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VOORWOORD
Dit boekje is bedoeld voor moeder, om hiermee haar kind
thuis op de eerste heilige Communie voor te kunnen bereiden.
Daar over het algemeen de school wel zorgt voor het bijbrengen van de nodige kennis hieromtrent, is het meer de
taak van moeder, dat zij bij het kind een goede stemming weet
aan te kweken. De volgende bladzijden geven hiertoe stof
voor de negen dagen, die onmiddellijk aan de eerste heilige
Communie voorafgaan. Iedere dag begint met het vertellen
van een doorlopend communieverhaal, waarin zowel een
jongetje als een klein meisje optreden. In dit verhaal wordt
echter hier en daar nog eens terloops een geloofswaarheid

naar voren gebracht, waarmee het kind ook in school al kennis

heeft gemaakt. Verder volgen dan voor elke dag enkele korte,
toepasselijke gebedjes, waarvan de tekst met opzet kinderlijk
en eenvoudig gehouden is.
De meest geschikte tijd, waarop moeder deze communievoorbereiding zal kunnen houden,is wel: vlak voor het avondgebed van het kind.
De schrijver

EERSTE DAG
Kijk eens, (naam van de commanicant).
Over enkele dagen mag jij je eerste Commnnie doen. Daarom ga ikje nu iets vertellen
van Rogo en Sonja. Die mochten op een dag
ook voor het eerst te Communie. Maar dat
ging niet zoals bij... (naam). Nee, het
was heel anders. Luister maar eens.
Rogo en Sonja leefden ver hier vandaan. Rogo was een kleine
jongen, en Sonja zijn zusje. Ze woonden niet in een huis. Nee,
hun vader had een woonwagen. Daarin was het niet erg ruim.
Maar Rogo en Sonja vonden het er toch fijn.
Dikwijls gingen ze met hun wagen op teis. Van de ene plaats
naat de andere. Daarom konden de kinderen niet naar school.

Dikwijls gingen ze met hun wagen op reis.

Ze hadden de hele dag vrij. En ze hoefden niets te doen dan
te spelen...
Op een dag spande vader het paard voor de wagen, en weer
trokken ze naar een nieuwe plaats. Ditmaal reden ze tot vlak
bij een grote stad. Daar maakte vader het paardje weer los.
„Ziezo,” zei hij. „Hier blijven we voorlopig staan. Zeker wel

twee maanden. Nu zal ík iedere dag de stad ingaan. En ik wil
proberen om daar geld te verdienen.”

Elke voormiddag stonden Rogo en Sonja nu bij vaderte kijken.
Vader zat dan manden te vlechten. Na de middag ging hij die
verkopen. Dan waren de twee kleintjes alleen bij moeder thuis.
Maar op een avond bracht vader iets bijzonders mee. Uit de
stad. Dat had hij daar gekocht. Weet je wat het was? Rogo en
Sonja kregen allebei een kistje. De bovenkant was van glas. En
in ieder kistje zaten drie muizen. Geen gewone muizen! Het
waren witte! Ze zagen wit als sneeuw! En ze hadden mooie,
rode oogjes!

„Luister eens,” zei vader. „Jullie zijn nu groot. Rogo is zeven

jaar, en Sonja al acht. Nu mogen jullie mij helpen om de kost
te verdienen. Voortaan gaan jullie met z’n tweetjes ook naar de
stad. Zo maar samen. Daar bel je aan bij de huizen. Je laat de
muisjes zien. En je zingt er een liedje bij. Dan krijg je geld
van de mensen.”
De volgende dag gingen Rogo en Sonja op weg. De stad was
niet ver af. Al gauw waren ze tussen de huizen. Ze belden aan.
Dikwijls kregen ze een cent. Soms ook niets. En af en toe een
boterham. Daarvan gaven ze dan ieder een stukje aan hun
muisjes.
Opeens kwamen de twee kinderen bij een groot plein. Vlak
voor een kerk. Even stonden ze stil.
Want zie! Wat kwam daar aan? Een
hele rij kleine jongens. Met een mijnheer er bij. Ze stapten netjes twee aan
twee, en ze praatten maar zachtjes.

Kijk, ze gingen de kerk binnen. Hé,

daar zagen Rogo en Sonja nog een
tij. Allemaal kleine meisjes. Achteraan liep een zuster. Die meisjes gingen
ook al in de kerk.

Sonja keek Rogo aan. „Wat zouden

die kinderen gaan doen?” vroeg ze.

De volgende dag gingen Rogo en Sonja op stap.

„Ik weet het niet,” antwoordde haar broertje. „Willen we eens

gaan zien?”
Dat deden ze. Heel zachtjes slopen ze binnen. Door de grote
deur achter in de kerk. Kijk,
die andere kinderen zaten al

in de banken, vooraan. De

jongens aan de ene kant, en
de meisjes aan de andere.
Wat zou er nu gebeuten?
Rogo zette stilletjes zijn kistje
op de vloert. Helemaal achteraan, onder het wijwatervat.
Sonja zette haar muisjes er bij.
Toen gingen ze op hun tenen
naar de achterste bank.
Daar vóór kwam een mijnheer pastoor aan. Hij ging
midden voor de kinderen
staan, en begon met wat te
bidden. Daarna zei hij:
„Jongens en meisjes, over
enkele dagen hebben jullie
groot feest. Dan mogemjullie
allemaal je eerste heilige
Communie doen.”
De kinderen luisterden. En

Rogo en Sonja luisterden

Heel zachtjes stapten ze binnen door de
grote deur achter in de kerk.

st mee

Zo, dat is voor vandaag. Morgen ga ik weer
door. Nu zullen we samen nog even bidden.
Want jij mag ook je eerste Communie doen.
Net als die kinderen.
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GEBED
(Moeder zegt stuksgewijs voor. Het communicantje antwoordt.)

Goede Jesus, — ik ben zo blij. - Nog enkele dagen. — Dan mag
ik iets bijzonders doen. — Iets heel moois. — Iets heel heiligs. —
Ik mag voor de eerste keer te Communie. — Dan komt U in
mijn hart. — Ik dank U daarvoor, goede Jesus.
GEBED IN VERSVORM
(Moeder zegt regel voor regel voor. Men gebruike de tussengevoegde woorden,
als bet kind reeds te biechten is geweest)
Zeg, hoor eens, goede Jesus!
Mijn hartje is zo blij!

Want nog maar enkele dagen,
Dan komt U zelf bij mij!
Eerst zal (of: heb) ik mogen biechten.
Zo wordt (of: werd) mijn zieltje rein.
En als mijn ziel zo mooi is,
Zult U graag bij mij zijn.
ze

Mooi zo. Nu5 moetje eens eerbiedigjed oefening
E
van berouw bidden, ook met de handjes samen.

(We geven deze oefening van berouw hier een plaats, omdat het nuttig zal
zijn, als moeder thuis even controleert, of ze gekend is. Mede daarom laten

we ze iedere avond terugkeren. Zo gam we er van overtuigd zijn, dat het
communicantje er niet mee vast zit, laten we de oefening voortaan fluisterend

opzeggen, om te voorkomen, dat het kind ze bij het biechten hardop bidt.)
OEFENING VAN BEROUW

(Indien het enigszins mogelijk is NIET met voor- en nazeggen. Beter is

het, dat moeder ze met haar kind tegelijk meebidt.)

Batmhattige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik
uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn
8

grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden, en beloof, met de hulp van uw
genade, mijn leven te beteren, en niet meer te zondigen.
Heert, wees mij, zondaar, genadig!

