
Kracht
Blok 5 Gezinsviering 4

Liederen 

  Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken 

of via deze YouTube afspeellijst: 

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

PL90fBg52ujKcJZDZOpGFrhruST8Q4_lmd

Benodigdheden 

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

 • Papier & pennen

Liturgie

Aanvang: 

 •  Steek een kaars aan en wordt even stil 

 •  Tekst: God, wees ons genadig en zegen ons, laat 

het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal 

men op aarde uw weg leren kennen, in heel de 

wereld uw reddende kracht.’ (Ps. 67: 1,2)

•  Lied: E&R ‘Wij willen samen vieren’

Intro: Wie is het?

Is er iemand die je goed kent, die nog niet in Jezus 

gelooft en van wie je hoopt dat hij of zij dat wel gaat 

doen? Schrijf zijn/haar naam op een A-4’tje. De anderen 

mogen door middel van vragen, waar je alleen met ‘ja’ 

of ‘nee’ op mag antwoorden, raden wie je op je papier 

hebt geschreven.

Lied:

Opwekking voor kinderen 77 ‘God kent jou, vanaf het 

begin’

Bijbel & gesprek

We lezen Mattheüs 9:35-38 (NBV)

Gespreksvraag 1:

In dit gedeelte worden twee beelden gebruikt. Mensen 

die niet in Jezus geloven worden vergeleken met 

‘schapen zonder herder’. En het werk om over Jezus 

te vertellen wordt vergeleken met ‘arbeiden aan een 

grote oogst’. Begrijp je wat Jezus met deze beelden 

bedoeld?

Gespreksvraag 2:

Jezus geeft een concrete opdracht: ‘Vraag om extra 

arbeiders!’ Hij roept ons op om te bidden, zodat 

mensen anderen het goede nieuws over Hem gaan 

vertellen. Schrijf op je A-4’tje een gebed voor degene 

die je bedacht had op. Hoe hoop je dat God hem/haar 

het goede nieuws laat weten?

We lezen Mattheüs 10:16-20

Gespreksvraag 3:

Nadat Jezus zijn discipelen heeft gevraagd om te 

bidden om extra arbeiders, gaat Hij diezelfde discipelen 

uitzenden om het werk te doen. Ze zijn dus zelf het 

antwoord op hun eigen gebed!!! Gelukkig hoeven ze 

dat niet alleen te doen. Jezus belooft dat de heilige 

Geest hen zal helpen. Schrijf op je A-4’tje op wat jij kunt 

doen om die persoon te laten weten dat Jezus van 

hem/haar houdt.

Lied:

Opwekking voor kinderen 226 ‘Wereldnieuws’

Gebed

Bidt voor de mensen die jullie hebben opgeschreven en 

vraag om de hulp van zijn Geest bij de ideeën die jullie 

hebben opgeschreven.

Lied:

Opw. 769 ‘Bouw uw Koninkrijk’

https://www.youtube.com/playlist?list=PL90fBg52ujKcJZDZOpGFrhruST8Q4_lmd


In beweging 

Het is in deze Corona-tijd misschien lastig om gelijk 

als iets te doen met de ideeën die je op papier hebt 

geschreven. Maar je kunt die ander wel laten weten dat 

je aan hem/haar denkt, door bijvoorbeeld een kaartje, 

tekening, of whats appje te sturen.

Lied:

E&R Laat zo je licht maar schijnen’

Zegenbede:

Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 

op de aarde. Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mat. 

28:18,20)


