
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 Lc. 1; 26-38 
De vierde zondag van de ADVENT! Het verhaal dat we vandaag lezen is zó mooi. Er komt een 
engel bij Maria, Gabriël. Hij heeft een bijzondere boodschap voor haar. Maria schrikt natuurlijk eerst: 
maar de engel zegt: wees niet bang, ik kom je iets heel fijns vertellen: God wil graag dat jij de moeder 
wordt van Zijn Zoon, en je mag het kindje Jezus noemen. Dat betekent “God redt”. Als hij later groot 
is zal het een bijzondere koning worden, die zal regeren met de hulp van God voor alle mensen van 
goede wil. En ook jij, Maria, zal Hem kunnen bijstaan met de hulp van God. Heilig wordt alles 
genoemd wat in en om Hem heen is.  
Maria komt haar schrik te boven…..  en dan zegt zij: “zie hier, de dienstmaagd van de Heer, met mij 
zal alles gebeuren wat God gezegd heeft.” 
 
Dit was het verhaaltje. 
 
Wat een prachtig verhaal, toch? Maria krijgt bezoek van een engel…. Echt een wonderlijk gebeuren. 
Je moet je ook niet afvragen hoe dat er nu in het echt heeft uitgezien en wat er nu precies waar is…. 
waar het hier om gaat is, dat er iets gebeurd is in het leven van Maria, een eenvoudige jonge vrouw, 
waardoor uitgerekend juist ZIJ moeder is geworden. En wel de moeder van een KIND dat later 
uitgroeit tot die bijzondere man Jezus, waar we het nu nog steeds over hebben: de Zoon van God, de 
man die Gods wil zo duidelijk aan ons heeft laten zien. En dat is IN Maria begonnen. Zij heeft “JA” 
gezegd op die wonderlijke boodschap om die zwangerschap te dragen. Met liefde, met warmte. Zij 
voelde zich gesteund door alles  wat de engel haar gezegd had en ze vertrouwde erop dat het goed 
zou komen, omdat het van God kwam. Dát heeft ze héél sterk gevoeld. 
Zouden wij dat met kerstmis ook zó kunnen voelen? De komst van het kindje…. Dat dat echt een 
geschenk van God is? dat we dat zó vol vertrouwen en dankbaarheid mogen ontvangen? 
Nog een paar dagen, en dan is het Kerstmis. Kunnen we echt JA zeggen: Kom maar kindje in ons 
bestaan? 



 
 
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 de vierde zondag van de Advent. Nog een paar nachtjes slapen en 

dan is het Kerstfeest. We hoorden van Maria die zo’n mooie opdracht kreeg om de 
moeder van Jezus te worden. Zij heeft zich daar helemaal voor gegeven. Daar zijn we 
haar dankbaar voor. Zoals zij Jezus heeft ontvangen, kunnen wij Jezus straks ook 
ontvangen in ons leven? 
Lieve God, Met Kerstvieren 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. 
Nu mag je het vierde kaarsje er ook in tekenen. 
En maak er verder maar een feestelijk geheel van! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