BELEVINGSPUNTJE
(voor- en nazeggen)
Goede Jesus, — nu beloof ik U ook wat. — Voor motgen. —
Dan wil ík iets bijzonders voor U doen. — Ik zal het U heel stil
zeggen.
(Laat het conmunicantje hier in stilte een klein, praktisch, goed voorneren

uitspreken voor de volgende dag.)

EEN WEESGEGROET
om een heilige Eerste Communie te doen.

TWEEDE DAG
Weetje nog, ….… ‚ van Rogo en Sonja? Die
zaten achter in de Rerk te luisteren naar
mijnheer pastoor. Nu vertel ik verder.

Mijnheet pastoor ging een paar stappen achteruit. Nu stond

hij bij de communiebank. „Kijk eens, kinderen,” zei hij.

„Nog een paar dagen, en jullie mogen hier naar toe komen.
Naar deze communiebank. Dan komt de
priester voor jullie staan, met een grote kelk
in de hand. En hij legt iets op jullie tong.
Wie weet, wat het zijn zal >”
Opeens staken een heleboel jongens en meisjes hun vinger op. Dat vonden Rogo en
Sonja leuk. Zoiets hadden ze nog nooit gezien.
„Jij, kleine zus, daar op de eerste bank. Zou

jij het kunnen vertellen?” vroeg mijnheer
pastoor. „Wat zal de priester op jullie tong
leggen 2”
„Een heilige Hostie, mijnheer pastoor,”
antwoordde het meisje.

„Mooi zo, zusje,” zei de pastoor. „En nu

doe ik jullie nog een vraag : Deheilige Hostie,
wie is dat?”
Nu kwamen alle vingers omhoog. Ditmaal mocht een jongen het zeggen.
„De heilige Hostie is Jesus,” vertelde hij.
„Goed zo,” ging de

pastoor verder. „Jullie weten het allemaal,

zie ik. Juist. De heilige Hostie is Jesus.
Als jullie te Commu-

nie gaat komt Jesus in
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„Twee kistjes... met witte muizen er in”

jullie hart. En kunnen jullie mij nu ook zeggen, wie Jesus is 2”
Een paar meisjes knikten stil. Eentje op de tweede bank
kreeg een beurt. „Mijnheer pastoor, Jesus is God,” zei het
meisje. „Hij is God de Zoon.”

„Keurig gedaan,” vond mijnheer pastoot. Juist wilde hij nog
wat vragen. Maar opeens gebeurde er iets. Achter uit de kerk
kwam een kleine jongen naar voren. Die was te laat. Hij hijgde
en hij zag een beetje rood. De jongen stapte recht naar mijnheer
pastoortoe en stak zijn vinger op.
„Zo, vriendje,” vroeg de pastoor, „wat wil je vertellen 2

De jongen antwoordde bijna
hardop. Tegelijk keek hij naat
de achterdeur van de kerk.
„Mijnheer pastoor... daat
achter in de kerk.... bij het
wijwatervat.... daat staan
muizen... Twee kistjes:...
met witte muizen er in.”
De pastoor deed heel verwonderd. Want dat was vreemd!
Witte muisjes in de kerk! Zoiets
had hij nog nooit meegemaakt!
Hij keek naar de kant, waar

alle jongens zaten. „Van wie

zijn die muizen?” vroeg hij.
Niemand gaf antwoord.
„We zullen ze dadelijk eens even

pakken,” zei de pastoor. „Ik

begrijp niet, wie die kistjes Enzekropenhelemaalwegachtereenpilaar.
daar neergezet heeft.”
Oei! Rogo en Sonja schrokken! Ze durfden niet voor de dag
komen. En ze kropen helemaal weg achter de pilaar.
Zover voor vandaag. Morgen gaat moeder weer
door. Nu zullen we eerst weer wat bidden.
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GEBED

Goede Jesus, — als ik te Communie ga — krijg ik een heilige
Hostie. — Dan komt U zelf in mij. — Want ik heb geleerd: —
De heilige Hostie is Jesus. — De priester legt de heilige Hostie
op mijn tong. — Ik zal ze voorzichtig inslikken. — Ik zal er mooi
met mijn vingers afblijven, — en de heilige Hostie ook niet
expres stukbijten. — Ik doe datuit eerbied voor de heilige Hostie.
GEBED IN VERSVORM
De witte heilige Hostie
Is onze Lieve Heer...
Zo komt U, goede Jesus,
Ook in míjn hartje neer.

Mijn hartje weet niet, Jesus,
Hoe het U danken moet.

Is er op aarde iemand,
Die zoveel voor mij doet?

OEFENING VAN BEROUW
BELEVINGSPUNTJE

Goede Jesus, — voor vanavond beloof ik weet iets — tegen
morgen. — Ik zal het weer stil vertellen. — Dan weten wij het
maar alleen...

EEN WEESGEGROET
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DERDE DAG
Rogo en Sonja waren weggekropen achter de

pilaar, weet je ’t nog? Nu vertel ik verder.

Wat zou er komen? Rogo en Sonja durfden niet uit de bank
gaan. Ze wachtten af, wat er gebeuren zou. Nog een tijdje
praatte mijnheer pastoor tegen de communiekinderen. Toen

was hij klaar. „Ziezo,” zei hij, „nu zullen we maat eens op-

houden. Het is genoeg voor vandaag.”
Al gauw gingen alle jongens en meisjes nu uit de kerk, netjes
in twee tijen. Rogo en Sonja waren niet meer te zien. Ze hadden zich verborgen, bijna onder de bank. Maar toen de rijen
voorbij waren, kwamen ze weet een beetje naat boven. Voorzichtig loerden ze om. Wat zou er met hun muisjes gebeuren ?
Ze zagen hoe de communiekinderen er naar keken. Maar
niemand nam ze mee.

Plof. De kerkdeur viel dicht.

\

\

Alles was nu buiten. Zie, nu

ging mijnheer pastoor zelf
naar achter in de kerk. Toen
hij daat gekomen was, bukte
hij zich en pakte de twee
kistjes op. Even keek hij er
in. Toen zag hij opeens de
kerk rond.
Roef! Rogo en Sonja doken
tegelijk weg. Maat het was
toch te laat. Mijnheer pastoor
had ze gezien. Hij kwam naat
hen toe. Ze hoorden zijn voetstappen. Even later stond hij
bij de bank, waar de twee
kleintjes wegschuilden.
Rogo en zijn zusje keken
de pastoor met grote ogen

Even keek hij er in. Toen zag hij opeens

zich aa B
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aan. Ze zagen, dat hij de kistjes nog in de hand hield. Maar ze
zagen ook, dat hij heel vriendelijk keek.
s
„Wel, wel,” zei hij zachtjes. „Wie zitten hier! Deze muisje

zijn zeker van jullie?”
Sonja en haar broertje knikten verlegen.

h

1

„Kom dan maar eens

/ 5 Sr
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aen

mee,” fluisterde de pastoor. Hij liet de twee
kinderen uit de bank
komen. Toen ging hij
ze voor. Rogo en Sonja
volgden. Mijnheer pastoor stapte langzaam de
kerk uit. Nu stonden
ze buiten op het plein.
„Wie zijn jullie 2”
„Ik heet Rogo, mijnheer pastoor. En dit is
mijn zusje Sonja. We

wilden zien, wat et in

de kerk gebeurde. Daarom hadden we onze
muisjes achter neergezet”

„En wat doe je met die

muisjes 2”

7
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„Centen verdienen,

mijnheer pastoor. We

laten ze aan de mensen

zien.”
Want ik heb de diertjes
geven.
„Zo, zo. Dan zal ik jullie eens wat
ook gezien. Eerst krijg je ze alvast terug.”
potteDe pastoor reikte de kistjes over. Daarna haalde hij zijn
een
ieder
monnaie voor de dag, en hij gaf aan Rogo en Sonja
„Dank u
geldstukje. Het was veel meer waard dan een cent!
wel, mijnheer pastoor,” zei Rogo blij.
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„Waar komen jullie vandaan
„We wonen in een wagen. Die staat buiten de stad.”

