
Misteksten voor de eerste communie door de kinderen 

Alles wat groen is. 

1. In de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest. Amen.  
 

2.  Vergeef ons Heer. 

   Vergeef ons Heer. 
 Vergeef ons Heer. 

 

3. De Heer zal bij uw zijn  

De Heer zal u bewaren. 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, 
volgens...  

Lof zij U Christus (+ + +) 
 

.  We maken onze drie kruisjes:  

   Jezus, ik denk aan jou. 
  Jezus, ik spreek over jou. 

  Jezus, ik hou van jou. 
 

4. Wij geloven. 
 

5. Wij bidden U, verhoor ons, Heer. 
 

6. Moge de Heer, het offer uit uw handen  

aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam,  
tot welzijn van ons  

en van heel zijn heilige Kerk. Amen. 
 

7. De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

..... 
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. 
 

8. 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. 

 

9.  En met uw Geest  

 

10. Ontferm U over ons. 
  Ontferm U over ons. 

  Geef ons de vrede. 
 

11. Zie het Lam God,  

  dat wegneemt de zonden der wereld. 
Heer, Ik ben niet waardig,  

dat Gij tot mij komt,  
maar spreek  
en ik zal gezond worden. 

 Lichaam van Christus. 
 Amen. 

 

12. Wij danken God. 


