 
kind naar de kerk geweest om de doopvont en alles wat er bij het 
Doopsel hoort te  bekijken.

Achtergrondinformatie over het Doopsel
Het Doopsel is het sacrament dat aan het begin staat van het 
leven als christen. Onze Kerk viert zeven sacramenten (Doopsel, 
Vormsel, Verzoening, Ziekenzalving, Wijding, Huwelijk, Eucharistie). 
Sacramenten zijn genadegaven die steeds gericht zijn op concrete 
levenssituaties. Telkens spreekt Christus er zijn liefde en trouw uit 
en zijn verlossende nabijheid. Jezus wil door ons mensen herkend 
worden en daarom komt Hij ons op menselijke wijze nabij in woord 
en gebaar. Ieder sacrament heeft die twee dimensies van woord 
en gebaar. “Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en 
handelingen), die toegankelijk zijn voor mensen van deze tijd.” (zie 
Katechismus van de Katholieke Kerk). 
Door het sacrament van het Doopsel worden we opgenomen in de 
gemeenschap van de gelovigen, de Kerk. 

 Als we de Eucharistie vieren met onze familie en
 vrienden 

Het geschenk vieren
We komen samen in de Eucharistieviering om God te danken voor 
alle geschenken die we ontvangen hebben, speciaal voor Jezus, de 
gave van Liefde.

Het water en het witte kleed dat gebruikt wordt bij het Doopsel zijn 
tekenen van het nieuwe leven samen met Jezus. De doopkaars die je 
ontvangen hebt is het Licht van Christus. Geef de doopkaars van uw 
kind deze week een speciaal plekje in huis.

In de parochiekerk staat vast ook een doopvont. Jullie zouden hier 
samen eens kunnen gaan kijken, misschien is uw kind hier wel 
gedoopt.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Het geschenk iedere dag ervaren
In dit hoofdstuk richten we ons op onze taak als christen. Uw kind 
zal kennis maken met het idee van de eigen verantwoordelijkheid als 
christen.
Als ouders mogen we beseffen dat kinderen allereerst binnen het 
eigen gezin zullen ervaren wat het inhoudt om als christen te leven.

Bekijk samen nog eens de eerste pagina’s in het hoofdstuk over het 
Doopsel. Hierin staat wat er allemaal gebeurt bij een Doop.
Aan de hand van deze bladzijden kunnen jullie ideeën opdoen om 
samen een hoekje in huis in te richten om in de komende dagen nog 
eens aan dit geschenk van God te denken.
Bijvoorbeeld: Afbeelding Doop Jezus of eigen  doopfoto
 Doopkaars kind (het licht van  Christus)
 Een witte doek (als teken van een nieuw  begin)
Misschien kunnen jullie in deze week eens extra meedoen met de 
dingen die er gebeuren binnen jullie parochie, de gemeenschap waar 
je bij bent gaan horen door je Doopsel.

God danken voor het geschenk
Samen bidden
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
God, onze Vader,
U hebt mij bij mijn naam genoemd en ik hoor bij U.
Dank U dat U mij geroepen hebt om een vriend te zijn van Jezus
door mij het geschenk van het Doopsel te geven.
He1p mij, nu ik mij aan het voorbereiden ben op mijn eerste communie
om Jezus te zien a1s het Licht in ons leven.
En help ons om zijn Licht en Liefde te delen met anderen.
Amen. 

Het geschenk delen met anderen
Vraag aan uw kind of het verschillende manieren kan bedenken om 
het Licht van Christus te delen met anderen.
Bijvoorbeeld: Als we elkaar  vergeven
 Als we elkaar helpen
 Als we iemand troosten die verdriet heeft
 Als we bidden voor de mensen om ons heen

• Uw kind mag ontdekken hoe het Doopsel voor hem of haar het 
begin is van het leven met Jezus, dat het mag horen bij Gods grote 
familie van christenen.

• Uw kind mag begrijpen dat u voor uw kind gekozen heeft om het te 
laten dopen. De voorbereiding op de eerste communie wil uw kind 
helpen om steeds meer zelf keuzes voor Jezus te maken.

