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OPENINGSRITUS 

 
INTREDELIED  ‘Tot het heilig Paasmaal’ 

 
Tot het heilig Paasmaal nodigt Jezus al zijn vrienden uit. (2x) 
Hij, de Gastheer, Brood en Beker, Hij het Lam voor ons geslacht. 
Hij, ons leven, onze vreugde, onze vrede en ons Heil. 
 
Komt dan allen hier aan tafel, eet het Brood dat Hij ons breekt (2x) 
Drinkt de Wijn u aangeboden, één van hart en welgezind, 
Laat zijn vriendschap u verblijden. In zijn huis zal ’t zalig zijn. 
 
KRUISTEKEN 

 
P:  In de Naam van de Vader 
  en de Zoon en de Heilige Geest. 
A:   Amen.   
 
P:  De genade van de Heer Jezus  
 Christus, die zichzelf aan ons  
 gegeven heeft in het Laatste  
 Avondmaal zij met u allen. 
A:  En met uw geest. 
 
 
OPENINGSWOORD  door de priester 
 
INLEIDING OP DE SCHULDBELIJDENIS     (door een van de kinderen) 
 

Vandaag is de kerk heel feestelijk versierd. Jezus nodigt ons uit om de eerste 
Heilige Communie te ontvangen. Zo wil Hij helemaal in ons hart komen, omdat 
Hij heel veel van ons houdt. God houdt van alle kinderen. Toen wij gedoopt 
werden, heeft Hij alle kwaad van ons afgewassen; we werden zijn kinderen en 
kregen het licht van Christus. Vandaag willen we God ook eerst vragen dat Hij 
onze fouten vergeeft. We willen Hem zeggen dat we spijt hebben. Dan zijn we 
helemaal klaar om dit feest te vieren.  
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SCHULDBELIJDENIS 
 

A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, 
in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn 
schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle 
engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor 
mij te bidden tot de Heer onze God. 
 
 

P:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden  
 vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A:  Amen. 
 
HEER ONTFERM U  -  (Missa Corona – Wouter van Belle) 
Heer ontferm u over ons (2x) 
Christus ontferm U over ons (2x) 
Heer ontferm U over ons (2x) 
 
EER AAN GOD   –   (Missa Corona) 
En vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;  

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed.  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de 
Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God 
de Vader. Amen.  
 
OPENINGSGEBED 

P.:  God onze Vader, wij danken U, omdat 
Gij Laurens, Thekla, Anna Lotte, Cattleya, Luc, 
Stijn, Anna en Job door hun Doopsel hebt 
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gemaakt tot uw kinderen en hen laat naderen tot de tafel van uw Zoon. Wij zijn 
blij, want zij mogen vandaag voor de eerste keer zijn heilig Lichaam ontvangen 
en van nu af aan steeds leven uit dit geheim van het geloof. Wij bidden voor hen 
en vragen U: maak hen één met Christus in de gemeenschap van de Kerk en 
ontvang hen eens thuis bij U in de hemel aan het eeuwig feestmaal. Door onze 
Heer Jezus Christus uw Zoon die met u leeft en heerst tot in de eeuwen der 
eeuwen.  
Allen:  Amen. 
   
Omdat we vandaag vanwege de Eerste Heilige Communie speciaal aandacht 
besteden aan de kinderen in de H. Mis is er vandaag alleen PEUTER woorddienst 
(t/m ongeveer 5 jaar) en geen kinderwoorddienst. 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 

EERSTE LEZING  (Jes., 55, 10-11) 
  

Uit de Profeet Jesaja 
 
Zo spreekt de Heer: ‘Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar 
pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben 
gemaakt en haar met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier 
hebben gegeven en het brood aan wie moet eten; zo zal het ook gaan met het 
woord dat komt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het 
keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft 
vervuld. Woord van de Heer. 
Allen:   Wij danken God. 
 
ANTWOORDPSALM   Psalm 65                       (10a - 10e, 11-14) 
 

Refrein:  Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort. 
 

Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en vruchtbaar gemaakt. 
Het hemelwater stroomt neer op de akkers: zo maakt Gij ze klaar voor de oogst.  
Refrein:   
 

Zo hebt Gij voor alles gezorgd. Gij drenkt de voren en effent de kluiten, 
doorweekt ze met regen en zegent het zaad. Refrein:   
 

Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven, op al uw wegen ligt vruchtbaarheid. 
Op eenzame steppen glinstert de dauw, een gordel van heerlijkheid ligt om de 
heuvels. Refrein:   
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De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen dragen een deken van 
graan: het is al jubel en lofzang.  Refrein:   

 
TWEEDE LEZING  (Rom, 8, 18-23) 
   

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 

  

Broeders en zusters, Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. 
Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij 
is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door 
de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder 
hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der 
vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij 
weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. En 
niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben 
ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zo lang wij nog wachten op de 
verlossing van ons lichaam. Woord van de Heer.   
Allen:  Wij danken God. 
 
