
Hand-out voorganger peuter/kleuterviering  

 

 

 

U staat op het punt om met de gezinnen van uw parochie een digitale kinderviering te doen. 

We hopen dat het een mooie, verrijkende en verbindende ervaring zal zijn.   

  

De digitale viering verloopt via Zoom of Teams, waarbij er een PowerPointpresentatie is 

aangeleverd die de leidraad zal vormen. Deze hand-out dient ter ondersteuning; per ‘slide’ staat 

uitgelegd wat u mag doen of zeggen. Veel succes en plezier gewenst!  

  

NB: om de PowerPoint voor de deelnemende gezinnen zichtbaar te maken, kunt u zowel via Zoom 

als via Teams inhoud delen. Sla van te voren de PowerPoint vast op, op uw computer/laptop. 

- Voor Teams: klik op delen ,  selecteer de PowerPoint. 

De presentatie opent zich, klik op diavoorstelling en begin de viering. 

Selecteer aan het eind stoppen met delen om de presentatie te stoppen. 

Voor Zoom: klik op share screen. 

Er verschijnt een schermpje met daarop bestanden die je zou kunnen delen. 

Onderin zie je share computer sound en optimize screen sharing for video clip staan. 

Zorg dat die allebei zijn aangevinkt alvorens u op het bestand klikt dat u wilt delen, in dit geval de 

PowerPoint. 

De presentatie opent zich, klik op diavoorstelling en begin de viering. 

Aan het eind drukt u op de rode knop bovenin stop share.  

  

Slide 1: openingsslide. De gezinnen komen ‘binnen’.   

Slide 2: welkom. U kunt hier van de gelegenheid gebruik maken de gezinnen  

- en in het bijzonder de kinderen - welkom te heten. 

Slide 3: hoe werkt dit. Op deze slide staan een aantal praktische punten die 

handig zijn om uit te leggen aan de deelnemers. Zorg ervoor dat iedereen 

zijn/haar microfoon in principe op ‘mute’ (gedempt) heeft staan. Spreek met 

elkaar af dat er geen foto’s/screenshots worden gemaakt tijdens de viering of 

dat er iets van wordt gedeeld. Zorg daarnaast dat iedereen een kaarsje bij de 

hand heeft en iets om 'm aan te steken. Zorg ook dat iedereen wat spulletjes 

binnen handbereik heeft om mee te kleuren (stiften, potloden, wasco etc.)  

Slide 4: opening. U leest zelf het gebed voor en nodigt de kinderen en ouders uit tot actieve 

deelname (zie handelingen achter de zinnen). De ouders kunnen hierin assisteren. 

Slide 5 t/m 9: het verhaal (zie onderstaand verhaal) mag nu door u worden voorgelezen. Na elke 

alinea klikt u door, naar de volgende slide waar een bijpassend plaatje verschijnt.   

  

Goed nieuws voor Maria  
 
Gabriël was een engel. God stuurde hem naar de aarde met goed nieuws voor Maria. Zij was 

verloofd met Jozef en zou gauw met hem gaan trouwen. Gabriël kwam bij Maria binnen en zei: 

“Wees niet bang Maria, ik breng goed nieuws van God.” (doorklikken)  

 

“Je krijgt een kindje, een Zoon. Hij zal Gods Zoon zijn. Je zult Hem Jezus noemen.” Maria zei: 

“Maar hoe kan dat nou? Ik ben nog niet eens getrouwd.” De engel zei: “God zal ervoor zorgen. Hij 

kan alles.” “Goed”, zei Maria. “Ik zal doen wat God wil.” (doorklikken).   
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Gabriel vertelde ook dat een oudtante van Maria een kindje zou krijgen. Ze heette tante Elisabet. 

Zij kon eerst geen kinderen krijgen. Maar nu wel. Een engel had gezegd, dat haar kindje Johannes 

zou heten. Toen Gabriël alles verteld had, ging hij weg.” (doorklikken).   

  

Maria was nu alleen. Ze was zo blij met al het goede nieuws. Ze zei: “God heeft aan mij gedacht. 

Wat heerlijk, dat ik de moeder van Jezus mag worden. En ik ben niet eens een prinses. Ik ben maar 

een gewone vrouw. Dank U wel God. Ik vind het zo fijn.” (doorklikken).   

  

Slide 10: zing je mee? Het nummer dat ze nu gaan luisteren is het lied van KISI dat op maandag 

14 december in de digitale adventskalender te vinden was. Leuk om hieraan te refereren, aangezien 

het voor díe kinderen die actief van de kalender gebruik hebben gemaakt, een bekend lied zal zijn. 

Door op de link in de slide te klikken, wordt YouTube geopend en kunt u het filmpje afspelen. Het is 

handig om het filmpje van te voren al klaar te hebben staan, zodat u gemakkelijk naar het filmpje 

kunt switchen. Luister met elkaar het lied en voor wie wil: doe het dansje mee!  

Slide 11: aan de slag! Hier krijgen de kinderen een knutselopdracht waar ze een minuut of 10 aan 

kunnen werken. Deze opdracht staat in de hand-out die de ouders hebben gekregen. 

Zet zelf even een timer of houd de tijd in de gaten. Na 10/15 minuten roep je iedereen weer bij 

elkaar.   

Slide 12: samen bidden. Als iedereen weer bij elkaar is, mag u het gebed introduceren. Misschien is 

het mooi om het belang of de waarde van gebed aan de gezinnen uit te leggen en ook dat kinderen 

net zo goed in staat zijn om te bidden.   

Slide 13 t/m 15: op deze slides zie je de punten ‘wij danken’, ‘wij vragen’ en ‘wij bidden voor’ 

voorbij komen. Een mooie manier om de kinderen actief mee te nemen in het bidden tot God. Zijn 

er veel deelnemende gezinnen? Kies dan gericht een aantal kinderen/gezinnen uit die een punt 

noemen waar ze voor willen bidden. Is het aantal gezinnen behapbaar? Vraag dan aan iedereen om 

de microfoon weer in werking te stellen, en nodig ze uit om die punten te noemen die op hun hart 

liggen om te delen (NB: voelt u zich vooral vrij een vorm te kiezen die werkt en bij u en de 

gezinnen past).   

Slide 16: Onze Vader. Bid met elkaar samen het ‘Onze Vader’.   

Slide 17: afsluiting. Bid het afsluitende gebed (of vraag een van de kinderen het voor te lezen). Doe 

de gebaren mee.  

Slide 18: afsluitende woorden. Sluit in eigen woorden de viering af.   

  