„Blijf je daar lang?”
„Vader zegt van wel.”

„Gaan jullie wel eens naar de kerk?”

„Zondags wel. Maar niet elke keer in dezelfde kerk”
„En heb je de eerste Communie al gedaan 2”
„‚Nee, mijnheer pastoor.”
„Hoe oud ben je?”

„Ik ben zeven,” antwoordde Rogo. „En mijn zusje Sonja is

acht. Die is het vorig jaar lang ziek geweest.”

„Zo, zo. En zouden jullie ook niet graag je Communie doen ?

Net als die kinderen van daarstraks >”
„Eigenlijk wel, mijnheer pastoor.”

‚Nu, dan weet ik wat. Ik zal vanmiddag zelf eens naar jullie

thuis komen. Tegen de avond. Om met vader en moeder te
praten. Waar staat jullie wagen >”
Rogo legde het uit aan mijnheer pastoor.

„Goed zo,” zei die. „Nu moeten jullie maat eens gauw verder

gaan. Om nog meet centen te verdienen. En vanavond kom
ik bij jullie thuis. Dag, vriendjes.”
„Dag, mijnheer pastoor.”
Mijnheer pastoor ging de kerk binnen.
Zo, dat is voor vanavond, maar het verhaal

is nog lang niet uit. Nu gaan we weer bidden.
GEBED

Goede Jesus, — ik mag ook mijn Communie doen. — Dat is
een groot geluk. — Mijn hartje wacht op U. — Ik denk heel dikwijls aan die dag. — Want hij zal zo schoon zijn. — De schoonste
dag van mijn kinderleven.
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GEBED IN VERSVORM
Jesus, U wilt naar mij komen.

Ook al ben ik nog zo klein.

Ja, ik weet, dat U het liefste

Bij de kinderen wilt zijn.

Ik verwacht U, goede Jesus.

Zie, mijn hartje is gereed.

Geef, dat ik Uw goedheid, Jesus
Heel mijn leven nooit vergeet.

OEFENING VAN BEROUW
BELEVINGSPUNTJE

Goede Jesus, — voor de derde keer — spreek ik weer iets af. —

Met U alleen. — Het is voor morgen. — Ik zal het U zachtjes

laten weten.

EEN WEESGEGROET
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VIERDE DAG
Je bent het toch nog niet vergeten, hè? Mijnheer
pastoor was weer terug in de kerk gegaan.
Toen stonden Rogo en Sonja alleen op het
kerkplein. Luister na.

Rogo en Sonja trokken verder door de stad. Bij veel huizen
lieten ze hun muisjes weer zien. Maar steeds dachten ze aan
die goede pastoor. En ze praatten er veel over.
Al vroeg gingen de twee kleintjes terug naat huis. Ze wilden
er bij zijn, als mijnheer pastoor
naar hun wagen kwam. ‘Thuis
vertelden ze alles aan moeder. En
toen vader terugkeerde van de
stad, moest hij het ook horen.
Thuis vertelden ze alles aan moeder.

„Wel, wel,” zei moeder. „Komt die mijnheer pastoor hiet naat

ons! Daar ben ik blij om.”

Ze zocht de mooiste stoel. Die zette ze alvast klaar. En vader

deed warempel zijn zondagse kleren aan!
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Ze hoefden niet lang meer te wachten. Want al gauw werd
er op de deur van de wagen geklopt. Dat was de pastoor! Hij
mocht dadelijk binnenkomen. Daar gaf hij een hand aan vader
en moeder. Toen moest hij in de mooie stoel gaan zitten.

„Ik ben blij, dat ík jullie gevonden he „”’ zei hij. „Vanmorgen

zag ik deze twee kinderen bij mijn kerk. Ze vertelden mij,
dat ze graag hun eerste Communie zouden doen. Wat
zeggen vader en moeder daarvan?”

Moeder keek vader aan. Toen zei ze: „We hebben er samen al

over gepraat, mijnheer pastoor. Want we wisten al, dat u
komen zou. We vinden het best, dat Rogo en Sonja hun eerste
Communie doen. Maar zou dat wel gaan?
We zijn maar arm en we kunnen zo
slecht communiekleren voor hen kopen.
Zeker niet voor twee tegelijk. En ze
kennen bijna nog niets, want ze gaan
niet naat school.”
„‚Ik dacht wel, dat u dít zou zeggen,

moeder,” antwoordde de pastoor.
„Maar u hoeft nergens zorg voor

te hebben. Ik zal maken, dat

alles in orde komt. Als u maar
zegt, dat ze mogen.”
Toen zag moeder opnieuw

)
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„Maar u hoeft
nergens zorg voor
ht hebben, ik zal
zorgen dat alles
in orde komt”

naat vader. Maar nu heel blij. Zo iets had ze niet verwacht!
Nu wasalles gauw kant en klaar. En spoedig wisten de kinderen
al, dat ze ook hun eerste Communie mochten doen.

Maar Rogo en Sonja moesten eerst nog veel leren. Wie zou
daarbij helpen?
De pastoor had hier ook al over gedacht.„Dat gaat zo, moeder,”
zei hij: „ledere morgen om negen uut
komen de twee kinderen bij mij aan huis.
Naast de kerk. Ze
mogen hun muisjes
meebrengen.
Dan
krijgen ze eerst een
uurtje les. Van mijzelf. En daarna kunnen ze weet tondgaan met de kistjes.
Morgen beginnen we
all
Dat was ijn B

den! Zo’n mijnheer
pastoor!

„Zorg, dat u er niet mee

in de war komt, moeder”

„En de kleren, dat komt nog wel,” zei hij nog.

Nu was et eigenlijk niets meer te bepraten. Al gauw stond
mijnheer pastoor op van zijn stoel. Even ging hij naar buiten.
Daar stond zijn fiets. Na een paar tellen kwam hij weer terug
in de wagen, met twee pakjes. In het eerste zat thee. Dat gaf
hij aan moeder. Het tweede was een pakje tabak. Dat was
voor vader.
„Voor ieder een pakje,” zei de pastoor lachend. „Zorg,
dat u ef niet mee in de war komt, moeder. Anders doet

u de tabak van vader in de theepot. En dat zal niet erg
lekker zijn!”
Ze lachten er allemaal om. De pastoot gtoette en vertrok. .…
Dat was een vreugde voor Rogo en Sonja!
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Nu zouden ze ook hun eerste Communie mogen doen! Juist
als die kinderen, die ze gezien hadden!

Moeder houdt weer op. ledere dag een stukje !
Nu gaan we samen bidden. En moeder zal
weer helpen.
GEBED

Goede Jesus, — ik ben wel eens in de kerk geweest. — Ik heb
gezien, — dat er mensen naar de communiebank gingen. —
Soms warten er ook kinderen bij. — Zelf kon ik toen nog niet
meedoen. — Maat nu zal ik het gauw mogen. — Nog een paar
dagen! — Dan komt U ook bij mij!
GEBED IN VERSVORM
Al dikwijls zag ik, goede Jesus,
Dat anderen te Communie gaan.

