3YHIVFPEHIR

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

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).

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

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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7EQIRZEXXMRK (Genesis 1,27)

Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
-RHI^IFMNIIROSQWXLIFFIRHIOMRHIVIRQSKIRLSVIRHEXSSO^MN^IPJHSSV+SHKIWGLETIR
Eucharistieviering.
^MNR

7EQIRZEXXMRK
7EQIRZEXXMRK
+SHKIIJXEERHIQIRWIRLIXPIZIRIR^IKXXIKIRMIHIVZERSRWu.MNFIRXZSSVQMNFMN^SRHIV
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3YHIVFP
)IRLÍÍPWTIGMEEPKIWGLIROZER+SH
3YHIVFPEH
Een
héél speciaal
.MNFIRXIIRTEVIPMR+SHWLERH
3YHIVFPEH
)IRLÍÍPWTIGMEEPKIWGLIROZER+SH
geschenk
van God
)IRLÍÍPWTIGMEEPKIWGLIROZER+SH
.MNFIRXIIRTEVIPMR+SHWLERH
Jij
bent een parel
.MNFIRXIIRTEVIPMR+SHWLERH
in Gods hand!

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.
w)R+SHWGLMITHIQIRWEPW^MNRFIIPHEPWLIXFIIPH
Het brood en de wijn die tijdens de offerande naar het altaar worden
ZER+SHWGLMIT,MNLIR
gebracht zijn gaven die gemaakt zijn door het talent, de vaardigheid
1ERIRZVSY[WGLMIT,MNLIRx
+IRIWMW
en het harde werk van verschillende mensen - de boer,
de bakker, de
w)R+SHWGLMITHIQIRWEPW^MNRFIIPHEPWLIXFIIPH
druivenplukkers, etc.
w)R+SHWGLMITHIQIRWEPW^MNRFIIPHEPWLIXFIIPH
ZER+SHWGLMIT,MNLIR
Wij mogen ons hierbij aansluiten in de collecte door via een kleine
ZER+SHWGLMIT,MNLIR
1ERIRZVSY[WGLMIT,MNLIRx
“En
God schiep de mens als zijn beeld,+IRIWMW
als het beeld
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
1ERIRZVSY[WGLMIT,MNLIRx
+IRIWMW
van
God schiep Hij hen. Man en vrouw
schiep Hij hen.”
(zak)geld bij de collecte geven.

-RHI^IFMNIIROSQWXLIFFIRHIOMRHIVIRQSKIRLSVIRHEXSSO^MN^IPJHSSV+SH
-OLSYHZERNI^SEPWNIFIRXv-IHIVOMRHMWuIIRTEVIPMR+SHWLERHv
P.S. De volgende bijeenkomst gaat over het Doopsel.
In^MNR
deze bijeenkomst hebben de kinderen mogen horen dat ook zijzelf
-RHI^IFMNIIROSQWXLIFFIRHIOMRHIVIRQSKIRLSVIRHEXSSO^MN^IPJHSSV+SH
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind dan zijn/haar doopkaars
door
God geschapen zijn.
+SHKIIJXEERHIQIRWIRLIXPIZIRIR^IKXXIKIRMIHIVZERSRWu.MNFIRXZSSVQ
^MNR
meeneemt?
God
geeft
aan de mensen het leven en zegt tegen ieder van ons: ‘Jij
-OLSYHZERNI^SEPWNIFIRXv-IHIVOMRHMWuIIRTEVIPMR+SHWLERHv
+SHKIIJXEERHIQIRWIRLIXPIZIRIR^IKXXIKIRMIHIVZERSRWu.MNFIRXZSSVQ
bent voor mij bijzonder, Ik houd van je zoals je bent’. Ieder kind is
-OLSYHZERNI^SEPWNIFIRXv-IHIVOMRHMWuIIRTEVIPMR+SHWLERHv
‘een
parel in Gods hand’.

/IVRFSSHWGLET

 ,IPTY[OMRHSQ^MGL^IPJXI^MIREPWIIRYRMIOKIWGLIROHSSVIIRTSWMXMIJ^IPJFIIPHXI
 SRX[MOOIPIR
 ,IPTY[OMRHSQHIZIVWGLMPPIRHIXEPIRXIRXISRXHIOOIRHMILMN^MNLIIJXIR^IXIRHMIRWXI
 ZERERHIVIRXIKIFVYMOIR  ,IPTY[OMRHSQ^MGL^IPJXI^MIREPWIIRYRMIOKIWGLIROHSSVIIRTSWMXMIJ^I
  SRX[MOOIPIR
,IPTY[OMRHSQ^MGL^IPJXI^MIREPWIIRYRMIOKIWGLIROHSSVIIRTSWMXMIJ^I
 ;IQSKIR+SHHEROIRZSSVHMIXEPIRXIR
• Help
uw kind om zichzelf te zien als een uniek geschenk door een
 SRX[MOOIPIR
,IPTY[OMRHSQHIZIVWGLMPPIRHIXEPIRXIRXISRXHIOOIRHMILMN^MNLIIJXIR
positief
zelfbeeld te ontwikkelen.
  ZERERHIVIRXIKIFVYMOIR
,IPTY[OMRHSQHIZIVWGLMPPIRHIXEPIRXIRXISRXHIOOIRHMILMN^MNLIIJXIR
• Help
uw kind om de verschillende talenten te ontdekken die hij/zij
 ZERERHIVIRXIKIFVYMOIR
;IQSKIR+SHHEROIRZSSVHMIXEPIRXIR
heeft
en ze ten dienste van anderen te gebruiken.
 ;IQSKIR+SHHEROIRZSSVHMIXEPIRXIR

/IVRFSSHWGLET
/IVRFSSHWGLET

7EQIRHSIR

• We mogen God danken voor die talenten.
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
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,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVI
7EQIRQIXY[OMRHOYRXYHIPEEXWXIFPEH^MNHIZERLSSJHWXYOÍÍRRSKIIRWPI^IR(I^I
1
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVI
FPEH^MNHIIMRHMKXQIXuWPEHI^IFPEH^MNHISQiv:SSVHEXNYPPMIHIFPEH^MNHISQWPEEROYRXY
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
ZVEKIR[EXY[OMRHHIROXHEXHMXWTIGMEPIKIWGLIRO^EP^MNR
7EQIRQIXY[OMRHOYRXYHIPEEXWXIFPEH^MNHIZERLSSJHWXYOÍÍRRSKIIRWPI^
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
/MNOWEQIRMRLIXWTMIKIPXNIIRQSIHMKY[OMRHEERSQXI^IKKIR[EXLIXQSSMZMRHXEER

 ,IPTY[OMRHSQ^MGL^IPJXI^MIREPWIIRYRMIOKIWGLIROHSSVIIRTSWMXMIJ^IPJFIIPHXI
 SRX[MOOIPIR
 ,IPTY[OMRHSQHIZIVWGLMPPIRHIXEPIRXIRXISRXHIOOIRHMILMN^MNLIIJXIR^IXIRHMIRWXI
 ZERERHIVIRXIKIFVYMOIR
 ;IQSKIR+SHHEROIRZSSVHMIXEPIRXIR
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.

7EQIRHSIR

,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
Dank U, God, voor het geschenk van het leven.
Dank U dat U ons zo wondermooi geschapen hebt.
Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
Dank U voor de verschillende gaven die U ons gegeven heeft.
invullen
en inkleuren.
Dank U voor het geschenk van. (hier kunnen de punten genoemd worden die
7EQIRQIXY[OMRHOYRXYHIPEEXWXIFPEH^MNHIZERLSSJHWXYOÍÍRRSKIIRWPI^IR(I^I
ju11ie bedacht hebben).
Het
geschenk in de Bijbel
FPEH^MNHIIMRHMKXQIXuWPEHI^IFPEH^MNHISQiv:SSVHEXNYPPMIHIFPEH^MNHISQWPEEROYRXY
God, onze Schepper,
Samen
met uw kind kunt u de laatste bladzijde van hoofdstuk één
ZVEKIR[EXY[OMRHHIROXHEXHMXWTIGMEPIKIWGLIRO^EP^MNR
wilt U ons helpen om goed met onze gaven en talenten te zorgen
nog
eens
lezen.
Deze
bladzijde
eindigt
met
‘sla
deze
bladzijde
om.’.
/MNOWEQIRMRLIXWTMIKIPXNIIRQSIHMKY[OMRHEERSQXI^IKKIR[EXLIXQSSMZMRHXEER
en wilt U ze gebruiken om deze wereld mooier te maken.
Voordat
jullie
de
bladzijde
omslaan
kunt
u
vragen
wat
uw
kind
denkt
^MGL^IPJ:IVXIP^IPJEERY[OMRH[EXY^SWTIGMEEPEERY[^SSRSJHSGLXIVZMRHX
Amen
dat dit speciale geschenk zal zijn.
Kijk samen in een spiegel en moedig uw kind aan om te zeggen wat
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPSZIVHIOMRHIVIRHMIFMN.I^YW[SVHIRKIFVEGLXHMX
Vraag uw kind om verschillende manieren te bedenken om te zorgen
het mooi vindt aan zichzelf. Vertel zelf aan uw kind wat u zo speciaal
WXEEXFMN1EVGYW(MXZIVLEEPPEEX^MIRLSIFMN^SRHIVIRFIPERKVMNO.I^YWHIOMRHIVIR
voor dit héél speciale geschenk: namelijk jijzelf.
aan
uw zoon of dochter vindt.
ZMRHX
Bijvoorbeeld: Goed voor je lichaam zorgen.
Leren om je gevoelens met anderen te delen.
Lees samen in de kinderbijbel het verhaal over de kinderen die bij
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
Blij zijn met onze talenten en ermee aan de slag gaan...
Jezus
worden gebracht, dit staat bij Marcus 10,13-16. Dit verhaal laat
(IMRZYPSIJIRMRKIRMRLIX[IVOFSIO^MNRFIHSIPHSQXISRXHIOOIRLSIQSSMSRWPMGLEEQMW
zien
hoe bijzonder en belangrijk Jezus de kinderen vindt.
Het geschenk delen met anderen
9OYRXY[OMRHLIPTIRSQHIZIVWGLMPPIRHIKEZIRXISRXHIOOIR&MNZSSVFIIPHKSIHOYRRIR
Maak uw kind opmerkzaam hoe het zijn talenten kan delen met
Het
geschenk iedere dag ervaren
^MIRSJLSVIROYRRIR^[EEMIRPSTIRVIRRIRIXG
anderen.
De invuloefeningen in het werkboek zijn bedoeld om te ontdekken
Bijvoorbeeld: Een mooie tekening maken voor opa of oma.
hoe mooi ons lichaam is.
Voorlezen aan een jonger broertje of zusje.
U kunt uw kind helpen om de verschillende gaven te ontdekken.
Samen spelen met een kind dat een beetje alleen lijkt of gepest wordt
Bijvoorbeeld goed kunnen zien of horen, kunnen
zwaaien,
lopen,
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
rennen etc.
(ook hij of zij is bijzonder).
Een ouder iemand helpen met het dragen van de boodschappen...
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?
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3YHIVFPEH Ouderblad 3:
3YHIVFPEH
,IXKIWGLIROZERLIX(SSTWIP
Het
geschenk van
,IXKIWGLIROZERLIX(SSTWIP
Het geschenk vieren
.MNLSSVXIVFMN
We komen samen in de Eucharistieviering om God te danken voor
het
Doopsel
.MNLSSVXIVFMN
alle geschenken die we ontvangen hebben, speciaal voor Jezus, de
gave van Liefde.
Jij hoort erbij!
w-RHMIXMNHZIVXVSO.I^YWYMX2E^EVIXL
Als we de Eucharistie vieren met onze familie en
vrienden

w-RHMIXMNHZIVXVSO.I^YWYMX2E^EVIXL
Het water en het witte kleed dat gebruikt wordt bij MR+EPMPIEIRPMIX^MGLMRHI.SVHEER
het Doopsel zijn
“In
die tijd vertrok Jezus uit Nazareth
tekenen van het nieuwe leven samen met Jezus. DeHSSV.SLERRIWHSTIRx
doopkaars die je
MR+EPMPIEIRPMIX^MGLMRHI.SVHEER
1EVGYW
ontvangen hebt is het Licht van Christus. Geef de doopkaars van uw
in
Galilea en liet zich in de1EVGYW
Jordaan
HSSV.SLERRIWHSTIRx
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.

7EQIRZEXXMRK

7EQIRZEXXMRK
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door Johannes dopen.” (Marcus 1,9)

-RHI^IFMNIIROSQWXMWIVKIWTVSOIRSZIVLIX(SSTWIP9[OMRHLIIJXLIXZIVLEEPSZIV.I^YWv
-RHI^IFMNIIROSQWXMWIVKIWTVSOIRSZIVLIX(SSTWIP9[OMRHLIIJXLIXZIVLEE
(SSTMRHI.SVHEERKILSSVH3SOMWY[OMRHREEVHIOIVOKI[IIWXSQHIHSSTZSRXIREPPIW
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
In deze bijeenkomst is er gesproken over het heilig Doopsel. Uw kind
(SSTMRHI.SVHEERKILSSVH3SOMWY[OMRHREEVHIOIVOKI[IIWXSQHIHSSTZ
[EXIVFMNLIX(SSTWIPLSSVXXIFIOMNOIR
Eucharistieviering.
heeft het verhaal over Jezus’ Doop in de Jordaan gehoord. Ook is uw
[EXIVFMNLIX(SSTWIPLSSVXXIFIOMNOIR
kind naar de kerk geweest om de doopvont en alles wat er bij het
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMISZIVLIX(SSTWIP
Doopsel hoort te bekijken.
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMISZIVLIX(SSTWIP
,IX(SSTWIPMWLIXWEGVEQIRXHEXEERLIXFIKMRWXEEXZERLIXPIZIREPWGLVMWXIR3R^I/IVO
,IX(SSTWIPMWLIXWEGVEQIRXHEXEERLIXFIKMRWXEEXZERLIXPIZIREPWGLVMWXIR
ZMIVX^IZIRWEGVEQIRXIR (SSTWIP:SVQWIP:IV^SIRMRK>MIOIR^EPZMRK;MNHMRK,Y[IPMNO
Achtergrondinformatie over het Doopsel
ZMIVX^IZIRWEGVEQIRXIR
)YGLEVMWXMI 7EGVEQIRXIR^MNRKIREHIKEZIRHMIWXIIHWKIVMGLX^MNRSTGSRGVIXIPIZIRW
Het
Doopsel is het sacrament(SSTWIP:SVQWIP:IV^SIRMRK>MIOIR^EPZMRK;MNHMRK
dat aan het begin staat van het
)YGLEVMWXMI
7EGVEQIRXIR^MNRKIREHIKEZIRHMIWXIIHWKIVMGLX^MNRSTGSRGVIXI
leven
als christen.
Onze Kerk viert zeven sacramenten (Doopsel,
WMXYEXMIW8IPOIRWWTVIIOX'LVMWXYWIV^MNRPMIJHIIRXVSY[YMXIR^MNRZIVPSWWIRHIREFMNLIMH
Vormsel,
Verzoening, Ziekenzalving, Wijding, Huwelijk, Eucharistie).
WMXYEXMIW8IPOIRWWTVIIOX'LVMWXYWIV^MNRPMIJHIIRXVSY[YMXIR^MNRZIVPSWWIRHI
.I^YW[MPHSSVSRWQIRWIRLIVOIRH[SVHIRIRHEEVSQOSQX,MNSRWSTQIRWIPMNOI[MN^I
Sacramenten
zijn genadegaven die steeds gericht zijn op concrete
.I^YW[MPHSSVSRWQIRWIRLIVOIRH[SVHIRIRHEEVSQOSQX,MNSRWSTQIRWIP
REFMNMR[SSVHIRKIFEEV-IHIVWEGVEQIRXLIIJXHMIX[IIHMQIRWMIWZER[SSVHIRKIFEEV
levenssituaties.
Telkens spreekt ChristusHMIXSIKEROIPMNO^MNRZSSV
er zijn liefde en trouw uit
REFMNMR[SSVHIRKIFEEV-IHIVWEGVEQIRXLIIJXHMIX[IIHMQIRWMIWZER[SSVH
w7EGVEQIRXIR^MNR^MRXYMKPMNOIXIOIRIR [SSVHIRIRLERHIPMRKIR
en
zijn
verlossende
nabijheid.
Jezus
wil
door
ons mensen herkend
w7EGVEQIRXIR^MNR^MRXYMKPMNOIXIOIRIR
[SSVHIRIRLERHIPMRKIR
HMIXSIKEROI
QIRWIRZERHI^IXMNHx ^MI/EXIGLMWQYWZERHI/EXLSPMIOI/IVO

