Blok 2 Gezinsviering 4

Een brief van Jezus
Liederen

Bijbel & gesprek:

Alle liederen kunt u vinden via deze YouTube

Lees: 2 Korintiërs 3:1-6

afspeellijst:
Gespreksvraag 1:
https://www.youtube.com/playlist?list=

Elke christen is als een brief door God geschreven. Maar

PL90fBg52ujKeDRH4ml2_elmynJKGeKQf-

wie schrijft er precies en waaróp wordt geschreven?
Zoek ook uit wie de lezers van die brief zijn. Tip: in de

Benodigdheden
• Laptop of een Smart TV om liedjes van YouTube te

verzen 2-4 vind je de antwoorden. Wat merk je hiervan
in je eigen leven?

beluisteren
• Kleurpotloden, papier en pen

Gespreksvraag 2:
Jullie mooie kerkgebouw staat leeg, maar gelukkig
bestaat de gemeente niet uit stenen maar uit mensen!

Liturgie

Iedereen mag overal getuigen van Gods liefde. Dit
gebeurt door de heilige Geest Bespreek wat jullie

Aanvang:

zien van Gods liefde in jouw omgeving – denk aan je

• Steek een kaars aan en wordt even stil

predikant, jeugdleider, ouderen, familie, vrienden of

• Tekst: ‘Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader

vriendinnen om je heen.

kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is
vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk,

Gespreksvraag 3:

het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad

Jongeren, in de tekst bij de aanvang staat dat jullie

overwonnen. (1 Joh. 2:14)

sterk zijn door twee dingen: het woord van God blijft in

• Lied: ‘Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed’

je en je hebt het kwaad overwonnen. Hoe doe je dat als
je 24/7 thuiszit? Geef elkaar tips hoe je in je eigen leven

Intro/thema:

het kwaad kunt herkennen en overwinnen. Denk hierbij

Geef elk gezinslid een briefje met daarop de naam van

terug aan het compliment dat je gegeven of ontvangen

een ander gezinslid. Ieder geeft om beurten elkaar een

hebt bij de intro.

compliment. Je vertelt wat je speciaal en bijzonder
vindt aan hem of haar. Voor jongeren: wat zie je van

Lied:

God in elkaar terug?

“Laat zo je licht maar schijnen.”

Let uit dat de kwaliteiten van de ander een gave van
God zijn.
Lied:
“Heer, uw licht en uw liefde schijnen.”

Gebed

Kinderen en jongeren:
Schrijf een brief aan je gemeente waarin je vertelt

Dank God voor zijn Geest in de gemeente en de gaven

hoe we met elkaar Jezus’ liefde kunnen laten zien (zie

die elke christen ontvangt.

voorbeeld). Maak daarna een filmpje waarin je die brief

Bid dat iedereen kan zien dat wij van Jezus houden, ook

met zoveel mogelijk jongeren om de beurt voorleest op

als er crisis is.

verschillende locaties: vóór de kerkdeur, in jouw kamer,

Bid dat het koninkrijk van God zichtbaarder wordt dan

bij het jeugdhonk, etc. Plaats dat filmpje op de website

vóór de crisis, dat we als gemeente in de wereld een

van jouw kerk. Probeer eventueel te laten zien hoe jullie

zichtbare en leesbare brief zijn .

als jongeren licht en liefde verspreiden.
Lied:

In beweging

Luister naar het lied “Het Woord van God”

Jongste kinderen:

Zegenbede:

Kleur de plaatjes in en vertel daarna wat elk plaatje te

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van

maken heeft met geloof in Jezus.

God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik
geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon
van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en
opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”
(1 Joh. 5:13)

