Miniviering voor zondag 10 mei ‘Met Jezus naar God de Vader’.
Ook a.s. zondag gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus.
Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt
houden, zo kun je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt.
Ook in deze miniviering is Jezus bij ons aanwezig, gedachtig Zijn
woorden: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben IK in jullie
midden’. We wensen je een mooie viering!
Opening
Ga samen aan tafel zitten rond een lichtje. Dit kan een gewone kaars
zijn of een waxinelichtje en luister samen naar het liedje: ‘ Met mijn
handen samen’ van Elly en Rikkert
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
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Inleiding
Praat, voordat je het verhaal vertelt, even met de kinderen over
hoe ze denken dat God er uitziet. Waarschijnlijk zullen ze wel
zeggen dat we God helemaal niet kunnen zien. Jezus zei daar iets
heel moois over.
Lees dan onderstaande navertelling volgens Johannes 14, 1 – 12
over Jezus die uitlegt dat Hij en de Vader bij elkaar horen.
Jezus zat aan tafel met zijn leerlingen. Hij wist dat Hij niet zo lang
meer bij hen zou kunnen blijven. Dat vonden de leerlingen moeilijk en
verdrietig. Hij wilde ze daarom helpen. Hij wilde dat ze het begrepen.
Jezus zei tegen zijn leerlingen:
"Jullie hoeven niet ongerust te zijn. Jullie geloven in God en jullie
geloven ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor heel veel
mensen. Als Ik niet meer bij jullie ben, dan ben Ik in dat huis van mijn
Vader, om daar een plaats klaar te maken voor jullie. Later kom Ik dan
terug om jullie op te halen. Dan zullen we weer samen zijn, voor altijd.
Jullie weten nu dus waar Ik heen ga en jullie weten ook de weg. Die
weg moeten jullie volgen."
Thomas zei: "Heer, wij weten helemaal niet waar U heengaat. Dus de
weg kennen we ook niet." Jezus antwoordde hem: "Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan zomaar bij God komen. Dat gaat
via Mij. Als je Mij echt kent, dan ken je vanzelf ook mijn Vader. En
jullie kennen Mij toch? Begrijp dan maar: als je Mij hoort, dan hoor je
ook God de Vader. Misschien is het moeilijk om je voor te stellen,
maar als je Mij ziet, zie je ook God de Vader. Kijk maar eens goed naar
Mij. Zie je het?"
De leerlingen keken nog eens goed naar Jezus. Zo ziet God er dus uit,
dachten ze. En alles wat Jezus ons zegt, dat is dus eigenlijk wat God
tegen ons zegt. Dan is God wel heel dichtbij...
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In gesprek met de kinderen
Praat dan met de kinderen door over de woorden van Jezus.
- Wat zei Jezus over het huis van God de Vader?
(Daar is ruimte voor iedereen, en Hij gaat vast vooruit.)
- Wat gaat Jezus daar doen? (Een plekje maken voor alle mensen)
- Jezus zegt dat je in dat huis van God komt als je zijn weg volgt.
Wat zou Hij bedoelen? (Dat je zo probeert te leven als Jezus
heeft voorgedaan, dan ga je mee op zijn weg. En dan kom je bij
God de Vader.)
- Kunnen de kinderen bedenken wat ze zouden kunnen doen, om
op Jezus' weg te gaan en op Hem te lijken?
- Dat huis van God waar Jezus het over heeft, hoe zou dat eruit
kunnen zien?
- En wat zouden ze in dat huis van God willen doen? Wie zouden
ze daar tegen willen komen?
Zing na het gesprekje samen over onderweg zijn:
‘Ga je mee zeg niet nee’
zie:https://www.youtube.com/watch?v=w1b2bEUwiII
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Bid samen een gebedje
Goede Jezus,
U wilt voor ons zorgen
en ons de juiste weg wijzen?
Als we uw weg volgen
dan komen we ooit thuis in het huis van God.
We danken U,
dat U onder de mensen wilt wonen;
dat wij U kunnen zien in de mensen om ons heen;
dat U met ons meeloopt op onze levensweg.
Elke dag zijn wij op weg naar U.
Net als zoveel andere mensen.
We bidden dat ook als het moeilijk is,
zoals nu in deze tijd,
dat U ons allemaal helpt de juiste weg te gaan……
• Eindig met het samen bidden van het Onze Vader en op deze
Moederdag met het Wees gegroet voor Maria.
Afsluiting
- Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden.
- Extra: Na afloop van de miniviering kun je met elkaar:
‘De Weg van Jezus bewandelen’ tekenen.
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De Weg van Jezus bewandelen
Wie volgen allemaal de weg van Jezus? Waaraan kun je dat zien?
Zijn dat hele bijzondere mensen of hele gewone? Wat doen ze
en wat doen ze niet?

De Weg bewandelen
Nodig:
Rol behang, of papierrol van bv Ikea
Kleurpotloden, stiften of verf
Schilderstape
Doen:
Rol een rol behang uit (minstens een meter) en leg deze op tafel,
evt. vastgemaakt met schilders tape, zodat deze blijft liggen.
Teken of schilder met elkaar op de binnenkant van de rol een
lange weg. Laat de kinderen op de weg allerlei mensen tekene n
die Jezus volgen.

Bespreek met elkaar, wie er op deze weg lopen. Wie volgen de
weg van Jezus? Waaraan kun je dat zien? Waar zijn die mensen
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mee bezig? Al tekenen kunt u met de kinderen in gesprek gaan
over de weg van Jezus.
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