worden
en
daarom
komt
Hij
ons
op
menselijke
wijze nabij in woord 
QIRWIRZERHI^IXMNHx ^MI/EXIGLMWQYWZERHI/EXLSPMIOI/IVO
(SSVLIXWEGVEQIRXZERLIX(SSTWIP[SVHIR[ISTKIRSQIRMRHIKIQIIRWGLETZERHI
en gebaar. Ieder sacrament heeft die twee dimensies van woord
(SSVLIXWEGVEQIRXZERLIX(SSTWIP[SVHIR[ISTKIRSQIRMRHIKIQIIRWGLET
KIPSZMKIRHI/IVO
en gebaar. “Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en
KIPSZMKIRHI/IVO
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.

/IVRFSSHWGLET
/IVRFSSHWGLET

 9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSILIX(SSTWIPZSSVLIQSJLEEVLIXFIKMRMWZERLIXPIZIRQIX

 9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSILIX(SSTWIPZSSVLIQSJLEEVLIXFIKMRMWZERL
 .I^YWHEXLIXQEKLSVIRFMN+SHWKVSXIJEQMPMIZERGLVMWXIRIR
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 .I^YWHEXLIXQEKLSVIRFMN+SHWKVSXIJEQMPMIZERGLVMWXIRIR
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 9[OMRHQEKFIKVMNTIRHEXYZSSVY[OMRHKIOS^IRLIIJXSQLIXXIPEXIRHST
 FIVIMHMRKSTHIIIVWXIGSQQYRMI[MPY[OMRHLIPTIRSQWXIIHWQIIV^IPJOIY^IWZSSV
1
 FIVIMHMRKSTHIIIVWXIGSQQYRMI[MPY[OMRHLIPTIRSQWXIIHWQIIV^IPJOIY
 .I^YWXIQEOIR
 .I^YWXIQEOIR
 &IOMNOWEQIRQIXY[OMRHHIHSSTJSXSvWIRPIKYMX[EXIVKIFIYVXFMNLIX(SSTWIP
 &IOMNOWEQIRQIXY[OMRHHIHSSTJSXSvWIRPIKYMX[EXIVKIFIYVXFMNLIX(SS

ZMIVX^IZIRWEGVEQIRXIR
(SSTWIP:SVQWIP:IV^SIRMRK>MIOIR^EPZMRK;MNHMRK,Y[IPMNO
.I^YW[MPHSSVSRWQIRWIRLIVOIRH[SVHIRIRHEEVSQOSQX,MNSRWSTQIRWIPMNOI[MN^I
REFMNMR[SSVHIRKIFEEV-IHIVWEGVEQIRXLIIJXHMIX[IIHMQIRWMIWZER[SSVHIRKIFEEV
)YGLEVMWXMI
7EGVEQIRXIR^MNRKIREHIKEZIRHMIWXIIHWKIVMGLX^MNRSTGSRGVIXIPIZIRW
w7EGVEQIRXIR^MNR^MRXYMKPMNOIXIOIRIR [SSVHIRIRLERHIPMRKIR HMIXSIKEROIPMNO^MNRZSSV
WMXYEXMIW8IPOIRWWTVIIOX'LVMWXYWIV^MNRPMIJHIIRXVSY[YMXIR^MNRZIVPSWWIRHIREFMNLIMH
QIRWIRZERHI^IXMNHx
^MI/EXIGLMWQYWZERHI/EXLSPMIOI/IVO 
.I^YW[MPHSSVSRWQIRWIRLIVOIRH[SVHIRIRHEEVSQOSQX,MNSRWSTQIRWIPMNOI[MN^I
REFMNMR[SSVHIRKIFEEV-IHIVWEGVEQIRXLIIJXHMIX[IIHMQIRWMIWZER[SSVHIRKIFEEV
(SSVLIXWEGVEQIRXZERLIX(SSTWIP[SVHIR[ISTKIRSQIRMRHIKIQIIRWGLETZERHI
w7EGVEQIRXIR^MNR^MRXYMKPMNOIXIOIRIR
[SSVHIRIRLERHIPMRKIR HMIXSIKEROIPMNO^MNRZSSV
KIPSZMKIRHI/IVO
QIRWIRZERHI^IXMNHx ^MI/EXIGLMWQYWZERHI/EXLSPMIOI/IVO 
(SSVLIXWEGVEQIRXZERLIX(SSTWIP[SVHIR[ISTKIRSQIRMRHIKIQIIRWGLETZERHI
Het geschenk iedere dag ervaren
KIPSZMKIRHI/IVO
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
 9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSILIX(SSTWIPZSSVLIQSJLEEVLIXFIKMRMWZERLIXPIZIRQIX
• Uw
kind mag ontdekken hoe het Doopsel voor hem of haar het
eigen gezin zullen ervaren wat het inhoudt om als christen te leven.
 begin
.I^YWHEXLIXQEKLSVIRFMN+SHWKVSXIJEQMPMIZERGLVMWXIRIR
is van het leven met Jezus, dat het mag horen bij Gods grote
familie
van christenen.
 9[OMRHQEKFIKVMNTIRHEXYZSSVY[OMRHKIOS^IRLIIJXSQLIXXIPEXIRHSTIR(IZSSV
Bekijk samen nog eens de eerste pagina’s in het hoofdstuk over het
  9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSILIX(SSTWIPZSSVLIQSJLEEVLIXFIKMRMWZERLIXPIZIRQIX
FIVIMHMRKSTHIIIVWXIGSQQYRMI[MPY[OMRHLIPTIRSQWXIIHWQIIV^IPJOIY^IWZSSV
• Uw kind mag begrijpen dat u voor uw kind gekozen heeft om het te
Doopsel. Hierin staat wat er allemaal gebeurt bij een Doop.
 .I^YWXIQEOIR
.I^YWHEXLIXQEKLSVIRFMN+SHWKVSXIJEQMPMIZERGLVMWXIRIR
laten dopen. De voorbereiding op de eerste communie wil uw kind
Aan de hand van deze bladzijden kunnen jullie ideeën opdoen om
&IOMNOWEQIRQIXY[OMRHHIHSSTJSXSvWIRPIKYMX[EXIVKIFIYVXFMNLIX(SSTWIP
 9[OMRHQEKFIKVMNTIRHEXYZSSVY[OMRHKIOS^IRLIIJXSQLIXXIPEXIRHSTIR(IZSSV
helpen
om steeds meer zelf keuzes voor Jezus te maken.
samen een hoekje in huis in te richten om in de komende dagen nog
 FIVIMHMRKSTHIIIVWXIGSQQYRMI[MPY[OMRHLIPTIRSQWXIIHWQIIV^IPJOIY^IWZSSV
eens aan dit geschenk van God te denken.
• Bekijk
samen met uw kind de doopfoto’s en leg uit wat er gebeurt
.I^YWXIQEOIR
Bijvoorbeeld: Afbeelding Doop Jezus of eigen doopfoto
bij
het Doopsel.
 &IOMNOWEQIRQIXY[OMRHHIHSSTJSXSvWIRPIKYMX[EXIVKIFIYVXFMNLIX(SSTWIP
Doopkaars kind (het licht van Christus)
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7EQIRHSIR

Een witte doek (als teken van een nieuw begin)
Misschien kunnen jullie in deze week eens extra meedoen met de
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
dingen die er gebeuren binnen jullie parochie, de gemeenschap waar
je bij bent gaan horen door je Doopsel.
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
God danken voor het geschenk
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZERHI(SSTZER.I^YWMRHI.SVHEERHMXWXEEXFMN
Het
hoofdstuk
in
het
werkboek
van
uw
kind
samen
doorlezen,
Samen bidden
1EXXIàW
invullen
en
inkleuren.
In de Naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
4VEEXWEQIRSZIVHIHEKHEXY[OMRHKIHSSTX[IVH0EEXHIHSSTJSXSvW IRSJJMPQ
^MIR
God, onze Vader,
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZERHI(SSTZER.I^YWMRHI.SVHEERHMXWXEEXFMN
:IVXIPLSIYHMIHEKIVZEVIRLIFX;MI[EVIRIVEPPIQEEPFMNEER[I^MK#
Het geschenk in de Bijbel
U hebt mij bij mijn naam genoemd en ik hoor bij U.
1EXXIàW
Lees samen in de kinderbijbel het verhaal van de Doop van Jezus in
Dank U dat U mij geroepen hebt om een vriend te zijn van Jezus
4VEEXWEQIRSZIVHIHEKHEXY[OMRHKIHSSTX[IVH0EEXHIHSSTJSXSvW
IRSJJMPQ
de
Jordaan, dit staat bij Matteüs 3,1-17.
door mij ^MIR
het geschenk van het Doopsel te geven.
:IVXIPLSIYHMIHEKIVZEVIRLIFX;MI[EVIRIVEPPIQEEPFMNEER[I^MK#
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
Praat samen over de dag dat uw kind gedoopt werd. Laat de
He1p mij, nu ik mij aan het voorbereiden ben op mijn eerste communie
doopfoto’s (en/of film) zien.
om Jezus te zien a1s het Licht in ons leven.
Vertel hoe u die dag ervaren hebt. Wie waren er allemaal bij
En help ons om zijn Licht en Liefde te delen met anderen.
aanwezig?
Amen.
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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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
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Het geschenk van
,IXKIWGLIROZERHI&MNFIP
3YHIVFPEH
de
Bijbel
+SHW;SSVHMWIVZSSVNSY
,IXKIWGLIROZERHI&MNFIP
Gods Woord is er
+SHW;SSVHMWIVZSSVNSY
voor jou

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.

w,IX;SSVHMWZPIIWKI[SVHIRIR
“Het Woord is vlees geworden en
LIIJXSRHIVSRWKI[SSRHx .SLERRIW
heeft onder ons gewoond.” (Johannes 1,14)

7EQIRZEXXMRK
7EQIRZEXXMRK

3YHIVFPEH
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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
w,IX;SSVHMWZPIIWKI[SVHIRIR
elkaar te helpen
LIIJXSRHIVSRWKI[SSRHx .SLERRIW

9[OMRHLIIJXMRHI^IFMNIIROSQWXOIRRMWKIQEEOXQIXLIX;SSVHZER+SHHI&MNFIP)VMW
De preek helpt ons om de lezingen beter te begrijpenZIVXIPHHEXHI&MNFIPZERHEEKRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWMWSQHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEP
en om de
boodschap te vertalen naar ons dagelijks leven.
ZIVXIPXZER+SHHMISRWQIRWIRPMIJLIIJXIRQIXSRWQIIXVIOX;ERRIIV[IPYMWXIVIRREEV
9[OMRHLIIJXMRHI^IFMNIIROSQWXOIRRMWKIQEEOXQIXLIX;SSVHZER+SHHI
Uw
kind heeft in deze bijeenkomst kennis gemaakt met het Woord
IIR&MNFIPZIVLEEPMW+SHSRWSTIIRLIIPFMN^SRHIVI[MN^IREFMNIR[MP,MNSRWMIXW^IKKIR
ZIVXIPHHEXHI&MNFIPZERHEEKRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWMWSQHEXHI&MNFIPL
van
God, de Bijbel. Er is verteld dat de Bijbel vandaag nog steeds
+SHZVEEKXSRWRMIXEPPIIRREEV^MNR[SSVHIRXIPYMWXIVIRQEEVIVSSOREEVXILERHIPIR
ZIVXIPXZER+SHHMISRWQIRWIRPMIJLIIJXIRQIXSRWQIIXVIOX;ERRIIV[IPYM
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
belangrijk
voor ons is omdat de Bijbel het verhaal vertelt van God die
IIR&MNFIPZIVLEEPMW+SHSRWSTIIRLIIPFMN^SRHIVI[MN^IREFMNIR[MP,MNSRWMI
Eucharistieviering.
ons
mensen liefheeft en met ons meetrekt. Wanneer we luisteren
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
naar
een Bijbelverhaal, is God ons op een heel bijzondere wijze
+SHZVEEKXSRWRMIXEPPIIRREEV^MNR[SSVHIRXIPYMWXIVIRQEEVIVSSOREEVXIL
(I&MNFIPMWLIXKVSXIZIVLEEPZER+SHWXVSY[IR^SVKZSSVHIQIRWIR;IRSIQIRHI&MNFIP
nabij en wil Hij ons iets zeggen. God vraagt ons niet alleen naar zijn
+SHW;SSVHSQHEX[IKIPSZIRHEXHIQIRWIRHMILIXKIWGLVIZIRLIFFIRKIÓRWTMVIIVH^MNR
woorden
te luisteren maar er ook naar te handelen.
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
HSSVHI,IMPMKI+IIWX+ILSPTIRZERYMXHMI^IPJHI,IMPMKI+IIWXPI^IRIRLIVPI^IR[MNHI&MNFIP
(I&MNFIPMWLIXKVSXIZIVLEEPZER+SHWXVSY[IR^SVKZSSVHIQIRWIR;IRSIQ
Achtergrondinformatie
2MIXEPPIIRHI&MNFIP[SVHX+SHW;SSVHKIRSIQHSSO.I^YW[SVHX^SKIRSIQH,MNMWLIX
+SHW;SSVHSQHEX[IKIPSZIRHEXHIQIRWIRHMILIXKIWGLVIZIRLIFFIRKIÓRW
De Bijbel is het grote verhaal van Gods trouw en zorg voor de mensen.
PIZIRHI;SSVHZER+SHSRHIVHIQIRWIR
HSSVHI,IMPMKI+IIWX+ILSPTIRZERYMXHMI^IPJHI,IMPMKI+IIWXPI^IRIRLIVPI^IR
We noemen de Bijbel Gods Woord, omdat we geloven dat de mensen
2MIXEPPIIRHI&MNFIP[SVHX+SHW;SSVHKIRSIQHSSO.I^YW[SVHX^SKIRSIQH
die het geschreven hebben geïnspireerd zijn door de Heilige Geest.
PIZIRHI;SSVHZER+SHSRHIVHIQIRWIR
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.
 ,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEPMWZER+SHIRHIQIRWIR
 (IFMNFIPMWPERKKIPIHIRKIWGLVIZIRQEEVLIXMWRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWZERHEEK
 ,IPTY[OMRHSQHEKIPMNOWREEV+SHW;SSVHXIPYMWXIVIRHSSVMRHIOMRHIVFMNFIPXIPI^IR
 ,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEPMWZER+SHIRHIQIRWIR
 1IXY[OMRHSRXHIOOIRHEX+SHSTIIRFMN^SRHIVIQERMIVFMNSRWMWXMNHIRWHI)YGLEVMWXMI
 (IFMNFIPMWPERKKIPIHIRKIWGLVIZIRQEEVLIXMWRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVS
 ZMIVMRK[ERRIIV[IREEVHIPI^MRKIRYMXHIFMNFIPPYMWXIVIR
 ,IPTY[OMRHSQHEKIPMNOWREEV+SHW;SSVHXIPYMWXIVIRHSSVMRHIOMRHIVFMNF
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 ZMIVMRK[ERRIIV[IREEVHIPI^MRKIRYMXHIFMNFIPPYMWXIVIR
1

