Blok 2 Gezinsviering 1

De verborgen
aanwezigheid van Jezus
Liederen

Lied:

Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken

Als een hert dat verlangt naar water’

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

We lezen Lukas 24:13-32 .

PL90fBg52ujKddVOJaM94LQJZdUEOMrGuw
Gespreksvraag 1:
Benodigdheden

Klopas vertelt uitgebreid wat hem dwarszit. Hoe gaat

• Laptop of Smart-TV om liedjes van YouTube te

Jezus met deze teleurgestelde man om? Herkennen de

beluisteren

discipelen Jezus niet? Hoe zou dat komen en herken je

• Tabel voor tieners

dat in je eigen leven?

• Emmaüswandeling via
www.izb.nl/focus-verhalen/focuswandeling/

Gespreksvraag 2:
Jezus helpt deze mensen op twee manieren. Hij legt
hen iets uit en Hij is hun gastheer. Dus in woord en daad

Liturgie

is Hij jou nabij. Hoe kun je hem in onze tijd herkennen?
Vertel wat je uit de bijbel hebt geleerd (woorden) en

Aanvang:

wat van anderen (daden).

• Steek een kaars aan en wordt even stil
• Tekst: ‘Weest niet bevreesd. Ik ben de Eerste en de

Gespreksvraag tieners:

Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en

Geef je jongere onderstaand briefje waar op

zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen’

onderstaande tabel staat. Ze mogen aankruisen welke

(Op. 1:17-18).

gevoelens ze herkennen in het verhaal. Vraag daarna
door welke gevoelens zij herkennen of herkend hebben

Lied:

in de vragen rond de corona-crisis.

‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Intro: Vragen
Welke vragen komen steeds bij je boven nu we in de
crisis zitten? Welke vragen heb je altijd al
over geloof en Jezus? Iedereen mag er één
noemen. Kun je elkaar ook een antwoord
geven?

Gevoelens
in Lukas 24
Vs 13-14
Vs 15-21
Vs 22-27
Vs 28-32

Blij

Bang

Boos

Rustig

Teleurgesteld

Onzeker

Gebed

In beweging

Dank dat God ook nu blijft spreken met woorden en

Vraag aan drie mensen in de komende week hoe

daden in de kerk en daarbuiten.

zij Jezus hebben herkend in hun leven. Vraag het

Bid ook voor hen die iemand verloren hebben

bijvoorbeeld aan je opa en oma, of je ouders, of iemand

aan een ernstige ziekte. Bid voor de landen waar

uit de kerk of de juf van school.

gezondheidszorg heel minimaal is en mensen geen hulp
krijgen. Bid dat je op moeilijke vragen een antwoord

Maak een Emmaüswandeling, zoals in

krijgt.

gezinsmomenten, bladzijde 31. Stel elkaar de vragen
die je kunt vinden op
www.izb.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190424Focus-Wandelingen-Blok-2-v1.pdf
Deze zijn geschikt voor je smartphone.
Lied:
‘Tienduizend redenen’
Zegenbede:
“Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele
reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER,
uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde
wijken en u niet verlaten.” (Deut. 31:6)

