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Mini-viering voor de 12e zondag door het jaar, 

Vaderdag, zondag 21 juni 2020. 

Omdat er nog niet overal weer kerkdiensten zijn i.v.m. het corona-

virus, maakten we een kleine viering die je thuis als gezin kunt 

houden. Zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en hoop 

vinden in de woorden van God. God is een Vader,  

mooi want het is Vaderdag!  

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.  

• Steek het lichtje aan en zing samen:



 2 

                               
Het liedje: ‘ Met mijn handen samen’ van Elly en Rikkert zie: 
www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE 
  
Begin met een gesprekje over vertrouwen.  
Naar wie ga jij eigenlijk toe als je bang bent, als je advies nodig hebt of 
als je je rottig voelt? Deel dat met elkaar.  
Waarom ga je eigenlijk naar die persoon, wat doet hij of zij dan?  
En helpt het altijd? Misschien kom je tot de conclusie dat het helpt, 
hoewel er aan de eigenlijke situatie toch niets verandert.  
Maar jijzelf bent veranderd.  
Gaat één van jullie ook wel eens naar God de Vader in een moeilijke 
situatie?  
Jezus noemt God in de lezing heel uitdrukkelijk Vader. 
Op deze Vaderdag zou je daar extra aandacht aan kunnen besteden. 
Waarom zou Jezus God zijn Vader willen noemen?  
(omdat je op een vader kunt bouwen, omdat Hij zich een kind van God 
voelt, omdat Hij lijkt op zijn Vader) 
 
• Lees dan het verhaal van deze zondag uit de Bijbel.  
Wees niet bang (naar Matteüs 10,26-33) 
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Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Wees niet bang voor mensen die 
slechte dingen over jullie zeggen. Nu weten ze de waarheid nog niet, 
maar dat komt wel. Alles wat Ik jullie vertel, is nu nog geheim. Alleen 
jullie weten het. Maar jullie moeten het straks doorvertellen, en 
zorgen dat alle andere mensen het ook horen. Wees niet bang voor 
andere mensen, ze kunnen je wel pijn doen, maar je ziel kunnen ze 
niets doen. Je hoeft alleen rekening te houden met jullie Vader, want 
de Vader weet hoe je leeft. 
 

Een mus is niet veel waard, maar als 
jullie Vader wil dat alle mussen blijven leven, dan zal er geen enkele 
mus doodgaan. Van jou weet de Vader zelfs hoeveel haren je op je 
hoofd hebt, je hoeft dus niet bang te zijn, jij bent voor de Vader veel 
belangrijker dan al die mussen. Iedereen die andere mensen over Mij 
vertelt en allemaal goede dingen over Mij zegt, hoort bij Mij en Ik zal 
dat aan mijn Vader vertellen. Maar als jullie zeggen dat je Mij niet 
kent, dan zal ik ook tegen mijn Vader zeggen dat Ik jou niet ken." 
 

• Praat samen door over het verhaal 
- Hoeveel haren zou jij op je hoofd hebben? Probeer het eens samen 
te tellen. Dat wordt een hele klus! 

Het verschilt per mens, maar gewoonlijk hebben mensen tussen de 
100.000 en 200.000 haren op hun hoofd.  
Wij vinden een enkele haar niet zo heel erg belangrijk, maar Jezus laat 
ons weten, dat de hemelse Vader ons zo belangrijk vindt dat Hij zelfs 
weet hoeveel van die enkele haren wij hebben. 
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- Hoe laten wij elkaar eigenlijk weten dat we elkaar belangrijk vinden? 
Bedenk samen manieren om dat elkaar te laten weten. Je kan het 
zeggen, je kan het schrijven, je kan elkaar omhelzen, een kushandje 
toewerpen, je kan helpen, je kan een liedje voor iemand zingen, voor 
iemand zorgen, iets aardigs zeggen, een bloemetje geven, een 
complimentje maken, een tekening maken….  
Laat ieder op één van die manieren tegen de ander zeggen dat hij of 
zij belangrijk is. En sla papa daarbij zeker niet over! 
 
 • Luister naar het liedje van Elly en Rikkert:   
  ‘Al je haren zijn geteld’ zie: 
www.youtube.com/watch?v=d4U61XcsOoc 
  
• Bid dan samen een gebedje: 
Vader in de hemel, 
We hoeven niet bang te zijn 

ook niet als we iets moeilijks gaan doen,  
want uw liefde is altijd bij ons. 
Help ons om te vertrouwen op U 

en op de mensen die U ons gegeven heeft
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om voor ons te zorgen.  
Vandaag danken wij U in het bijzonder  
voor papa (en opa)  
van wie we veel leren 

en die er voor ons is.  
Zegen hem  
en help hem om een goede vader te zijn,  
Dat vragen wij U met de woorden 

die Jezus zelf 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. 
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen 
• Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden. 
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Knutsel: Monsterspray 

Een variant op Monsterspray, misschien heeft u er al eens van 
gehoord.  
 

Nodig:  
- Spray fles (vraag in uw omgeving naar lege sprayflessen of haal 
goedkope in de winkel) 

- Labels in de vorm van de fles waarop 'anti angst spray' alvast 
geschreven is) 
- Lijm (om het label op de fles te plakken) 

- mogelijk strikjes, of stikkers om de fles verder mee te versieren. 
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Vraag de kinderen eerst te vertellen 
waar ze bang voor zijn. Geef ze vervolgens de labels en de flessen. 
Vertel dat we 'anti angst spray' gaan maken. Ze mogen het label 
versieren met alle dingen waar ze bang voor zijn, en de fles mogen ze 
versieren zoals ze willen. 
 

Vul aan het einde de flessen met water en een paar druppels 
wijwater. Vertel over het wijwater, dat het gezegend is in de 
paasnacht, dat wil zeggen dat Gods zegen aan dit water gegeven is. 
Verbind het met de woorden van Jezus: 'jullie hoeven niet bang te 
zijn'. Als God zijn zegen aan iets of iemand geeft, dan is er niets om 
bang voor te zijn. Vertel de kinderen dat als ze bang zijn, het wijwater 
in de fles ze zal steunen. Ze hoeven het alleen maar een beetje op te 
spuiten. Dan weten ze dat God bij hen is. 
 
We wensen je een mooie (vader)dag! 
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