ZIVXIPHHEXHI&MNFIPZERHEEKRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWMWSQHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEP
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
ZIVXIPXZER+SHHMISRWQIRWIRPMIJLIIJXIRQIXSRWQIIXVIOX;ERRIIV[IPYMWXIVIRREEV
(I&MNFIPMWLIXKVSXIZIVLEEPZER+SHWXVSY[IR^SVKZSSVHIQIRWIR;IRSIQIRHI&MNFIP
IIR&MNFIPZIVLEEPMW+SHSRWSTIIRLIIPFMN^SRHIVI[MN^IREFMNIR[MP,MNSRWMIXW^IKKIR
+SHW;SSVHSQHEX[IKIPSZIRHEXHIQIRWIRHMILIXKIWGLVIZIRLIFFIRKIÓRWTMVIIVH^MNR
+SHZVEEKXSRWRMIXEPPIIRREEV^MNR[SSVHIRXIPYMWXIVIRQEEVIVSSOREEVXILERHIPIR
HSSVHI,IMPMKI+IIWX+ILSPTIRZERYMXHMI^IPJHI,IMPMKI+IIWXPI^IRIRLIVPI^IR[MNHI&MNFIP
2MIXEPPIIRHI&MNFIP[SVHX+SHW;SSVHKIRSIQHSSO.I^YW[SVHX^SKIRSIQH,MNMWLIX
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
PIZIRHI;SSVHZER+SHSRHIVHIQIRWIR
(I&MNFIPMWLIXKVSXIZIVLEEPZER+SHWXVSY[IR^SVKZSSVHIQIRWIR;IRSIQIRHI&MNFIP
+SHW;SSVHSQHEX[IKIPSZIRHEXHIQIRWIRHMILIXKIWGLVIZIRLIFFIRKIÓRWTMVIIVH^MNR
Het geschenk iedere dag ervaren
HSSVHI,IMPMKI+IIWX+ILSPTIRZERYMXHMI^IPJHI,IMPMKI+IIWXPI^IRIRLIVPI^IR[MNHI&MNFIP
Voordat we verder gaan, is het goed om erover na te denken wat uw
2MIXEPPIIRHI&MNFIP[SVHX+SHW;SSVHKIRSIQHSSO.I^YW[SVHX^SKIRSIQH,MNMWLIX
eigen ervaring is met de Bijbel:
PIZIRHI;SSVHZER+SHSRHIVHIQIRWIR
• Wat zijn de herinneringen die u van de Bijbel heeft uit uw
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kindertijd?
• Help
uw kind om te zien dat de Bijbel het verhaal is van God en de
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEPMWZER+SHIRHIQIRWIR
•
Kent u verhalen die bij u favoriet zijn?
mensen.
 (IFMNFIPMWPERKKIPIHIRKIWGLVIZIRQEEVLIXMWRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWZERHEEK
•
Wat weet u nog van uw lievelingsverhaal?
,IPTY[OMRHSQHEKIPMNOWREEV+SHW;SSVHXIPYMWXIVIRHSSVMRHIOMRHIVFMNFIPXIPI^IR
• De
bijbel is lang geleden geschreven, maar het is nog steeds
• Misschien zijn uw herinneringen met de Bijbel niet erg positief. Als
 belangrijk
1IXY[OMRHSRXHIOOIRHEX+SHSTIIRFMN^SRHIVIQERMIVFMNSRWMWXMNHIRWHI)YGLEVMWXMI
voor ons vandaag.
dat zo is, weet u dan waarom?
 ZMIVMRK[ERRIIV[IREEVHIPI^MRKIRYMXHIFMNFIPPYMWXIVIR

,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXHI&MNFIPLIXZIVLEEPMWZER+SHIRHIQIRWIR
• Help uw kind om dagelijks naar Gods Woord te luisteren door in de
Als u graag wilt dat uw kind het Woord van God ervaart als een
 kinderbijbel
(IFMNFIPMWPERKKIPIHIRKIWGLVIZIRQEEVLIXMWRSKWXIIHWFIPERKVMNOZSSVSRWZERHEEK
te lezen.
geschenk, dan zou u dat als volgt kunnen stimuleren. Maak samen
 ,IPTY[OMRHSQHEKIPMNOWREEV+SHW;SSVHXIPYMWXIVIRHSSVMRHIOMRHIVFMNFIPXIPI^IR
een hoekje in de kamer met een (kinder) Bijbel, een kaars, een (kruis)
• Met
uw
kind
ontdekken
dat
God
op
een
bijzondere
manier
bij
ons
1IXY[OMRHSRXHIOOIRHEX+SHSTIIRFMN^SRHIVIQERMIVFMNSRWMWXMNHIRWHI)YGLEVMWXMI
beeld en bloemen. We kunnen onze dankbaarheid voor het geschenk
is
tijdens
de
Eucharistieviering,
wanneer
we
naar
de
lezingen
uit
 ZMIVMRK[ERRIIV[IREEVHIPI^MRKIRYMXHIFMNFIPPYMWXIVIR
van de Bijbel laten zien door Gods Woord serieus te nemen. Dit
de bijbel luisteren.
kunnen we doen door erin te lezen, door ernaar te luisteren (tijdens
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
de Eucharistieviering) en door te proberen om Gods boodschap ook
in ons dagelijks leven toe te passen. Kies een bijbelverhaal uit en
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
bespreek samen na het lezen van een Bijbelverhaal wat je er zelf mee
(I&MNFIPMWIIRLIMPMKFSIO,IXMW+SHW;SSVHZSSVMIHIVZERSRW,IXFIWXEEXYMXX[IIKVSXI
kunt doen. Wat zegt God je persoonlijk door dit verhaal?
HIPIRLIX3YHI8IWXEQIRXIRLIX2MIY[I8IWXEQIRX,IX3YHI8IWXEQIRXZIVXIPXZEREJHI
Door uw voorbeeld leert uw kind hoe het Gods Woord kan liefhebben
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
7GLITTMRKEPPIZIVLEPIRZERQIRWIRHMIPIIJHIRZSSVHIKIFSSVXIZER.I^YW
^SEPW2SEGL
Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
en ernaar kan luisteren.
%FVELEQ1S^IW.S^IJ.IWENEIXG ,IX2MIY[I8IWXEQIRXZIVXIPXSZIVLIXPIZIRZER.I^YW MR
invullen
en inkleuren.
Probeer elke dag samen een stukje uit de (kinder)Bijbel te lezen aan
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
HIIZERKIPMÏR1EXXIàW1EVGYW0YGEWIR.SLERRIW IRZIVZSPKIRWSZIVLIXPIZIRZERHI
tafel na het eten of voor het slapen gaan.
(I&MNFIPMWIIRLIMPMKFSIO,IXMW+SHW;SSVHZSSVMIHIVZERSRW,IXFIWXEEXYMXX[IIKVSXI
NSRKIOIVOREHIRIIVHEPMRKZERHILIMPMKI+IIWXQIX4MROWXIVIR
Het
geschenk
in
de
Bijbel
HIPIRLIX3YHI8IWXEQIRXIRLIX2MIY[I8IWXEQIRX,IX3YHI8IWXEQIRXZIVXIPXZEREJHI
De Bijbel is een heilig boek. Het is Gods Woord voor ieder van ons.
God danken voor het geschenk
7GLITTMRKEPPIZIVLEPIRZERQIRWIRHMIPIIJHIRZSSVHIKIFSSVXIZER.I^YW
^SEPW2SEGL
0IIWWEQIRIIRWLIXZIVLEEPMRHI
/MRHIV
FMNFIPZERHIX[EEPJNEVMKI.I^YWMRHIXIQTIP(MX
Het
bestaat uit twee grote delen: het Oude
Testament
en het Nieuwe
Nadat we een stukje in de Bijbel gelezen hebben, kunnen we God
%FVELEQ1S^IW.S^IJ.IWENEIXG
,IX2MIY[I8IWXEQIRXZIVXIPXSZIVLIXPIZIRZER.I^YW
MR
WXEEXMRLIXIZERKIPMIZER0YGEW3SO.I^YWPYMWXIVHIREEV+SHW;SSVH
Testament.
Het Oude Testament vertelt vanaf de Schepping alle
danken voor het geschenk van zijn Woord.
HIIZERKIPMÏR1EXXIàW1EVGYW0YGEWIR.SLERRIW
IRZIVZSPKIRWSZIVLIXPIZIRZERHI
verhalen
van mensen die leefden voor de geboorte van Jezus
(zoals
Samen bidden
NSRKIOIVOREHIRIIVHEPMRKZERHILIMPMKI+IIWXQIX4MROWXIVIR
Noach, Abraham, Mozes, Jozef, Jesaja etc.) Het Nieuwe Testament
Dank U, God, voor het geschenk van uw Woord.
vertelt over het leven van Jezus (in de evangeliën Matteüs, Marcus,
Jezus, onze Vriend, we luisteren naar uw Woord
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
0IIWWEQIRIIRWLIXZIVLEEPMRHI
/MRHIV
Lucas
en Johannes) en vervolgens over het
levenFMNFIPZERHIX[EEPJNEVMKI.I^YWMRHIXIQTIP(MX
van de jonge kerk na
en we zijn blij dat we verhalen over U mogen horen.
WXEEXMRLIXIZERKIPMIZER0YGEW3SO.I^YWPYMWXIVHIREEV+SHW;SSVH
de
neerdaling van de heilige Geest met Pinksteren.
Deze verhalen laten ons zien hoeveel God van ons houdt.
Dank U hiervoor en help ons om van elkaar te houden.
Lees samen eens het verhaal in de (Kinder)bijbel van de twaalfjarige
Amen.
Jezus in de tempel. Dit staat in het evangelie van Lucas 2, 41-52.
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
Ook Jezus luisterde naar Gods Woord.

/IVRFSSHWGLET

7EQIRHSIR

3YHIVFPEH
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Ouderblad 5:
3YHIVFPEH 3YHIVFPEH
Het geschenk van
,IXKIWGLIROZERHI:VMIRHWGLET
,IXKIWGLIROZERHI:VMIRHWGLET
de Vriendschap
;MI^MNRNIZVMIRHIR#
De Eucharistieviering is een bijeenkomst van de vrienden
van Jezus.
;MI^MNRNIZVMIRHIR#
We zijn allemaal geroepen om vrienden te zijn van Jezus. We mogen
Wie zijn je vrienden?
leren hoe we ook vrienden van elkaar kunnen zijn.

3YHIVFPEHIR

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.

w.YPPMI^MNRQMNRZVMIRHIREPWNIHSIX[EXMONISTHVEEK
w.YPPMI^MNRQMNRZVMIRHIREPWNIHSIX[EXMONISTHVEEK

Tijdens de vredeswens, vlak voordat we ter Communie gaan, laten
“Jullie
zijn mijn vrienden, als je doet
(MXMWQMNRSTHVEGLXEERNYPPMILIFIPOEEVPMIJx
(MXMWQMNRSTHVEGLXEERNYPPMILIFIPOEEVPMIJx
we aan de mensen rondom ons zien dat we hen als onze vrienden
ik je opdraag. Dit is mijn opdracht
.SLERRIWIR wat
.SLERRIWIR
beschouwen door hen de vrede te wensen.
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
Eucharistieviering.

7EQIRZEXXMRK 7EQIRZEXXMRK

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

aan jullie, heb elkaar lief.” (Johannes 15, 14 en 17)

.I^YWRSHMKXSRWYMXSQIPOEEVPMIJXILIFFIRSQHEXHIPMIJHIZER+SHOSQX9[OMRHLIIJX
.I^YWRSHMKXSRWYMXSQIPOEEVPMIJXILIFFIRSQHEXHIPMIJHIZER+SHOSQX9[
.I^YWRSHMKXSRWYMXSQIPOEEVPMIJXILIFFIRSQHEXHIPMIJHIZER+SHOSQX9[
Jezus
nodigt ons uit om elkaar lief te hebben, omdat de liefde van God
HEEVSQMRHI^IFMNIIROSQWXQSKIRLSVIRLSIQSSMLIXKIWGLIROZERHIZVMIRHWGLETMW
HEEVSQMRHI^IFMNIIROSQWXQSKIRLSVIRLSIQSSMLIXKIWGLIROZERHIZVMIRH
komt.
Uw kind heeft daarom in deze bijeenkomst mogen horen hoe
HEEVSQMRHI^IFMNIIROSQWXQSKIRLSVIRLSIQSSMLIXKIWGLIROZERHIZVMIRH
[EEVMRHI^IPMIJHI[SVHXKIHIIPH.I^YW^IPJLEHSSOZVMIRHIR,IXZIVLEEPZER>EGLIYWPEEX
[EEVMRHI^IPMIJHI[SVHXKIHIIPH.I^YW^IPJLEHSSOZVMIRHIR,IXZIVLEEPZER>
mooi
het geschenk van de vriendschap is, waarin deze liefde wordt
[EEVMRHI^IPMIJHI[SVHXKIHIIPH.I^YW^IPJLEHSSOZVMIRHIR,IXZIVLEEPZER>
gedeeld.
Jezus zelf had ook vrienden. Het verhaal van Zacheus laat
^MIRHEX.I^YWIIRZVMIRHZSSVMIHIVIIR[MP^MNR9[OMRHLIIJXQSKIRSRXHIOOIR[IPOI
^MIRHEX.I^YWIIRZVMIRHZSSVMIHIVIIR[MP^MNR9[OMRHLIIJXQSKIRSRXHIOOI
^MIRHEX.I^YWIIRZVMIRHZSSVMIHIVIIR[MP^MNR9[OMRHLIIJXQSKIRSRXHIOOI
zien
dat
Jezus
een vriend voor iedereen wil zijn. Uw kind heeft mogen
KSIHIIMKIRWGLETTIRLMN^MNKVEEKMRIIRZVMIRH^SY^MIRIR[IPOIKSIHIIMKIRWGLETTIR
KSIHIIMKIRWGLETTIRLMN^MNKVEEKMRIIRZVMIRH^SY^MIRIR[IPOIKSIHIIMKIRW
KSIHIIMKIRWGLETTIRLMN^MNKVEEKMRIIRZVMIRH^SY^MIRIR[IPOIKSIHIIMKIRW
ontdekken
welke
goede eigenschappen hij/zij graag in een vriend zou
LMN^MN^IPJFI^MXXIRHMILIQLEEVMRWXEEXWXIPPIRIIRKSIHIZVMIRHXI^MNR
LMN^MN^IPJFI^MXXIRHMILIQLEEVMRWXEEXWXIPPIRIIRKSIHIZVMIRHXI^MNR
LMN^MN^IPJFI^MXXIRHMILIQLEEVMRWXEEXWXIPPIRIIRKSIHIZVMIRHXI^MNR
zien en welke goede eigenschappen hij/zij zelf bezit die hem/haar in
staat stelt een goede vriend te zijn.

