
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 Hand. 2; 1-11 
De leerlingen zaten bij elkaar in een huis. Ineens begon het hard te waaien en 
er was een soort licht dat boven hun hoofden bleef hangen, vuurtongetjes 
leken het wel. Heel bijzonder. Vol enthousiasme begonnen ze te praten, door elkaar heen 
ieder op zijn eigen manier met eigen woorden. Ze hadden het over Jezus, over God, en 
Zijn goede werken, over de Liefde. De mensen buiten hoorden hen praten, zo luid klonk 
het! Ze hoorden hen praten in hun eigen taal, uit allerlei landen, dát was wonderlijk!! 
Sommige mensen buiten dachten dat de leerlingen een beetje teveel wijn hadden 
gedronken, maar de meesten vroegen zich af wat het allemaal te betekenen had….. 
 
Dit was het verhaaltje. 
 
Tsja… wat zou dat te betekenen hebben gehad?? 
Dit noemen we nu “Pinksteren”. De leerlingen worden vanaf vandaag aangevuurd 
(vuurtongetjes) om vol enthousiasme over God te gaan vertellen aan alle mensen die het 
maar horen willen. In vuur en vlam staan ze, dól van blijdschap komen ze in beweging en 
praten ze helemaal door elkaar heen, zodat alle mensen buiten het kunnen horen: hier 
gaat iets nieuws beginnen! En dat hebben ze zó goed gedaan, dat dat nu nóg steeds 
gebeurt. Het is het begin van de Kerk. 
Heb jij dat ook wel eens? Dat je van iets héél erg blij en enthousiast wordt en dat je het 
dan wel uit kan schreeuwen van blijdschap zodat de hele straat het kan horen?  
 



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,   
We hebben een mooi verhaal gehoord over de leerlingen van 

Jezus. Ze waren heel blij en begonnen vrolijk over U en over Jezus te 
vertellen. Dat hebben ze goed gedaan, want daarom weten wij ook iets van 
U! Wat fijn, dat er mensen zijn, die steeds over U en uw liefde vertellen én er 
iets mee doen! 
Als wij straks weer gaan spelen, wilt u dan bij ons zijn en ons helpen goed 
aan anderen te denken en lief te zijn voor elkaar? 
Dank u wel voor alles wat u ons geeft! 
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,  
Volgende week weer een nieuwe viering! 
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