
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 13; 31-32 
Jezus vertelde eens het volgende: “Het Koninkrijk van God lijkt op een mosterdzaadje dat 
iemand eens op zijn akker zaaide. Het is het áller-, állerkleinste zaadje dat je maar 
bedenken kunt, maar als het goed uitgroeit komt er een geweldige boom uit tevoorschijn, die groter is 
dan alles wat in tuinen groeit. Het wordt een boom waarin de vogels hun nestjes kunnen bouwen.” 
 
Dit was het verhaaltje. 
 
Mooi hè? Heb je wel eens een mosterdzaadje gezien? Probeer er maar eens eentje op te zoeken. Het is 
echt heel klein. Je kunt je dan niet voorstellen dat er zo’n grote boom uit groeit. 
Goed verzorgen is dan belangrijk, en vertrouwen. 
En zie: een boom, waar heel veel vogels een veilig thuis kunnen vinden. 
Hoe mooi is dat. 
Zo klein als jij nu bent…. als jij nu goed voor jezelf zorgt en vertrouwen hebt dat het goed komt, omdat 
God van je houdt. Dan groei jij ook uit tot een mens, waar later héél veel mensen van kunnen genieten.  
Jij kunt later vast heel veel mensen goed doen. 
En misschien nu ook al een beetje….. 
 
 
 
 



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,   
Nu ben ik nog klein, net als in het verhaal van het mosterdzaadje. 

Maar als ik goed voor mezelf voor mezelf zorg kan ik uitgroeien tot een heel mooi mens 
waar iedereen iets aan heeft. Net als die boom, waar de vogels een veilig huisje in kunnen 
maken. 
Dat vind ik wel een mooi idee. Wilt u mij helpen om een mooi mens te worden zoals U mij 
ook gewild heeft? Een kind met liefde voor een ander? 
Dank U wel!! 
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: 
Een klein zaadje wordt een grote boom. 
 

 



 

                

 

 

 

 

 

 