• Bekijk samen met uw kind de doopfoto’s en leg uit wat er gebeurt 
bij het Doopsel.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen in de kinderbijbel het verhaal van de Doop van Jezus in 
de Jordaan, dit staat bij Matteüs 3,1-17.
Praat samen over de dag dat uw kind gedoopt werd. Laat de 
doopfoto’s (en/of film) zien. 
Vertel hoe u die dag ervaren hebt. Wie waren er allemaal bij 
aanwezig?
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Ouderblad 4:
Het geschenk van
de Bijbel
Gods Woord is er
voor jou

“Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1,14)

Uw kind heeft in deze bijeenkomst kennis gemaakt met het Woord 
van God, de Bijbel. Er is verteld dat de Bijbel vandaag nog steeds 
belangrijk voor ons is omdat de Bijbel het verhaal vertelt van God die 
ons mensen liefheeft en met  ons meetrekt. Wanneer we luisteren 
naar een Bijbelverhaal, is God ons op een heel bijzondere wijze 
nabij en wil Hij ons iets zeggen. God vraagt ons niet alleen naar zijn 
woorden te luisteren maar er ook naar te handelen.

Achtergrondinformatie
De Bijbel is het grote verhaal van Gods trouw en zorg voor de mensen. 
We noemen de Bijbel Gods Woord, omdat we geloven dat de mensen 
die het geschreven hebben geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. 
Geholpen vanuit diezelfde Heilige Geest lezen en herlezen wij de 
Bijbel. Niet alleen de Bijbel wordt Gods Woord genoemd, ook Jezus 
wordt zo genoemd. Hij is het levende Woord van God onder de  
mensen.

Het geschenk delen met anderen
Jezus vraagt ons niet alleen te luisteren naar zijn woorden, maar ook 
te doen wat ze ons vertellen.
Bedenk samen met uw kind hoe jullie het geschenk van Gods Woord 
kunnen delen met anderen.
Bijvoorbeeld: Bij iemand op bezoek gaan die ziek is.
 Boodschappen doen voor iemand die moeilijk kan  
 lopen.
 Thuis aandacht hebben voor elkaar en bereid zijn 
 elkaar te helpen

Het geschenk vieren
Ook tijdens de Eucharistieviering mogen we luisteren naar Gods 
Woord in de lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Tijdens het 
evangelie gaan we staan, omdat God daarin op een heel bijzondere 
wijze spreekt in en door Jezus.

De preek helpt ons om de lezingen beter te begrijpen en om de 
boodschap te vertalen naar ons dagelijks leven.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Het geschenk iedere dag ervaren
Voordat we verder gaan, is het goed om erover na te denken wat uw 
eigen ervaring is met de Bijbel:

• Wat zijn de herinneringen die u van de Bijbel heeft uit uw 
kindertijd?

• Kent u verhalen die bij u favoriet zijn?
• Wat weet u nog van uw lievelingsverhaal?
• Misschien zijn uw herinneringen met de Bijbel niet erg positief. Als 

dat zo is, weet u dan waarom?

Als u graag wilt dat uw kind het Woord van God ervaart als een 
geschenk, dan zou u dat als volgt kunnen stimuleren. Maak samen 
een hoekje in de kamer met een (kinder) Bijbel, een kaars, een (kruis)
beeld en bloemen. We kunnen onze dankbaarheid voor het geschenk 
van de Bijbel laten zien door Gods Woord serieus te nemen. Dit 
kunnen we doen door erin te lezen,  door ernaar te luisteren (tijdens 
de Eucharistieviering) en door te proberen om Gods  boodschap ook 
in ons dagelijks leven toe te passen. Kies een bijbelverhaal uit en 
bespreek samen na het lezen van een Bijbelverhaal wat je er zelf mee 
kunt doen. Wat zegt God je persoonlijk door dit verhaal?
Door uw voorbeeld leert uw kind hoe het Gods Woord kan liefhebben 
en ernaar kan luisteren.
Probeer elke dag samen een stukje uit de (kinder)Bijbel te lezen aan 
tafel na het eten of voor het slapen gaan.

God danken voor het geschenk
Nadat we een stukje in de Bijbel gelezen hebben, kunnen we God 
danken voor het geschenk van zijn Woord.
Samen bidden
Dank U, God, voor het geschenk van uw Woord.
Jezus, onze Vriend, we luisteren naar uw Woord
en we zijn blij dat we verhalen over U mogen horen. 
Deze verhalen laten ons zien hoeveel God van ons houdt. 
Dank U hiervoor en help ons om van elkaar te houden.
Amen.

• Help uw kind om te zien dat de Bijbel het verhaal is van God en de 
mensen.

• De bijbel is lang geleden geschreven, maar het is nog steeds 
belangrijk voor ons vandaag.

• Help uw kind om dagelijks naar Gods Woord te luisteren door in de    
kinderbijbel te lezen.

