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We besluiten onze tocht met een moment van gebed. 

•	 Druk	de	stempels op het lege blad. 
	 Welk	gebed	wil	je	graag	voorlezen?

•	 Maak	het	even	stil	en	kijk	samen	naar	het	kruis.

•	 Lees	nu	het	gebedje	voor	dat	je	gekozen	hebt.

•	 Steek	een	theelichtje	aan	aan	de	brandende	kaars	en	zet	het	voor	het	kruis.	

•	 Voor	wie	zou	je	willen	bidden?	Je	mag	de	namen	luidop	noemen.

•	 Besluit	je	gebed	met	het	Onze Vader	en	met	een	kruisteken.

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

De communicant stempelt het gekozen gebedje
op een lege sticker en plakt die op de routekaart bij halte 7.

Dag	goede	ouders	&	communicanten/familieleden

Van	 harte	welkom	 in	 de	 kerk!	We	 zijn	 blij	 dat	we	 samen	met	 jullie	mogen	 
op	weg	gaan.		Vandaag	staat	alles	klaar	voor	de	eerste communietocht, een  
gelovige	 ontdekkingstocht	waarlangs	we	 jullie	 willen	 laten	 proeven	 van	 ons	
geloof,	van	onze	gemeenschap,	van	de	eucharistie…

Deze	 routebeschrijving	 zal	 jullie	 feilloos	 doorheen	 deze	 eerste	 communie-
tocht leiden.
Jullie	zullen	passeren	bij	7	haltes:	
1. Gedoopt
2.	 Verhaal
3.	 Woorden
4.	 Aan	tafel
5.	 Dankbaar
6.	 Groeien	in	geloof
7.	 Bidden

Bij	 iedere	halte	(gemarkeerd	door	een	zgn.	‘roll-up’)	vinden	 jullie	het	nodige	
materiaal	om	samen	aan	de	slag	te	gaan.	In	deze	routebeschrijving	vinden	jullie	
daartoe	alle	vragen,	teksten,	opdrachten	en	tips.
Jullie	zullen	merken	dat	het	gaat	over	een	tocht	waarbij	zowel	jong	als	oud(er)	
betrokken	is…

De	communicanten	krijgen	bij	de	start	ook	een	routekaart	mee.	Bij	elke	halte	
schrijven,	plakken	of	stempelen	ze	hierop	verder.

De	volgorde	van	de	haltes	is	min	of	meer	vrij.	Enkel	halte	7	(‘Bidden’)	neem	je	
als laatste.

We	wensen	jullie	alvast	een	goede	tocht!

Welkom !7.  Bidden
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NEEm DEzE hAltE sOwiEsO Als lAAtstE

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.
Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 
Amen



•	 Bijbelverhalen	zijn	levende	verhalen.	Ze	vertellen	ons	over	een	God	die	
met mensen mee gaat.

	 • Kies uit de 4 prenten 1 prent die je aanspreekt. 

 • In welke kinderbijbel vind je deze prent terug ? Ga op zoek.

 • Vraag daarna aan je mama, papa, grote broer, zus, oma of opa of
    ze het verhaal willen voorlezen/vertellen.

	 De	kinderen	zullen	de	kinderbijbel	wel	terugvinden	aan	de	hand	van	de	
tekening.	We	geven	hier	de	naam	van	de	kinderbijbels	en	de	pagina’s/
nummers	waar	je	het	verhaal	terugvindt.	Een	kinderbijbel	is	een	mooi	
geschenk!	

	 Marijke	ten	Cate	(2008).	Prentenbijbel verhalen uit het Nieuwe Testament.	Heerenveen:	NBG
 Afbeelding uit 28 Een zoon komt thuis ( vader en zoon die elkaar omhelzen) 
 Kees	de	Kort	(	1992).	Kijkbijbel.	Heerenveen:	NBG
 Afbeelding blz. 234 de barmhartige Samaritaan

 Mijn kijk-en ontdekbijbel	(2014)	–	Averbode
 Afbeelding van schaapje uit 15 De goede herder

 Averbodes kinderbijbel	(2011)	-		Altoria-Averbode
 Afbeelding blz. 77 Jezus kiest twaalf leerlingen

•	 Enkele	richtvragen	om	met	je	kind	in	gesprek	te	gaan	over	het	gekozen	
Bijbelverhaal:

 • Wat vond je mooi in het verhaal? waarom?

