
Mini-viering voor kinderen 
Zet een waxinelichtje op tafel en steek het aan. 
We gaan beginnen met een kruisteken. 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 

 
Kruisteken en kaars:  groet aan elkaar en aan God. 
We zeggen gedag tegen God. Dat doen we met het kruisteken. En we steken een kaarsje aan. Zo 
weten we met een lichtje dat God bij ons is. 
 
Zitten we lekker? Zijn de knuffeltjes er ook bij? 

 
We beginnen met een liedje om te danken voor de nieuwe dag. 
Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor elke nieuwe dag, 
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag. 
 
Dank U voor alle bloemengeuren 
Dank U voor ieder klein geluk, 
Dank u voor alle held’re kleuren, 
Dank u voor muziek. 
 
Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
Dank U, dat ik nu weet daarvan, 
Dank u, o God ik wil u danken,  
dat ik danken kan! 
 
Verhaaltje naar Mattheus 22; 1-14. 
Deze week gaat het over “ja zeggen”.  
Er was eens een koning die een groot feest wilde geven, omdat zijn zoon ging trouwen. Hij was zó blij. 
Hij stuurde al zijn familieleden en vrienden een uitnodiging. Maar niemand kwam…. ze hadden het 
allemaal te druk met andere zaken. Wat was hij daar verdrietig om. Toen dacht hij: nou, schiet maar 
op dan, ik wil met jullie niets meer te maken hebben! En hij zei tegen zijn dienaars: nodig iedereen uit 
die je tegenkomt. Dat deden ze. Toen liep de feestzaal vol met allemaal blije mensen, uitgedost voor 
dit onverwachte feest! Behalve één man. Die was nog helemaal vies en had flodderige kleren aan.  
Jou wil ÍK er niet bij hebben, zei de koning. Jij hebt je er niet voor klaar gemaakt, je komt alleen maar 
om iets te halen. Dát wil ik niet!! En hij zei tegen zijn dienaars: stuur hem onmiddellijk heel ver weg! 
 
Dit was het verhaaltje. 
 
Dit zal ik een beetje uitleggen. 
De eerste groep mensen die uitgenodigd was: daarvan had de koning écht een JA verwacht. Maar ze 
zeiden en deden: NEE! De tweede groep: zei spontaan JA, en maakte zich klaar. Hun JA was ook een 
echt JA, ze bereiden zich voor, voor het feest. Behalve die ene man. Die was er wel, maar eigenlijk 
alleen maar om iets te halen, hij had verder niks gedaan om zichzelf voor te bereiden, op te frissen. 
Zo gaat het ook een beetje zoals we met God omgaan: omgaan met God is alsof je steeds op zijn 
feest mag zijn. Maar de liefde tussen God en ons kan niet van één kant komen. We kunnen niet 
alleen maar vragen of God altijd maar voor ons klaar staat, wij moeten ook klaar staan voor God, dat 
wil zeggen: de wereld van God ook mooi maken voor Hem, Gods liefde doen aan elkaar, laten zien 
dat Hij ook voor óns de moeite waard is. 
En dan is het fijn om samen feest te vieren en samen aan tafel te gaan. Dat is echt JA Zeggen! 
 
 



 
Liedje na het bijbelverhaal (eventueel)  
Handen heb je om te geven, 
Van je eigen overvloed, 
En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet. 
 
Open je oren om te horen, 
Open je hart, voor alleman  (2x) 
 
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is  
En een hart om te geloven in een geest die liefde is.   Open je oren….. 
 
 

Samen bidden:  
We vouwen onze handen en oogjes toe: 

 
Lieve God,   
Wat een mooi verhaal hebben we vandaag gehoord.  

Lieve God, wat fijn dat we welkom zijn bij U. Vandaag hebben we geleerd dat we ons 
best moeten doen om ook zelf iets moois van onze kant te laten zien. En dat kúnnen 
wij! Zo laten we zien dat wij van U houden en graag deze wereld mooi houden zoals U 
het wilt. 
Zo laten we zien dat wij van U houden en graag lief voor elkaar willen zijn, zoals U lief 
voor ons bent. 
Samen met uw steun moet dat lukken, God, daarvoor bidden wij. Amen. 
 
 
 

Afsluiten met 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 

 
Ik dank U Heer, voor deze dag, 
Die ik van U ontvangen mag. 
Wilt u mij helpen bij wat ik doe? 

Zo kom ik het fijnste naar de avond toe. 

 
Kruisteken tot slot.    Kleurplaat om samen te kleuren 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


