
Gebeden voor de dag van de eerste communie : 

 

 

Goede Vader, 

samen danken wij U 

om deze feestelijke maaltijd, 

om de vriendschap die Jij gaf ; 

vooral om Jezus, jouw Zoon, 

die bij ons kwam vandaag. 

Help ons nu en altijd  

om een vriend van Jezus te zijn. 

 

 

Heer Jezus Christus, 

U houdt van kinderen. 

U stelt ze tot voorbeeld 

aan uw beste vrienden 

want aan hen behoort 

het rijk der hemelen. 

Wij zijn blij en dankbaar 

dat ons kind ...  

voortaan mag aanzitten  

aan uw tafel, 

samen met ons. 

Laat het geloof van .... 

en van alle kinderen  

voor ons een weldaad zijn. 

Blijf bij ons gezin. 

Houd de liefde en het geloof 

levend in ons midden 

en laat ons met vertrouwen 

verder gaan 

op de weg die voor ons ligt. 

 

Vader, 

vandaag mochten wij meedoen 

in de kerk en aanzitten aan uw tafel. 

Help ons opdat we door deze feestmaaltijd  

in ons gezin dichter bij elkaar en bij U 

komen. 

 

Goede Vader, 

wij eten nu van hetzelfde brood 

en zitten samen aan dezelfde tafel 

zoals deze morgen in de kerk 

toen wij aan de tafel van Jezus  

mochten meedoen. 

Zegen dit samenzijn  

en laat het voor ons een begin zijn 

van een nieuw leven  

in verbondenheid met U. 

 

 

 

 

 

Heer Jezus, 

ik voel me zo blij 

want er is nu feest voor mij. 

Kom ons op deze maaltijd nabij 

en zegen alle mensen rondom mij. 

 

 

 

Heer Jezus, 

vandaag is er feest voor mij 

en ik ben daarom heel blij. 

Ik mocht bij Jou aan tafel zitten. 

Kom Jij nu ook bij mij 

om deze maaltijd 

en alle mensen hier te zegenen 

opdat ons feest 

zou verlopen in een goede geest. 

 

 

 

Goede God, 

wij danken U voor mijn eerste communie 

en voor alle mensen 

die zich hebben ingezet  

om er een feestelijke dag van te maken 

Wij danken U voor de maaltijd,  

voor het breken en het delen 

maar willen toch niet vergeten 

dat voor vele kinderen zo'n feest nooit kan. 

 

 

 

Heer Jezus, 

ik ben blij dat ik met mijn vrienden 

en mijn familie mag aanzitten aan Uw tafel 

en mag eten van het Heilig Brood. 

Elke week opnieuw nodig Jij mij nu uit. 

Samen met mijn familie willen we dit nu 

vieren in deze maaltijd. 

Dank u, Jezus voor dit samenzijn. 

  
 