• Met uw kind ontdekken dat God op een bijzondere manier bij ons 
is tijdens de Eucharistieviering, wanneer we naar de lezingen uit 
de bijbel luisteren.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de Bijbel
De Bijbel is een heilig boek. Het is Gods Woord voor ieder van ons. 
Het bestaat uit twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe 
Testament. Het Oude Testament vertelt vanaf de Schepping alle 
verhalen van mensen die leefden voor de geboorte van Jezus (zoals 
Noach, Abraham, Mozes, Jozef, Jesaja etc.) Het Nieuwe Testament 
vertelt over het leven van Jezus (in de evangeliën Matteüs, Marcus, 
Lucas en Johannes) en vervolgens over het leven van de jonge kerk na 
de neerdaling van de heilige Geest met Pinksteren.

Lees samen eens het verhaal in de (Kinder)bijbel van de twaalfjarige 
Jezus in de tempel. Dit staat in het evangelie van Lucas 2, 41-52.
Ook Jezus luisterde naar Gods Woord.
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Ouderblad 5:
Het geschenk van 
de Vriendschap
Wie zijn je vrienden?

“Jullie zijn mijn vrienden, als je doet 
wat ik je opdraag. Dit is mijn opdracht 
aan jullie, heb elkaar lief.” (Johannes 15, 14 en 17)

Jezus nodigt ons uit om elkaar lief te hebben, omdat de liefde van God 
komt. Uw kind heeft daarom in deze bijeenkomst mogen horen hoe 
mooi het geschenk van de vriendschap is, waarin deze liefde wordt 
gedeeld. Jezus zelf had ook vrienden. Het verhaal van Zacheus laat 
zien dat Jezus een vriend voor iedereen wil zijn. Uw kind heeft mogen 
ontdekken welke goede eigenschappen hij/zij graag in een vriend zou 
zien en welke goede eigenschappen hij/zij zelf bezit die hem/haar in 
staat stelt een goede vriend te zijn.

• Help uw kind om te ontdekken wat hij of zij belangrijk vindt in 
vriendschap. Wat maakt iemand tot een goede vriend?

• Help uw kind om te zien dat vriendschap een heel bijzonder 
geschenk is en dat het belangrijk is om er goed voor te zorgen.

Het geschenk vieren
Jezus heeft tijdens een maaltijd met zijn vrienden het brood en de 
wijn genomen om het aan ons te geven als zijn Lichaam en zijn 
Bloed.

De Eucharistieviering is een bijeenkomst van de vrienden van Jezus. 
We zijn allemaal geroepen om vrienden te zijn van Jezus. We mogen 
leren hoe we ook vrienden van elkaar kunnen zijn.

Tijdens de vredeswens, vlak voordat we ter Communie gaan, laten 
we aan de mensen rondom ons zien dat we hen als onze vrienden 
beschouwen door hen de vrede te wensen.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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God danken voor het geschenk
Vraag uw kind of het dingen kan bedenken om goed voor het 
geschenk van de vriendschap te zorgen.
Dit kan door:

• tijd voor elkaar vrij te maken om elkaar te ontmoeten. 
• aan je vriend te laten weten dat je blij met hem bent. 
• naar elkaar te luisteren.
• te laten zien dat je bezorgd bent om je vriend wanneer hij of zij 

bedroefd is.

U mag uw kind vertellen dat hij of zij bij de voorbereiding op de 
Eerste H. Communie leert hoe hij/zij een vriend van Jezus kan 
worden.

Samen bidden
Wij danken U, God, voor het geschenk van de vriendschap.
We vinden het fijn om vrienden te hebben.
Mijn beste vriend(in) heet ...
Hij/ zij is mijn vriend(in) omdat ...
Dank U, God, voor mijn vriend.
Jezus, dank U, dat U mijn Vriend wilt zijn.
Amen

Het geschenk delen met anderen
U kunt uw kind uitnodigen om een ‘vriendenboek’ bij te houden. Dit 
boek kan ook helpen om voor die vriend(in) te bidden.
Bedenk samen met uw kind hoe u het geschenk van vriendschap 
kunt delen met anderen.

Bijvoorbeeld: Proberen een vriend(in) te worden van een kind dat 
 geen vrienden heeft.
 Een vriend(in) zijn voor een ouder iemand die 
 eenzaam is.

• Help uw kind om te zien dat Jezus bevriend was met veel 
verschillende mensen. Door zijn liefde en vriendschap zijn er veel 
levens   veranderd.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de Bijbel
Lees samen nog eens in de kinderbijbel het verhaal van de kinderen 
die bij Jezus gebracht worden. Dit staat bij Marcus 10, 13-16. 
Vertel uw kind dat Jezus graag zijn of haar Vriend wil zijn.