Daar was ik zelf toen nog te klein voor,

Al had ik het óók graag gedaan.

Maar nu zal het niet lang meer duren.

Het wachten is bijna voorbij.

Nog eventjes; maar enkele dagen,

Dan komt U voortaan ook bij mij.
OEFENING VAN BEROUW
BELEVINGSPUNTJE

Wat beloof ik voor morgen? — Goede Jesus, ik weet het al. —
Ik spreek het nu af. — Met U. — En ik zal proberen — om het
motgen mooi te doen...
EEN WEESGEGROET
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VIJFDE DAG
Je weet nog wel: Rogo en Sonja mochten bij
mijnheer pastoor Romen. Nu zal ik vertellen,
boe dat ging.
De volgende morgen waren de twee kinderen al vroeg op stap.
Toen ze in de stad kwamen, gingen ze recht naar het huis
van tmijnheer pastoor. Ze vonden het gemakkelijk. Het lag
immets naast de kerk. De kleintjes mochten binnenkomen.
Mijnheer pastoor kwam ze bij de voordeur afhalen. Hij nam

„Leren voor de eerste Communie,” antwoordde Rogo.

Rogo en Sonja mee, dwars door zijn huis. Daarna kwamen ze
in een klein kamertje. Er stonden een tafel en drie stoelen.
Op de tafel lag een mooi boek, maar het was dicht.
Eerst mochten de kinderen hun muisjes wegzetten. Toen
kregen ze een plaatsje, ieder op een stoel. Mijnheer pastoor

ging zelf in het midden zitten.

„Ziezo,” zei hij. „We zullen maat eens gauw beginnen. Wat

komen jullie vandaag hier doen?”

„Leren voor de eerste Communie,” antwoordde Rogo.

„Juist. Hebben jullie wel eens mensen gezien, die te Communie

gaan?”
„Wel eens ooit,” vertelde Sonja.
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NTA

„En wat legt de priester bij die mensen op de tong?”
„Een heilige Hostie, mijnheer pastoor,” wist Rogo. En Sonja
knikte.
„Wie heeft jullie dat geleerd?” vroeg de pastoor verwonderd.

„Dat hebben we afgeluisterd,” antwoordde Sonja. „Toen we
in de kerk zaten, met die kinderen.”
„O, dat is waar ook,” lachte de pastoor. „En: de heilige
Hostie, wie is dat?”

„Jesus, mijnheer pastoor.”
„En wat is Jesus?”
„God, mijnheer pastoor.”

„Wel, wel. Jullie hebben goed opgelet. Dat doet me plezier.
Kijk nu maar eens hier” Tegelijk deed de pastoor het
boek open. Daar stond een mooie plaat in. Op die plaat zag
je een hele kring van engeltjes. De pastoor begon er veel
over te vertellen. Ten laatste wees hij naar het midden van
de plaat.

„Nu moeten jullie eens goed kijken,” zei hij. „Ik zal eens

zeggen, wie daar getekend staan. Dit hier is God de Vader.
Daarnaast zit nog iemand. Dat is God de Zoon. Hij heeft
een kruis in de hand. Zie je dat?”
De twee kinderen knikten stil.
„En daarboven. Wat is dat?” vroeg de pastoor.

„Een duif, mijnheer pastoor,” gaf Sonja voor antwoord.

„Ja, dat zou je zeggen. Het is juist een echte duif, nietwaat?,

Zo’n mooie witte. Maar nu zal ik jullie eens wat vertellen.
Dit duifje is geen gewone duif. Het is God de Heilige Geest.
Vreemd, hè!”

Dat vonden Rogo en Sonja ook.
„Ja,” zei de pastoor. „Dat is zeker vreemd. Weet je, waarom
hiet een duif staat? Een man moest deze plaat maken. Eerst
moest hij God de Vader tekenen. Hoe zal ik dat doen? dacht
hij. Maar hij vond er iets op. En hij tekende God de Vader zó.
Kijk, zie je? Met grijze haren.
Toen moest hij God de Zoon tekenen. Die gaf hij een plaats
naast God de Vader. Met een kruis in de hand,
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Daarna zou de man God de Heilige Geest er bij zetten. Hoe
zal ik dát doen? dacht hij weer. Maar die man was heel wijs.

Hij zei: Wacht, ik teken een mooie witte duif. Daarmee bedoel

ik dan God de Heilige Geest. Want heel lang geleden heeft
God de Heilige Geest zich eens laten zien. Aan enkele mensen.
En toen, voor die keer, zag Hij er net uit als een duif. Daarom
tekende die man een duif op de plaat.
Toen was de plaat af. De man tekende nog wat engeltjes
er bij. Daarna ging hij zitten kijken. Hij zei bij zichzelf: Deze
plaat is wel mooi. Maar toch is ze nog niet, zoals ze zijn moet.
Ik heb God de Vader zo wel getekend. En God de Zoon.
En God de Heilige Geest. Maar eigenlijk moest het nog heel
anders zijn. God de Vaderis heel anders dan hier op deze plaat.
God de Zoon ook al. En God de Heilige Geest
ziet er ook heel anders uit. Het is allemaal veel
schoner en moeilijker. Ik kan ze niet tekenen,
zoals ze echt zijn. Dat kan geen enkel mens. Maar
ik heb er mijn best op gedaan.”
Mijnheer pastoor wees nog eens aan: „Kijk,

Rogo, dit is God de Vader. Die is God. En
daar is God de Zoon. Zie je, Sonja? God de
Zoon is ook God. Hierboven staat God de
Heilige Geest. Die is ook God. En toch zijn
deze drie maar één God. Dat kunnen de mensen

Daarna ging hij
zitten Aijen.

niet helemaal begrijpen. Het komt, omdat hun verstand er te
klein voor is.”
Mijnheer pastoor keek op zijn horloge. „Het is al laat,” schrok
hij. „We houden op. Morgen mogen jullie weer terugkomen.
Dan vertel ik daar meer over.”
Rogo en Sonja stonden op. Ze namen hun kistjes. En o!
Ze kregen van de pastoor ieder een heel grote koek! Een fijne,
met klontjes suiker er op! Of ze daar blij mee waren! Nu mochten ze naar buiten gaan. En vlug stapten ze de straat op, om
weet centen te gaan verdienen.

Ze kregen van de pastoor

ieder een heelgrote Roek !

Nu moet moeder ook ophouden. En morgen
gaat ze weer door, net als mijnheer pastoor.
We gaan samen bidden.
GEBED

Goede Jesus, — ik heb ook geleerd — van God de Vader, —
van God de Zoon — en van God de Heilige Geest. — Ik weet
ook al, — dat er maar één God is. - God is zo schoon. — Hij
is zo heilig. — Daarom ben ik zo blij, — dat ik mijn eerste Communie mag doen. — Want dan komt God de Zoon — ia,mijn hartig,

Ook rond de heilige Hostie houden engelen de wacht.

GEBED IN VERSVORM
„Heilig, heilig, God de Vader!

Heilig, heilig, God de Zoon!
Heilig, God de heilige Geest!”
Zingen engelen om Uw troon.

En ook tond de heilige Hostie
Houden engelen de wacht.
Zingen zachtjes: „Heilig, heilig!”
Zonder einde, dag en nacht.

