
JONG RK LIEMERS 
 

 
• 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 Heilige Drie-eenheid. 

• In Matteüs 28, 16-20 horen we dat de leerlingen 

een opdracht krijgen. 

Ga de wereld in en doop iedereen 
 
Na Pasen had Jezus zijn elf overgebleven leerlingen de 
opdracht gegeven om naar Galilea te gaan. Daar kwamen 
ze vandaan. Daar was het allemaal begonnen. Nu Jezus 
verrezen was, moesten ze daar weer naar terug gaan. 
Ze gingen de berg op die Jezus hun aangewezen had. 
Daar zagen ze Hem opnieuw. Ze knielden voor Hem neer. 
Sommigen deden dat heel aarzelend. Ze keken eerst eens 
om zich heen. Ze durfden het bijna niet. Want niet 
iedereen kon zomaar zijn eigen ogen geloven. Het was 
allemaal ook zo wonderlijk.  
 
Jezus kwam dichterbij zodat ze Hem goed konden 
verstaan. Hij zei: ”God heeft Mij de macht gegeven over de 
hemel en de aarde. Daarom geeft Ik jullie de opdracht: ‘Ga 
de wereld over en maak alle mensen tot mijn leerlingen. Je 
moet iedereen dopen in de Naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest.  
Leer de mensen alles wat je van Mij geleerd hebt.  
Ik beloof jullie, Ik ben altijd bij jullie tot zolang als je maar 
kunt denken.” 

 
• Praat met elkaar over het verhaal. 

 
Wie is het die jou geschapen heeft, zo mooi gemaakt als je 
nu bent?  
Wie is het die jou enthousiast maakt om iemand te 
helpen? 
Wie heeft ons geleerd over de liefde van God? 
Wie helpt ons om de goede woorden te vinden als we 
bidden? 
Wie heeft ons gevraagd om mensen te dopen? 
Wie zorgt er voor onze natuur? 
 
Wie troost ons als we verdrietig zijn? 
Wie maakt ons moedig genoeg om over ons geloof te 
praten? 
Van wie hebben we onze talenten gekregen? 
Wie heeft ons gevraagd om te zien naar zieken en 
gevangenen? 
 
Wie is gestorven voor ons? 
Wie komt bij ons als we Eucharistie vieren? 
Wie helpt ons om alles over God te begrijpen? 
Wie is ons grote voorbeeld? 
 
Jezus vertelde de leerlingen om de wereld in te gaan en 
iedereen te dopen. 
Wij worden nog steeds gedoopt in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest.  
Wat betekent dat?  
Je bent een kind van God, geschapen door God. 
Je wordt een navolger van Jezus, Hij is onze grote 
voorbeeld. 
Je bent verlost door Jezus van je zonden. 
Je hebt de Geest nodig om Jezus te kunnen navolgen. 
 
 
 

 
 

 

• Z ing  mee  met  Dans mee met Vader, Zoon en Geest  
gezongen door dorpskerk Eelde. 

    (Link: https://youtu.be/RFqlWTuemiE) 

 
• Bid vervolgens samen: 

Drie-ene God,  
 
Elke dag als wij een kruisje maken  
denken we aan U  
en aan de mooie manier 
waarop U contact met ons zoekt.  
Het is een groot wonder God,  
dat U op zoveel manieren bij mensen wilt zijn. 
Wij danken U daarvoor  
en wij bidden U  
dat wij U herkennen als U in ons leven binnenkomt 
zodat we U steeds beter leren kennen.  
 
Dat vragen wij U met de woorden die Jezus ons leer- de: 
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 
 
 
 

 

     

 

 



EXTRA 1 : KLEURPLAAT 
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EXTRA 2 : Heilige Drie-eenheid  

 
Wat heb je nodig? 

 

• 3 ijslollystokje 

• Papier in verschillende kleuren 

• Lijm en een schaar 

Hoe maak je het? 
 
Plak de drie stokjes met de uiteinden aan elkaar en maak 
zo een driehoek.  
Op het papier teken je symbolen voor de Vader, Zoon en 
Heilige Geest (Grote hand of wolk, lam of kruis, duif of 
vlam) Je mag ook ander symbolen gebruiken. 
Knip de symbolen ui. 
Plak ze op de punten van de driehoek. 