Het geschenk iedere dag ervaren
Het is mooi om tijdens deze ontdekkingsreis van het geschenk van de  
vriendschap, er thuis ook speciale aandacht aan te besteden.
Bijvoorbeeld: - Bekijk samen foto’s van familie en vrienden.
 - Vraag uw kind of hij of zij één of twee vrienden bij 
  jullie thuis wil uitnodigen.
 - Is er een oude vriend met wie u (bijna) geen contact 
  meer heeft. Misschien  is dit een goede mogelijkheid 
  om een oude vriendschap te hernieuwen.



OUDERBLAD 6
www.samueladvies.nl

14

Ouderblad 6:
Het geschenk van
de  Vergeving
Het weer goed maken

“Wees barmhartig, zoals jullie Vader
barmhartig is. Oordeel niet over anderen, dan zal God 
niet oordelen over jullie, veroordeel anderen niet en God 
za1 je ook niet veroordelen. Vergeef anderen en God zal je 
ook vergeven.” (Lucas 6, 36-37)

In deze bijeenkomst heeft uw kind mogen horen hoe belangrijk het 
geschenk van de vergeving is. Jezus laat dit zien in het prachtige 
verhaal over de verloren zoon en de liefdevolle vader. 
Net als onze Vader in de hemel barmhartig is, worden ook wij 
opgeroepen barmhartig zijn.

Achtergrondinformatie
In onze kerk hebben we het voorrecht dat er een sacrament is dat ons 
de kans biedt om alles in ons leven weer helemaal goed te maken: 
we noemen dat het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht). 
Het woord ‘boete’ doet denken aan vissers die bij terugkomst na de 
visvangst hun netten ‘boeten’, dat betekent ‘herstellen’. In het woord 
‘verzoening’ zit het woordje ‘zoen’. Je vertelt aan de priester (die 
luistert namens Jezus) waar je in je leven tegen   God en je naaste 
hebt gezondigd. De priester bespreekt hoe je daarmee om kunt gaan 
om de ‘schade’ die anderen ondervonden hebben door jouw gebrek 
aan liefde, te herstellen. De priester bidt dan voor je en in Jezus’ 

Het geschenk delen met anderen
Om iemand te kunnen vergeven is het belangrijk dat uw kind leert 
om dingen te accepteren.
Praat er samen over hoe uw kind het geschenk van de vergeving kan 
delen met anderen.
Bijvoorbeeld: Niet meteen boos worden, eerst rustig  nadenken.
 Proberen om als eerste vergeving te vragen en niet te 
 wachten op de ander.

Het geschenk vieren
Er zijn verschillende momenten in de Eucharistieviering dat we God 
om vergeving vragen.
In het begin bidden we de schuldbelijdenis en het 'Heer ontferm U'.
Dit doen we aan het begin van de viering om met een zuiver hart voor 
God te kunnen staan. Vlak voor de communie bidden we samen het 
Onze Vader. Ook hierin vragen we God om ons  te vergeven, zoals wij 
aan anderen vergeven.
Zoek voor uw kind een gelegenheid om het sacrament van boete 
en verzoening te vieren als voorbereiding op zijn/haar Eerste H. 
Communie. Maak er na afloop een feestje van; het is een feest (met  
traktatie!) waard als we weer 'met een schone lei' verder mogen leven. 
Dit geeft een diepe innerlijke  vreugde.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Naam wordt alles vergeven en dan kun je weer helemaal opnieuw 
beginnen! God omhelst je met zijn grote liefde. Dit sacrament geeft 
een gevoel van bevrijding en vreugde. Het is fijn en belangrijk om 
als voorbereiding op een groot feest, zoals Kerstmis of Pasen of de 
Eerste H. Communie, de priester te vragen om dit speciale sacrament 
te ontvangen. De Kerk nodigt ons uit om tenminste eens per jaar dit 
sacrament te ontvangen.

• Uw kind mag ontdekken hoeveel verhalen Jezus verteld heeft die 
laten zien dat God altijd van ons houdt en ons wil vergeven.

• Uw kind mag weten dat we allemaal - groot en klein - verkeerde 
dingen doen, dit hoort bij ons menszijn. Daarom is het goed om te 
weten dat we ook allemaal vergeving nodig hebben.

• Een ander vergeving schenken of vergeving vragen is niet altijd 
gemakkelijk maar geeft  uiteindelijk wel een gevoel van vreugde en  
opluchting.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen in de kinderbijbel het verhaal van de vie vrienden die 
hun lamme vriend door het dak bij Jezus brachten. Dit staat bij Lucas 
5, 17-26. Deze man werd genezen dankzij de hulp van zijn vrienden 
die alle moeite namen hem bij Jezus te brengen. En Jezus vergeeft 
hem al zijn zonden.

