
Eerste-Communie-voorbereiding in het gezin 
Aanzet voor de maand november 

 
Beste N.,    (noem hier de naam van jullie kind) 

fijn dat jij mee op gaat om je voor te bereiden op de Eerste Communie. 
We waren graag met jou en al je vriendjes samengekomen in de kerk, 
maar dat kan nu even niet … 

Dus gaan je mama en/of papa met jou even spreken over Jezus. 
Er is ook een leuk opdrachtje bij … 
 

We beginnen met een verhaal over Jezus. 
Kijk je even mee naar de prenten? 

Wie is Jezus op deze prent? 
(de man in het wit) 
Hij zit op een steen en vertelt over God. 
Kijk eens  
hoe de mensen naar Hem luisteren! 
Achter Jezus staat één van zijn leerlingen. 
Maar … wie komt daar piepen  
achter de rug van de man  
met zijn rode kleed? 
(een kindje!) 
 
 
De jongen denkt: 
“Die Jezus  lijkt me wel een aardige man. 
  Ik ga naar Hem toe!” 
En Jezus steekt al zijn armen uit … 
Maar oei: 
kijk eens naar het gezicht  
van die leerling … 
Die vindt dat blijkbaar niet OK … 
 
 
 
 
De leerling houdt het kind tegen: 
“Wat kom jij hier doen? 
  Zie je niet dat Jezus aan het spreken is? 
  Jij mag Hem niet storen. 
  Maak dat je wegkomt!” 
 
Kijk eens naar het kind … 
Het begint te huilen. 
 
 
 
 



 
Maar Jezus laat dat niet gebeuren. 
Hij zegt tot zijn leerling: 
“Ga jij maar vlug terug naar jouw plaats. 
  De kinderen zijn bij Mij altijd welkom!” 
En de jongen mag bij Jezus komen: 
Hij legt zijn hand op zijn hoofdje 
en zegent hem. 
En zie … daar is ook al een meisje 
dat bij Jezus wil komen. 
En Jezus zegt tot de mensen: 
“We kunnen heel wat leren van kinderen. 
  Want hun hart staat open voor God!” 

 
Vind je dit een mooi verhaal? … Waarom? … 
 
 
 
Kijk!  
Hier is een leuke doolhof. 
Er is nog een kind 
dat bij Jezus wil komen. 
Help jij hem 
om de weg te vinden 
langs de gele gangen ? 
  



 
 
 
 

Wat weet jij al over Jezus ? 

Wat heb Jij al over Hem gehoord ? 

Vertel maar aan je ouders … 

 
… 
 

Misschien willen je ouders ook wel vertellen 

wat zij mooi en goed vinden aan Jezus … 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Om af te sluiten gaan we eventjes bidden. 
 
Misschien kan mama/papa een kaarsje aansteken … 
 
We maken eerst een kruisteken: 
 
 In de naam van de Vader 
 en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
 Amen. 
 
En dan mag je de handjes vouwen. 
Kijk naar het kaarsje … 
Mama/papa leest dan dit gebedje: 
 
 Lieve Jezus, 
 we zijn blij dat ons kind 
 dit jaar de Eerste Communie mag vieren.  
 We willen samen met hem/haar op weg gaan 
 om Jou beter te leren kennen. 
 En vragen we Jou: 
 zegen ons kind en ons ganse gezin, 
 vandaag en elke dag van ons leven. 
 Amen … 
 
En dan mag jij voorzichtig het kaarsje uitblazen. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

Dit is een prent van Jezus … en van jou, die de Eerste Communie wil doen! 
Wil jij deze tekening mooi kleuren? 
Of je mag natuurlijk ook zelf een tekening maken van Jezus en jezelf … 
 
 

Dank voor het meedoen … en tot een volgende keer! 


