Blok 2 Gezinsviering 2

De stem van jezus
Liederen

Bijbel & gesprek

Alle liederen kunt u vinden via deze YouTube

We lezen Johannes 21: 1-14 (NBV)

afspeellijst:
Wie heeft wat gezegd?
https://www.youtube.com/playlist?list=
PL90fBg52ujKcIm7qJ7LAQ3Czjnud9GeO1
“Ik ga vissen”
Benodigdheden
• Laptop of Smart-TV om liedjes van YouTube te
beluisteren
• Kaars

“Lieve kinderen, hebben jullie ook iets voor bij het
eten?”

• Geluidsfragment voor bij de intro

Liturgie

“Het is de Heere!”

Aanvang:
• Steek een kaars aan en wordt even stil.
• Tekst: ”Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik

“Breng wat van de vissen die jullie gevangen
hebben”

zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.
Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík
zal mij in de HEERE verblijden.” (psalm 104:33-34)

“Kom, gebruik de middagmaaltijd”

• Lied: “Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor
morgen!” (OTH 127)
Intro: Luisteren
Op bijbellezers.blogspot.com/2020/04/stemmen-

Gespreksvraag 1:

herkennen-welke-stemmen-herken.html staat een

De discipelen hebben hun gewone werk weer

geluidsfragment waarop diverse sprekers te horen zijn.

opgepakt. Waardoor zijn ze nu ontmoedigd en boos?

Laat je kinderen raden wie er aan het woord is. Je hoort

Ben jij ook boos of bang als we in deze crisis zitten?

onder andere de stemmen van Mark Rutte, Koning
Willem Alexander, Elly&Rikkert, koningin Maxima en

Gespreksvraag 2:

Donald Trump,

Jezus doet hier twee wonderen waaraan de discipelen
Hem herkennen. Welke twee zijn dat? Hoe herken jij zijn

Vraag:

stem vandaag? Vraag het ook je ouders.

Hoe komt het dat je iemand wel of juist niet herkent?
Gespreksvraag voor tieners:
Lied:

Op welke discipel zou jij willen lijken, op Johannes of

‘Jezus, open mijn oren, leer mij Uw stem te verstaan’

Petrus? Lees in Johannes 21:15-22 hoe Jezus op hen

(OT 543)

reageert.

Lied:
‘U die mij geschapen hebt’ (OTH 292)
Leermoment voor tieners:

“Mijn opa is heel ziek geweest. We hebben
veel gebeden om herstel, maar hij is toch
gestorven. Maar oma zei: hij is veilig in de
hand van Jezus. Dat geeft mij hoop.”

Wat is Pasen? Bekijk de denkstof van Reinier Sonneveld
“Wat is Pasen” op YouTube .
“Toen ik erg ziek was en ik niet naar school
kon gaan, kreeg ik veel kaarten van kinderen
uit mijn klas. Ook zong ik elke dag het lied
Daar werd ik elke keer heel blij van.”

Gebed
Nu we elkaar niet mogen ontmoeten in de kerk,
kun je elkaar wel in het gebed ontmoeten . Bidt of je
net als de discipelen Jezus stem mag herkennen en
gehoorzamen. Bid voor de wereld, waar veel mensen
bang en ontmoedigd zijn. Bid voor mensen die hun

Spel voor tieners: rollenspel.

werk verliezen of van wie het bedrijf failliet gegaan is.

Speel het verhaal na zónder woorden te gebruiken.
Zorg dat zowel het werk op de boot en de frustratie,
maar ook de verbazing en hoop zichtbaar worden. Maak

In beweging

er een filmpje van en deel het op de Facebookpagina
van je kerk.

Spel voor jonge kinderen: Wie zegt wat?
Hieronder staan voorbeelden hoe anderen de stem van

Lied:

Jezus hebben herkend in hun leven. Welke herkennen

‘Ik neem even de tijd’ (OTH 518)

jullie?
Zegenbede :
“Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk
“Ik hoorde een stemmetje in mijn hoofd dat
zei: je moet nu weglopen en niet meedoen
met het pesten.”

“Ik zat een keer in de kerk en was erg
verdrietig. Toen zei de dominee iets moois
over God, die onze tranen ziet en ze afdroogt.
Toen ben ik heel blij de kerk uitgegaan.”

“Toen ik niet kon slapen, dacht ik er opeens
aan dat ik niet gebeden had. Dan stap ik
meteen uit bed en ga naar God.”

tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze
God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Amen.” (Fil. 4: 19,20)