	 • Wat vond je vreemd in het verhaal? waarom?

	 • Op welke tekening zou je willen bij staan? waarom?

	 • Welke zin uit het Bijbelverhaal wil je graag in je hart bewaren?

Op de sticker staat een prent met de tekst 
“Jezus steeds beter leren kennen”. 

 

•	 Met	het	doopsel	werden	we	ingeschreven	in	het	verhaal	van	God	met	
mensen.

 • Vinden jullie bij de vier prenten de passende zinnen?

 •	Bespreek de prenten en de zinnen met je kind.

•	 Vertel	gerust	aan	je	kind	over	zijn/haar	doopsel…

•	 Ruik	maar	‘ns	aan	het	chrisma (d.i. de geurige olie die door de doopheer 
gebruikt wordt voor de zalving van de gedoopte)! Gods Geest wil ons doordrin-
gen	zoals	het	parfum	van	de	olie…

 Ook wanneer we ons kruisteken maken, denken we terug aan ons doopsel: 
toen	werden	we	een	vriend	van	Jezus…	Dit	kunnen	jullie	zeker	ook	samen:	
dompel je vingertoppen in het doopwater en maak vervolgens het kruisteken 
‘in	de	naam	van	de	Vader,	de	Zoon	en	de	heilige	Geest’.

 Kunnen jullie ook de namen lezen van de nieuwe vrienden van Jezus? (zoek 
maar eens naar het bord met de namen van de pasgedoopte kindjes) 

Op de routekaart staat een hand, Gods hand,
waarin de communicant zijn/haar naam mag schrijven.

6.  Groeien in geloof1.  Gedoopt
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•	 Waar	ben	ik	zoal	dankbaar	voor?

•	 Hier vind je enkele voorbeelden van eerste commununieprenten.
 Er staat altijd een mooie tekst op.  Welke tekst zou jij kiezen? 

Bij de halte liggen een stempel en stempelkussen waarop
‘dankjewel’ staat. De kinderen zetten de stempel op een post-it
en plakken die bij halte 5 op hun routekaart.

•	 Christenen	proberen	te	leven	zoals	Jezus.	Daarom	lezen	ze	altijd	weer	de	
verhalen	over	Hem	die	in	de	Bijbel	staan.	Zo	is	er	een	mooi	verhaal	over	
een	zekere	Zacheüs	die	Jezus	wil	ontmoeten.	Zo’n	ontmoeting	kan	je	
leven	veranderen…

•	 Lees	het	verhaal	voor.	
 Er liggen 11 prenten. Kan je de prenten in de juiste volgorde leggen?

•	In	Jericho	woont	Zacheüs.	
	 Iedereen	die	de	stad	door	wil	moet	aan	Zacheüs	geld	betalen.	Hij	is	erg	rijk.

•		Jezus	komt	in	de	stad	Jericho.	Hij	loopt	door	de	straten.

•		Zacheüs	was	nieuwsgierig	en	dacht:	“ik wil Jezus wel eens zien.” 
	 Maar	dat	gaat	niet,	want	er	staan	veel	mensen	en	Zacheüs	is	klein.

•		Daarom	loopt	hij	hard	vooruit.	Hij	klimt	in	een	boom.
	 Nu	kan	hij	Jezus	goed	zien	als	Hij	langs	komt.

•		Daar	komt	Jezus	aan.	Hij	kijkt	naar	boven.	Jezus	zegt:	
 “Kom vlug naar beneden zacheüs. ik kom vandaag bij jou in huis.”

•	Zacheüs	komt	vlug	uit	de	boom.	Zacheüs	neemt	Jezus	mee	naar	zijn	huis
	 en	laat	Hem	binnen.	Wat	is	Zacheüs	blij!

•		De	mensen	zien	het	allemaal!
	 Ze	mopperen:	“Jezus is bij een slechte man naar binnen gegaan.”