Het geschenk iedere dag ervaren
Het is belangrijk dat uw kind begrijpt wat ‘iemand vergeven’ betekent. 
Het betekent niet dat  wat ze gedaan hebben goed te praten is of dat 
we niet boos zouden mogen zijn. Een ander vergeven betekent dat 
je de persoon ‘vrijzet’ van wat hij/zij jou aan kwaad gedaan heeft. 
Vergeving maakt ons en die ander vrij, zodat het gebeurde niet als 
een last meegenomen wordt in je verdere leven.

Vraag uw kind om op een stuk papier het woord ‘vergeving’ te 
schrijven. Hang dit ergens op en bedenk, gedurende de tijd dat jullie 
over het geschenk van de vergeving nadenken, verschillende woorden 
die ermee te maken hebben.

Wanneer uw kind eens ruzie maakt, praat er dan na afloop samen 
over. Help uw kind om de ander te vergeven en ook zelf vergeving te 
vragen. Bij ruzie zijn er bijna altijd twee schuldigen.

God danken voor het geschenk
Help uw kind om te ontdekken dat we altijd naar God toe kunnen 
gaan voor hulp en om sorry te zeggen - altijd en op elke plaats.
Heel in het bijzonder mogen we Gods vergeving ontvangen in het 
sacrament van boete en verzoening, de biecht.
We mogen het geschenk van de vergeving een speciale plaats in ons 
leven geven, zodat we altijd bereid zijn om iemand te  vergeven.

Samen bidden
God, U heeft ons een heel mooi geschenk gegeven:
het geschenk van de vergeving.
We willen U danken dat U Jezus naar de aarde gezonden heeft
om ons te laten zien 
hoe we dit geschenk kunnen delen met anderen.
Dank U dat wij altijd weer opnieuw mogen beginnen bij U.
Dank U dat U onze barmhartige Vader bent.

Onze Vader...



OUDERBLAD 7
www.samueladvies.nl

Uw kind mocht in deze bijeenkomst horen hoe na de schepping van 
de wereld de mensen zich afkeerden van God (de zondeval). Hierdoor 
kan er geen echte vrede meer zijn. Toch blijft God voor ons zorgen. Hij 
belooft dat er opnieuw vrede zal komen. God zendt ons een verlosser, 
Jezus. Jezus, de Vredevorst, brengt ons deze nieuwe vrede diep in ons 
hart.

• Bespreek samen waar je allemaal aan denkt bij het woord    
‘vrede’.

• Help uw kind om te ontdekken welke situaties naar vrede toe 
leiden en welke niet.

• Stimuleer en motiveer uw kind om een ‘vredestichter’ te zijn.

Het geschenk vieren
Er zijn in de Eucharistieviering verschillende momenten waar we 
bidden om vrede.

Een bijzonder moment is de vredewens. We worden uitgenodigd om 
elkaar de vrede te wensen. We geven elkaar een hand en zeggen ‘De 
vrede van Christus zij met je’.

Vraag uw kind om een gebedje voor vrede mee te nemen naar de H. 
Mis. Aan het eind van de voorbede, wanneer we uitgenodigd worden 
om een  moment in stilte te bidden, kan uw kind in stilte voor 
zichzelf dit gebedje bidden.

Aan het eind van de H. Mis zegent de priester ons en zegt ‘Gaat 
dan allen heen in vrede’. We mogen de vrede die we van God in de 
Eucharistieviering ontvangen hebben, doorgeven aan de wereld om 
ons heen.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Ouderblad 7:
Het geschenk van 
de Vrede
Bewaar de vrede

“Zalig die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden.” (Matteüs 5, 9)
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God danken voor het geschenk
Ga samen de natuur in, bijvoorbeeld het bos of een park, en luister 
naar de stilte en de vrede die er is in de natuur.
Elke keer dat we iets doen voor de vrede, danken we God door onze 
daden.

Samen bidden
Elke keer wanneer we zien dat er ergens geen vrede is, bijvoorbeeld 
op televisie, kunnen we bidden voor vrede.

Jezus, 
U heeft tegen uw vrienden gezegd:
“Mijn vrede laat ik jullie,
mijn vrede geef ik jullie.”
Dank U voor het geschenk van de vrede. 
Wilt U ons helpen om vredestichters te zijn?
Ik wil speciaal bidden voor...
Amen

Het geschenk delen met anderen
Nodig uw kind uit om een poster te maken met het woord VREDE 
erop. Deze kan voor het raam hangen zodat iedereen hem kan zien. 
Of misschien mag de poster wel bij de bibliotheek of op school 
hangen.
U kunt uw kind aanmoedigen om de poster samen met een vriend(in) 
te maken.