/IVRFSSHWGLET/IVRFSSHWGLET

,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[EXLMNSJ^MNFIPERKVMNOZMRHXMRZVMIRHWGLET;EXQEEOX
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[EXLMNSJ^MNFIPERKVMNOZMRHXMRZVMIRHWGLET;
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[EXLMNSJ^MNFIPERKVMNOZMRHXMRZVMIRHWGLET;
• Help
uw kind om te ontdekken wat hij of zij belangrijk vindt in
 MIQERHXSXIIRKSIHIZVMIRH#
 vriendschap.
MIQERHXSXIIRKSIHIZVMIRH#
MIQERHXSXIIRKSIHIZVMIRH#
Wat maakt iemand tot een goede vriend?
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXZVMIRHWGLETIIRLIIPFMN^SRHIVKIWGLIROMWIRHEXLIX
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXZVMIRHWGLETIIRLIIPFMN^SRHIVKIWGLIROMWIRH
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXZVMIRHWGLETIIRLIIPFMN^SRHIVKIWGLIROMWIRH
uw kind om te zien dat vriendschap een heel bijzonder
 FIPERKVMNOMWSQIVKSIHZSSVXI^SVKIR
FIPERKVMNOMWSQIVKSIHZSSVXI^SVKIR
• Help
FIPERKVMNOMWSQIVKSIHZSSVXI^SVKIR
geschenk
is en dat het belangrijk is om er goed voor te zorgen.
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEX.I^YWFIZVMIRH[EWQIXZIIPZIVWGLMPPIRHIQIRWIR(SSV^MNR
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEX.I^YWFIZVMIRH[EWQIXZIIPZIVWGLMPPIRHIQIRW
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEX.I^YWFIZVMIRH[EWQIXZIIPZIVWGLMPPIRHIQIRW
 PMIJHIIRZVMIRHWGLET^MNRIVZIIPPIZIRWZIVERHIVH
 PMIJHIIRZVMIRHWGLET^MNRIVZIIPPIZIRWZIVERHIVH
PMIJHIIRZVMIRHWGLET^MNRIVZIIPPIZIRWZIVERHIVH

3YHIVFPEH
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,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR

/IVRFSSHWGLET
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[EXLMNSJ^MNFIPERKVMNOZMRHXMRZVMIRHWGLET;EXQEEOX
 MIQERHXSXIIRKSIHIZVMIRH#
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEXZVMIRHWGLETIIRLIIPFMN^SRHIVKIWGLIROMWIRHEXLIX
 FIPERKVMNOMWSQIVKSIHZSSVXI^SVKIR
,IPTY[OMRHSQXI^MIRHEX.I^YWFIZVMIRH[EWQIXZIIPZIVWGLMPPIRHIQIRWIR(SSV^MNR
• Help uw kind om te zien dat Jezus bevriend was met veel
God danken voor het geschenk
 PMIJHIIRZVMIRHWGLET^MNRIVZIIPPIZIRWZIVERHIVH
verschillende mensen. Door zijn liefde en vriendschap zijn er veel
Vraag uw kind of het dingen kan bedenken om goed voor het
levens veranderd.
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
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
bedroefd is.
Het
hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
invullen en inkleuren.
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
U mag uw kind vertellen dat hij of zij bij de voorbereiding op de
0IIWWEQIRRSKIIRWMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZERHIOMRHIVIRHMIFMN.I^YWKIFVEGLX
Eerste H. Communie leert hoe hij/zij een vriend van Jezus kan
Het
geschenk in de Bijbel
worden.
Lees
samen nog eens in de kinderbijbel het verhaal van de kinderen
[SVHIR(MXWXEEXFMN1EVGYW:IVXIPY[OMRHHEX.I^YWKVEEK^MNRSJLEEV:VMIRH[MP
die
bij Jezus gebracht worden. Dit staat bij Marcus 10, 13-16.
^MNR
Samen bidden
Vertel uw kind dat Jezus graag zijn of haar Vriend wil zijn.
Wij danken U, God, voor het geschenk van de vriendschap.
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
We vinden het fijn om vrienden te hebben.
Het
geschenk
iedere
dag
ervaren
,IXMWQSSMSQXMNHIRWHI^ISRXHIOOMRKWVIMWZERLIXKIWGLIROZERHIZVMIRHWGLETIVXLYMW
Mijn beste vriend(in) heet ...
Het is mooi om tijdens deze ontdekkingsreis van het geschenk van de
SSOWTIGMEPIEERHEGLXEERXIFIWXIHIR
Hij/ zij is mijn vriend(in) omdat ...
vriendschap, er thuis ook speciale aandacht aan te besteden.
&MNZSSVFIIPH &IOMNOWEQIRJSXSvWZERJEQMPMIIRZVMIRHIR
Dank U, God, voor mijn vriend.
Bijvoorbeeld: - Bekijk samen foto’s van familie en vrienden.


Jezus, dank U, dat U mijn Vriend wilt zijn.
-:VEEKY[OMRHSJLMNSJ^MNÍÍRSJX[IIZVMIRHIRFMNNYPPMIXLYMW[MPYMXRSHMKIR
Vraag uw kind of hij of zij één of twee vrienden bij


-WIVIIRSYHIZVMIRHQIX[MIY
FMNRE KIIRGSRXEGXQIIVLIIJX1MWWGLMIR
Amen
		
jullie thuis wil uitnodigen.


- 
IsMWHMXIIRKSIHIQSKIPMNOLIMHSQIIRSYHIZVMIRHWGLETXILIVRMIY[IR
er een oude vriend met wie u (bijna) geen contact
Het geschenk delen met anderen
		 meer heeft. Misschien is dit een goede mogelijkheid
U kunt uw kind uitnodigen om een ‘vriendenboek’ bij te houden. Dit
		 om een oude vriendschap te hernieuwen.
boek kan ook helpen om voor die vriend(in) te bidden.
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
Bedenk samen met uw kind hoe u het geschenk van vriendschap
kunt delen met anderen.

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

7EQIRHSIR

3YHIVFPEH

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.

3YHIVFPEH
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Het geschenk van
,IXKIWGLIROZERHI:IVKIZMRK
3YHIVFPEH
de
Vergeving
,IX[IIVKSIHQEOIR
,IXKIWGLIROZERHI:IVKIZMRK
Het
weer goed maken
,IX[IIVKSIHQEOIR
w;IIWFEVQLEVXMK^SEPWNYPPMI:EHIVFEVQLEVXMKMW

3YHIVFPEHIR

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.

7EQIRZEXXMRK

7EQIRZEXXMRK

/IVRFSSHWGLET
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OUDERBLAD 6
/IVRFSSHWGLET

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

Het geschenk vieren
3SVHIIPRMIXSZIVERHIVIRHER^EP+SHRMIXSSVHIPIR
“Wees barmhartig, zoals jullie Vader
Er zijn verschillende momenten in de Eucharistieviering
dat
we
God
SZIVNYPPMIZIVSSVHIIPERHIVIRRMIXIR+SH^EPNISSO
barmhartig
is. Oordeel niet over anderen, dan zal God
w;IIWFEVQLEVXMK^SEPWNYPPMI:EHIVFEVQLEVXMKMW
om vergeving vragen.
RMIXZIVSSVHIPIR:IVKIIJERHIVIRIR+SH^EPNISSOZIVKIZIRx
0YGEW
niet
oordelen over jullie, veroordeel anderen
niet en God
3SVHIIPRMIXSZIVERHIVIRHER^EP+SHRMIXSSVHIPIR
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
SZIVNYPPMIZIVSSVHIIPERHIVIRRMIXIR+SH^EPNISSO
za1
je ook niet veroordelen. Vergeef anderen en God zal je
God te kunnen staan. Vlak voor de communie bidden we samen het
RMIXZIVSSVHIPIR:IVKIIJERHIVIRIR+SH^EPNISSOZIVKIZIRx
0YGE
ook
vergeven.” (Lucas 6, 36-37)
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
-RHI^IFMNIIROSQWXLIIJXY[OMRHQSKIRLSVIRLSIFIPERKVMNOLIXKIWGLIROZERHIZIVKIZMRK
en verzoening te vieren als voorbereiding op zijn/haar
Eerste H.
MW.I^YWPEEXHMX^MIRMRLIXTVEGLXMKIZIVLEEPSZIVHIZIVPSVIR^SSRIRHIPMIJHIZSPPIZEHIV
Communie. Maak er na afloop een feestje van; het is
een feest (met
2IXEPWSR^I:EHIVMRHILIQIPFEVQLEVXMKMW[SVHIRSSO[MNSTKIVSITIR
FEVQLEVXMK^MNR
traktatie!) waard als we weer 'met een schone lei' verder
mogen leven.
Dit geeft een diepe innerlijke vreugde.
In-RHI^IFMNIIROSQWXLIIJXY[OMRHQSKIRLSVIRLSIFIPERKVMNOLIXKIWGLIROZE
deze bijeenkomst heeft uw kind mogen horen hoe belangrijk het
MW.I^YWPEEXHMX^MIRMRLIXTVEGLXMKIZIVLEEPSZIVHIZIVPSVIR^SSRIRHIPMIJHI
geschenk
van de vergeving is. Jezus laat dit zien in het prachtige
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
2IXEPWSR^I:EHIVMRHILIQIPFEVQLEVXMKMW[SVHIRSSO[MNSTKIVSITIR
FEVQ
verhaal
over de verloren zoon en de liefdevolle vader.
-RSR^IOIVOLIFFIR[ILIXZSSVVIGLXHEXIVIIRWEGVEQIRXMWHEXSRWHIOERWFMIHXSQEPPIW
Net als onze Vader in de hemel barmhartig is, worden ook wij
MRSRWPIZIR[IIVLIPIQEEPKSIHXIQEOIR[IRSIQIRHEXLIX7EGVEQIRXZER&SIXIIR
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
opgeroepen
barmhartig zijn.
:IV^SIRMRK &MIGLX ,IX[SSVHuFSIXIvHSIXHIROIREERZMWWIVWHMIFMNXIVYKOSQWXREHI
-RSR^IOIVOLIFFIR[ILIXZSSVVIGLXHEXIVIIRWEGVEQIRXMWHEXSRWHIOERW
Eucharistieviering.
ZMWZERKWXLYRRIXXIRuFSIXIRvHEXFIXIOIRXuLIVWXIPPIRv-RLIX[SSVHuZIV^SIRMRKv^MXLIX
MRSRWPIZIR[IIVLIPIQEEPKSIHXIQEOIR[IRSIQIRHEXLIX7EGVEQIRXZER
Achtergrondinformatie
[SSVHNIu^SIRv.IZIVXIPXEERHITVMIWXIV
HMIPYMWXIVXREQIRW.I^YW [EEVNIMRNIPIZIRXIKIR
In:IV^SIRMRK
onze kerk hebben
het voorrecht dat er een sacrament is dat ons
&MIGLXwe
,IX[SSVHuFSIXIvHSIXHIROIREERZMWWIVWHMIFMNXIVYKOSQ
+SHIRNIREEWXILIFXKI^SRHMKH(ITVMIWXIVFIWTVIIOXLSINIHEEVQIISQOYRXKEERSQHI
de
kans biedt om alles in ons leven weer helemaal goed te maken:
ZMWZERKWXLYRRIXXIRuFSIXIRvHEXFIXIOIRXuLIVWXIPPIRv-RLIX[SSVHuZIV^SIRMR
uWGLEHIvHMIERHIVIRSRHIVZSRHIRLIFFIRHSSVNSY[KIFVIOEERPMIJHIXILIVWXIPPIR(I
we
noemen dat het Sacrament van Boete en Verzoening
(Biecht).
[SSVHNIu^SIRv.IZIVXIPXEERHITVMIWXIV
HMIPYMWXIVXREQIRW.I^YW
[EEVNIMRN
TVMIWXIVFMHXHERZSSVNIIRMR.I^YWv2EEQ[SVHXEPPIWZIVKIZIRIRHEROYRNI[IIVLIPIQEEP
Het
woord
‘boete’
doet
denken
aan
vissers
die
bij
terugkomst
na
de
+SHIRNIREEWXILIFXKI^SRHMKH(ITVMIWXIVFIWTVIIOXLSINIHEEVQIISQOYR
STRMIY[FIKMRRIR+SHSQLIPWXNIQIX^MNRKVSXIPMIJHI(MXWEGVEQIRXKIIJXIIRKIZSIPZER
visvangst
hun netten ‘boeten’, dat betekent ‘herstellen’. In het woord
uWGLEHIvHMIERHIVIRSRHIVZSRHIRLIFFIRHSSVNSY[KIFVIOEERPMIJHIXILIVWX
FIZVMNHMRKIRZVIYKHI,IXMWJMNRIRFIPERKVMNOSQEPWZSSVFIVIMHMRKSTIIRKVSSXJIIWX^SEPW
‘verzoening’
zit het woordje ‘zoen’. Je vertelt aan de priester (die
TVMIWXIVFMHXHERZSSVNIIRMR.I^YWv2EEQ[SVHXEPPIWZIVKIZIRIRHEROYRNI
/IVWXQMWSJ4EWIRSJHI)IVWXI,'SQQYRMIHITVMIWXIVXIZVEKIRSQHMXWTIGMEPIWEGVEQIRX
luistert
namens
Jezus) waar je in je leven tegen God en je naaste
STRMIY[FIKMRRIR+SHSQLIPWXNIQIX^MNRKVSXIPMIJHI(MXWEGVEQIRXKIIJXII
XISRXZERKIR(I/IVORSHMKXSRWYMXSQXIRQMRWXIIIRWTIVNEEVHMXWEGVEQIRXXISRXZERKIR
hebt
gezondigd. De priester bespreekt hoe je daarmee om kunt gaan
FIZVMNHMRKIRZVIYKHI,IXMWJMNRIRFIPERKVMNOSQEPWZSSVFIVIMHMRKSTIIRKVS
om
de ‘schade’ die anderen ondervonden hebben door jouw gebrek
/IVWXQMWSJ4EWIRSJHI)IVWXI,'SQQYRMIHITVMIWXIVXIZVEKIRSQHMXWTIGM
aan
liefde, te herstellen. De priester bidt dan voor je en in Jezus’
XISRXZERKIR(I/IVORSHMKXSRWYMXSQXIRQMRWXIIIRWTIVNEEVHMXWEGVEQIRX

