
Koning
Blok 5 Gezinsviering 2

Liederen 

 Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken 

of via deze YouTube afspeellijst: 

https://www.youtube.com/playlist?list= 

PL90fBg52ujKe6nPa40cGfoSkxLJ1KmZvM

Benodigdheden 

 • Laptop o.i.d. om liedjes van YouTube te beluisteren

 • Papier & kleurtjes

Liturgie

Aanvang: 

 •  Steek een kaars aan en wordt even stil 

 •  Tekst: ‘Laten alle koningen zich neerwerpen 

voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal 

bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak 

is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over 

weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.’ 

(Ps. 72: 11-13)

•  Lied: ‘Jezus, ik wil U bedanken’

Intro: Dienen

Pak allemaal een A-4’tje en schrijf je naam er boven. 

Geef het A-4’tje met de klok mee door. Iedereen schrijft 

nu (aan de onderkant van het papier) iets op over de 

persoon wiens naam op het papier staat. Wat heeft hij/

zij kort geleden nog voor je gedaan wat je heel lief en 

aardig vond. Vouw de onderkant zo op dat niet meer 

zichtbaar is wat je geschreven hebt en geeft het papier 

weer met de klok mee door. Ga zo verder tot het papier 

weer terug is bij degene van wie het is. Vouw het open 

en lees aan elkaar voor wat de rest heeft opgeschreven. 

Lied:

‘Wat moet ik voor anderen doen?’

Bijbel & gesprek

We lezen Filippenzen 2: 1-11 (NBV)

Gespreksvraag 1:

In de eerste vier verzen staan allemaal woorden die bij 

een christen horen: ‘Geef elkaar moed, troost elkaar, 

van elkaar houden, meeleven, blij zijn, bescheiden 

zijn, voor iemand zorgen’. Weet jij wat deze woorden 

betekenen? Kies er 1 uit en maak daarbij een tekening. 

Probeer in de tekening te laten zien hoe jij hiermee 

kunt laten zien dat je bij Jezus hoort.

Gespreksvraag 1 voor tieners:

Ga met elkaar de woorden door die bij een christen 

horen (zie hierboven). Sta even bij elk woord stil. Wat 

betekent dit voor je gedrag? Ken je iemand (uit je eigen 

omgeving, van verhalen, van tv, o.i.d.) die op dit punt 

een voorbeeld kan zijn voor jou en anderen?

Gespreksvraag 2:

Lees nog een keer de verzen 5-11. Deze verzen zijn 

eigenlijk een hele mooie geloofsbelijdenis over Jezus. 

Als je goed naar Hem kijkt leer je hoe je met anderen 

moet omgaan. Wat leer jij van Jezus?

Lied:

‘Heer, ik prijs uw grote naam’

Gebed

Het is lastig om mensen te dienen, in een tijd waarin je 

minder mensen mag bezoeken. Voor hen bidden is ook 

een mooie manier van dienstbaarheid! Voor wie wil jij 

vandaag bidden?

Lied: 

‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’

https://www.youtube.com/playlist?list=PL90fBg52ujKe6nPa40cGfoSkxLJ1KmZvM


In beweging 

Spel: 

Wie is mijn kanjer? Schrijf alle namen van het gezin op 

een briefje. Laat iedereen een briefje trekken. Zorg 

ervoor dat niemand zichzelf trekt. De komende week 

moet je proberen om de persoon op jouw briefje te 

dienen, helpen, aardig zijn etc. Jij bent zijn of haar 

kanjer! Maar doe dit zo dat het niet opvalt… een soort 

omgekeerd ‘Wie is de mol?’ dus! Eens kijken of iedereen 

over een week goed raadt wie zijn of haar kanjer is!

Lied: 

‘Samen is veel leuker’

Zegenbede:

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk 

tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze 

God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. 

Amen. (Fil. 4: 19,20)


