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DIT BEN IK
De volgende bladzijde gaat over jou!
Vraag aan papa of mama een foto van jezelf.
Je mag ook een tekening van jezelf maken.
Plak hem dan op de goede plaats.
Je moet ook iets opschrijven over jezelf.
Papa of mama helpen je vast wel.
De rest mag je kleuren.
Maak er maar iets moois van!

Ik heet

____________________________________________ en ik ben_____ jaar.

Ik ben geboren op ________________________ in _____________________________
Ik ben gedoopt op ________________________ in _____________________________
in de _____________________________________________________________ kerk.
Ik zit op de ______________________________________________________ school.

Plak hier een foto van jezelf

Eerste Communieproject - les 1

Geschapen voor het geluk
Waar komt het geluk vandaan?
Het is fijn als je plezier hebt en kunt lachen.
Het is fijn als mensen van je houden.
Je familie, vriendjes en vriendinnetjes.
Het is fijn als je mooie dingen hebt.
Dan ben je gelukkig.
Niet iedereen is gelukkig.
Ongelukkige mensen hebben geen plezier met hun familie,
en ook niet met hun vrienden.
Ze hebben geen mooie dingen.
Vandaag gaan we iets nieuws leren.
Misschien denk jij wel eens bij jezelf:
"Waarom leef ik op de wereld?"
Het antwoord is:
"Ik ben geboren voor het geluk".
Alle mensen en dingen om je heen
helpen je om gelukkig te worden.
Je familie, vrienden en vriendinnen,
en de dingen om je heen.
Een huis, eten en drinken,
maar ook: de hele wereld en de natuur.

Alles wat jou gelukkig maakt, is er niet zomaar.
Héél lang geleden heeft Iemand alles gemaakt.
De mensen, de zee en het land, de dieren en de natuur, alles!

Weet je wie dat gemaakt heeft?
GOD heeft alles gemaakt.
We noemen dat de SCHEPPING.
'Scheppen' is een ander woord voor 'maken'.
Weet je waarom God alles heeft gemaakt?
God heeft alles gemaakt voor het geluk ... .
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God heeft alles geschapen

In het begin was het heel donker op de aarde.
De zon bestond nog niet.
De maan ook niet.
Er was geen land om op te wonen.
En er was ook geen zee.
Er was helemaal niks!
Alleen God was er.
Toen zei God: "Ik wil dat het licht wordt".
En ineens was er licht!
God noemde dat licht "dag".
Het donker noemde Hij "nacht".
God verdeelde de aarde in de zee en het land.
Het land was nog helemaal leeg.
Dat was niet zo mooi.
Daarom maakte God planten met bloemen en het gras.
Ook groeiden er bomen met heel lekker fruit.
God keek ernaar en vond dat het goed was.
Maar nog niet goed genoeg!
God zei: "Er moeten lampen zijn aan de hemel.
Een licht voor de dag en een licht voor de nacht".
Hij maakte de zon voor de dag en de maan voor de nacht.
Omdat het in de nacht zo donker is,
schiep God ook nog de sterren.
Hij keek ernaar en was heel tevreden.
De aarde begon er al heel mooi uit te zien.
Maar het was nog heel stil.
Het water en de lucht waren leeg.
Maar God had een goed idee!
Hij zei: "Er moet leven komen in het water en leven in de lucht!"
Hij schiep de vissen en alle dieren van de zee.
Walvissen en goudvissen, zeehondjes, en nog veel meer!
In de lucht vogels: adelaars en mussen, eenden en ganzen.
En Hij schiep ook de dieren die leven op het land.
Koeien, paarden, beren en poezen.
Honden, konijntjes en muizen.
Te veel om op te noemen.
God was heel blij met alles wat Hij had geschapen.
Het is zo mooi!
Toch was God nog niet tevreden over zijn werk.
Daarom maakte God de mens.
Hij maakte een man en een vrouw.
De man noemde Hij Adam en de vrouw Eva.
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Adam en Eva waren de eerste mensen.
God keek naar de mensen en glimlachte.
De mensen zijn het allermooiste van de schepping!
Ze lijken op God zelf!
Toen gaf Hij de aarde aan de mensen om er te wonen.
Ze mochten eten van de vruchten van de bomen.
Hij zei ook dat ze goed op alles moeten passen.
Nog één keer keek God naar de aarde
en naar alles wat Hij had geschapen.
En weer glimlachte Hij want alles was prachtig!
Zes dagen lang heeft God heel hard gewerkt aan de SCHEPPING.
Op de zevende dag rustte God uit.
Hij zag dat het heel goed was.

God heeft de aarde heel mooi gemaakt.
Dat heeft Hij gedaan omdat Hij van ons houdt.
God wil dat wij gelukkig zijn.
Er is heel veel om dank U wel voor te zeggen!.
Voor je ouders, je familie, de bloemen, de bomen,
de school, voor zoveel leuke dingen.
Teveel om op te noemen!
Denk eens goed na ... waarvoor jij God wilt bedanken.

Dank U, God, voor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dobbelsteen De schepping
Zes scheppingsdagen op één dobbelsteen. Kleur de tekeningen. De dobbelsteen
uitknippen op de dichte lijnen en vouwen langs de stippellijnen. Dan de randjes
vastplakken.
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