 9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSIZIIPZIVLEPIR.I^YWZIVXIPHLIIJXHMIPEXIR^MIRHEX+SHEPXMNH
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 9[OMRHQEK[IXIRHEX[IEPPIQEEPKVSSXIROPIMRZIVOIIVHIHMRKIRHSIRHMXLSSVXFMN
 9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSIZIIPZIVLEPIR.I^YWZIVXIPHLIIJXHMIPEXIR^MIRH
 SRWQIRW^MNR(EEVSQMWLIXKSIHSQXI[IXIRHEX[ISSOEPPIQEEPZIVKIZMRKRSHMKLIFFIR
 ZERSRWLSYHXIRSRW[MPZIVKIZIR

MW.I^YWPEEXHMX^MIRMRLIXTVEGLXMKIZIVLEEPSZIVHIZIVPSVIR^SSRIRHIPMIJHIZSPPIZEHIV
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
2IXEPWSR^I:EHIVMRHILIQIPFEVQLEVXMKMW[SVHIRSSO[MNSTKIVSITIR
FEVQLEVXMK^MNR
-RSR^IOIVOLIFFIR[ILIXZSSVVIGLXHEXIVIIRWEGVEQIRXMWHEXSRWHIOERWFMIHXSQEPPIW
MRSRWPIZIR[IIVLIPIQEEPKSIHXIQEOIR[IRSIQIRHEXLIX7EGVEQIRXZER&SIXIIR
%GLXIVKVSRHMRJSVQEXMI
:IV^SIRMRK &MIGLX ,IX[SSVHuFSIXIvHSIXHIROIREERZMWWIVWHMIFMNXIVYKOSQWXREHI
-RSR^IOIVOLIFFIR[ILIXZSSVVIGLXHEXIVIIRWEGVEQIRXMWHEXSRWHIOERWFMIHXSQEPPIW
ZMWZERKWXLYRRIXXIRuFSIXIRvHEXFIXIOIRXuLIVWXIPPIRv-RLIX[SSVHuZIV^SIRMRKv^MXLIX
MRSRWPIZIR[IIVLIPIQEEPKSIHXIQEOIR[IRSIQIRHEXLIX7EGVEQIRXZER&SIXIIR
[SSVHNIu^SIRv.IZIVXIPXEERHITVMIWXIV
HMIPYMWXIVXREQIRW.I^YW [EEVNIMRNIPIZIRXIKIR
:IV^SIRMRK &MIGLX ,IX[SSVHuFSIXIvHSIXHIROIREERZMWWIVWHMIFMNXIVYKOSQWXREHI
+SHIRNIREEWXILIFXKI^SRHMKH(ITVMIWXIVFIWTVIIOXLSINIHEEVQIISQOYRXKEERSQHI
ZMWZERKWXLYRRIXXIRuFSIXIRvHEXFIXIOIRXuLIVWXIPPIRv-RLIX[SSVHuZIV^SIRMRKv^MXLIX
Naam
wordt alles vergeven en dan kun je weer helemaal opnieuw
Het geschenk iedere dag ervaren
uWGLEHIvHMIERHIVIRSRHIVZSRHIRLIFFIRHSSVNSY[KIFVIOEERPMIJHIXILIVWXIPPIR(I
[SSVHNIu^SIRv.IZIVXIPXEERHITVMIWXIV
HMIPYMWXIVXREQIRW.I^YW
[EEVNIMRNIPIZIRXIKIR
beginnen! God omhelst je met zijn grote liefde.
Dit sacrament geeft
Het is belangrijk dat uw kind begrijpt wat ‘iemand vergeven’ betekent.
TVMIWXIVFMHXHERZSSVNIIRMR.I^YWv2EEQ[SVHXEPPIWZIVKIZIRIRHEROYRNI[IIVLIPIQEEP
+SHIRNIREEWXILIFXKI^SRHMKH(ITVMIWXIVFIWTVIIOXLSINIHEEVQIISQOYRXKEERSQHI
een
gevoel van bevrijding en vreugde. Het is fijn en belangrijk om
Het betekent niet dat wat ze gedaan hebben goed te praten is of dat
STRMIY[FIKMRRIR+SHSQLIPWXNIQIX^MNRKVSXIPMIJHI(MXWEGVEQIRXKIIJXIIRKIZSIPZER
uWGLEHIvHMIERHIVIRSRHIVZSRHIRLIFFIRHSSVNSY[KIFVIOEERPMIJHIXILIVWXIPPIR(I
als
voorbereiding op een groot feest, zoals Kerstmis of Pasen of de
we niet boos zouden mogen zijn. Een ander vergeven betekent dat
FIZVMNHMRKIRZVIYKHI,IXMWJMNRIRFIPERKVMNOSQEPWZSSVFIVIMHMRKSTIIRKVSSXJIIWX^SEPW
TVMIWXIVFMHXHERZSSVNIIRMR.I^YWv2EEQ[SVHXEPPIWZIVKIZIRIRHEROYRNI[IIVLIPIQEEP
Eerste
H. Communie, de priester te vragen om dit speciale sacrament
je de persoon ‘vrijzet’ van wat hij/zij jou aan kwaad gedaan heeft.
STRMIY[FIKMRRIR+SHSQLIPWXNIQIX^MNRKVSXIPMIJHI(MXWEGVEQIRXKIIJXIIRKIZSIPZER
te/IVWXQMWSJ4EWIRSJHI)IVWXI,'SQQYRMIHITVMIWXIVXIZVEKIRSQHMXWTIGMEPIWEGVEQIRX
ontvangen. De Kerk nodigt ons uit om tenminste eens per jaar dit
Vergeving maakt ons en die ander vrij, zodat het gebeurde niet als
XISRXZERKIR(I/IVORSHMKXSRWYMXSQXIRQMRWXIIIRWTIVNEEVHMXWEGVEQIRXXISRXZERKIR
sacrament
te ontvangen.
een last meegenomen wordt in je verdere leven.
FIZVMNHMRKIRZVIYKHI,IXMWJMNRIRFIPERKVMNOSQEPWZSSVFIVIMHMRKSTIIRKVSSXJIIWX^SEPW

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

/IVWXQMWSJ4EWIRSJHI)IVWXI,'SQQYRMIHITVMIWXIVXIZVEKIRSQHMXWTIGMEPIWEGVEQIRX
Vraag uw kind om op een stuk papier het woord ‘vergeving’ te
XISRXZERKIR(I/IVORSHMKXSRWYMXSQXIRQMRWXIIIRWTIVNEEVHMXWEGVEQIRXXISRXZERKIR
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.
9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSIZIIPZIVLEPIR.I^YWZIVXIPHLIIJXHMIPEXIR^MIRHEX+SHEPXMNH
• Uw
kind mag ontdekken hoeveel verhalen Jezus verteld heeft die
 laten
ZERSRWLSYHXIRSRW[MPZIVKIZIR
Wanneer uw kind eens ruzie maakt, praat er dan na afloop samen
zien dat God altijd van ons houdt en ons wil vergeven.
9[OMRHQEK[IXIRHEX[IEPPIQEEPKVSSXIROPIMRZIVOIIVHIHMRKIRHSIRHMXLSSVXFMN
over. Help uw kind om de ander te vergeven en ook zelf vergeving te
• Uw
kind
mag
weten
dat
we
allemaal
groot
en
klein
verkeerde
9[OMRHQEKSRXHIOOIRLSIZIIPZIVLEPIR.I^YWZIVXIPHLIIJXHMIPEXIR^MIRHEX+SHEPXMNH
 dingen
SRWQIRW^MNR(EEVSQMWLIXKSIHSQXI[IXIRHEX[ISSOEPPIQEEPZIVKIZMRKRSHMKLIFFIR
vragen. Bij ruzie zijn er bijna altijd twee schuldigen.
doen,
dit
hoort
bij
ons
menszijn.
Daarom
is
het
goed
om
te
ZERSRWLSYHXIRSRW[MPZIVKIZIR
 weten
)IRERHIVZIVKIZMRKWGLIROIRSJZIVKIZMRKZVEKIRMWRMIXEPXMNHKIQEOOIPMNOQEEVKIIJX
dat
we
ook
allemaal
vergeving
nodig
hebben.
9[OMRHQEK[IXIRHEX[IEPPIQEEPKVSSXIROPIMRZIVOIIVHIHMRKIRHSIRHMXLSSVXFMN
God danken voor het geschenk
• Een
ander vergeving schenken of vergeving vragen is niet altijd
YMXIMRHIPMNO[IPIIRKIZSIPZERZVIYKHIIRSTPYGLXMRK
SRWQIRW^MNR(EEVSQMWLIXKSIHSQXI[IXIRHEX[ISSOEPPIQEEPZIVKIZMRKRSHMKLIFFIR
Help uw kind om te ontdekken dat we altijd naar God toe kunnen
gemakkelijk
maar
geeft
uiteindelijk
wel
een
gevoel
van
vreugde
en
 )IRERHIVZIVKIZMRKWGLIROIRSJZIVKIZMRKZVEKIRMWRMIXEPXMNHKIQEOOIPMNOQEEVKIIJX
gaan voor hulp en om sorry te zeggen - altijd en op elke plaats.
opluchting.
 YMXIMRHIPMNO[IPIIRKIZSIPZERZVIYKHIIRSTPYGLXMRK
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.
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR

/IVRFSSHWGLET

7EQIRHSIR
7EQIRHSIR

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

/IVRFSSHWGLET

Samen bidden
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
God, U heeft ons een heel mooi geschenk gegeven:
Het
hoofdstuk
in
het
werkboek
van
uw
kind
samen
doorlezen,
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZERHIZMIVZVMIRHIRHMILYRPEQQIZVMIRHHSSV
het geschenk van de vergeving.
invullen
en
inkleuren.
LIXHEOFMN.I^YWFVEGLXIR(MXWXEEXFMN0YGEW(I^IQER[IVHKIRI^IRHERO^MNHI
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
We willen U danken dat U Jezus naar de aarde gezonden heeft
LYPTZER^MNRZVMIRHIRHMIEPPIQSIMXIREQIRLIQFMN.I^YWXIFVIRKIR)R.I^YWZIVKIIJXLIQ
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZERHIZMIVZVMIRHIRHMILYRPEQQIZVMIRHHSSV
om ons te laten zien
Het
geschenk in de Bijbel
EP^MNR^SRHIR
LIXHEOFMN.I^YWFVEGLXIR(MXWXEEXFMN0YGEW(I^IQER[IVHKIRI^IRHERO^MNHI
hoe we dit geschenk kunnen delen met anderen.
Lees
samen in de kinderbijbel het verhaal van de vie vrienden die
LYPTZER^MNRZVMIRHIRHMIEPPIQSIMXIREQIRLIQFMN.I^YWXIFVIRKIR)R.I^YWZIVKIIJXLIQ
Dank U dat wij altijd weer opnieuw mogen beginnen bij U.
hun
lamme vriend door het dak bij Jezus brachten. Dit staat bij Lucas
Dank U dat U onze barmhartige Vader bent.
5,EP^MNR^SRHIR
17-26. Deze man werd genezen dankzij [[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
de hulp van zijn vrienden
die alle moeite namen hem bij Jezus te brengen. En Jezus vergeeft
Onze Vader...
hem al zijn zonden.

3YHIVFPEH
3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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,IXKIWGLIROZERHI:VIHI
,IXKIWGLIROZERHI:VIHI
Een bijzonder moment is de vredewens. We worden uitgenodigd om
de
Vrede
,IXKIWGLIROZERHI:VIHI
elkaar de vrede te wensen. We geven elkaar een hand
en zeggen ‘De
&I[EEVHIZVIHI
&I[EEVHIZVIHI
vrede van Christus zij met je’.
Bewaar
de vrede
&I[EEVHIZVIHI

3YHIVFPEHIR

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

Vraag uw kind om een gebedje voor vrede mee te nemen
naar de H.
w>EPMKHMIZVIHIFVIRKIR
w>EPMKHMIZVIHIFVIRKIR
Mis. Aan het eind van de voorbede, wanneer we uitgenodigd worden
“Zalig
die vrede brengen,
[ERX^MN^YPPIROMRHIVIRZER+SH
w>EPMKHMIZVIHIFVIRKIR
[ERX^MN^YPPIROMRHIVIRZER+SH
om een moment in stilte te bidden, kan uw kind in stilte voor
want zij zullen kinderen van God
KIRSIQH[SVHIRx 1EXXIàW
zichzelf dit gebedje bidden.
[ERX^MN^YPPIROMRHIVIRZER+SH
KIRSIQH[SVHIRx 1EXXIàW

7EQIRZEXXMRK 7EQIRZEXXMRK
7EQIRZEXXMRK
9[OMRHQSGLXMRHI^IFMNIIROSQWXLSVIRLSIREHIWGLITTMRKZERHI[IVIPHHIQIRWIR

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

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.

genoemd worden.” (Matteüs 5, 9)
KIRSIQH[SVHIRx 1EXXIàW

9[OMRHQSGLXMRHI^IFMNIIROSQWXLSVIRLSIREHIWGLITTMRKZERHI[IVIPHH
^MGLEJOIIVHIRZER+SH HI^SRHIZEP
,MIVHSSVOERIVKIIRIGLXIZVIHIQIIV^MNR8SGL
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
Uw
kind mocht
in deze bijeenkomst
horen
hoe na de schepping van
^MGLEJOIIVHIRZER+SH
HI^SRHIZEP
,MIVHSSVOERIVKIIRIGLXIZVIHIQIIV^
9[OMRHQSGLXMRHI^IFMNIIROSQWXLSVIRLSIREHIWGLITTMRKZERHI[IVIPHH
Eucharistieviering.
de wereld de mensen zich afkeerden van God (de zondeval). Hierdoor
FPMNJX+SHZSSVSRW^SVKIR,MNFIPSSJXHEXIVSTRMIY[ZVIHI^EPOSQIR+SH^IRHXSRWIIR
FPMNJX+SHZSSVSRW^SVKIR,MNFIPSSJXHEXIVSTRMIY[ZVIHI^EPOSQIR+SH^IR
^MGLEJOIIVHIRZER+SH
HI^SRHIZEP
,MIVHSSVOERIVKIIRIGLXIZVIHIQIIV^
kan
er geen echte vrede meer
zijn. Toch blijft
God voor ons zorgen. Hij
ZIVPSWWIV.I^YW.I^YWHI:VIHIZSVWXFVIRKXSRWHI^IRMIY[IZVIHIHMITMRSRWLEVX
ZIVPSWWIV.I^YW.I^YWHI:VIHIZSVWXFVIRKXSRWHI^IRMIY[IZVIHIHMITMRSRW
FPMNJX+SHZSSVSRW^SVKIR,MNFIPSSJXHEXIVSTRMIY[ZVIHI^EPOSQIR+SH^IR
belooft dat er opnieuw vrede zal komen. God zendt ons een verlosser,
ZIVPSWWIV.I^YW.I^YWHI:VIHIZSVWXFVIRKXSRWHI^IRMIY[IZVIHIHMITMRSRW
Jezus.
Jezus, de Vredevorst, brengt ons deze nieuwe vrede diep in ons
hart.

