
Miniviering voor het Hoogfeest van Pasen – 12 april 2020 

 

Miniviering 
 

Ook op het Hoogfeest van Pasen 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 en hoop vinden 

in de woorden van God. We wensen je een 

mooie viering!   

 

 

 

Opening 

 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:

 

  



Psalm: Mooie dag! 

Melodie: Mosselman 

Tekst gebaseerd op Psalm 118 

 Zeg, is dit geen mooie dag, mooie dag, mooie dag 

Zeg is dit geen mooie dag, we gaan hem samen vieren.  

 

Heer, ik ben er dankbaar voor, dankbaar voor, dankbaar voor 

Heer, ik ben er dankbaar voor, dat gaan we samen zeggen.  

 

Dank, U gaf het leven weer, leven weer, leven weer,  

Dank, U gaf het leven weer, we kunnen nu weer verder.  

 

Want God draait de zaken om, zaken om, zaken om 

Want God draait de zaken om, we noemen dat een wonder.  

 

 

Gesprek 

 Praat er met elkaar over: 

o Wat voor mooie dag vieren wij vandaag? Hoogfeest van Pasen 

o Wat gebeurde er op Paasmorgen? Jezus is uit de dood opgestaan 

o Ook ons zal Hij nieuw leven geven, hoe noemen wij dat? Een 

wonder.  

o Het Paasfeest valt altijd in de lente, het geeft ons een lentegevoel. 

Wat voel je bij een lente gevoel? Bloemen en planten gaan weer 

groeien, aan de bomen komen weer nieuwe bladeren. Ook zijn er 

jonge dieren, lammetjes in de wei en jonge geitjes. Vogels bouwen 

een nest en leggen daar hun eitjes in. 



o Waarom hebben we ook in de kerk met Pasen dit lentegevoel? Met 

Pasen vieren we dat het licht het wint van de duisternis, Pasen zegt 

dat het leven wint, het leven is sterker dan de dood, de grondslag 

voor het Paasgeloof is: dat de leerlingen niet het lege graf vonden, 

maar het is andersom, ze vertellen over het lege graf  omdat ze 

geloven in Jezus opstanding uit de dood en omdat zij Hem ervaren 

hebben. 

o Kunnen jullie vertellen wat er met Pasen 

allemaal gebeurt is? Laat de kinderen 

vertellen en vul zelf aan zodat het 

Paasverhaal goed duidelijk voor ze wordt. 

 

Jezus gaat naar Jeruzalem  

 Lees de navertelling van het verhaal van pasen (Matteüs 28, 1-10): 

 Het is de derde dag nadat Jezus gekruisigd is en in zijn graf is gelegd. De 

soldaten staan al die tijd op wacht. De steen ligt stevig voor de ingang 

van de rots. Er kan niemand in of uit. 

Twee vriendinnen van Jezus zijn deze morgen onderweg naar het graf. 

Ze willen Jezus gaan verzorgen met olie. Ze maken zich zorgen. “Hoe 

moet dat met die steen, die is toch heel zwaar?” vraagt Maria van 

Magdala aan de andere Maria. “Misschien kunnen we de bewakers 

vragen om te helpen.” “Zouden ze dat wel doen, denk je?” “We kunnen 

het toch vragen.” Al pratend komen ze bij het graf aan. 

Plotseling is er een hoop lawaai. De grond begint te trillen, het dondert 

en het bliksemt. In de bliksem daalt opeens een engel, in witte kleren, 

neer. De twee Maria’s staan stijf van schrik, met grote ogen te kijken. Ze 

zien hoe de engel naar het graf loopt en de steen wegrolt. De bewakers 

liggen op de grond, wit van schrik. 

De engel gaat op de steen zitten en kijkt de vrouwen aan. “Jullie hoeven 

niet bang te zijn,” zegt hij dan, “Jezus is hier niet meer. Hij is opgestaan 

uit de dood, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, daar in het graf heeft Hij 

gelegen. Daar is Hij niet meer. Als jullie naar Galilea gaan, dan zullen 

jullie Hem zien. Jullie moeten het goede nieuws aan de leerlingen gaan 

vertellen, zeg maar dat ze naar Galilea moeten gaan.” En weg is de 

engel. De zon staat te stralen in de lucht. 



De vrouwen staan bij elkaar en houden elkaar stevig vast. Wat zijn ze 

geschrokken! Ze bibberen er helemaal van. Maar wat een goed nieuws! 

Jezus is niet dood, Hij leeft!     Ze kijken elkaar aan, er breekt een lach 

door op hun gezicht en dan beginnen ze allebei te rennen zo snel als ze 

kunnen. Opeens staan ze stil... daar komt iemand aan, is dat niet Jezus? 

Ja, daar komt Jezus hen tegemoet. 

“Dag Maria en Maria”, zegt Hij. “Niet bang zijn hoor, Ik ben het. Ga maar 

gauw aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar 

zullen we elkaar weer zien.” 

Maria en Maria struikelen over hun eigen benen als ze de zaal binnen 

rennen waar de vrienden van Jezus nog bij elkaar zitten. “We hebben 

geweldig nieuws: Jezus is niet dood, Hij leeft! We hebben het zelf 

gezien!” En ze vertellen het hele verhaal. 

De leerlingen gaan zo snel ze kunnen naar Galilea. En daar... daar zien ze 

Jezus. “Zie je, dat Ik jullie nooit alleen laat”, zegt Jezus. “Ik blijf altijd bij 

jullie, vertel dat maar aan iedereen die het horen wil.” 

 Dit is het Woord van God. 

Kinderen: Wij danken God. 

 

Gesprek 

 Praat er met elkaar over: 

o Wat gebeurde er allemaal op deze Paasmorgen? 

o Wat gebeurde er toen de twee Maria’s bij het graf kwamen? 

o Wat was het goede nieuws dat de engel hen vertelde? 

o Wie ontmoette de beide Maria’s daarna bij het graf? 

o Wat zei Jezus tegen de beide vrouwen? 

o Wat gebeurde er in Gallilea? Wat zei Jezus toen? 

 

 

Lied: Hosanna Hosanna (we maken een rij) 

 Luister naar het liedje 'De steen is weg - Pasen' van Meester Richard en 

zing het refrein mee! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZr99MHs4FQ


Gebed 

 Bid samen een gebedje: 

 Goede God, 

Vandaag is het feest, groot feest. 

Het is een mooie dag, omdat  

we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. 

Dankzij Jezus weten we   

dat U een God bent  

die altijd kiest voor het leven, 

voor de toekomst.  

Wij bidden U,  

help ons om dat te geloven 

ook als het leven moeilijk is  

en we bang of moedeloos zijn.  

Dat vragen wij U uit naam van Jezus 

onze opgestane Heer. Amen 

 Eindig met het samen bidden van het Onze Vader. 

 

Afsluiting 

 Sluit af door het lichtje uit te blazen. In je hart blijft het branden. 

 Extra: Na afloop van de miniviering kun een kleurplaat afdrukken, zie de 

volgende bladzijde. 

 

 

Bronnen 

 https://www.geloventhuis.nl/ 

 https://www.kinderwoorddienst.nl/ 

 

  

https://www.geloventhuis.nl/
https://www.kinderwoorddienst.nl/


 