OEFENING VAN BEROUW
BELEVINGSPUNTJE

Goede Jesus, — voor de vijfde keer — beloof ik wat. — Weer
jets anders — dan gisteren. — Ik doe dat iedere dag, — om een
heilige eerste Communie te doen. — Nu zalik het U stil zeggen … .
EEN WEESGEGROET

TG

26

ZESDE DAG
Ja, ja, de volgende dag waren Rogo en Sonja
weer bij mijnheer pastoor. Luister maar eens!

Voor de tweede keer zaten Rogo en Sonja bij de pastoor. In
hetzelfde kamertje. Hun muisjes stonden weer in een hoekje
op de vloer. En het mooie boek lag opnieuw open. Mijnheer
pastoor vertelde weer over God. En ook over de hemel.

„Later mogen jullie daar ook naar toe,” zei hij tegen de twee
kinderen. „Als je braaf leeft. Want de hemel staat ook open

voor de mensen.
Maar dat was zo niet altijd. Heel lang is hij dicht geweest.
Toen kon er niemand in komen. Ik zal eens zeggen, wie daar
de schuld van ís.”

„Mijnheer pastoor, dat weet ik all” 12 riep Sonja. „Adam en

Eva hebben van de appel gegeten. En toen Adam van de
appel beet, ging de hemel op slot. Voor alle mensen.”
„Waar heb je dát gehoord, Sonja?”

„Van grootmoeder, mijnheer pastoor. Die kende dat verhaal
ook, van het aards paradijs. Maar ze is het vorig jaat gestorven.”
Nu mochten Sonja en Rogo het zelf vertellen aan mijnheer
pastoor! Die knikte telkens. Want de kinderen wisten het goed.
Na een tijdje waren ze uitgepraat.
„Prachtig,” begon nu de pastoor weer. „Nu zal ík jullie dan
eens zeggen, wie de hemel weer opengemaakt heeft.
God had veel medelijden met de mensen. Want het was jammer |
Niemand zou nog naat de hemel kunnen. Maar weet je, wie
hem open zou maken? Dat deed God de Zoon. Die wilde pijn
gaan lijden. En dan zou de hemel niet meer dichtblijven.
Nu, dat ging zó maar niet! Want God de Zoon kón geen pijn
lijden! God kán niet lijden. Daarom dacht God de Zoon:
Ik zal mens worden. Want een mens kan wél pijn voelen.
Dat deed God de Zoon. Hij werd mens. Nu was Hij twee
dingen tegelijk. Hij was God, en Hij werd ook nog mens.
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God de Zoon werd een klein kindje. Zijn moeder heette
Maria. En Sint Jozef mocht ook voor Hem zorgen.
Nu kon God de Zoon pijn lijden. Het begon al heel gauw.
Want God de Zoon kwam niet in een rijk huis terecht! Nee,
Hij wilde een átm kindje zijn.
Toen Hij op de wereld kwam,

legde zijn moeder Maria Hem
in een hard kribje. Zo maat in
een stal. Daar was het koud.
En het kleine kindje voelde die
kou heel erg. Zo moest God
de Zoon toen al lijden.
Maria gaf haar kindje ook een
naam. Ze zei et niet tegen:

God de Zoon! Nee, ze noem-

de het: Jesus. En zo noemde
iedereen Hem.

Toen Jesus groter was, mocht

Hij wel eens buiten spelen. Dan
zagen de grote mensen Hem.

Ze zeiden tegen elkaar: „Wat

is die Jesus toch een heilig
kindje! Het is juist een engeltel”?D

Maria hoorde dat soms. Maar

Toen Hij op de wereld kwam, legde

zijn moeder Maria Hem in een

hard kribje.

dan dacht ze: Die mensen
weten het maar half! Want Jesus is22geen engeltje! Hij is veel
meer! Jesus is God de Zoon!..…
Zo bleef mijnheer pastoor maar vertellen. Wat kon hij dat toch
mooi! De tijd was weer gauw voorbij. Maar toen de pastoor
het boek dichtdeed, wist hij nóg iets. Want Rogo en Sonja
zouden wel hun eerste Communie mogen doen. Maar waar?
Nee, ze mochten niet meedoen met die andere kinderen.

Dat was te gauw. Dan kenden ze nog niet genoeg. Ze moesten
nog een tijdje wachten.
Hoe zou het dán gaan?
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„Ik heb het gevonden,” zei mijnheer pastoor. „Jullie mogen

je eerste Communie helemaal apart doen. Niet in de grote

kerk, maar in een klein kerkje, bij de zusters. Dat is een mooie

kapel. Ik heb het de zusters al gevraagd. Zo gauw jullie alles

kennen mag het dáár gebeuren. En vader en moeder mogen
ook meekomen.”

Zo, dat is weer uit voor vanavond. Wat gaan
we nu bidden? Moeder zal het voorzeggen.
GEBED

Goede Jesus, — God de Zoon. — Toen de hemel dicht was, —
hebt U hem weer opengemaakt. — Dat deed U, — omdat U

veel van de mensen houdt. — Ik dank U daarvoor. — Want nu
kan ik ook in de hemel komen. — En vader en moeder. —
En mijn broertjes en zusjes. — Maar U hebt nog meer voor mij
gedaan. — Want als ik mijn Communie doe, — komt U in mijn
hart.

GEBED IN VERSVORM
Ik weet het, Jesus, God de Zoon.
U houdt zoveel van mij.

En over een paar dagen al
Maakt U mijn hart heel blij.

Dan mag ik te Communie gaan.
En komt U naar mij toe...

Geef, dat ik het de eerste keer

Al mooi en heilig doe.

OEFENING VAN BEROUW
BELEVINGSPUNTJE

Wat zal ik U beloven, Jesus? — Voor morgen? — U hebt zoveel
voor mij gedaan. — Daarvoor kan ik nooit genoeg terugdoen. —
Ik wil het een klein beetje goedmaken. — Weet U, wat ik doen
zal? — Ik vertel het U...
EEN WEESGEGROET
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ZEVENDE DAG
Waar zouden Rogo en Sonja hun eerste
Communie doen?.... Juist, bij de zusters.

En wader en moeder mochten meekomen.

Maar Rogo zei heel wijs: „Mijnheer pastoor, dat gaat niet.
Vader en moeder kunnen niet allebei meekomen. Dan is er
niemand thuis, en wie moet dan op de wagen passen?”
De pastoor lachtefijntjes. „Als het zover is, zullen we wel zien,”
zei hij. „Dat is ook al klaar. Maar ik verklap nog niets 1’
Nu mochten Rogo en Sonja weer gaan met hun muisjes.
Maar eerst kregen ze nog een heerlijke koek, juist als de
eerste keer. Die goede mijnheer pastoor!
Zo ging het voortaan iedere dag. Veel weken achter elkaar.
Hoe dikwijls was het wel? De twee kinderen wisten het ten
laatste zelf niet meer. Elke keer zaten ze op hun stoeltjes bij
het tafeltje. En ze luisterden maar. Ze moesten veel leren.
Als het afgelopen was, kregen ze telkens een grote koek.
Dan gingen ze de stad weer af met hun muisjes.
Op een avond waren ze wat later thuis dan anders. Maar
toen ze in de wagen kwamen, keken ze vreemd op. Daar zat
een dame bij vader en moeder. Zo maar in een stoel! De kinderen kenden haar niet. Wat zou die komen doen?
Rogo en Sonja mochten de juffrouw een hand geven. „Kijk,

kijk,” zei die. „Zijn dat nu de twee communiekinderen ?