•		Maar	Zacheüs	zegt	tegen	Jezus:		“heer, ik geef de helft van alles wat ik heb aan
   de arme mensen.  wie te veel heeft betaald, krijgt alles van mij terug.”

•	Jezus	zegt:	“Vandaag is alles in dit huis weer in orde gekomen. Ook deze man 
 hoort erbij.”	En	Hij	voegt	er	nog	aan	toe:	“Ik ben gekomen om mensen te
 zoeken en te redden!” 

•	 Hoe	denk	je	dat	Zacheüs	zich	voelde	in	het	begin	van	het	verhaal	en	op	
het	einde	van	het	verhaal?

Op de sticker bij deze halte staat zacheüs en de tekst: 
“Jezus geeft een nieuwe kans”. 

2.  Verhaal5.  Dankbaar
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Ik leg mijn handjes
in die van mama, papa, broer en zus.
En samen leggen we onze handen 
in die van God.

Ik ben zo blij,
want Jezus leeft in mij!

Ik	vind	het	fijn
om een kind van God te zijn!

De vreugde van vandaag
Is een zonnige herinnering voor morgen.

Zie	je	mijn	blije	lach?
‘t	Is	mijn	eerste	communiedag.
Daarom dit kaartje,
... een klein gebaartje.

Een guitige lach,
een zonnige dag,
een kleine kapoen
die zijn eerste communie mag doen.

Lieve God,
ik dank je voor
deze	fijne	dag!

Jezus,
Jij weet wie ik ben.
Ik ben blij dat ik Jou ken.

Op ....
deed ik,
samen met mijn vrienden
mijn eerste communie.
Het	was	een	fijne	dag.

Jezus is mijn beste vriend!

Met Jezus in mijn hart,
ben ik nooit alleen!

Bij Jezus is iedereen welkom!
En al ben ik nog klein,
ook ik mag zijn vriendje zijn!

De teksten kunnen aangevuld
worden met:

Herinnering aan 
mijn eerste communie
te... 
op... 
(+naam van het kind)



•	 In	het	laatste	avondmaal	gaf	Jezus	een	nieuwe	betekenis	aan	de	gedeelde	
brood	en	wijn:	“Dit	is	mijn	lichaam”,	“Dit	is	mijn	bloed”.	Zoals	brood	en	
wijn	aan	zijn	vrienden	gedeeld	worden,	zo	heeft	Jezus	onder	ons	gewoond:	
vanuit	een	zichzelf	gevende	liefde.	

	 Ook	vandaag	worden	we	als	christenen	uitgenodigd	om	in	verbondenheid	
met	Hem	zo	te	leven.	De	voetwassing	(Joh.13,1-20)	is	daarom	geen	fait	
divers.	In	Jezus	zien	we	de	dienende	liefde,	zoals	God	is,	en	waaraan	ook	
wij	ons	mogen	spiegelen.	

•	 In	het	tweede	deel	van	de	eucharistie	gaan	ook	wij	met	Jezus	aan	tafel.

	 •	Vinden	jullie	bij	de	3	tekeningen	ook	de	3	foto’s	van	vandaag
	 	 …	en	de	betekenis?

	 •	Bespreek	de	foto’s	en	de	zinnen	met	je	kind.

	 •	Dienstbaar	zijn’	is	niet	zo	makkelijk…	
  hoe kan je dat doen (als volwassene / als	kind…)?

•	 Kijk	zeker	eens	naar	wat	bij	het	altaar	staat:	
	 herken	je	het?	(pateen	&	hosties,	kelk	&	kannetjes	met	water	&	wijn…)

De sticker maakt de tekening van het laatste avondmaal
op de routekaart volledig.

 

•	 De	woorden	die	je	hier	vindt,	hebben	allemaal	iets	te	maken	met	de	eerst	
communie.

	 • Kies elk 3 kaartjes en plaats ze op het bord.
	 • Vertel waarom je deze woorden gekozen hebt

  (zowel de kinderen als de volwassenen kiezen 3 kaartjes)

De kinderen schrijven in de tekstballon op de routekaart
één van de woorden die ze gekozen hebben.

 

4.  Aan tafel3.  Woorden
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