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GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden. 

Die opgevaren is ten hemel, 

En zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader. 

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest; 

de heilige katholieke kerk; 

de gemeenschap van de heiligen; 

de vergiffenis van de zonden; 

de verrijzenis van het lichaam, 

het eeuwige leven. 

Amen. 

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 dagelijks 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. 

Gezegend zijt gij 

boven alle vrouwen, 

en gezegend 

is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 

Heilige Maria, moeder Gods, 

bid voor ons, arme zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
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Jezus’ leerling worden  

Jezus’ leerling blijven  

LIED 

EERSTE BIJEENKOMST 
Gedoopt of  gevormd worden 

GEBED 
 

God, 

Binnenkort vieren sommigen onder ons hun doopsel en/of hun vormsel. Daarmee worden ze 

opgenomen in de familie van Uw leerlingen die wij ‘kerk’ of ‘geloofsgemeenschap’ noemen. 

Dat is een reden om te feesten. Dank U dat we dit mogen vieren.  

U wil dat iedereen in de familie van Uw kerk gelukkig is.  

Wij vragen U: help ons om zelf gelukkig te worden in Uw familie, en om elkaar daarin ook 

te steunen.  

Zo wordt Uw droom met ons altijd een beetje beter zichtbaar. 

Amen. 
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GEBED 
 

God, 

Binnenkort vieren sommigen onder ons hun eerste communie. Zo kunnen ze samen met de gro-

te familie van al Uw leerlingen maaltijd vieren zoals Jezus met Zijn eerste leerlingen deed. 

Dank U dat we dit mogen meemaken.  

Wij bidden U: blijf ons voeden en steunen met Uw Brood dat leven geeft. 

Help ons om te blijven samenkomen rond Uw tafel, met zoveel andere christenen, in deze 

geloofsgemeenschap én over de hele wereld.  

Mogen we blijven ervaren dat dit ons blij maakt, vreugde schenkt, en kracht geeft om leer-

ling van Jezus te blijven.  

Amen. 

LIED 

TWEEDE BIJEENKOMST 
Eucharistie vieren 

Jezus’ leerling worden  

Jezus’ leerling blijven  
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