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Onze kerk: Gods huis

De kerk is het huis van God

Jullie zijn al in de kerk geweest.
Wat is daar veel te zien!
Maar wat is een kerk?
Een kerk is niet zomaar een gebouw!
Een kerk ziet er anders uit dan een gewoon huis.
Er staan dingen, die nergens anders staan.
Dat komt, omdat God woont in de kerk.
De kerk is het huis van God!
De kerk en de dingen in de kerk hebben allemaal met God te maken.
Die worden nergens anders voor gebruikt.
Wij zeggen: de kerk is een HEILIG gebouw.
God is onze Vader.
Hij woont in de kerk.
Daarom proberen we in de kerk alleen te denken aan God.
We gaan in de kerk bidden.
Als we in de kerk zijn, weten we dat God 
op een bijzondere manier aanwezig is en naar ons kijkt.
Daarom zijn we stil.
Daarom gedragen we ons netjes.
We knielen als we binnen komen.
We schreeuwen niet. 
We rennen niet door de kerk.
We klimmen niet op de banken.
We zeggen: in de kerk hebben we EERBIED voor God.
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Wat zien we in de kerk?

} In de kerk staat een grote tafel. Die tafel noemen we: het ALTAAR.
Aan het altaar vieren we de Eucharistie.
We denken aan Jezus en het Laatste Avondmaal. 

} Op het altaar staat een KRUIS. 
Soms hangt er een kruis aan de muur.
We denken aan Jezus, die aan het kruis 
heeft gehangen voor onze redding.

} Op het altaar staan KAARSEN. 
Jezus is licht in onze wereld.
De kaarsen zijn een teken van Jezus.

} De hosties liggen op een mooie schaal.
We noemen dat de HOSTIESCHAAL.
De schaal is van goud, omdat de hostie het Lichaam van Christus is.

} De wijn zit in een mooie beker. We noemen dat de KELK.
De kelk is ook van goud, omdat de wijn het Bloed van Christus is.

} In de kerk staat ook het TABERNAKEL. Dat is een mooie kast.
Daarin bewaren we de hosties, die na de Eucharistie over zijn.
Die hosties zijn geconsacreerd, geheiligd. Die zijn Jezus zelf!
Daarom zeggen we: "Jezus woont in het tabernakel".

} Bij het altaar staat de AMBO. De ambo is een standaard.
We leggen er de boeken op. Dan kunnen we gemakkelijk voorlezen.

En er is vast nog veel meer te zien in de kerk!
Daarom krijgen jullie straks een rondleiding in de kerk.
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We gaan naar de kerk

We gaan nu naar de kerk. We gaan daar twee dingen doen:
} Tot Jezus bidden
} Kijken wat er te zien is.

Eerst gaan we even bidden: met Jezus praten.
Jezus woont in de kerk, in het tabernakel.
Maar soms wil Jezus zich aan de mensen laten zien.
Dan wordt de Hostie aan de mensen getoond.
We gebruiken daarvoor een MONSTRANS.
De monstrans is van goud.
De Hostie kan er recht in staan.
Zo kan iedereen Jezus goed zien.

Als de monstrans op het altaar staat, gaan wij knielen.
Als wij knielen, hebben wij EERBIED voor God.

We bidden samen tot Jezus. We kunnen het Onze Vader bidden.
En we kunnen aan het einde samen dit gebed bidden:

Lieve Jezus,
U bent bij ons in deze kerk.

Wij mogen U zien in de heilige Hostie.
Wij denken aan uw lijden en sterven.

Wij verlangen naar onze Eerste Communie.
Wij vragen U:

Help ons om altijd grote eerbied te hebben
voor uw Lichaam en Bloed.

Dan zullen wij altijd merken dat U ons helpt. Amen.

Dan wordt de Hostie weer teruggebracht in het tabernakel.
En daarna blijven we heel EERBIEDIG bij de RONDLEIDING in de kerk ... .
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Een hele mooie Eerste heilige Communiedag


