
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 Joh. 1; 6-8 en 19-28 
Dit weekend al de derde zondag van de ADVENT! Kerstmis komt steeds dichterbij! 
Vandaag zijner allerlei mensen die naar Johannes toekomen. Hij vertelt aan de mensen over Iemand 
die zal komen…. En hij doopt de mensen met water uit de Jordaan. “Maar wie ben JIJ dan???” Vragen 
de mensen aan hem. Want ze willen toch weten met wie ze te maken hebben; iedereen kan wel 
zeggen dat ze een belangrijk iemand aankondigen…. Johannes vertelt bijv. over Elia. En daarmee zet 
hij “die komende”, (waarmee hij Jezus bedoelt), alvast op een heel belangrijke plaats. Dit is nl. 
mensen uit de geschiedenis van God met de mensen die veel betekend heeft. En hij spreekt van de 
Messias. Dat wil zeggen: de gezalfde. Iemand met een speciale opdracht van God. Johannes had het 
echt wel goed. En nu zei hij tegen iedereen: kijk goed rond. Je kunt het al een beetje zien: iets van die 
Messias IS er al, zie je het niet??? 
 
Dit was het verhaaltje. 
 
Vandaag steken we dus de 3e  kaars aan van de Adventskrans. Het donker wordt al steeds lichter. 
Deze zondag noemen we ook wel: Zondag Gaudete: Verheugt u. Het donkere paars van het begin van 
de Advent wordt vandaag lichter, roze. Jezus’ komst is echt dichterbij. Hoe bereiden we ons daar op 
voor? Met het versieren van het huis, kerstkaartjes maken, kijken wat we straks zullen aantrekken… 
Ja zeker, maar kijk ook om je heen: waar gebeuren mooie dingen die al iets zeggen over het goede 
dat Jezus brengt? Kunnen we daar ook al een beetje hoop uit halen? Johannes zegt vandaag: Kijk nou: 
er is al iets begonnen…. Merk je het niet? 
Wat zie jij voor mooie dingen om je heen? En kun je daar zelf ook iets moois bij doen? 
 
En niet vergeten:  het derde kaarsje mag aan!! 
 



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,   
Vandaag steken we het derde kaarsje aan. Steeds dichter komen we bij het 

Kerstfeest. Hoe kunnen we voor elkaar alvast een lichtje zijn…. Dat is de vraag voor 
deze week! We hebben geleerd van Johannes goed om ons heen te kijken naar mooie 
dingen die ons helpen te zien wat er al in Jezus’ naam gebeurt, wat er al gebeurt om 
ons heen zoals U het graag zou willen.  
Lieve God, Met Kerst vieren we de geboorte van uw Zoon Jezus. Wilt u ons helpen om 
klaar te zijn voor zijn komst? 
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.  
Teken het tweede en derde vlammetje er maar in! 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