Wat een flinke! Mag ik eens meten, moeder, hoe groot ze

wel zijn?”
Wat was dat? Kwam die dame om te meten? Zie, ze haalde

een meetlint uit haar tas. Rogo moest mooi rechtop gaan staan.
De juffrouw begon van alle kanten te onderzoeken, hoe groot
hij was. Daar begreep de jongen niets van. Hij keek naar moeder. Die lachte stilletjes.
Toen Rogo klaar was, kwam Sonja aan de beurt. Kijk, de dame
schreef alles op. En iedere keer ging ze maar weer meten.
Eindelijk was het klaar.
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„Nu weet ik genoeg, moeder,” zei de juffrouw. „U hoort er

nog wel meer van.”
Ze groette vriendelijk, en ging naar buiten. Rogo en Sonja
keken door een raampje, waar ze bleef. Ze zagen, dat de dame
op een fiets ging zitten. Toen
teed ze terug naar de stad.
„Wat kwam die jufftouw doen,

moeder?” vroeg Rogo.
Moeder gaf geen antwoord. Ze
keek even naart vader.
„Ik weet het!” riep Sonja opeens. „Die juffrouw komt uit

de stad. Ze kwam meten, of

wij niet te klein zijn om de
eerste Communie te mogen
doen. Maat wij zijn groot genoeg, nietwaar, moeder ?””

Vader en moeder begonnen

hatdop te lachen. „Nee, Sonja,”
zei vader. „Dat heb je mis. Die

dame kwam wel meten. Maar
dat is ergens anders voot.”

De juffrouw begon van alle Kanten

fe onderzoeken hoe groot hij was.

„Hoor eens,” ging moeder door.
„Als jullie je eerste Communie
doen, is dat iets heel bijzonders.

Dan komt God bij jullie. Daar-

om krijg je op die dag mooie
nieuwe kleten aan. Moeder kan die zelf niet kopen. Maar
mijnheer pastoor zal er voor zorgen. Hij heeft die juffrouw
naar hier gestuurd. Die zal communie-kleren voor jullie maken.
Daarom moest ze weten, hoe groot je bent. En op de dag
van je eerste Communie mag je die kleren aandoen.”
Dat was een vreugde! Fijne nieuwe kleren!
Wat waren Rogo en Sonja blij! Ze dansten met hun tweetjes
om de tafel heen van plezier. Bijna stiet Rogo het melkkannetje om.
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GEBED IN VERSVORM
Goede Jesus, ’k maak mijn zieltje
Heel mooi voor Uw komst gereed.

Geef mij, dat het schoon zal wot
den,

Witter dan het witste kleed.
Is een kindje rijk of arm,

Daarop let U helemaal niet.

Maar U zult het liefste komen,

Waar U ’t schoonste zieltje ziet,

OEFENING VAN BEROUW

BELEVINGSPUNTJE
Al dikwijls — heb ik U iets beloofd, —
goe
doe ik het opnieuw. — Ik mag ook ger de Jesus. — Vanavond
ust iets zeggen, — wat ik
al een keer gedaan heb. — Het hoe
ft niet iedere dag — iets
anders te zijn. …
EEN WEESGEGROET
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ACHTSTE DAG
Rogo en Sonja waren zo blij met hun communiekleren. Dat weetje nog wel, nietwaar? En ze
gingen natuurlijk nog dikwijls naar de pastoor.
tje.
Op een dag zaten Rogo en Sonja weer in het kleine kamer
or!
pasto
eet
mijnh
bij
rd
Wat hadden ze al een heleboel gelee
or
pasto
de
zocht
Het mooie boek was bijna uit. Maar één plaat
„Dan
hij.
nog eens op. „Daar vertel ik opnieuw over,” zei
weten jullie het zeker goed.”
staat een
Hij begon. „Zie je, Rogo en Sonja? Op deze plaat
en zit
midd
het
In
over.
lange tafel. Met een witte doek er
vrienn
ware
Dat
Jesus. En om Hem heen zitten de apostelen.
den van Jesus.
wereld
Je weet nog wel: Jesus ís God de Zoon. Hij was naar de
zou Hij
gekomen om de hemel open te maken. Daarvoor
kruis.
een
veel lijden. Hij zou gaan sterven aan
gtote
Maar op de dag vóór zijn dood ging Jesus naat een

. Jesus
zaal. Zijn apostelen nam Hij mee. Het was al avond

en de apostelen wilden eten in die grote zaal.
met eten,
Op de tafel stond brood en wijn. Toen ze klaar waren
tig en
plech
heel
keek
Hij
nam Jesus brood in zijn handen.
zei langzaam: „Dit is mijn Lichaam.”
mijn
Daarna nam Hij een kelk met wijn. En Hij zei: „Dit is
Bloed.”
de wijn
Er was een groot wonder gebeurd. Het brood en
.
Jesus
van
Bloed
en
waten veranderd. In het Lichaam
hun
Even later mochten de apostelen neerknielen. Jesus gaf
met
kelk
De
zijn Lichaam. En Hij liet ze uit de kelk drinken.
Voor de
zijn Bloed. Zo gingen de apostelen te Communie.
eerste keer van hun leven.
iemand
Jesus is al lang naar de hemel terug. Maar nu mag
brood
ook
mag
Die
anders Hem nadoen. Dat is de priester.
Jesus.
van
en wijn veranderen. In het Lichaam en Bloed
Wanneer doet de priester dat?”
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Hij keek plechtig en zei langzaam: „Dit is mijn Lichaam.”

„Onder de heilige Mis, mijnheer pastoor.”
„Prachtig, Rogo.”

De pastoor vroeg nog veel meer. Maar hij merkte het wel.
De twee kinderen hadden alles goed onthouden.

„Wel, wel,” zei hij ten laatste. „Jullie kennen alles zo goed.

Daarom mogen jullie over een week je eerste Communie doen.
Ik zal het eens gauw met de zusters gaan afspreken. Dat zal
heerlijk zijn, nietwaar? Maar eerst mogen jullie nog iets anders
doen. Want je weet wel: Jesus komt het liefst bij een zieltje,
dat heel zuiver is.”

>
„Ik weet, wat u bedoelt, mijnheer pastoor,’ zei Sonja. „We

mogen eetst nog biechten.”
„Precies, Sonja. Ik weet zeker, dat jullie het ook goed zult
kunnen. Want je hebt altijd zo flink opgelet. Nu zal het gauw
feest voor jullie worden... .”
Enkele dagen later was het zaterdag. Rogo en Sonja waren

nu niet in het kamertje van de pastoor. Nee, ze zaten in de

grote kerk. Helemaal alleen. Daar knielden ze in een bank, bij

de biechtstoel. Ze zaten te bidden en na te denken. Ze zochten,

wat ze zouden biechten. Ze hadden spijt over hun zonden.
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Ze zochten, wat ze
zouden biechten.