/IVRFSSHWGLET/IVRFSSHWGLET
/IVRFSSHWGLET
&IWTVIIOWEQIR[EEVNIEPPIQEEPEERHIROXFMNLIX[SSVHuZVIHIv

&IWTVIIOWEQIR[EEVNIEPPIQEEPEERHIROXFMNLIX[SSVHuZVIHIv
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[IPOIWMXYEXMIWREEVZVIHIXSIPIMHIRIR[IPOIRMIX
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[IPOIWMXYEXMIWREEVZVIHIXSIPIMHIRIR[IPOI
&IWTVIIOWEQIR[EEVNIEPPIQEEPEERHIROXFMNLIX[SSVHuZVIHIv
7XMQYPIIVIRQSXMZIIVY[OMRHSQIIRuZVIHIWXMGLXIVvXI^MNR
• Bespreek
samen waar je allemaal aan denkt bij het woord
7XMQYPIIVIRQSXMZIIVY[OMRHSQIIRuZVIHIWXMGLXIVvXI^MNR
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[IPOIWMXYEXMIWREEVZVIHIXSIPIMHIRIR[IPOI
‘vrede’.
7XMQYPIIVIRQSXMZIIVY[OMRHSQIIRuZVIHIWXMGLXIVvXI^MNR
• 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.

7EQIRHSIR

7EQIRHSIR
7EQIRHSIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
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0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZER.I^YWvKIFSSVXI^SEPWLIXWXEEXKIWGLVIZIRFMN
1
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZER.I^YWvKIFSSVXI^SEPWLIXWXEEXKI
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
0YGEWLSSJHWXYO8SIR.I^YWKIFSVIR[IVHZIVWGLIIRIVIIRIRKIPEERHILIVHIVWMR
0YGEWLSSJHWXYO8SIR.I^YWKIFSVIR[IVHZIVWGLIIRIVIIRIRKIPEERH
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZER.I^YWvKIFSSVXI^SEPWLIXWXEEXKI
LIXZIPH(ILIVHIVWLSSVHIRHEX^IRMIXFERKLSIJHIRXI^MNR[ERXHIIRKIPZIVOSRHMKHIIIR
LIXZIPH(ILIVHIVWLSSVHIRHEX^IRMIXFERKLSIJHIRXI^MNR[ERXHIIRKIPZIV
0YGEWLSSJHWXYO8SIR.I^YWKIFSVIR[IVHZIVWGLIIRIVIIRIRKIPEERH

/IVRFSSHWGLET
&IWTVIIOWEQIR[EEVNIEPPIQEEPEERHIROXFMNLIX[SSVHuZVIHIv
,IPTY[OMRHSQXISRXHIOOIR[IPOIWMXYEXMIWREEVZVIHIXSIPIMHIRIR[IPOIRMIX
7XMQYPIIVIRQSXMZIIVY[OMRHSQIIRuZVIHIWXMGLXIVvXI^MNR
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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
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
daden.
Het
hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
invullen en inkleuren.
Samen bidden
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
Elke keer wanneer we zien dat er ergens geen vrede is, bijvoorbeeld
Het
geschenk in de Bijbel
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPLIXZIVLEEPZER.I^YWvKIFSSVXI^SEPWLIXWXEEXKIWGLVIZIRFMN
op televisie, kunnen we bidden voor vrede.
Lees
samen
in
de
kinderbijbel
het
verhaal
van
Jezus’
geboorte
zoals
0YGEWLSSJHWXYO8SIR.I^YWKIFSVIR[IVHZIVWGLIIRIVIIRIRKIPEERHILIVHIVWMR
het
staat
geschreven
bij
Lucas,
hoofdstuk
2,
1-21.
Toen
Jezus
geboren
LIXZIPH(ILIVHIVWLSSVHIRHEX^IRMIXFERKLSIJHIRXI^MNR[ERXHIIRKIPZIVOSRHMKHIIIR
Jezus,
werd verscheen er een engel aan de herders in het veld. De herders
ZVIYKHIZSPPIFSSHWGLET.I^YWHIVIHHIV[EWKIFSVIR)IROSSVZERIRKIPIR^MRKIRHER
U heeft tegen uw vrienden gezegd:
hoorden dat ze niet bang hoefden te zijn, want de engel verkondigde
w)IVEER+SHMRHIRLSKIIRSTEEVHIZVIHISRHIVHIQIRWIRMR[MI,MN[IPFILEKIRLIIJXx
“Mijn vrede laat ik jullie,
een vreugdevolle boodschap. Jezus, de redder, was geboren. Een koor
mijn vrede geef ik jullie.”
van engelen zingen dan: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
Dank U voor het geschenk van de vrede.
onder
de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”
.I^YWZVEEKXSRWSQHI[IVIPHMRXIKEERIR^MNRPMIJHIIRZVIHIXIFVIRKIRREEVEPPI
Wilt U ons helpen om vredestichters te zijn?
QIRWIR
Ik wil speciaal bidden voor...
Het
geschenk iedere dag ervaren
(IFIWXITPEEXWSQXIFIKMRRIREPWZVIHIWXMGLXIVMWFMNHIQIRWIRHMGLXSQSRWLIIR
Amen
Jezus
vraagt ons om de wereld in te gaan en zijn liefde en vrede te
brengen naar alle mensen.
Het geschenk delen met anderen
De
beste plaats om te beginnen als vredestichter is bij de mensen
4VEEXWEQIRIIRWSZIVHIZVEKIR
Nodig uw kind uit om een poster te maken met het woord VREDE
dicht
om ons heen.
,IFMOQMNRZVMIRHIR[IPIIRWKILSPTIRSQLIX[IIVKSIHXIQEOIRREIIRVY^MI#
erop. Deze kan voor het raam hangen zodat iedereen hem kan zien.
,IFMOQIIKIVSHHIPHEPWIVSREEVHMKIHMRKIRSZIVERHIVIQIRWIR[SVHIRKI^IKH#
Of misschien mag de poster wel bij de bibliotheek of op school
Praat
samen
eens
over
de
vragen:
,IFMO[IPIIRWKITVSFIIVHSQEEVHMKXI^MNRZSSVMIQERHHMIRMIXEEVHMKZSSVQMNMW#
hangen.
Heb ik mijn vrienden wel eens geholpen om het weer goed te maken
U kunt uw kind aanmoedigen om de poster samen met een vriend(in)
na een ruzie?
te maken.
Heb ik mee geroddeld als er onaardige dingen over andere mensen
worden gezegd?
Als ouders van de eerste communicanten kunnen jullie misschien
Heb ik wel eens geprobeerd om aardig te [[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
zijn voor iemand die niet
een sponsorloop organiseren, waarvan de opbrengst naar een
aardig voor mij is?
organisatie gaat die ergens vrede probeert te brengen.

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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,IXKIWGLIROZERHI:VIYKHI
Het
geschenk van
,IXKIWGLIROZERHI:VIYKHI
,IXKIWGLIROZERHI:VIYKHI
IRLIXPIZIR
de
Vreugde
IRLIXPIZIR
We laten onze dankbaarheid zien tijdens het zingenIRLIXPIZIR
van het Gloria en
;EXQEEOXNSYFPMN#
tijdens het grote dankgebed, het eucharistisch gebed.
en
het leven
;EXQEEOXNSYFPMN#
;EXQEEOXNSYFPMN#
We mogen God ook vragen om kracht voor de moeilijke dingen in ons
Wat
maakt jou blij?
leven, zodat we in staat zullen zijn om de vreugde van het leven te
w(MX^IK-ONYPPMISTHEXQMNRZVIYKHIMRNYPPMIQSKI^MNR

3YHIVFPEHIR

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.

w(MX^IK-ONYPPMISTHEXQMNRZVIYKHIMRNYPPMIQSKI^MNR
w(MX^IK-ONYPPMISTHEXQMNRZVIYKHIMRNYPPMIQSKI^MNR
IRNYPPMIZVIYKHIZSPOSQIRQSKI[SVHIRx
“Dit
zeg Ik jullie, opdat mijn vreugde in jullie moge zijn
IRNYPPMIZVIYKHIZSPOSQIRQSKI[SVHIRx
IRNYPPMIZVIYKHIZSPOSQIRQSKI[SVHIRx
.SLERRIW
en.SLERRIW
jullie vreugde volkomen moge worden.”
.SLERRIW
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
(Johannes 15, 11)
Eucharistieviering.

7EQIRZEXXMRK
7EQIRZEXXMRK 7EQIRZEXXMRK

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

ervaren en door te geven.

)V^MNRZIIPHMRKIRHMISRWZVIYKHIKIZIR(IROEPPIIREPEERHIPIRXI(IZVIYK
)V^MNRZIIPHMRKIRHMISRWZVIYKHIKIZIR(IROEPPIIREPEERHIPIRXI(IZVIYKHILIPTXSRW
)V^MNRZIIPHMRKIRHMISRWZVIYKHIKIZIR(IROEPPIIREPEERHIPIRXI(IZVIYK
SQXIOYRRIRKIRMIXIRZERLIXPIZIR;IQSKIRLIXPIZIRZMIVIR-RHIOIVOMW
Er
zijn veel dingen die ons vreugde geven. Denk alleen al aan de lente.
SQXIOYRRIRKIRMIXIRZERLIXPIZIR;IQSKIRLIXPIZIRZMIVIR-RHIOIVOMW4EWIRHIHEK
SQXIOYRRIRKIRMIXIRZERLIXPIZIR;IQSKIRLIXPIZIRZMIVIR-RHIOIVOMW
ZERHIKVSSXWXIZVIYKHILIXKVSSXWXIJIIWX;IZMIVIRHERHEX+SHWXIVOIVMWHE
De
vreugde helpt ons om te kunnen genieten van het leven. We mogen
ZERHIKVSSXWXIZVIYKHILIXKVSSXWXIJIIWX;IZMIVIRHERHEX+SHWXIVOIVMWHERHIHSSH
ZERHIKVSSXWXIZVIYKHILIXKVSSXWXIJIIWX;IZMIVIRHERHEX+SHWXIVOIVMWHE
het
leven vieren. In de kerk is Pasen de dag van de grootste vreugde,
.I^YWMWKIWXSVZIRQEEV,MNPIIJX[IIVIRMWEPXMNHFMNSRW-RHI^IFMNIIROSQWXL
.I^YWMWKIWXSVZIRQEEV,MNPIIJX[IIVIRMWEPXMNHFMNSRW-RHI^IFMNIIROSQWXLIIJXY[OMRH
.I^YWMWKIWXSVZIRQEEV,MNPIIJX[IIVIRMWEPXMNHFMNSRW-RHI^IFMNIIROSQWXL
het
grootste feest. We vieren dan dat God sterker is dan de dood; Jezus
LIXZIVLEEPKILSSVHSZIVLIXHSGLXIVXNIZER.EÓVYW>IMW^MIOIRWXIVJXQEEV.I^
LIXZIVLEEPKILSSVHSZIVLIXHSGLXIVXNIZER.EÓVYW>IMW^MIOIRWXIVJXQEEV.I^YWHSIXLEEV
LIXZIVLEEPKILSSVHSZIVLIXHSGLXIVXNIZER.EÓVYW>IMW^MIOIRWXIVJXQEEV.I^
is[IIVSTWXEERXSXRMIY[PIZIR
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
[IIVSTWXEERXSXRMIY[PIZIR
[IIVSTWXEERXSXRMIY[PIZIR
ziek en sterft, maar Jezus doet haar weer opstaan tot nieuw leven.

/IVRFSSHWGLET
/IVRFSSHWGLET/IVRFSSHWGLET

3RXHIOWEQIRQIXY[OMRHHIZIPIQSKIPMNOLIHIRHMI[ILIFFIRSQLIXPIZ
• Ontdek
samen met uw kind de vele mogelijkheden die we hebben
 3RXHIOWEQIRQIXY[OMRHHIZIPIQSKIPMNOLIHIRHMI[ILIFFIRSQLIXPIZIRXIZMIVIR
3RXHIOWEQIRQIXY[OMRHHIZIPIQSKIPMNOLIHIRHMI[ILIFFIRSQLIXPIZ
 om
&IWTVIIOQIXY[OMRH[EXLIQLEEVFPMNQEEOXIRLSIY[OMRHHMXOERHIPIR
het leven te vieren.
 &IWTVIIOQIXY[OMRH[EXLIQLEEVFPMNQEEOXIRLSIY[OMRHHMXOERHIPIRQIX
&IWTVIIOQIXY[OMRH[EXLIQLEEVFPMNQEEOXIRLSIY[OMRHHMXOERHIPIR
• Bespreek
ERHIVIR
met uw kind wat hem/haar blij maakt en hoe uw kind dit
 ERHIVIR
  kan
ERHIVIR
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXZVIYKHIZSPPI4EEWZIVLEEPGIRXVEEPWXEEX
delen met anderen.
 ,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXZVIYKHIZSPPI4EEWZIVLEEPGIRXVEEPWXEEXMRSRW
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXZVIYKHIZSPPI4EEWZIVLEEPGIRXVEEPWXEEX
uw kind om te begrijpen dat het vreugdevolle Paasverhaal
• Help
KIPSSJ
 KIPSSJ
 centraal
KIPSSJ staat in ons geloof.

