
 

Eerste communie 26 mei 2022 

Na een marathonweek van repetities was het eindelijk zover… Met drie harde 

slagen op de grote kerkdeur maakten onze eerste communiecanten duidelijk dat 

ze klaar waren voor hun dag. Trots maar ook wat zenuwachtig waren alle 58 

vriendjes op hun mooist uitgedost.  

 

Versiering 

De kerken van Merchtem en Mollem waren prachtig versierd dankzij de 

bloemenwerkgroepen. Het thema ‘Lieve Heer-s-beestjes’ was zichtbaar aanwezig 

dankzij de creativiteit van de helpende mama’s en oma’s. Deken Dirk stak van 

wal door zijn complimentje: “Wat zien jullie er allemaal mooi uit vandaag!” De 

toon was gezet. Onze vriendjes gaven het beste van zichzelf: voorlezen (want 

sommige zinnen waren echt wel moeilijk), meezingen en meebidden, gaven 

aangebracht om de tafel van de Heer te dekken…. alsof ze dit al jaren deden. Toen 

een kernlid van de eerste communie het verhaal van de onze-lieve-heersbeestjes 



voorlas, luisterden de kindjes gepassioneerd. Muisstil werd het in de kerk. Je kon 

er een speld horen vallen. 

 

Aan de slag nu 

Na het evangelieverhaal waarbij de twaalfjarige Jezus in de tempel gevonden 

werd door zijn ouders, gaf deken Dirk volgende opdracht: 

“Sta eens allemaal op en draai jullie om met je rug naar mij. Staan er stippen op 

jullie rug? Ik zie er geen. Mensen met de minste stippen worden het liefst gezien 

door God. We zijn immers allemaal kinderen van God. Jullie zijn nog klein, maar 

jullie zullen zeker nog groeien in lengte en ook in geloof! Jezus nodigt ook de 

kinderen van de eerste communie uit om dichter bij Hem te komen. Hij vraagt ons 

hierbij heel gewone dingen. Dingen die we niet kunnen zien en vastnemen, maar 

die we met de ogen van ons hart kunnen zien en voelen:  vertrouwen, vrede, 

vreugde, elkaar in de ogen kijken en tonen dat we elkaar graag zien. 

Laat dit een krachtige boodschap zijn voor alle kinderen zodat zijn kunnen 

uitvliegen tot unieke lieve Heersbeestjes. (A.D.C.) 

 

Super, super, superblij, 

Voel ik mij vandaag! 

Jezus krijgt een zoen van mij, 

‘k Zie hem echt heel graag ! 

 

Kijk eens daar en kijk eens hier, 

Heel veel oogjes vol plezier! 

Jezus maakt ons toch zo blij, 

Schuif dus ook je stoeltje bij. 

 

Super, super, superblij, 

Voel ik mij vandaag! 

Jezus krijgt een zoen van mij, 

‘k Zie hem echt heel graag ! 

 

Hij leert ons om fijn te leven, 

En elkaar veel liefs te geven. 

’t Is de vriend van iedereen! 

Kom erbij, ja, nu meteen! 

 
 