Als ouders van de eerste communicanten kunnen jullie misschien 
een sponsorloop organiseren, waarvan de opbrengst naar een 
organisatie gaat die ergens vrede probeert te brengen.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen in de kinderbijbel het verhaal van Jezus’ geboorte zoals 
het staat geschreven bij Lucas, hoofdstuk 2, 1-21. Toen Jezus geboren 
werd verscheen er een engel aan de herders in het veld. De herders 
hoorden dat ze niet bang hoefden te zijn, want de engel verkondigde 
een vreugdevolle boodschap. Jezus, de redder, was geboren. Een koor 
van engelen zingen dan: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede 
onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”

Het geschenk iedere dag ervaren
Jezus vraagt ons om de wereld in te gaan en zijn liefde en vrede te 
brengen naar alle mensen.
De beste plaats om te beginnen als vredestichter is bij de mensen 
dicht om ons heen.

Praat samen eens over de vragen:
Heb ik mijn vrienden wel eens geholpen om het weer goed te maken 
na een ruzie?
Heb ik mee geroddeld als er onaardige dingen over andere mensen 
worden gezegd?
Heb ik wel eens geprobeerd om aardig te zijn voor iemand die niet 
aardig voor mij is?
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Er zijn veel dingen die ons vreugde geven. Denk alleen al aan de lente. 
De vreugde helpt ons  om te kunnen genieten van het leven. We mogen 
het leven vieren. In de kerk is Pasen de dag  van de grootste vreugde, 
het grootste feest. We vieren dan dat God sterker is dan de dood; Jezus 
is gestorven, maar Hij leeft weer en is altijd bij ons. In deze bijeenkomst 
heeft uw kind het verhaal gehoord over het dochtertje van Jaïrus. Ze is 
ziek en sterft, maar Jezus doet haar weer  opstaan tot nieuw leven.

• Ontdek samen met uw kind de vele mogelijkheden die we hebben 
om het leven te vieren.

• Bespreek met uw kind wat hem/haar blij maakt en hoe uw kind dit 
kan delen met anderen.

• Help uw kind om te begrijpen dat het vreugdevolle Paasverhaal 
centraal staat in ons geloof.

Het geschenk vieren
Tijdens de Eucharistieviering mogen we God danken voor alle 
geschenken die Hij ons gegeven heeft en we mogen God laten weten 
hoe blij we ermee zijn. 

We laten onze dankbaarheid zien tijdens het zingen van het Gloria en 
tijdens het grote dankgebed, het eucharistisch gebed.

We mogen God ook vragen om kracht voor de moeilijke dingen in ons 
leven, zodat we in staat zullen zijn om de vreugde van het leven te 
ervaren en door te geven.

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistieviering.
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Ouderblad 8:
Het geschenk van
de Vreugde 
en het leven
Wat maakt jou blij?

“Dit zeg Ik jullie, opdat mijn vreugde in jullie moge zijn 
en jullie vreugde volkomen moge worden.”
(Johannes 15, 11)
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Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Bekijk samen de plaatjes in het werkboek over Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Zoek de bijbehorende verhalen in 
de kinderbijbel op en lees er dagelijks iets van voor.

Het geschenk iedere dag ervaren
Elke dag zijn er momenten om blij te zijn en van het leven te 
genieten. 
Help uw kind om deze momenten te benoemen.

Misschien kunnen jullie bij het avondeten even de tijd nemen om 
iedereen iets te laten vertellen dat hem/haar die dag blij gemaakt   
heeft.

Bekijk samen foto’s en laat uw kind de blijde foto’s uitkiezen. Wat 
werd er toen gevierd? Dit is ook een mooi moment om samen iets 
leuks te doen, waar jullie allemaal blij van worden.
Bijv. samen een spelletje doen of een ijsje eten, naar de dierentuin 
gaan enz.

God danken voor het geschenk
We kunnen God danken voor het geschenk van de vreugde door 
ook werkelijk blij te zijn met de mooie dingen die er gebeuren. Deze 
vreugdevolle gebeurtenissen mogen we herinneren en doorvertellen. 

Wanneer jullie een houten kruis in huis hebben dan zou het mooi 
kunnen zijn om dit op een centrale plek neer te zetten en het te 
versieren met bloemen, papieren vlinders etc. als teken van nieuw 
leven. Het laat ons zien dat Jezus aan het kruis gestorven is, maar dat 
zijn dood niet het einde was. Hij leeft!

