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Omdat niet iedereen naar de kerk kan 
komen, maakten we met behulp van 
kinderwoorddienst.nl en samuelad-
vies.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 rond een lichtje, 
dit kan een gewone kaars zijn of een waxinelichtje. 

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

• Vandaag is het de 5e zondag van Pasen. In Johan-
nes 15, 1-8 horen we Jezus iets over zichzelf aan zijn 
leerlingen uitleggen.

JEZUS IS DE WARE WIJNSTOK

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ”Ik ben de stam van 
Gods druivenplant en jullie zijn mijn takken. En God, 
God is de tuinman. De takken waar geen druiven 
aan groeien haalt Hij weg. De takken waar wél drui-
ven aan groeien snoeit Hij; Hij maakt ze kort. Want 
als de takken gesnoeid zijn komen er volgend jaar 
nog meer druiven aan. 

Jullie lijken op de goede takken, dat zijn de takken 
die gesnoeid zijn. Ik heb met mijn woorden de slech-
te dingen uit jullie weggesnoeid. Dus nu zijn jullie 
zonder die slechte dingen helemaal schoon gewor-
den. 

Jullie moeten verbonden blijven met Mij en Ik met 
jullie. Want zonder Mij kunnen jullie niet goed le-
ven. Net zoals als er alleen druiven groeien aan tak-
ken die vastzitten aan de stam van de druivenplant. 
Als je met Mij verbonden blijft kun je goede dingen 
doen. Maar zonder Mij kun je niets. Dan gaat het 
verkeerd met je. Wanneer je niet met Mij verbon-
den bent, dan ben je als een tak die helemaal van 
de stam is afgehaald. Zo’n tak verschrompelt en dan 
wordt hij opgeruimd en in het vuur gegooid. Maar 
wanneer jullie wél met Mij verbonden blijven en 
jullie naar Mij luisteren, dan zal alles wat je vraagt, 
gebeuren. 

Jullie zullen dan als mijn leerlingen veel goede din-
gen doen. Zo laten jullie de mensen zien hoe God in 
de wereld is.”

• Praat met elkaar over het verhaal. 

Het evangelie nodigt ons uit om met Jezus verbon-
den te blijven, zoals de ranken aan de wijnstok.

Bekijk samen hoe op de foto de druiven aan de zij-
takken hangen en hoe stevig de hoofdstam is. Kun-
nen er druiven aan de takken kunnen groeien wan-
neer ze afbreken van de hoofdstam? 

Een tros druiven zal afsterven als ze te vroeg van de 
wijnstok worden afgetrokken. 

Jezus nodigt ons uit dichtbij Hem te blijven zoals 
de zijtakjes aan de hoofdstam vastzitten. Dán kan 
Hij ons helpen en kunnen wij vruchten dragen van 
liefde en vreugde voor de mensen om ons heen. Net 
zoals een heerlijke wijn de vrucht is van goede, rijpe 
druiven.

Jij bent uitgenodigd om je hand in Jezus’ Hand te 
leggen en naar Hem te luisteren in je leven. Hij zal 
je helpen.

Hoe kunnen jullie dichtbij Jezus blijven in het dage-
lijks leven? Door Hem vaak in gebed en in Bijbelle-
zing te ontmoeten en in het ontvangen van de sa-
cramenten, in het bijzonder de H. Eucharistie waar 
Jezus zichzelf geeft als ons voedsel voor onderweg.

• Luister naar De ware wijnstok gezongen door Elly 
en Rikkert.
(Link: https://youtu.be/avhtmed70Xw)

• Bid vervolgens samen:

Goede God,

zoals een rank verbonden is aan een wijnstok,
zo zijn wij mensen met U verbonden. 
Wilt U ons helpen om te groeien 
en goede vruchten voort te brengen? 
Want wij zelf zijn uw vruchten 
en door goede keuzes te maken, 
kunnen wij groeien in ons geloof.
Door wat wij doen, kunnen wij laten zien 
dat wij in U geloven en bij U horen.
Helpt U ons daarbij,
net als Jezus zijn leerlingen hielp?

En dat vragen wij U met de woorden die Hij 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 kaarsje uit te blazen. In je hart blijft het 
branden.

EEN MOOIE VIERING!
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EXTRA 2 : WAAR GROEIT DE DRUIVENTROS?