ALLELUIA  (gezongen) 
Alleluia!  
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand moogt houden voor het 
aangezicht van de Mensenzoon.  
Alleluia! 
 
EVANGELIE  (Mt 13 1-9) 
 

P: De Heer zij met u. 
A:   En met uw Geest. 
P:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs                                             
A:  Lof zij U, Christus.  
 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging 
aan de oever van het meer zitten. Toen 
verzamelde zich bij Hem een menigte zó 
talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om 
daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte 
langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen 
over vele dingen in gelijkenissen. ‘Eens – zo 
begon Hij – ging een zaaier uit om te zaaien. 
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Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een 
ander gedeelte viel op rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het 
schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, 
kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer 
een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op zodat het verstikte. 
En ander gedeelte ten slotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels 
honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.’ Woord 
van de Heer.    
Allen: Wij danken God. 
 
HOMILIE 
 
HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN 
 

Communicantjes komen naar voren en de doopkaarsen worden ontstoken. 
 

Verwerpen van de Satan 
 

P:    Verzaken jullie aan de Satan, 
Kinderen/allen:  Ja ik verzaak. 
P:    en aan al zijn werken 
Kinderen/allen:  Ja ik verzaak. 
P:    en al zijn verleidingen? 
Kinderen/allen:  Ja ik verzaak. 
 

 

Hernieuwen van de doopbeloften 
 

Priester:  Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper  
   van hemel en aarde? 
Kinderen / allen:  Ik geloof. 
Priester: Geloven jullie in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, 

onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die 
geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood 
is opgestaan en zit aan Gods rechterhand? 

Kinderen / allen:  Ik geloof. 
Priester: Geloven jullie in de Heilige Geest, de heilige katholieke 

Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van 
de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig 
leven? 

Kinderen / allen:  Ik geloof. 
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VOORBEDEN 

Enkele communicantjes zullen een voorbede uitspreken. 
 
LITANIE VAN DE HEILIGEN 

P:  Heilige Maria, Moeder van God  A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Johannes de Doper,  A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Jozef,    A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Petrus en Paulus   A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Gerardus Majella  A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Laurentius   A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Thekla    A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Anna    A: Bid voor ons 
P:  Heilige Franciscus   A:  Bid voor ons 
P:  Heilige Lucas    A:  Bid voor ons  
P:  Heilige Antonius    A:  Bid voor ons 
P: Heilige Job    A: Bid voor ons 
P:  Alle heiligen van God   A:  Bid voor ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 
OFFERANDE  -   
De communicantjes brengen de offergaven  
van brood en wijn naar voren.  
 
1. Gavotte J.B. Lully  (cello) 
2. Ave Maria - Hamilton 
 
GEBED OVER DE GAVEN 

Heer, wij vieren dat wij door uw Zoon zijn verlost en vragen U: laat deze gaven 
van brood en wijn worden tot het sacrament van uw goedheid. Breng ons in 
eenheid samen en versterk in ons de band van de liefde. Door Christus onze 
Heer. 
 
PREFATIE 

P: De Heer zij met u. 
A:  En met uw geest. 
P:  Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Priester:   Het is passend en goed U te danken, Heilige Vader, door Jezus  
    Christus, uw beminde Zoon. 
 
Hij heeft gezegd dat Hij altijd bij ons wil blijven. Op het kruis bracht Hij het offer 
van zijn leven om ons te verlossen en te redden voor altijd.  
 

De Heer die is verrezen uit de dood, blijft onder ons 
aanwezig in dit sacrament dat wij vieren, zolang de 
wereld duurt. Nu nodigt Hij deze kinderen uit om 
voor het eerst deel te nemen aan de maaltijd waarin 
Hij zelf bij ons komt. Het brood wordt zijn Lichaam en 
Hij maakt de wijn tot zijn Bloed. Als wij dan eten van dit heilig Brood worden wij 
één met zijn Lichaam, één ook met zijn Kerk en met elkaar. 
 