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR

 3RXHIOWEQIRQIXY[OMRHHIZIPIQSKIPMNOLIHIRHMI[ILIFFIRSQLIXPIZIRXIZMIVIR
 &IWTVIIOQIXY[OMRH[EXLIQLEEVFPMNQEEOXIRLSIY[OMRHHMXOERHIPIRQIX
 ERHIVIR
 ,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXZVIYKHIZSPPI4EEWZIVLEEPGIRXVEEPWXEEXMRSRW
 KIPSSJ

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

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
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
zijn dood niet het einde was. Hij leeft!
Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
Samen bidden
invullen
en inkleuren.
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
Dank U, God,
&IOMNOWEQIRHITPEEXNIWMRLIX[IVOFSIOSZIV4EPQ^SRHEK;MXXI(SRHIVHEK+SIHI:VMNHEK
voor het geschenk van de vreugde.
Het
geschenk
in
de
Bijbel
IR4EWIR>SIOHIFMNFILSVIRHIZIVLEPIRMRHIOMRHIVFMNFIPSTIRPIIWIVHEKIPMNOWMIXWZER
We weten dat U van ons houdt
Bekijk
samen
de
plaatjes
in
het
werkboek
over
Palmzondag,
Witte
ZSSV
en graag wilt dat we gelukkig zijn.
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Zoek de bijbehorende verhalen in
Dank U voor de mensen
de kinderbijbel op en lees er dagelijks iets van voor.
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
die hun blijdschap met ons delen.
)POIHEK^MNRIVQSQIRXIRSQFPMNXI^MNRIRZERLIXPIZIRXIKIRMIXIR
Dank U, Jezus, dat U altijd bij ons bent
Het
geschenk iedere dag ervaren
,IPTY[OMRHSQHI^IQSQIRXIRXIFIRSIQIR
en dat U ons heeft laten zien hoe we gelukkig kunnen worden.
Elke
dag zijn er momenten om blij te zijn en van het leven te
Amen.
genieten.
1MWWGLMIROYRRIRNYPPMIFMNLIXEZSRHIXIRIZIRHIXMNHRIQIRSQMIHIVIIRMIXWXIPEXIR
Help
uw kind om deze momenten te benoemen.
ZIVXIPPIRHEXLIQLEEVHMIHEKFPMNKIQEEOXLIIJX
Het geschenk delen met anderen
Vraag uw kind hoe hij/zij het geschenk van de vreugde kan delen met
Misschien kunnen jullie bij het avondeten even de tijd nemen om
anderen.
iedereen iets te laten vertellen dat hem/haar die dag blij gemaakt
Bijv. een eenzaam persoon bezoeken of iemand die ziek is.
heeft.

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

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.

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

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

7EQIRHSIR

Misschien is er een plaatselijk project, dat u zou kunnen steunen, om
mensen die arm zijn blij te maken.

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.

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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Ouderblad 9:
3YHIVFPE
3YHIVFPEH
Gods Grootste
+SHW+VSSXWXI+IWGLIRO
3YHIVFPEH
Geschenk
.I^YWMRHI,IMPMKI)YGLEVMWXMI
+SHW+VSSXWXI+IWGLIRO
Het geschenk vieren
Jezus
in de
Probeer als gezin zoveel mogelijk deel te nemen aan de vieringen van
.I^YWMRHI,IMPMKI)YGLEVMWXMI
de Goede Week en Pasen.
w-OFIRLIXPIZIRHIFVSSHHEXYMXHILIQIP
Heilige Eucharistie

3YHIVFPEHIR

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.

7EQIRZEXXMRK

7EQIRZEXXMRK

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

MWRIIVKIHEEPH%PWMIQERHZERHEXFVSSHIIX
w-OFIRLIXPIZIRHIFVSSHHEXYMXHILIQIP
^EPLMNPIZIRMRIIY[MKLIMH)RLIXFVSSHHEX-O
Heeft u de noveen al ontvangen om negen dagen voor
het
“Ik
ben het levende brood dat uit de hemel is
MWRIIVKIHEEPH%PWMIQERHZERHEXFVSSHIIX
Communiefeest iedere dag samen met uw kind te^EPKIZIRMWQMNRZPIIWHEX-O^EPSTSJJIVIRZSSVLIXPIZIRZERHI[IVIPHx
bidden?
neergedaald. Als iemand van dat brood eet, zal hij leven
^EPLMNPIZIRMRIIY[MKLIMH)RLIXFVSSHHEX-O
.SLERRIW
in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn
^EPKIZIRMWQMNRZPIIWHEX-O^EPSTSJJIVIRZSSVLIXPIZIRZERHI
vlees dat Ik zal opofferen voor het leven van de wereld.”
.SLERRIW
(Johannes 6, 51)

,IX+VSSXWXI+IWGLIROHEX+SHSRW[MPKIZIRMW.I^YW^IPJMRHI)YGLEVMWXMI
9[OMRHLIIJXKILSSVHLSI.I^YW^MGL^IPJEERSRWKIIJXFMNLIXPEEXWXIEZSRHQEEPSRHIVHI
KIHEERXIZERFVSSHIR[MNR)POIOIIV[ERRIIV[MNWEQIROSQIRMRHIOIVOSQHI
,IX+VSSXWXI+IWGLIROHEX+SHSRW[MPKIZIRMW.I^YW^IPJMRHI)YGLEVMWXMI
,)YGLEVMWXMIXIZMIVIRHSIR[I[EX.I^YWSRWXSIRLIIJXZSSVKIHEERIRKIPSZIR[IHEX,MN
9[OMRHLIIJXKILSSVHLSI.I^YW^MGL^IPJEERSRWKIIJXFMNLIXPEEXWXIEZSRHQE
Het
Grootste Geschenk dat God ons wil geven is Jezus zelf in de
SSO[IVOIPMNOFMNSRWMW;ERRIIV[IXIV'SQQYRMIKEERQSKIR[I.I^YW^IPJSRXZERKIR
Eucharistie.
KIHEERXIZERFVSSHIR[MNR)POIOIIV[ERRIIV[MNWEQIROSQIRMRHIOIVOSQ
(EEVSQWTVIOIR[ISZIVHI,IMPMKI'SQQYRMIIRKEER[IIVQIXVIWTIGXQIISQ
Uw
kind heeft gehoord hoe Jezus zichzelf aan ons geeft bij het laatste
,)YGLEVMWXMIXIZMIVIRHSIR[I[EX.I^YWSRWXSIRLIIJXZSSVKIHEERIRKIPSZI
avondmaal
onder de gedaante van brood en wijn. Elke keer wanneer
SSO[IVOIPMNOFMNSRWMW;ERRIIV[IXIV'SQQYRMIKEERQSKIR[I.I^YW^IPJ
wij
samen
komen
in de kerk om de H. Eucharistie te vieren doen
(EEVSQWTVIOIR[ISZIVHI,IMPMKI'SQQYRMIIRKEER[IIVQIXVIWTIGXQIIS
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.
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXFMNHIGSQQYRMI+SHW+VSSXWXI+IWGLIROSRXZERKX
 .I^YW^IPJ
&IWTVIIOQIXY[OMRHLSI[IQIXVIWTIGXHI,'SQQYRMISRXZERKIR
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXFMNHIGSQQYRMI+SHW+VSSXWXI+IWGLI

/IVRFSSHWGLET

/IVRFSSHWGLET

 .I^YW^IPJ
&IWTVIIOQIXY[OMRHLSI[IQIXVIWTIGXHI,'SQQYRMISRXZERKIR
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,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP

1

,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR

,IX+VSSXWXI+IWGLIROHEX+SHSRW[MPKIZIRMW.I^YW^IPJMRHI)YGLEVMWXMI
,IX+VSSXWXI+IWGLIROHEX+SHSRW[MPKIZIRMW.I^YW^IPJMRHI)YGLEVMWXMI
9[OMRHLIIJXKILSSVHLSI.I^YW^MGL^IPJEERSRWKIIJXFMNLIXPEEXWXIEZSRHQEEPSRHIVHI
9[OMRHLIIJXKILSSVHLSI.I^YW^MGL^IPJEERSRWKIIJXFMNLIXPEEXWXIEZSRHQEEPSRHIVHI
KIHEERXIZERFVSSHIR[MNR)POIOIIV[ERRIIV[MNWEQIROSQIRMRHIOIVOSQHI
KIHEERXIZERFVSSHIR[MNR)POIOIIV[ERRIIV[MNWEQIROSQIRMRHIOIVOSQHI
,)YGLEVMWXMIXIZMIVIRHSIR[I[EX.I^YWSRWXSIRLIIJXZSSVKIHEERIRKIPSZIR[IHEX,MN
,)YGLEVMWXMIXIZMIVIRHSIR[I[EX.I^YWSRWXSIRLIIJXZSSVKIHEERIRKIPSZIR[IHEX,MN
SSO[IVOIPMNOFMNSRWMW;ERRIIV[IXIV'SQQYRMIKEERQSKIR[I.I^YW^IPJSRXZERKIR
SSO[IVOIPMNOFMNSRWMW;ERRIIV[IXIV'SQQYRMIKEERQSKIR[I.I^YW^IPJSRXZERKIR
(EEVSQWTVIOIR[ISZIVHI,IMPMKI'SQQYRMIIRKEER[IIVQIXVIWTIGXQIISQ
(EEVSQWTVIOIR[ISZIVHI,IMPMKI'SQQYRMIIRKEER[IIVQIXVIWTIGXQIISQ

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

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.
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXFMNHIGSQQYRMI+SHW+VSSXWXI+IWGLIROSRXZERKX
,IPTY[OMRHSQXIFIKVMNTIRHEXLIXFMNHIGSQQYRMI+SHW+VSSXWXI+IWGLIROSRXZERKX
God danken voor het geschenk
Help
uw kind om te begrijpen dat het bij de communie Gods
.I^YW^IPJ
.I^YW^IPJ
We kunnen God danken voor het geschenk van Jezus door te leven
Grootste
Geschenk
ontvangt,
Jezus
zelf.
&IWTVIIOQIXY[OMRHLSI[IQIXVIWTIGXHI,'SQQYRMISRXZERKIR
&IWTVIIOQIXY[OMRHLSI[IQIXVIWTIGXHI,'SQQYRMISRXZERKIR
zoals Jezus ons geleerd heeft. We mogen denken aan de woorden:
Bespreek
met uw kind hoe we met respect de H. Communie
"Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad."
ontvangen.

/IVRFSSHWGLET
/IVRFSSHWGLET

•
•

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
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
leven te laten zien dat u een christen bent.
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
Samen bidden
invullen
en inkleuren.
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
God, onze Schepper,
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPRSKIIRWLIXZIVLEEPSZIVLIXPEEXWXIEZSRHQEEPZER.I^YW
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPRSKIIRWLIXZIVLEEPSZIVLIXPEEXWXIEZSRHQEEPZER.I^YW
binnenkort zal ..... zijn/haar Eerste Heilige Communie doen.
Het
geschenk in de
Bijbel
0YGEW

0YGEW
kinderbijbel nog eens het verhaal over het laatste
Wilt U er een blijde dag van maken
Lees
samen
in
de
.I^YW[MPKVEEKFMNSRWOSQIRSQQEEPXMNHQIXSRWXILSYHIR,MN[MPKVEEK^MGL^IPJEERSRW
.I^YW[MPKVEEKFMNSRWOSQIRSQQEEPXMNHQIXSRWXILSYHIR,MN[MPKVEEK^MGL^IPJEERSRW
voor ons gezin, onze familie en vrienden.
avondmaal
van
Jezus
KIZIR
KIZIR22, 7-34).
{Lucas
Dank U voor alle mooie geschenken
Jezus wil graag bij ons komen om maaltijd met ons te houden.
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
die U aan ons gegeven hebt.
Hij
wil graag zichzelf aan ons geven.
+SHW+VSSXWXI+IWGLIROMW.I^YWMRHI,)YGLEVMWXMI;EXFIXIOIRXHMXZSSVSRWPIZIR#;IPOI
Dank U heel speciaal voor het Grootste Geschenk
+SHW+VSSXWXI+IWGLIROMW.I^YWMRHI,)YGLEVMWXMI;EXFIXIOIRXHMXZSSVSRWPIZIR#;IPOI
TPEEXWLIIJX.I^YWIR[IPOITPEEXWLIIJXZSSVSRWHIZMIVMRKZERHI,)YGLEVMWXMI#
Jezus, uw gave van Liefde.
Het
geschenk iedere dag ervaren
TPEEXWLIIJX.I^YWIR[IPOITPEEXWLIIJXZSSVSRWHIZMIVMRKZERHI,)YGLEVMWXMI#
Gods Grootste Geschenk is Jezus in de H. Eucharistie. Wat betekent dit
:VEEKEERY[OMRH[EXLMN^MN[IIXZER.I^YW>MNRIVZIVLEPIRSZIV.I^YWHMILMN^MNOER
We bidden dat ...
voor
ons leven? Welke plaats heeft Jezus en welke plaats heeft voor
:VEEKEERY[OMRH[EXLMN^MN[IIXZER.I^YW>MNRIVZIVLEPIRSZIV.I^YWHMILMN^MNOER
ZIVXIPPIR#;EXZSSVTIVWSSR[EW.I^YW#-W,MNMIQERHQIX[MI[IOYRRIRTVEXIR#-W,MNIIR
zal begrijpen wat het betekent om een vriend van Jezus te zijn
ons
de
viering
van
de
H.
Eucharistie?
ZIVXIPPIR#;EXZSSVTIVWSSR[EW.I^YW#-W,MNMIQERHQIX[MI[IOYRRIRTVEXIR#-W,MNIIR
wanneer hij/zij Jezus ontvangt, het brood des levens.
ZVMIRH#
ZVMIRH#
Amen.
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?

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

7EQIRHSIR
7EQIRHSIR

3YHIVFPEH
3YHIVFPEH
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[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
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3YHIVFPEH Ouderblad 10:
7EQIRHSIR
Een blijvend
)IRFPMNZIRHKIWGLIRO
3YHIVFPEH
,IPTY[OMRHSQHIOSQIRHI[IOIRHIPEEXWXIFPEH^MNHIWZERLIX[IVOFSIOMRXIZYPPIR
geschenk
.I^YW[MPFMNNIFPMNZIR
3YHIVFPEH
Help
uw kind om de komende weken de laatste bladzijdes van
3RHIVWXIYRY[OMRHSQHEKIPMNOWMRHIOMRHIVFMNFIPXIPI^IRIRRIIQXMNHSQWEQIRXI
)IRFPMNZIRHKIWGLIRO
het
werkboek in te vullen. Ondersteun uw kind om dagelijks in de
FMHHIR(EROERLMN^MN.I^YWWXIIHWQIIVPIVIROIRRIRIRPIZIR^SEPW,MNHEXZVEEKX
Jezus
wil
)IRFPMNZIRHKIWGLIRO
kinderbijbel
te lezen en neem tijd om samen te bidden. Dan kan hij/
.I^YW[MPFMNNIFPMNZIR
2YQEKY[OMRHSSOZIVHIVKVSIMIRFMRRIRHIZMIVIRHIKIQIIRWGLETZERGLVMWXIRIR
w>MI-OFIREPXMNHFMNNYPPMI
zij
Jezus steeds meer leren kennen en leven zoals Hij dat vraagt.
-RHI)YGLEVMWXMIZMIVMRKOSQX.I^YWSTIIRFMN^SRHIVIQERMIVFMNSRWHSSV^MNR;SSVHIRMR
bij
je blijven
.I^YW[MPFMNNIFPMNZIR
XSXEERLIXIMRHIZERHI[IVIPHx
Nu mag uw kind ook verder groeien binnen de vierende
gemeenschap
HI'SQQYRMI
van christenen.
1EXXIàW
w>MI-OFIREPXMNHFMNNYPPMI
/MNOIIRW[EXY[TEVSGLMIEPPIQEEPXIFMIHIRLIIJXZSSVY[OMRHOMRHIV[SSVHHMIRWX
In de Eucharistieviering komt Jezus op een bijzondere manier bij ons
“Zie,
Ik ben altijd bij jullie,
OMRHIVGEXIGLIWIOMRHIVOSSVQMWHMIREEV#;EEV^SYYFMNOYRRIREERWPYMXIR#
w>MI-OFIREPXMNHFMNNYPPMI
XSXEERLIXIMRHIZERHI[IVIPHx
door zijn Woord en in de Communie.
tot
aan het einde van de wereld.”
XSXEERLIXIMRHIZERHI[IVIPHx
1EXXIàW
Kijk eens wat uw parochie allemaal te bieden heeft voor uw kind;
(Matteüs
28, 20)
kinderwoorddienst, kindercatechese, kinderkoor, misdienaar...?
1EXXIàW
Waar zou u bij kunnen aansluiten?

