
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 over St. Maarten  
Maarten was de zoon van een rijke man. Lang geleden was hij soldaat in het leger. 
Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had 
zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden 
voor donker binnen de stadsmuren zijn.  
Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen 
en geen sokken aan, geen jas.  
Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had.  
"Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Maarten.  
“Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger".  
Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven.  
Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. 
Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?  
Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft 
omgeslagen houden!"  
Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme 
man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders.  
Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel 
tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok.  
En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.  

 
Dit was het verhaaltje. 
 
Helemaal onderaan heb ik deze keer wat uitgebreidere uitleg geschreven, onder de kleurplaat kun je 
dat vinden. 
Lees maar eens samen. 
Over 2 weken weer een nieuw verhaal! 



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,   
Vorige keer hebben we  gehoord over mensen die iets bijzonders gedaan 

hebben in hun leven en daarom Heilig genoemd worden. Mensen die zich hebben 
ingezet voor anderen, om Uw Liefde waar te maken, om goed te zijn, zoals U het wil. 
In deze dagen denken we speciaal aan St. Maarten, een dappere soldaat. Hij was 
dapper en maakte het leven van een arme bedelaar daardoor veel fijner. 
Wilt u ons helpen om ook dapper te zijn? Op een goede manier, die anderen helpt? 
Samen met uw steun moet dat lukken, God, daarvoor bidden wij. Amen. 
 
Ps. Ik heb dit keer een wat langere toelichting bijgevoegd. Die vinden jullie onder de 
kleurplaat. Leuk om samen te lezen! 
 
 

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 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
Vandaag gaat het over drie woorden: dapper, hemel en heilig. 
Iemand die heel flink is, die iets durft wat je niet zomaar doet, dan zeggen we: die is 
dapper, goed gedaan, niet bang geweest maar een stapje extra gezet. Bijvoorbeeld 
voor het eerst van een grote glijbaan af geweest. Of een spin beetgepakt. Of misschien 
weet je zelf wel een voorbeeld. 
 
En dan hoop je natuurlijk wel: een stapje dapperheid in de goede richting. 
Je kunt ook heel dapper zijn en dan eigenlijk iets heel slechts doen: dapper zijn om te 
stelen, bijvoorbeeld, iets wegpakken van een ander. 
Dat bedoel ik vandaag niet! 
 
Daarom hoort vandaag dat woord “hemel” erbij. 
Als we horen praten over de hemel, dan gaat het over een plek waar het mooi is, waar 
vrede is, waar liefde is. Als iemand is gestorven dan zeggen we ook: hij is nu in de 
hemel, daar is het goed, daar is rust. En ook al mis je zo iemand heel erg, dan weet je 
wel: maar waar hij nu is, is het goed, en dat geeft een beetje troost. 
 
Martinus of Maarten was een soldaat. Nu zijn dat over het algemeen al heel dappere 
mensen. Ze kunnen vechten om de vijand te verslaan, de boze mensen wegdrijven. 
Maar ze weten ook heel vaak hoe ze moeten helpen als er nood is. 
 
Nood en oorlog….. dat zijn geen leuke dingen. Dan is het allemaal een beetje naar, een 
beetje donker om je heen. 
Wat is het dan fijn als er iemand komt die helpt, die het daardoor lichter voor je maakt, 
zodat je weer verder kunt. 
Je zou ook kunnen zeggen: iemand die een beetje hemel op aarde brengt. Een beetje 
van die mooie wereld van vrede en liefde ook hier brengt. 
Dat is eigenlijk wel zo mooi, want dan hoef je niet te wachten tot na je dood, maar dan 
is het hier op aarde ook al fijn. Eigenlijk willen we dat allemaal, 
Een beetje hemel op aarde. Het verhaal van die soldaat Maarten liet dat ook al een 
zien: de arme man had het koud en had geen geld. Maarten gaf hem een stuk van zijn 
mantel én hij gaf hem wat geld.  
Dat was wel dapper. Want hij mocht zonder zijn soldatenjas de stadspoort niet in, 
Én hij mocht zijn mooie soldatenjas natuurlijk helemaal niet kapotsnijden! 
Tóch deed hij dat. 
Om het voor die arme hongerige man een beetje lichter te maken,  
Een beetje hemel op aarde te maken. 
Zo heb je al dapper en hemel bij elkaar. 
 
En dan kom ik op het laatste woord: Heilig. 
In het woordje Heilig zit ook het woord heil. Iets wat heil brengt, brengt iets goeds, het 
heelt wat kapot was.  
Maarten sneed zijn jas kapot…. En toch wordt hij Heilig genoemd. 
Omdat hij het leven van die man weer héél maakte, niet meer alleen maar koud en 
ellendig en hongerig, want dat voelt eigenlijk als “kapot”. 



Nee, met zijn jas in tweeën maakte hij het leven van die man weer heel. Hij deed er 
iets goeds mee, heel-makend. 
En daarom is hij heilig geworden.  
Iemand die alles weer heel maakt, die iets goeds brengt, die de hemel op aarde brengt. 
 
Vandaag horen we dat verhaal van die dappere soldaat Maarten, die hier op aarde liet 
zien hoe je voor elkaar hemel op aarde kunt maken, 
En dat is een dappere, heilige-heelmakende- daad. 
 
Zouden wij dat ook voor elkaar kunnen doen? 
Ik hoop heel erg, dat het verhaal en het voorbeeld van Sint Maarten ons daar bij helpt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