Samen bidden
Dank U, God,
voor het geschenk van de vreugde. 
We weten dat U van ons houdt 
en graag wilt dat we gelukkig zijn.
Dank U voor de mensen
die hun blijdschap met ons delen.
Dank U, Jezus, dat U altijd bij ons bent
en dat U ons heeft laten zien hoe we gelukkig kunnen worden.
Amen.

Het geschenk delen met anderen
Vraag uw kind hoe hij/zij het geschenk van de vreugde kan delen met 
anderen. 
Bijv. een eenzaam persoon bezoeken of iemand die ziek   is.

Familie en vrienden uitnodigen om verjaardagen en feesten samen te 
vieren, is een simpele manier om de vreugde te delen met anderen.

Misschien is er een plaatselijk project, dat u zou kunnen steunen, om 
mensen die arm zijn blij te maken.
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Ouderblad 9:
Gods Grootste
Geschenk
Jezus in de
Heilige Eucharistie

“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is 
neergedaald. Als iemand van dat brood eet, zal hij leven 
in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn 
vlees dat Ik zal opofferen voor het leven van de wereld.”
(Johannes 6, 51)

Het Grootste Geschenk dat God ons wil geven is Jezus zelf in de  
Eucharistie. 
Uw kind heeft gehoord hoe Jezus zichzelf aan ons geeft bij het laatste 
avondmaal onder de gedaante van brood en wijn. Elke keer wanneer 
wij samen komen in de kerk om de H. Eucharistie te vieren doen 
we  wat Jezus ons toen heeft voorgedaan en geloven we dat Hij ook 
werkelijk bij ons is. Wanneer we ter Communie gaan, mogen we Jezus  
zelf ontvangen. Daarom spreken we over de Heilige Communie en 
gaan we er met respect mee om.

Het geschenk delen met anderen
Besteed deze week eens extra aandacht aan het samen maaltijd 
vieren. Vraag uw kind om de tafel op een avond extra gezellig te 
dekken met een bloemetje, kaarsen en leuke servetten. Neem de tijd 
om van de maaltijd en het samenzijn te genieten.

Het geschenk vieren
Probeer als gezin zoveel mogelijk deel te nemen aan de vieringen van 
de Goede Week en Pasen.

Heeft u de noveen al ontvangen om negen dagen voor het 
Communiefeest iedere dag samen met uw kind te bidden?
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Help uw kind om te ontdekken wat er allemaal nodig is om een 
maaltijd te bereiden. 
Bijv. boodschappen doen, koken, tafel dekken enz. Dit gebeurt ook 
tijdens de H. Mis. 

God danken voor het geschenk
We kunnen God danken voor het geschenk van Jezus door te leven 
zoals Jezus ons geleerd heeft. We mogen denken aan de woorden: 
"Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad."

Vraag uw kind of hij/zij manieren kan bedenken waarop hij/zij kan 
laten zien dat hij/zij een vriend en volgeling van Jezus is.
Uw voorbeeld heeft grote invloed op wat uw kind zal verstaan onder 
christen-zijn. Vertel aan uw kind hoe u probeert in het dagelijkse 
leven te laten zien dat u een christen bent.

Samen bidden
God, onze Schepper,
binnenkort zal ..... zijn/haar Eerste Heilige Communie doen.
Wilt U er een blijde dag van maken
voor ons gezin, onze familie en vrienden.

Dank U voor alle mooie geschenken
die U aan ons gegeven hebt.
Dank U heel speciaal voor het Grootste Geschenk
Jezus, uw gave van Liefde.

We bidden dat ...
zal begrijpen wat het betekent om een vriend van Jezus te zijn
wanneer hij/zij Jezus ontvangt, het brood des levens.
Amen.

• Help uw kind om te begrijpen dat het bij de communie Gods 
Grootste Geschenk ontvangt, Jezus zelf.

• Bespreek met uw kind hoe we met respect de H. Communie 
ontvangen.

Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen in de kinderbijbel nog eens het verhaal over het laatste 
avondmaal van Jezus 
{Lucas 22, 7-34). 
Jezus wil graag bij ons komen om maaltijd met ons te houden.
Hij wil graag zichzelf aan ons geven.

Het geschenk iedere dag ervaren
Gods Grootste Geschenk is Jezus in de H. Eucharistie. Wat betekent dit 
voor ons leven? Welke plaats heeft Jezus en welke plaats heeft voor 
ons de viering van de H. Eucharistie?

