
Toelichting bij de Gezinsvieringen

Inleiding

Als IZB Focus bieden we u voor de komende periode vier gezinsvieringen aan, die aansluiten bij de gesprekken 

van blok 2 (of 5) van het FocusTraject. Nu de Coronacrisis het maatschappelijk en kerkelijk leven heeft ontwricht, 

gaan ook veel kinder- en jeugdactiviteiten niet door. Het materiaal dat we normaal gesproken zouden gebruiken 

bij de kindernevendienst, clubs, catechisaties, etc. hebben we daarom aangepast voor thuisgebruik, vooral 

bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar.

Opzet

We hebben gekozen voor een liturgische opzet. U kunt hierin de structuur van een kerkdienst herkennen. Daarbij 

hebben we een aantal liederen uitgekozen, die gemakkelijk via een YouTube-afspeellijst meegezongen kunnen 

worden. Als u zelf muziek kunt maken, is dat natuurlijk een heel goed alternatief voor YouTube.

Voor deze opzet hebben we gekozen om een breed gebruik mogelijk te maken. We geven een aantal suggesties:

 •  U kunt deze viering gebruiken als een huisviering op bijvoorbeeld zondagmiddag. Wanneer de Focusdiensten 

in uw gemeente niet doorgaan, of uw kinderen de kindernevendienst in de ochtend missen, kan deze 

Gezinsviering een welkom alternatief bieden.

 •  Deze viering kunt u ook gebruiken als een weekopening, bij het thuisonderwijs van uw kinderen. Wanneer 

u dan bijvoorbeeld de opening en zegenbede weglaat, of een verwerking die wat meer tijd kost, kunt u het 

geheel beperken tot ongeveer een half uur, ter vervanging van de weekopening op school.

 •  Eventueel kunt u de viering ook in drie stukken knippen: de introductie, de kern en de in beweging opdracht. 

Op die manier heeft u drie openingen voor drie schooldagen, waarbij u uw kinderen thuis onderwijs geeft.

Kinderen én jongeren

We hebben de Gezinsvieringen zó vormgegeven dat het hele gezin mee kan doen. Er zijn vragen en opdrachten 

voor zowel de jongste kinderen als voor de tieners. U herkent deze aan de icoontjes. Het is aan u als ouders om 

een selectie te maken. Neem de vrijheid om te doen wat bij uw gezinssituatie past. Ook bijvoorbeeld om meer, 

minder, of andere liederen te zingen! Het is verstandig als u als ouders het materiaal van tevoren bestudeert, dan 

weet u wat er van u verwacht wordt. Soms verwijzen we naar uitleg die te vinden is in de ‘Gezinsmomenten’. Dat 

kan helpend zijn bij het gesprek met uw kinderen.

Benodigdheden

Boven elke viering staat ook duidelijk aangegeven welk materiaal u nodig heeft. In de meeste gevallen zal het 

gaan om een laptop o.i.d. om de liederen via Youtube te beluisteren en papier met kleurtjes of stiften. Soms is er 

iets extra’s nodig. Lees daarom de instructie van te voren door. 

Ten slotte

We hopen dat u, ondanks de spannende situatie én de uitdagingen die het thuisonderwijs met zich meebrengt, 

veel vreugde zult ervaren in het  volgen van Jezus in deze bijzondere tijd!

Het IZB-FocusTeam