Daarom loven en aanbidden wij U met alle engelen en heiligen en prijzen wij U 
met de woorden: 
 
HEILIG  –  (Missa Corona) 
Heilig, heilig, heilig, De Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en 
aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de 
naam des Heren. Hosanna in den hoge.  
 
EUCHARISTISCH GEBED IIC 

 
Priester:  Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 
dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot 
Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer.  
  
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het 
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze 
woorden:  
 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,  
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de 
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 
woorden:  
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NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 
BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 
BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 
VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 
GEDENKEN.  
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
 

A.  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en  
    wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Pr:  Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood 
en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw 
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het 
Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de Heilige Geest 
worden vergaderd tot één enige kudde.  
 

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Willem onze 
bisschop en zijn hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus, en allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten.  
 

Denk ook aan uw kinderen, Laurens, Thekla, Anna Lotte, Cattleya, Luc, Stijn, 
Anna en Job die Gij vandaag voor de eerste maal samenbrengt aan de tafel van 
uw Zoon, en die Gij laat delen in het brood van eeuwig leven; laat hen groeien in 
vriendschap met uw Zoon en in eenheid met heel uw heilige Kerk. 
 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der 
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat 
hen verschijnen in het licht van uw gelaat.  

 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, 
de moeder van Christus, met de heilige Jozef,  haar bruidegom, met de 
apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig 
bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren door 
Jezus Christus, uw Zoon.  
 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in 
eeuwigheid.  
 

Allen:  Amen. 
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COMMUNIERITUS 

 
Pr:  Jezus zelf is nu bij ons in de Heilige Communie. 
Wij danken God daarvoor, en vragen Hem, dat Hij ons 
door de Heilige Communie steeds sterk wil maken. We 
bidden samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: 
 

A:   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. 
  

Pr:  Verlos ons Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat 
wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 
van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 

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

Pr:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: “Vrede laat ik U, 
mijn vrede geef ik U”, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk, 
geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 
 

A: Amen. 
 

Pr:  De vrede des Heren zij altijd met U. 
 

A:  En met uw geest. 
 
LAM GODS  –  (Missa Corona) 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE  

 
Pr:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spreek en ik zal gezond worden.  
 
COMMUNIE 

Eerst zullen de communicantjes hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen. 
 
COMMUNIELIED   
Tijdens de H. Communie van de kinderen. 
 

1. Kom, blijf in Mij, zoals Ik blijf in jou.  
Zoals de Vader mij bemint, bemint Hij jou. 
Geen groter liefde, dan wie zijn leven geeft 
voor zijn vrienden zoals Ik het deed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ik geef mijn Geest die jou helpt op jouw weg. 
Hij geeft jou vrede en de kracht die weg te gaan. 
Wat je in mijn Naam zult vragen zal Ik doen. 
Zo wordt mijn Vader verheerlijkt op aard’.  
 

3. Ik bid voor hen, dat zij één zijn als Wij.  
Ik in U, Vader en de mensen één in Mij.  
Opdat zij weten dat Gij Mij hebt bemind 
en dat uw liefde in hen moge zijn. 
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Uit Sonate voor blokfluit op 1 nr. 2  G.F. Händel 
 

COMMUNIELIED   ‘O Salutaris Hostia – Delibes’ 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 

Pr:  Heer, op deze dag hebt Gij uw kinderen 
Laurens, Thekla, Anna Lotte, Cattleya, Luc, Stijn, Anna 
en Job tot U laten komen en Gij hebt hen voor het 
eerst gevoed met het Lichaam van uw Zoon. Samen 
met heel de gemeenschap van gelovigen hebt Gij hen 
gesterkt door deze Heilige Communie. Laat het 
ontvangen van dit sacrament vruchtbaar worden voor 
ons, uw Kerk, en voor heel de wereld. Door Christus 
onze Heer.   Allen: Amen. 
 
MEDEDELINGEN – FELICITATIE COMMUNICANTEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 

 
Pr:  De Vader, Die ons vandaag in de Heilige Communie Jezus heeft 

geschonken, zegene jullie. 
A:  Amen.  
 

Pr:  De Zoon, Die onder ons wilde komen, geve dat  
 jullie blij en gelukkig mogen zijn. 
A:  Amen. 
 

Pr:    De Heilige Geest, die ons altijd helpt met zijn  
 kracht, bescherme jullie. 
A:    Amen. 
 

Pr:  En zegene jullie de Almachtige God, de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 

A:  Amen. 
 

P:  Gaat nu allen heen in vrede. 
A:  Wij danken God. 

 
SLOT:  ORGELSPEL 