Vraag aan uw kind wat hij/zij weet van Jezus. Zijn er verhalen over 
Jezus die hij/zij kan vertellen? Wat voor persoon was Jezus? Is Hij 
iemand met wie we kunnen praten? Is Hij een vriend?
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Jezus is gestorven op het kruis maar door zijn opstanding uit de dood 
heeft Hij laten zien dat Hij leeft. Het verhaal van de Emmaüsgangers 
vertelt dat Jezus zichzelf geeft tijdens de maaltijd, net als bij het 
Laatste Avondmaal. Alleen verdwijnt Hij nu plotseling uit hun zicht. 
Jezus blijft bij ons in de H. Eucharistie, ook al kunnen wij Hem niet  
zien.

• Uw kind mag nu bijna Jezus gaan ontvangen in de H. Eucharistie. 
Help uw kind het bijzondere van deze ontmoeting een beetje te 
beseffen. Help uw kind ook met een goede voorbereiding op deze 
grote dag.
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Ouderblad 10:
Een blijvend 
geschenk
Jezus wil 
bij je blijven

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

Help uw kind om de komende weken de laatste bladzijdes van 
het werkboek in te vullen. Ondersteun uw kind om dagelijks in de 
kinderbijbel te lezen en neem tijd om samen te bidden. Dan kan hij/
zij Jezus steeds meer leren kennen en leven zoals Hij dat vraagt.
Nu mag uw kind ook verder groeien binnen de vierende gemeenschap 
van christenen. 
In de Eucharistieviering komt Jezus op een bijzondere manier bij ons 
door zijn Woord en in de Communie. 
Kijk eens wat uw parochie allemaal te bieden heeft voor uw kind; 
kinderwoorddienst, kindercatechese, kinderkoor, misdienaar...?
Waar zou u bij kunnen aansluiten?

Samen bidden
God, onze Schepper,
dank U voor Jezus 
die ons verteld heeft over uw Liefde.
Dank U voor Jezus, die zich aan ons geeft in de Heilige Communie.

Nu mogen we denken 
hoe we uw Liefde kunnen delen 
met de hongerigen, de dorstigen,
de vreemdelingen, de zieken, 
de eenzamen, de gevangenen en de daklozen.

Ons geschenk aan God zal zijn 
om te proberen te leven zoals Jezus geleefd heeft, 
en lief te hebben zoals Jezus heeft liefgehad.
Amen

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse 
Eucharistievieringen. 



Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen, 
invullen en inkleuren.

Het geschenk in de  Bijbel
Lees samen in de kinderbijbel een van de verhalen die vertellen over 
de verrijzenis van Jezus en hoe Hij zich aan een aantal vrouwen en 
leerlingen liet zien.

Het geschenk iedere dag ervaren

God danken voor het geschenk
Wanneer u met uw kind in de kerk bent, wijs dan nog even op het 
tabernakel en het  godslampje. In het tabernakel worden de H. 
Hosties bewaard, die overblijven na een viering. 
Wij geloven dat Jezus daar aanwezig is en daarom knielen we voor 
het tabernakel. Het brandende godslampje is voor ons een teken: 
Jezus is er en Hij wacht op je. Hij wil bij je blijven.

Samen bidden
Probeer iedere dag voor het eten God te danken dat Hij ons zoveel 
goede gaven schenkt.

Het geschenk delen met anderen
Help uw kind om het werkboek mooi af te maken en in te kleuren, 
zodat op de dag van de Eerste H. Communie iedereen erin kan kijken 
en zijn handtekening erin kan zetten.

Het geschenk vieren
Nu mag uw kind binnenkort Jezus zelf gaan ontvangen in zijn/haar 
Eerste H. Communie.
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Dit laatste hoofdstuk is een uitnodiging om de geschenken die God 
ons geeft, niet alleen te ontvangen. Uw kind wordt uitgedaagd om zelf 
een antwoord te gaan geven. Wat is het geschenk dat uw kind zelf 
aan God kan aanbieden?

Gefeliciteerd!
Als u dit hoofdstuk bereikt hebt, dan heeft uw kind zijn/haar Eerste 
H. Communie gedaan. Hopelijk is het een mooi feest geweest. Dit 
hoofdstuk is geen eindpunt maar een begin van een nieuwe periode. 
Help uw kind om verder te groeien na deze eerste bijzondere   
ontmoeting met Jezus.

Ouderblad 11:
Ons geschenk
aan God
Wat is jouw
antwoord?

“Trek erop uit en maak alle volken 
tot mijn leerlingen...
Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen.
Luister goed: Ik  ben altijd bij jullie.”
(zie Matteüs 28, 19-20)
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