Toen kwam mijnheer pastoor. Hij
ging in de biecht-

stoel, in het mid-

delste hokje. Rogo
en Sonja stapten
uit hun bank. Al
gauw zaten ze ook
in de biechtstoel.
Ieder aan één kant.
Eerst mocht Rogo biechten. Mijnheer pastoor luisterde aandachtig. En God in de hemel luisterde mee. Die was zo blij.
Want Rogo deed het mooi. En hij had spijt over zijn zonden.
Toen hij ze gezegd had, mocht hij een oefening van berouw
bidden. Op het einde daarvan maakte mijnheer pastoot een
plechtig kruis. Alles, wat Rogo gebiecht had, ging toen van
zijn ziel. En even later kwam de jongen blij uit de biechtstoel.
Daarna was Sonja aan de beurt. Het kleine meisje biechtte
even mooi als haar broertje. God deed ook alles van haar
zieltje, wat ze gebiecht had.
Toen Sonja uit de biechtstoel gekomen was, ging ze weer naast
Rogo knielen. In de bank van de kerk. Allebei begonnen ze
zachtjes te bidden. Ze kenden alles goed. Eerst moesten ze hun
straf” bidden. Daarna bedankten ze God...

Na een tijdje kwam de pastoor de kinderen halen. Hij nam ze

mee naat buiten, naat het kerkplein. ‚Nu gaan we even naat
de zusters,” zei hij. „Dan kunnen jullie alvast eens zien, waat

je morgen je eerste Communie doet”

Zo, je weet. wel, vaas enn Morgen mag jij ook
gaan biechten. Daar gaan we nu eens voor bidden.
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GEBED B, dat na GEBED
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Daarom weet ik: — Als ik kleine zond
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mag ik gerust te Communie gaan. — Maar ik
zonden tóch biechten. — Ik wil ze
van mijn zieltje af hebben. — Dat doe
ik, — omdat mijn zieltje dan zo zuiver
wordt. — En bij een zieltje, dat zuiver
is, — komt U veel liever — dan bij een
zieltje — met kleine vlekjes er op. —
En voor een zieltje, — dat zuiver is, —

brengt U ook veel meer mee. — Als
ik morgen bij de biechtstoel zit, —
zal ik goed nadenken. — Ik zal spijt
hebben over mijn zonden. — En inde
biechtstoel — zal ik het zo mooi doen —
als ik kan.
GEBED B
(als het kind reeds eerder gebiecht heeft)
Goede Jesus, — ik heb ook al ge-

biecht. — Toen heb ik — mijn zieltje
mooi gemaakt. — Ik heb in school
goed opgelet. — Daarom weet ik: —
Als ik kleine zonden op mijn ziel
heb, — mag ik gerust te Communie
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Ik wil een zuiver zieltje hebben.
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gaan. — Maar toch heb ik mijn kleine zonden gebiecht. —
Ik wou ze van mijn ziel af hebben. — Dat deed ik, — omdat
mijn zieltje dan zo zuiver wordt. — En bij een zieltje, dat
zuiver is, — komt U veel liever —dan bij een zieltje — met
kleine vlekjes ef op. — En voor een zieltje, — dat zuiveris, —
brengt U ook veel meer mee. — Ik dank U, goede Jesus, —
omdat ik heb mogen biechten.
GEBED IN VERSVORM A
(als het kind nog moet biechten)
Ik wil een zuiver zieltje hebben,
Want dan is Jesus toch zo blij.

En als ik morgen mooi gebiecht heb,

Komt Hij veel liever nog bij mij.

’k Heb over al mijn zonden, Jesus,
Diep in mijn hartje heel veel spijt.
Ik deed er U wel eens verdriet mee.
En ik weet, hoe goed U voor mij zijt!

GEBED IN VERSVORM B
(als het kind reeds eerder gebiecht heeft)
Ik wil een zuiver zieltje hebben,
Want dan is Jesus toch zo blij.
Nu ik mijn zonden mooi gebiecht heb,
Komt Hij veel liever nog bij mij.

’k Heb over al mijn zonden, Jesus,
Diep in mijn hartje heel veel spijt.

Ik deed er U wel eens verdriet mee.
En ik weet, hoe goed U voor mij zijt!

OEFENING VAN BEROUW
39

BELEVINGSPUNTJE A
(als bet kind nog moet biechten)
Goede Jesus, — vandaag beloof ik U iets hardop. — Moeder
mag het ook horen. — Ik beloof U, — dat ik morgen — heel
mooi zal biechten.
BELEVINGSPUNTIJE B
(als het kind reeds eerder gebiecht heeft)
Goede Jesus, — vandaag beloof ik U iets hardop. — Moeder
mag het ook horen. — Ik beloof U, — dat ik later — altijd heel
mooi zal biechten.
EEN WEESGEGROET
OPMERKING. Het is in deze dagen niet geheel en al onmogelijk, dat het

Rleine communicantje met een soort „„gewetensvraagjes’ bij moeder komt.
Moeder is immers zijn vertrouwelinge. en vraag als: „Moeder, zou ik
(dit of dat) moeten biechten?’ kan dan ook werkelijk vóórkomen. Het
antwoord op dergelijke vraagies eist van moeder voorzichtigheid en tact.
Hoe goed ze het ook bedoelt, ze mag nooit iets zeggen, dat niet waar is!
Ze mag het dus niet voorstellen, alsof het kind een of andere bepaalde dage-

lijkse zonde (bet kind spreekt waarschijnlijk van ‚kleine zonde) eerst
MOET biechten om te Communie te mogen gaan. Ook niet voor zijn
EERSTE Communie! Een gezegde als: „Je moet (deze of die kleine

zonde) eerst maar eens biechten, anders mag je niet te Communie gaan,”
is dus volstrekt af te Keuren. Moeder weet immers eigenlijk zelf toch best,
dat men met dagelijkse zonden op de ziel wél mag communiceren.

Men lere het kleine kind de biecht zien als een weldaad. Het MAG biechten !
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NEGENDE DAG
Ik denk, dat je wel weet, ….……. ‚ wat moeder

vandaag zal vertellen. Natuurlijk over de
eerste Communie van Rogo en Sonja. Dat

Zing zo:

De zondag kwam. Nu zou het gebeuren! Rogo en Sonja
mochten hun eerste Communie doen. Al vroeg warten ze
wakker. Ze hoorden, dat vader en moeder al klaar waren.

Opeens zagen ze iets. Bij hun bedjes stonden twee. grote
dozen. Ze waren nog dicht. Wat zou daar in zitten?
Al gauw wisten ze het. Want moeder kwam de dozen open-
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Bij hun bedjes stonden twee grote dozen.

maken. O, wat was dat mooi! Et zaten nieuwe kleren in!

Communiekleren! Voor Rogo en voor Sonja!
„Die heeft de dame gisteravond gebracht,” vertelde moeder.
„Toen jullie al sliepen. Dadelijk zal ik ze jullie eens aandoen.”
Zo blij waren de kinderen nog nooit geweest! Toen ze gewas-

sen warten, mochten ze hun nieuwe kleten aantrekken. Wat

zagen ze er nu prachtig uit! Ze bekeken zich van alle kanten.
Tot zelfs nieuwe schoentjes hadden ze gekregen. Die blonken als
spiegeltjes. Voor Sonja was er ook nog een kleine armband bij.
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Ze waren nog maar juist klaar, toen er op de deur van de wagen
geklopt werd. Wie deed dat? Hé, daarstond de goede juffrouw,
die de kleren gemaakt had. Met nog een andere dame. Rogo
en Sonja bedankten haar
heel hartelijk. En de juffrouw zag wel, dat ze echt

blij waren!

„En weet u, wat wij tweeën

nu komen doen?” vroeg
ze aan moeder.

„‚Nee,” zei vader. „Eigen-

lijk had ik iemand anders
verwacht. De pastoor is
gisteren komen zeggen,
dat hij iemand zou stuten.
Om op de wagen te passen. Anders konden wij
niet allemaal naar de zusters.”
De twee dames lachten.