7EQIRZEXXMRK

3YHIVFPE
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3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

+IJIPMGMXIIVH
%PWYHMXLSSJHWXYOFIVIMOXLIFXHERLIIJXY[OMRH^MNRLEEV)IVWXI,'SQQYRMIKIHEER
,STIPMNOMWLIXIIRQSSMJIIWXKI[IIWX(MXLSSJHWXYOMWKIIRIMRHTYRXQEEVIIRFIKMRZER
IIRRMIY[ITIVMSHI,IPTY[OMRHSQZIVHIVXIKVSIMIRREHI^IIIVWXIFMN^SRHIVI
SRXQSIXMRKQIX.I^YW

Samen bidden
.I^YWMWKIWXSVZIRSTLIXOVYMWQEEVHSSV^MNRSTWXERHMRKYMXHIHSSHLIIJX,MNPEXIR^MIR
God, onze Schepper,
HEX,MNPIIJX,IXZIVLEEPZERHI)QQEàWKERKIVWZIVXIPXHEX.I^YW^MGL^IPJKIIJXXMNHIRWHI
dank U voor Jezus
QEEPXMNHRIXEPWFMNLIX0EEXWXI%ZSRHQEEP%PPIIRZIVH[MNRX,MNRYTPSXWIPMRKYMXLYR^MGLX
.I^YWMWKIWXSVZIRSTLIXOVYMWQEEVHSSV^MNRSTWXERHMRKYMXHIHSSHLIIJX,MN
die ons verteld heeft over uw Liefde.
.I^YWFPMNJXFMNSRWMRHI,)YGLEVMWXMISSOEPOYRRIR[MN,IQRMIX^MIR
Jezus
is gestorven op het kruis maar door zijn opstanding uit de dood
Dank U voor Jezus, die zich aan ons geeft in de Heilige Communie.
HEX,MNPIIJX,IXZIVLEEPZERHI)QQEàWKERKIVWZIVXIPXHEX.I^YW^MGL^IPJKIIJX
.I^YWMWKIWXSVZIRSTLIXOVYMWQEEVHSSV^MNRSTWXERHMRKYMXHIHSSHLIIJX,MN
heeft
Hij laten zien dat Hij leeft. Het verhaal van de Emmaüsgangers
QEEPXMNHRIXEPWFMNLIX0EEXWXI%ZSRHQEEP%PPIIRZIVH[MNRX,MNRYTPSXWIPMRKY
HEX,MNPIIJX,IXZIVLEEPZERHI)QQEàWKERKIVWZIVXIPXHEX.I^YW^MGL^IPJKIIJX
vertelt
dat Jezus zichzelf geeft tijdens de maaltijd, net als bij het
Nu mogen we denken
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
.I^YWFPMNJXFMNSRWMRHI,)YGLEVMWXMISSOEPOYRRIR[MN,IQRMIX^MIR
QEEPXMNHRIXEPWFMNLIX0EEXWXI%ZSRHQEEP%PPIIRZIVH[MNRX,MNRYTPSXWIPMRKY
Laatste Avondmaal. Alleen verdwijnt Hij nu plotseling uit hun zicht.
hoe we uw Liefde kunnen delen
.I^YWFPMNJXFMNSRWMRHI,)YGLEVMWXMISSOEPOYRRIR[MN,IQRMIX^MIR
Jezus blijft bij ons in de H. Eucharistie, ook al kunnen wij Hem niet
met de hongerigen, de dorstigen,
zien.
de vreemdelingen, de zieken,
de eenzamen, de gevangenen en de daklozen.
 9[OMRHQEKRYFMNRE.I^YWKEERSRXZERKIRMRHI,)YGLEVMWXMI,IPTY[OMRHLIX
Ons geschenk aan God zal zijn
 FMN^SRHIVIZERHI^ISRXQSIXMRKIIRFIIXNIXIFIWIJJIR,IPTY[OMRHSSOQIXIIRKSIHI
om te proberen te leven zoals Jezus geleefd heeft,
 ZSSVFIVIMHMRKSTHI^IKVSXIHEK
 9[OMRHQEKRYFMNRE.I^YWKEERSRXZERKIRMRHI,)YGLEVMWXMI,IPTY[OMR
en lief te hebben zoals Jezus heeft liefgehad.

Amen
 FMN^SRHIVIZERHI^ISRXQSIXMRKIIRFIIXNIXIFIWIJJIR,IPTY[OMRHSSOQIX
9[OMRHQEKRYFMNRE.I^YWKEERSRXZERKIRMRHI,)YGLEVMWXMI,IPTY[OMR
ZSSVFIVIMHMRKSTHI^IKVSXIHEK
kind mag nu bijna Jezus gaan ontvangen in de H. Eucharistie.
• Uw
FMN^SRHIVIZERHI^ISRXQSIXMRKIIRFIIXNIXIFIWIJJIR,IPTY[OMRHSSOQIX
uw kind het bijzondere van deze ontmoeting een beetje te
 Help
ZSSVFIVIMHMRKSTHI^IKVSXIHEK
beseffen. Help uw kind ook met een goede voorbereiding op deze
Wij nodigen u en uw gezin speciaal uit voor de zondagse
grote dag.
Eucharistievieringen.
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,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
IRLSI,MN^MGLEERIIREERXEPZVSY[IRIRPIIVPMRKIRPMIX^MIR
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPIIRZERHIZIVLEPIRHMIZIVXIPPIRSZIVHIZIVVMN^I
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR

/IVRFSSHWGLET
 9[OMRHQEKRYFMNRE.I^YWKEERSRXZERKIRMRHI,)YGLEVMWXMI,IPTY[OMRHLIX
 FMN^SRHIVIZERHI^ISRXQSIXMRKIIRFIIXNIXIFIWIJJIR,IPTY[OMRHSSOQIXIIRKSIHI
 ZSSVFIVIMHMRKSTHI^IKVSXIHEK

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEHIR

3YHIVFPEH Ouderblad 11:
3RWKIWGLIROEER+SH
7EQIRHSIR
Ons geschenk
3YHIVFPEH
;EXMWNSY[ERX[SSVH#
,IXLSSJHWXYOMRLIX[IVOFSIOZERY[OMRHWEQIRHSSVPI^IRMRZYPPIRIRMROPIYVIR
aan
God
Het hoofdstuk in het werkboek van uw kind samen doorlezen,
3RWKIWGLIROEER+SH
invullen
en inkleuren.
Wat
is jouw
,IXKIWGLIROMRHI&MNFIP
w8VIOIVSTYMXIRQEEOEPPIZSPOIR
;EXMWNSY[ERX[SSVH#
0IIWWEQIRMRHIOMRHIVFMNFIPIIRZERHIZIVLEPIRHMIZIVXIPPIRSZIVHIZIVVMN^IRMWZER.I^YW
XSXQMNRPIIVPMRKIR
Het geschenk in de Bijbel
antwoord?
IRLSI,MN^MGLEERIIREERXEPZVSY[IRIRPIIVPMRKIRPMIX^MIR
Lees samen in de kinderbijbel een van de verhalen die vertellen over

3YHIVFPE

0IIVLYREPPIWSRHIVLSYHIR[EX-ONYPPMILIFSTKIHVEKIR

de verrijzenis van Jezus en hoe Hij zich aan een aantal vrouwen en
w8VIOIVSTYMXIRQEEOEPPIZSPOIR
w8VIOIVSTYMXIRQEEOEPPIZSPOIR
0YMWXIVKSIH-OFIREPXMNHFMNNYPPMIx
,IXKIWGLIROMIHIVIHEKIVZEVIR
“Trek
erop uit en maak alle volken
leerlingen
liet zien.
XSXQMNRPIIVPMRKIR

3YHIVFPEH
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP

XSXQMNRPIIVPMRKIR
^MI1EXXIàW tot
mijn leerlingen...
0IIVLYREPPIWSRHIVLSYHIR[EX-ONYPPMILIFSTKIHVEKIR
+SHHEROIRZSSVLIXKIWGLIRO
0IIVLYREPPIWSRHIVLSYHIR[EX-ONYPPMILIFSTKIHVEKIR
Het
geschenk iedere dag ervaren
Leer
hun alles onderhouden wat Ik jullie heb opgedragen.
;ERRIIVYQIXY[OMRHMRHIOIVOFIRX[MNWHERRSKIZIRSTLIXXEFIVREOIPIRLIX
0YMWXIVKSIH-OFIREPXMNHFMNNYPPMIx
0YMWXIVKSIH-OFIREPXMNHFMNNYPPMIx
KSHWPEQTNI-RLIXXEFIVREOIP[SVHIRHI,,SWXMIWFI[EEVHHMISZIVFPMNZIRREIIRZMIVMRK
God
danken voor het geschenk
Luister
goed: Ik ben altijd bij jullie.”
^MI1EXXIàW
^MI1EXXIàW
Wanneer
u met uw kind in de kerk bent, wijs dan nog even op het
;MNKIPSZIRHEX.I^YWHEEVEER[I^MKMWIRHEEVSQORMIPIR[IZSSVLIXXEFIVREOIP,IX
(zie Matteüs 28, 19-20)
7EQIRZEXXMRK
tabernakel en het godslampje. In het tabernakel worden
de H.

FVERHIRHIKSHWPEQTNIMWZSSVSRWIIRXIOIR.I^YWMWIVIR,MN[EGLXSTNI,MN[MPFMNNI
Hosties
FPMNZIRbewaard, die overblijven na een viering.
(MXPEEXWXILSSJHWXYOMWIIRYMXRSHMKMRKSQHIKIWGLIROIRHMI+SHSRWKIIJXRMIXEPPIIRXI
Wij geloven dat Jezus daar aanwezig is en daarom knielen
we voor
het tabernakel. Het brandende godslampje is voor ons
een teken:
SRXZERKIR9[OMRH[SVHXYMXKIHEEKHSQ^IPJIIRERX[SSVHXIKEERKIZIR;EXMWLIX
Jezus is er en Hij wacht op je. Hij wil bij je blijven. KIWGLIROHEXY[OMRH^IPJEER+SHOEREERFMIHIR#
(MXPEEXWXILSSJHWXYOMWIIRYMXRSHMKMRKSQHIKIWGLIROIRHMI+SHSRWKIIJXR
(MXPEEXWXILSSJHWXYOMWIIRYMXRSHMKMRKSQHIKIWGLIROIRHMI+SHSRWKIIJXR
Samen bidden
Dit
laatste hoofdstuk is een uitnodiging om de geschenken die God
SRXZERKIR9[OMRH[SVHXYMXKIHEEKHSQ^IPJIIRERX[SSVHXIKEERKIZIR;E
SRXZERKIR9[OMRH[SVHXYMXKIHEEKHSQ^IPJIIRERX[SSVHXIKEERKIZIR;E
Probeer iedere dag voor het eten God te danken dat Hij ons zoveel
ons
geeft, niet alleen te ontvangen. Uw kind wordt uitgedaagd om zelf
KIWGLIROHEXY[OMRH^IPJEER+SHOEREERFMIHIR#
KIWGLIROHEXY[OMRH^IPJEER+SHOEREERFMIHIR#
goede gaven schenkt.
een
antwoord te gaan geven. Wat is het geschenk dat uw kind zelf
aan God kan aanbieden?
Het geschenk delen met anderen
[[[WXMGLXMRKWEQYIPRP
Help uw kind om het werkboek mooi af te maken en in te kleuren,
+IJIPMGMXIIVH
zodat op de dag van de Eerste H. Communie iedereen
erin kan kijken
%PWYHMXLSSJHWXYOFIVIMOXLIFXHERLIIJXY[OMRH^MNRLEEV)IVWXI,'SQQYRMIKIHEER
en zijn handtekening erin kan zetten.
,STIPMNOMWLIXIIRQSSMJIIWXKI[IIWX(MXLSSJHWXYOMWKIIRIMRHTYRXQEEVIIRFIKMRZER
IIRRMIY[ITIVMSHI,IPTY[OMRHSQZIVHIVXIKVSIMIRREHI^IIIVWXIFMN^SRHIVI
Het geschenk vieren
Gefeliciteerd!
+IJIPMGMXIIVH
+IJIPMGMXIIVH
Nu mag uw kind binnenkort Jezus zelf gaan ontvangen
in zijn/haar
Als
u dit hoofdstuk bereikt hebt, dan heeft uw kind zijn/haar Eerste
SRXQSIXMRKQIX.I^YW
%PWYHMXLSSJHWXYOFIVIMOXLIFXHERLIIJXY[OMRH^MNRLEEV)IVWXI,'SQQY
%PWYHMXLSSJHWXYOFIVIMOXLIFXHERLIIJXY[OMRH^MNRLEEV)IVWXI,'SQQY
Eerste H. Communie.
H.
Communie gedaan. Hopelijk is het een mooi feest geweest. Dit
,STIPMNOMWLIXIIRQSSMJIIWXKI[IIWX(MXLSSJHWXYOMWKIIRIMRHTYRXQEEVII
,STIPMNOMWLIXIIRQSSMJIIWXKI[IIWX(MXLSSJHWXYOMWKIIRIMRHTYRXQEEVII
hoofdstuk
is geen eindpunt maar een begin van een nieuwe periode.
IIRRMIY[ITIVMSHI,IPTY[OMRHSQZIVHIVXIKVSIMIRREHI^IIIVWXIFMN^SRHI
IIRRMIY[ITIVMSHI,IPTY[OMRHSQZIVHIVXIKVSIMIRREHI^IIIVWXIFMN^SRHI
Help
uw
kind
om verder te groeien na deze eerste bijzondere
SRXQSIXMRKQIX.I^YW
SRXQSIXMRKQIX.I^YW
ontmoeting
met Jezus.
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,IPTY[OMRHSQHIOSQIRHI[IOIRHIPEEXWXIFPEH^MNHIWZERLIX[IVOFSIOMRXIZYPPIR
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3RHIVWXIYRY[OMRHSQHEKIPMNOWMRHIOMRHIVFMNFIPXIPI^IRIRRIIQXMNHSQWEQIRXI
FMHHIR(EROERLMN^MN.I^YWWXIIHWQIIVPIVIROIRRIRIRPIZIR^SEPW,MNHEXZVEEKX
2YQEKY[OMRHSSOZIVHIVKVSIMIRFMRRIRHIZMIVIRHIKIQIIRWGLETZERGLVMWXIRIR
,IPTY[OMRHSQHIOSQIRHI[IOIRHIPEEXWXIFPEH^MNHIWZERLIX[IVOFSIOMR
,IPTY[OMRHSQHIOSQIRHI[IOIRHIPEEXWXIFPEH^MNHIWZERLIX[IVOFSIOMR

