Blok 2 Gezinsviering 3

De kracht van Jezus
Liederen

Lied:

Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken

‘Juicht aarde, juicht alom de Heer.’

of via deze YouTube afspeellijst:
Bijbel & gesprek
https://www.youtube.com/playlist?list=

Lees Handelingen 1:1-11

PL90fBg52ujKc1Rw4Nv_lNdn2E1AbfcaRm
Gespreksvraag:
Benodigdheden
• Laptop of Smart-TV om liedjes van YouTube te
beluisteren

De discipelen hopen dat Jezus koning wordt. Ze
begrijpen niet dat Jezus weggaat. Jezus geeft hen een
belofte en een opdracht. Bespreek welke twee dat zijn.

• Kaartjes met gaven van de Geest

Christenen verwachten Jezus terugkomst. Ook voor

• Gekleurd papier of behang en lint voor een slinger

ons geldt dezelfde belofte en opdracht.
Gespreksvraag:

Liturgie

Over de hele aarde getuigen van Jezus. Hoe kun je
dat doen in deze tijd met alle zieken en eenzamen?

Aanvang:
• Steek een kaars aan en wordt even stil

Bespreek hoe de heilige Geest jou vandaag stuurt en
leidt.

• Tekst: Leer mij uw wil te volbrengen, u bent
mijn God, laat uw goede Geest mij leiden over

Gespreksvraag voor tieners:

geëffende grond. Houd mij in leven, HEER, tot eer

Mensen blijven troost zoeken door elkaar liedjes en

van uw naam, leid mij uit de verdrukking door uw

filmpjes te delen. Zoek eens een mooi lied en/of een

gerechtigheid.’ (Ps. 143:10-11)

filmpje uit waaruit de hoop van het evangelie klinkt.

• 
Lied: ’Zie de zon, zie de maan”’

Of lees bij één van de liederen van deze liturgie op
YouTube naar de bemoedigende reacties die mensen

Intro:

elkaar geven. Wat zie je daarin van God terug?

Jezus geeft aan hoe je leven als christen eruit ziet.
Om dat te bereiken geeft Hij ook gaven door zijn

Lied:

Geest. Schrijf deze op kaartjes en laat ieder gezinslid

‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’

een kaartje geven aan iemand uit het gezin bij wie die
gave past: nederigheid, geduld, eerlijkheid, trouw,
zuiverheid, liefde, vrede, blijdschap, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Welke passen er bij Jezus? (leg indien nodig wat
woorden uit)

Gebed

In beweging

Dank dat Gods Koninkrijk zal blijven groeien.

Knip uit gekleurd papier of behang allemaal kroontjes.

Dank dat Jezus door zijn Geest nog dichterbij ons

Maak hiervan een vrolijke slinger waarop je de tekst

gekomen is dan voorheen.

‘Jezus is Koning’ schrijft.

Bid om de vervulling met de heilige Geest in de
gemeente en in jullie gezin.

Luister intussen naar het lied van Sela ‘Kom, Heilige

Vraag om wijsheid voor de regering en artsen bij de

Geest

bestrijding van het Corona-virus.
Bid voor de oudere mensen in je gemeente die angstig

Voor jongeren:

en alleen zijn.

kijk naar Denkstof #39 op YouTube . Hierin wordt
uitgelegd hoe Jezus na Hemelvaart en Pinksteren nog
dichterbij ons gekomen is. Dank God hiervoor.

Zegenbede:
‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen
God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen
kinderen van God genoemd worden.’ (Mt. 5:8-9)
Extra:
Bekijk de website van ABC van Geloof voor kinderen.
Bekijk het filmpje en bespreek de vragen met elkaar.
www.abcvoorkinderen.nl/wij-belijden/wederkomst.
html
1 Hoe bereidt Lieke zich voor op het feest van haar
tante?
2 Jezus vertelt een gelijkenis over zijn terugkomst.
Wat is het moeilijke voor de tien meisjes?
3 “Ik kom terug” – voor wie is er wél plaats bij Jezus?
4 Hoe kun je uitkijken naar de wederkomst van
Jezus?

