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Hallo,

Jij mag over een poosje je Eerste Heilige Communie vieren. 
Dit werkboek zal je helpen bij de voorbereiding op dit 
grote feest. Je zult meer te weten komen over jezelf, over 
de wereld om je heen en over de mensen die op deze wereld 
wonen. En het belangrijkste dat je zult leren is hoe je een 
vriend of vriendin van Jezus kunt worden.

God heeft ons vele cadeaus in ons leven gegeven zoals je 
ouders, de natuur, vrienden...
Een deftig woord voor cadeau is ‘geschenk’. In dit boek 
zullen we zien hoeveel geschenken God ons heeft gegeven. 
Maar het grootste geschenk dat God je wil geven is Jezus 
zelf.

Binnenkort mag je Gods grootste geschenk gaan 
ontvangen: Jezus zelf wil bij je komen in de heilige 
Communie!

Vraag aan je papa of mama om hulp als je thuis in dit boek 
werkt. Praat er samen over en bid samen, op weg naar de 
grote dag van je Eerste Heilige Communie.
Deze voorbereiding wil jou, je ouders en de rest van jullie 
gezin helpen te ervaren hoe groot God’s Liefde voor iedere 
mens is.

God wacht erop om jouw hart met zijn Liefde te mogen 
vullen...
Wij wensen je een goede voorbereiding en een prachtig 
Communiefeest toe!

De makers van dit werkboek

4



Hoofdstuk 1.Hoofdstuk 1. Het geschenk van de Schepping .........................................7
 Onze wonderlijke wereld!

Hoofdstuk 2.Hoofdstuk 2. Een héél speciaal geschenk van God ................................25
 Jij bent een parel in Gods hand

Hoofdstuk 3.Hoofdstuk 3. Het geschenk van het Doopsel ..........................................44
 Jij hoort erbij!

Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 4. Het geschenk van de Bijbel ................................................57
 Gods Woord is er voor jou

Hoofdstuk 5.Hoofdstuk 5. Het geschenk van de vriendschap ....................................71
 Wie zijn je vrienden?

Hoofdstuk 6.Hoofdstuk 6. Het geschenk van vergeving .............................................83
 Het weer goed maken

Hoofdstuk 7.Hoofdstuk 7. Het geschenk van de vrede ...............................................97
 Bewaar de vrede

Hoofdstuk 8.Hoofdstuk 8. Het geschenk van de vreugde en het leven ....................109
 Wat maakt jou blij?

Hoofdstuk 9.Hoofdstuk 9. Gods Grootste Geschenk .................................................121
 Jezus in de Heilige Eucharistie

Hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10. Het blijvend geschenk ......................................................131
 Jezus wil bij je blijven

Hoofdstuk 11.Hoofdstuk 11. Het geschenk aan God .....................................................145
 Wat is jouw antwoord?

Laten we een kijkje gaan nemen....
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Dit zijn twee heel belangrijke gebeden om dagelijks
te bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,
uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijk brood

en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor

ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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Aan: 

Het geschenk
van de SCHEPPING

(schrijf hier je eigen naam)
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God zegt:
Het water moet verdeeld worden
tussen het water boven
en het water beneden.

God noemt het water boven

DE HEMEL.

Langzamerhand komt er orde in de chaos.

 

God ziet dat het  GOED  is.
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God wil graag 
dat we een fijne plaats hebben om in te leven.

God schept de  ZON om overdag te schijnen

en de  MAAN om ‘s nachts licht te geven.

De zon maakt de aarde warm.

Er komen miljoenen nieuwe sterren 
en planeten in de ruimte. 

God heeft een  PRACHTIGE  wereld
geschapen. 

 

God ziet dat het  GOED  is.
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De hele wereld is 
nu gevuld met

LEVEN.

Allerlei kleurige vissen 
in de zee,
en zingende vogels 
in de lucht.

God ziet dat het  GOED  is.
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Wat een

WONDERLIJKE WERELD
heeft God voor ons geschapen!

(vul zelf de lege ballonnen in) 
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Laten we God bedanken voor onze wereld.

Dank U wel, God, voor deze mooie wereld 

die U voor ons geschapen hebt.

Dank U voor de zon en de maan.

Dank U voor de bloemen en de bomen.

Dank U voor alle dieren om ons heen.

Dank U voor alle mensen. Dank U voor...

Wilt U ons helpen goed voor uw schepping te zorgen?

Amen.

(om samen te bidden) 
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Dit is een heel groot dier dat God heeft geschapen
en dit zijn een paar kleine dieren ....

Weet jij hoe ze heten?
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Teken op deze en de volgende bladzijde verschillende 
schepsels of zoek plaatjes van dieren en planten die leven

In de lucht

Op het land
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God heeft de wereld
gevuld met allerlei 

soorten spannend voedsel.

Voor iedereen is er genoeg 
te eten, als we ons inzetten 

om het samen te delen.

(vul deze bladzijde met 
verschillende plaatjes van jouw lievelingseten) 
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