„Dan hoeft u niet ongerust te zijn,” zeiden ze

Voor Sonja was er ook nog een

kheme armband Ui.
tegen vader. „Daar komen
wij juist voor. Mijnheer
pastoor heeft óns gestuurd. Wij tweeën zullen in de wagen blijven. Zo lang, tot jullie weer terug zijn. En we zullen er goed
op passen, hoor!”
Toen moest vader toch ook mee lachen. „Wel, dames,” zei hij,

„dat had ik niet verwacht! Maar het komt goed uit. Want
het wordt tijd. We zullen moeten gaan, anders zijn we te laat.”
Even later gingen ze op stap. Vader en moeder met Rogo en
Sonja. De twee kinderen moesten de weg wijzen naar de
zusters.
Al gauw kwamen ze er aan. Ze mochten binnenkomen. Een
zuster bracht ze alle vier naar de kapel. Wat zag die er mooi
uit! Rond het altaar stond het vol bloemen. Heel veel witte
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waren er bij. En over de communiebank lag een prachtige
doek.
Rogo en Sonja kregen een plaatsje in de eerste bank. Vader
en moeder mochten in de tweede gaan zitten. Ook de zusters
kwamen in de kapel.
Opeensluidde er een klein klokje. Zo maar met één tik. Daar
was mijnheer pastoor! Hij kwam naar het altaar, met twee
misdienaars. De pastoor begon de heilige Mis te doen, Rogo
en Sonja vouwden hun handjes samen. Een zuster ging naast
de twee kinderen zitten. Ze had een kerkboekje bij zich.
Daaruit zei ze gebedjes voor, elke keer een regeltje. Rogo
en Sonja zeiden het na. Zo zaten ze fijn te bidden.
Na een tijdje hield de zuster even op. Opeens klonk er nu
een mooi lied. Dat zongen de andere zusters. Het was een
communieliedje. Voot de twee kinderen in de eerste bank.
De Mis ging langzaam
verder. Rogo en Sonja
hadden veel gebeden. Maar
nu mochten ze opstaan. Ze
legden hun handjes plat
tegen elkaar en eerbiedig
gingen ze naar de communiebank. Ze knielden.
Toen gingen ze aan de
communiebank zitten, met

hun handen onder de witte
doek.
Het werd heel stil in de
kapel. Mijnheer pastoor
keerde zich om. Hij had
een grote kelk in de hand.
Daaruit nam hij een heilige
Hostie. Hij hield ze hoog

boven de kelk, zodat de

zagen.
kinderen ze goed
0

Daarna kwam hij langzaam

„Wij tweeën zullen in de wagen blijven,

zo lang, tot jullie weer terug zijn”
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naar Rogo en Sonja. En hij legde de heilige Hostie eerbiedig
op hun tong...
Wat later zaten Rogo en Sonja weer op hun plaats in de bank.
Ook vader en moeder gingen te Communie. De kinderen hielden de handen voor de ogen, om beter te kunnen bidden.
Want nu was Jesus in hun hart...

En bij legde de heilige Hostie eerbiedig op bun tong.

tn

De Mis was uit. Mijnheer pastoor ging van het altaar af.
Maar Rogo en zijn zusje bleven rustig knielen.
De zusters zongen weer een lied. Nu was het een lied van dank.
Toen het uit was, stonden vader en moeder op. Ze leidden
de twee kleine communiekinderen uit de kapel.
Het duurde niet lang voor ze weer buiten op straat warten.
Ze wandelden terug naar huis. Sonja en Rogo praatten druk

over hun eerste Communie. Vader en moeder zeiden, dat ze

het mooi gedaan hadden.
Zo kwamen ze bij hun wagen. Maar toen ze de deur opendeden, keken ze verwonderd op. De hele wagen was van binnen
versierd! Met bloemen en slingers. En zie daar in het midden!
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„Daar stond de tafel fijn gedekt. O, o! Met broodjes, gebakjes
en nog veel meer.
Wie hadden voor dat alles toch gezorgd?
Vader en moeder begrepen het dadelijk. Ze zagen naat de
twee dames. Die stonden in een hoekje van de wagen stil te
lachen. Zij hadden al die dingen daar neergezet.

Vader en moeder dankten hen, met tranen in de ogen.
Maar de twee dames bleven niet lang meer. ‚‚Nu hoeven we

niet meer op de wagen te passen,” lachten ze. „We kunnen weer
terug naar huis.”
Even later waren ze vertrokken.
Gauw zaten de kleintjes en hun ouders aan de feesttafel. Het
zou best smaken!
Want ze hadden nog
Daar stond de tafel
niet gegeten of gefijn gedekt.
dronken. En zoveel

heerlijks stond er. Zo
iets kregen Rogo en
Sonja anders nooit!
De communiedag
ging vlug voorbij.
Na de middag kwam
„mijnheer pastoor eens
kijken. Hij wilde
van geen bedankjes
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horen.
„Vandaag is het hier
feest,” zei hij. „Daar-

om heb ík een paar
geschenkjes meege
bracht.”
Toen gaf hij aan
vader en moeder
ieder een kerkboek.

En Sonja en Rogo kregen elk een rozenkrans. „Bid er maar

veel aan,” zei de pastoor.
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Dat beloofden de kinderen.
De hele dag was het nog feest voor de kleintjes. En toen ze
’s avonds in hun bedjes lagen, dachten ze nóg aan hun eerste
Communie.
Wat was dát mooi geweest!

Sonja en Rogo kregen elk een rozenkrans

Klaar. Nu is het verhaal van Rogo en Sonja
uit. Juist op tijd. Want morgen mag zelf
de eerste Communie doen. Daarom gaan we nú
eens extra-cerbiedig bidden.

GEBED
Goede Jesus, — nog één keer slapen, — dan mag ik ook mijn
eerste Communie doen. — Het grote feest is vlakbij. — Morgenvroeg komt U zelf in mijn hart. — Voor de eerste keer zal de
priester — een echte heilige Hostie op mijn tong leggen. — Daarna zal ik — heel eerbiedig zijn — en goed bidden. — Ook voor
vader en moeder — en voor mijn broertjes en zusjes. — Goede
Jesus, — mijn hartje staat wijd open — voor U. - Kom naar mij —
en maak mij gelukkig.
GEBED IN VERSVORM
Nu is de dag gekomen!
Zo lang heb ik gewacht!
En altijd, goede Jesus,

Heb ik aan U gedacht.
U komt naar mij toe, morgen,

Al ben ik nog zo klein...
Och, laat mij heel mijn leven
Uw dankbaar vriendje zijn!

OEFENING VAN BEROUW vervalt op deze avond.

BELEVINGSPUNTJE
Goede Jesus, — wat zal ik U beloven — op deze laatste avond? —
Ik weet het al. — En ik zeg het weer hardop: — Ik beloof U —
dat ik morgen — een mooie eerste Communie zal doen doen!
EEN WEESGEGROET
OPMERKING. Het zal goed zijn, als moeder er in de eerstkomende

danen voor waakt, dat haar kind niet tweemaal op één en dezelfde dag communiceert. Dit komt vlak na de eerste Communie inderdaad ooit voor.

Het vindt waarschijnlijk zijn oorzaak hierin, dat het kind bij zijn eerste-

gommunievoorbereiding wel eens aangespoord wordt om later dikwijls te
gommuniceren. Het lost deze aansporing dan op bovenstaande wijze op!!
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