
MINI-VIERING  ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020

WIE ZEGGEN JULLIE DAT IK BEN?

Omdat niet iedereen naar de kerk kan komen en 
gezinnen in de kerk nog niet samen kunnen zit-
ten, maakten we met behulp van kinderwoord-
dienst.nl een kleine viering die je thuis als gezin 
kunt houden. Dit blijven we doen tot er weer 
kinderwoorddiensten mogelijk zijn. Met deze 
mini-viering kun je samen stilstaan bij alles wat 
er gebeurt en hoop vinden in de woorden van 
God. God is dichtbij!

Ga samen aan tafel zitten en steek een waxi-
nelichtje of kaars aan. Zet dat midden op tafel.
En zing of bid samen:

• Vandaag is het de 21ste zondag van het jaar. In 
Mattheüs 16, 13-20 vraagt Jezus aan zijn leer-
lingen wie hij voor hen is.

WIE IS JEZUS?

Jezus was inmiddels al een lange tijd aan het 
rondtrekken met zijn leerlingen. Hij voelde dat 
er steeds meer mensen waren, die echt boos 
op Hem waren. Het kon zo niet lang meer goed 
gaan. Daarom vroeg Hij aan zijn leerlingen: 
“Hoe noemen de mensen mij?” Zijn leerlingen 
zeiden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen noemen U Elia, weer anderen Jeremia 
of sommigen noemen nog een andere profeet.”

Jezus vroeg: “En jullie? Wie zeggen jullie dat Ik 
ben?” Simon Petrus antwoordde: “Jij bent de 
Christus, de Zoon van de levende God.” 

Jezus zei: “Wat een geluk heb je Simon, want 
jij hebt dit niet van mensen gehoord, maar 
van God in de hemel. Over jou zeg Ik: Jij bent 
een rots, op jou kan ik bouwen. En mensen die 
geloven kunnen ook op jou bouwen. Jij helpt 
mensen die geloven de goede kant op. Ik geef 
jou de sleutels van de hemel. Want wat jij hier 
opbouwt gaat niet verloren in de hemel.”

Daarna zei Hij tegen alle leerlingen: “Vertel 
echt aan niemand dat Ik de Messias ben!”

• Praat na over het verhaal. Welke sleutel zou je 
willen hebben als ze maar één sleutel mochten 
hebben. De voordeursleutel of de schuursleutel 
of de fietssleutel of …. Waarom wil je juist die 
sleutel hebben? 
• Wat zou de sleutel van de hemel (die Petrus 
ontving) je brengen? 

De hemel is de plek waar God heel dichtbij is. 
God is niet alleen heel dichtbij als je dood bent, 
je kan ook heel dichtbij God zijn in deze wereld. 
Soms ervaar je, vaak maar heel even, dat al-
les helemaal goed is, dat jij veilig bent en dat 
je verbonden bent met lieve mensen of met de 
mooie natuur. Dat kan zijn als je de zon op je 
gezicht voelt of als iemand vrolijk naar je lacht. 

Het kan ook zijn als je mee mag spelen met de 
andere kinderen, of als je een doelpunt scoort 
op het voetbalveld. 

Wij als gelovige mensen moeten God zo vaak 
mogelijk dichtbij halen. Niet alleen voor ons-
zelf, maar juist voor andere mensen. Door el-
kaar te helpen, door iedereen het gevoel te 
geven dat hij of zij ook belangrijk is, door de 
dingen die de hemel ‘op slot doen’, zoals pest-
gedrag en armoede en onrechtvaardigheid te 
bestrijden. Jezus zag in Petrus iemand die dat 
kon, die de hemel van het slot kon halen, die de 
mensen dichterbij God kon brengen. Hij heeft 
dat gedaan door de Blijde Boodschap van Jezus 
door te vertellen aan de mensen.

• Luister naar het lied van Sela: Hemelse gave 
(Link: https://www.youtube.com/
watch?v=0QVWFGMuZwM)

WIJ WENSEN JULLIE EEN MOOIE VIERING 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

JONG RK LIEMERS

• Bid vervolgens samen:

Goede God,

heel veel mensen praten over U en over Jezus, 
maar ze kennen U niet echt goed. 
Dan zeggen mensen soms domme dingen.
Wij bidden U
dat wij eerst goed luisteren naar wat Jezus ons 
te vertellen heeft, voordat we van alles gaan 
zeggen. Helpt U ons daarbij? 

Dat vragen wij u met de woorden die Jezus ons 
leerde:

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.

• Sluit af door het lichtje uit te blazen. 
In je hart blijft het branden.



EXTRA 1: KLEURPLAAT

Print de afbeelding uit voor wie mee wil doen.  

Of print hem extra groot uit en kleur samen.

EXTRA 2: EEN LIEDJE

Witte zwanen, zwarte zwanen!

Wie gaat er mee naar Engelland 
varen?

Engelland is gesloten.

De sleutel is gebroken.

Is er dan geen timmerman

die de sleutel maken kan?

Laat doorgaan,

laat doorgaan.

Wie achter is moet voorgaan!

Engelland

witte 


