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WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN

Omdat niet iedereen naar de kerk kan 

komen, maakten we met behulp van 

kinderwoorddienst.nl een kleine vie-

ring die je thuis als gezin kunt houden. 

Dit blijven we doen tot er weer kinder-

woorddiensten 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 waxine-
lichtje. 

• Steek het lichtje aan en zing/bid samen:

 

• Vandaag is het de 27e zondag door het jaar.  
We lezen Marcus 10,2-16:

Moeilijke vragen en gemakkelijke antwoorden

Jezus trok rond en kreeg vaak hele moeilijke 
vragen van de mensen die naar Hem kwamen 
luisteren. Telkens weer vertelde Jezus over 
God. 
Soms stelden de mensen expres moeilijke vra-
gen. De farizeeën hoopten zo dat Jezus iets 
verkeerds zou zeggen. Ze vroegen wie met wie 
mocht trouwen, en of je wel mocht scheiden. 
Maar altijd weer kon Jezus laten zien hoe God 
graag wilde dat de mensen zouden leven.

Toen kwamen er mensen langs, vaders en moe-
ders, met hun kinderen. Ze zagen dat Jezus een 
bijzondere man was, en wilden dat Jezus hun 
kinderen zou zegenen. Het was een hele druk-
te. De leerlingen, die dachten dat Jezus wel 
moe zou zijn na al die moeilijke gesprekken, 
hielden de mensen tegen. 
“Al die kinderen, dat kan echt niet hoor! Dat is 
toch veel te druk! Jezus heeft wel wat anders 
te doen.”

Toen Jezus dat hoorde werd Hij boos. Hij zei: 
“Laat die kinderen toch bij Mij komen, houd ze 
niet tegen! Want juist voor hen is Gods Nieuwe 
Wereld er. Zij staan open voor die Nieuwe We-
reld van God, en daar kunnen jullie nog iets van 
leren. Jullie moeten worden zoals die kinderen. 
Dan pas kun je ook meedoen met de toekomst 
van God.” De leerlingen keken een beetje be-
teuterd. Ze bedoelden het toch goed...

Jezus riep de kinderen bij Zich, en sloeg zijn ar-
men om hen heen. Zo zegende Hij alle kinderen!

• Praat met elkaar over het verhaal. 

Lees samen de kinderkrant  (Link: https://www.
missio.nl/wp-content/uploads/2021/07/MIS-
SI0134_kinderkrant_2021-V2_LR.pdf)

In welk land je geboren bent, of je arm of rijk 
bent, of je oud of jong bent: in onze kerk zijn we 
een grote familie over de hele wereld. 
Iedereen die dat wil, kan meedoen en erbij ho-
ren. Jezus vindt dat kinderen net zo belangrijk 
zijn als volwassenen. Vinden jullie dat ook? 

Merken jullie dat ook in je dagelijks leven?
Hoe zou dat zijn voor de kinderen in Guinee? 

• Zing mee en dans op Pililili door Comptines 
d’Afrique
 (Link: https://youtu.be/KQtDGoJo-fc)

• Bid vervolgens samen:

Goede God,

wij vieren met elkaar Wereldmissiedag van de 
kinderen.
Wij voelen ons verbonden met alle kinderen
op de hele wereld.
Wij denken speciaal aan de kinderen
die het moeilijk hebben,
hier dichtbij in ons eigen land en
ver weg in Guinee.
Wij bidden U: help ons
om er samen een mooie wereld van te maken.

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 kaarsje uit te blazen. In je hart 
blijft het branden.

EEN FIJNE VIERING SAMEN!
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EXTRA 1 : KNUTSELEN
GEEF KINDEREN EEN GEZICHT

Kinderen zien er allemaal anders uit. Denk aan verschillen in huidskleur, kleur 
van de ogen, verschillende neuzen of ander haar. Maar één ding hebben ze 
gemeen: ze zijn allemaal welkom bij Jezus.

Dit heb je nodig 

• stevig papier
• houten prikkers
• pen, stiften, potloden, schaar

Zo maak je het 

Knip cirkels uit en teken hierop een gezicht van een jongen of meisje. 
Kinderen zien er allemaal anders uit. Denk aan huidskleur, kleuren ogen, verschillen-
de neuzen, monden, kinnen of haar.
Plak de gezichten op een stokje en zet ze op een mooie plaats.

EXTRA 2 : SPELLETJE
MANKALA 

Het enige wat je moet doen is een hoop steentjes, schelpjes of iets anders ver-
zamelen en een plek hebben waar je een aantal kuiltjes kunt maken en dan kan 
je dit spel uit Guinee spelen.

Dit heb je nodig

• 21 steentjes en 21 schelpjes
• kuiltjes in de grond

Zo speel je het 

Het speelveld bestaat uit 6 x 2 kleine vakjes tegen over elkaar en 2 grotere vakjes 
aan het uiteinde. Leg in de kleine vakjes de steentjes op de volgende manier: hele-
maal links is het grote verzamelvlak van de tegenstander het kleine vakje aan jouw 
kant van het spel voorzie je van 6 steentjes, het vakje ernaast van 5 steentjes, het 
vakje daarnaast van 4 steentjes, het vakje daarnaast van 3 steentjes, het vakjes daar-
naast van 2 steentjes en het laatste kleine vakje met 1 steentje. Jouw eigen verza-
melvak blijft dus leeg. Ook de tegenstander vult zo zijn vakken.

Zodra het spel begint, neemt een van de spelers alle stenen uit één kuiltje. Daarna 
verdeelt hij ze één voor één over de andere kuiltjes, dit wordt zaaien genoemd. Je be-
gint met zaaien naast het vakje waar je de steentjes uitgehaald hebt tot alle steentjes 
op zijn. Je kunt het spel linksom of rechtsom spelen, wat jullie prettig vinden. Eindig 
je met zaaien in een leeg vakje dan mag je de steentjes uit dat vakje tezamen met de 
steentjes uit het vakje aan de andere kant (tegenstander) in je verzamelkuil leggen. 
Dit principe wordt “eten” genoemd. Bij het zaaien moet je ook een steentje in je ver-
zamelkuil achter laten, is die zet je laatste steen dan krijg je een extra speelbeurt en 
mag je nog een keer zaaien.

Bij dit spel kan er maar één de winnaar zijn en dat is degene met de meeste steentjes 
in zijn verzamelbak. Maar voor je begint met  tellen moet eerst één van de speler 
geen steentjes meer hebben of geen geldige zet meer kunnen doen.


