Eerste communie ROLLEGEM 2020 : “De tatoeages van God.”
1. Openingslied :
Kom ook maar naar dit plekje,
ons eigen vaste stekje.
Je hoort er zelf ook bij !
Je mag hier altijd komen,
zelfs met je stoutste dromen.
Je hoort in onze rij !
Hier voel jij je niet alleen
met al die vrienden om je heen.
Welkom, blijf niet aan de kant,
samen is’t plezant !
Kom ook maar naar dit plekje,
Vrienden vind je in elk land,
ook ver weg. aan de overkant.
Toon jezelf en leef voluit.
Zing maar, dans en fluit !
Kom ook maar naar dit plekje,
Een gezin is nooit gelijk,
dat merk je ook in onze wijk.
Mama, papa, broer of zus,
samen is het knus !
Kom ook maar naar dit plekje,
Ook al doe je wel eens dom,
een goede vriend zegt : Kom maar, kom !
Beste jongen, lieve meid,
hier is altijd tijd !
Kom ook maar naar dit plekje,
2. Schuldbelijdenis :
Goede God, ik was niet lief.
Blijf ik toch je hartendief.
‘k Maakte fouten nu en dan,
‘k hoop dat je vergeven kan.

3. Tussenzang :
Verhalen over Jezus,
ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus,
ze zijn voor ons als goud.
In de bijbel staat geschreven,
dat Jezus zich aan ons wou geven.
luister mee en onthou het goed,
dan weet je hoe je leven moet.
Verhalen over Jezus,
ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus,
ze zijn voor ons als goud.
4. Voorbeden
Hiep hiep hoera, voor God de Heer.
Ik hou van Hem steeds meer en meer.
(2x)
5. Offerandelied :
Kom je mee, kom je mee,
kom je mee aan tafel.
Schuif je stoeltje er maar bij.
Kom je mee, kom je mee,
kom je mee aan tafel.
Er is plaats voor jou en mij.
We dekken de tafel met een tafelkleedje.
Kaarsen en bloemen –
’t is echt mooi, want weet je,
het is feest voor iedereen.
Kom er maar bij - je bent niet alleen.
Kom je mee, kom je mee, …
Kom rond de tafel met brood en wijn
Er is genoeg - iedereen mag er zijn.
Jezus roept alle vrienden bij elkaar.
Kom er maar bij - de tafel staat klaar.
Kom je mee, kom je mee, .. (2x)

6. Onze Vader :
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.
Amen.
7. Vredeslied :
Geef de vrede door,
geef de vrede door,
geef de vrede door.
Maar niet verliezen hoor !

8. Communielied :
Een duim voor jou, een duim voor mij
een duim voor Jezus er nog bij !
Hij is nu heel diep in mijn hart.
Ik dank voor deze nieuwe start !
We vierden feest dicht bij de Heer.
We werden vrienden, meer en meer.
Met alle mensen hier tesaam
doen we nu verder in Zijn naam !
Een duim voor jou, een duim voor mij
een duim voor Jezus er nog bij !
Hij is nu heel diep in mijn hart.
Ik dank voor deze nieuwe start !
Een duim voor jou, een duim voor mij
Dag goede God, we vonden 't fijn
om hier zo dicht bij Jou te zijn !
Jij geeft ons kracht en steeds weer moed.
Jij blijft de beste vriend, voorgoed !
Een duim voor jou, een duim voor mij

We voelen ons heel erg tevree
want Jezus gaat nu met ons mee !
We tov'ren onze breedste lach ;
bedankt voor zo'n kei-toffe dag !
Een duim voor jou, een duim voor mij

(2x)

9. Slotlied :
Klap eens vrolijk in je handen
voor de Heer (klap klap)
Klap eens vrolijk in je handen
voor de Heer (klap klap)
Van achteren naar voren,
heel de wereld mag het horen,
Klap eens vrolijk in je handen
voor de Heer. (klap klap)
Stamp eens lekker met je voeten
voor de Heer (stamp stamp)
Stamp eens lekker met je voeten
voor de Heer (stamp stamp)
Van achteren naar voren,
heel de wereld mag het horen,
Stamp eens lekker met je voeten
voor de Heer (stamp stamp)
Juich eens met een luide stem
voor de Heer (A-men )
Juich eens met een luide stem
voor de Heer (A-men )
Van achteren naar voren,
heel de wereld mag het horen,
Juich eens met een luide stem
voor de Heer (A-men )
Vrolijk doen we nog een keer alle drie.
(klap, klap, stamp, stamp, Amen!)
Vrolijk doen we nog een keer alle drie.
(klap, klap, stamp, stamp, Amen!)
Van achteren naar voren,
heel de wereld mag het horen.
Vrolijk doen we nog een keer alle drie.
(klap, klap, stamp, stamp, Amen!)
Van achteren naar voren,
heel de wereld mag het horen.
Vrolijk doen we nog een keer alle drie.
(klap, klap, stamp, stamp, Amen!)

