
Komst
Blok 5 Gezinsviering 1

Liederen 

 Alle liederen kunt u vinden door hier te klikken 

of via deze YouTube afspeellijst: 

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

PL90fBg52ujKeeKFHnz-x0c052rA0Ph72-

Benodigdheden 

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

 •  Fotoalbum van de kinderen (met foto van hun 

doop)

 •  Papier & kleurtjes voor het maken van een eigen 

paspoort

Liturgie

Aanvang: 

 •  Steek een kaars aan en wordt even stil 

 •  Tekst: ‘Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de 

schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, want 

bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij 

licht.’ (Ps. 36: 8, 10)

 •  Lied: ‘Weet je dat de lente komt?’

 

Intro: Je eigen doop

Gespreksvragen:

Ben je gedoopt? Heb je misschien een foto in je album 

dat daaraan herinnert? Vraag je ouders waarom ze jou 

hebben laten dopen. Of misschien hebben ze jou niet 

laten dopen: waarom eigenlijk niet? 

Opdracht voor ouders & tieners: 

Voer met elkaar een kort gesprek over de doop. 

Tieners, verwoord naar je ouders wat je ervan vindt dat 

ze jou hebben laten dopen. Ouders, vertel je kinderen 

waarom je hen hebt laten dopen.

Lied:

‘God kent jou vanaf het begin’

Bijbel & gesprek

We lezen Marcus 1: 9-15 (NBV)

Gespreksvraag 1:

Jezus wordt gedoopt en daarbij gezalfd met Gods 

Geest tot Koning van Gods Koninkrijk. Wat is Gods 

Koninkrijk precies? Zie je nu al iets van dat Koninkrijk? 

Hoe kun je ook iets van Gods Koninkrijk zien in deze 

Corona-tijd?

(Tip voor de ouders: in de gezinsmomenten van blok 5 

staat bij het ‘Tweede gesprek’ een mooie uitleg over hoe je 

in het hier en nu al iets van Gods Koninkrijk kunt zien.) 

Gespreksvraag 2:

Door de doop hoor jij ook al bij Gods Koninkrijk. Jezus is 

de Koning van jouw leven. Wat vind je daar van en wat 

doe je daar mee?

Lied:

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’

Gebed

Net heb je dingen genoemd waarin je iets ziet van Gods 

Koninkrijk. Dank God daar voor! En bid Hem ook voor de 

verdrietige dingen die je om je heen ziet. Daarom mag 

je je gebed ook afsluiten met: ‘Dat Uw Koninkrijk snel 

mag komen.’

Lied:

‘Ik zit op het puntje van mijn stoel’

https://www.youtube.com/playlist?list=PL90fBg52ujKeeKFHnz-x0c052rA0Ph72-


In beweging 

Als je op reis wilt, heb je een paspoort nodig. Daarop 

staat dat je een inwoner van het Koninkrijk der 

Nederlanden bent. Maak nu een eigen paspoort, waarin 

je laat zien dat je bij het Koninkrijk van God hoort.

Vraag voor de tieners:

Als je bij het koninkrijk van Nederland hoort, laat je 

soms zien dat je daar trots op bent. Bijvoorbeeld 

door het dragen van een oranje T-shirt tijdens een 

interland, of door iets te posten op social media na een 

gewonnen wedstrijd. Hoe zou je kunnen laten zien dat 

je er trots op bent dat je bij het Koninkrijk van Jezus 

hoort? Zou je daarover ook iets durven te posten op 

social media?

Tijdens het knutselen kun je luisteren naar een lied van 

Sela: ‘Heel uw koninkrijk’

Zegenbede:

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle 

opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en 

lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer 

Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn 

belofte gestand. (1 Thess. 5: 23,24)


