
Jongerenprogramma Week van Gebed 2020 - 19 t/m 26 januari 2020 

 
Thema: Buitengewoon 

Informatie: www.weekvangebed.nl/jeugd 

Bijbelgedeelte: Handelingen 27 vers 18 tot 28 vers 10 

 

Nodig: 

❏ Grote (Paas)kaars en een aansteker 

❏ Waxinelichtjes (voor iedere jongere één) 

❏ Mogelijkheden om muziek te draaien/spelen, bijv. laptop met internet + speakers 

❏ Gedekte tafel of mandje brood 

❏ Kiezelstenen 

❏ Evt. een houten kruis 

❏ Evt. wereldkaarten 

 

Ontvang de jongeren in een donkere ruimte, voor zover dat mogelijk is. Eventueel kun je zacht wat 

muziek op de achtergrond laten klinken (bijv. Taizé-muziek of rustige pianomuziek). 

 

1. Storm, uitzichtloos, wanhoop - Handelingen 27 vers 18 (en eerder)-20 

Geef eventueel de context waarin het verhaal zich afspeelt (wat er voor vers 18 is gebeurd); Paulus 

wordt als gevangene naar Rome ‘verscheept’. Ondanks de waarschuwing van Paulus is het schip toch 

uitgevaren. Nu zijn ze in een storm beland.  

● Lees Handelingen 27 vers 18-20 

● Steek een kaars aan en zing (of luister) samen ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 

vuur dat nooit meer dooft’. Indien gewenst kun je ook een gebed uitspreken, waarin je het 

Licht uitnodigt. 

 

2. Bemoediging door Paulus, hoop - Handelingen 27 vers 21-26 

● Lees Handelingen 27 vers 21-26 

● Deel waxinelichtjes uit aan iedereen (dit kun je ook bij binnenkomst doen i.v.m. de tijd). 

● Nodig de jongeren uit om een kaarsje aan te steken voor iemand tegen wie zij willen zeggen: 

‘Houd moed.’ Het is de bedoeling dat de jongeren die dichtbij de kaars staan hun 

waxinelichtje/kaarsje hieraan aansteken en vervolgens het licht onderling verder 

verspreiden (vergelijkbaar met de ‘lichtjesviering’ in Taizé).  

Context: Paulus heeft een hoopvolle droom gehad en zegt: ‘Houd moed’  

Je kunt dit moment in stilte laten plaatsvinden of een bijpassend lied zingen (bijv. ‘Houd vol’ of dit 

lied waarin Matthijn Buwalda zingt: houd moed) 
 

3. Tasten in het duister, brood delen, verlichting - Handelingen 27 vers 27-38 

● Als je een gedekte tafel klaar hebt staan, is dit het moment om aan tafel te gaan.  

● Lees Handelingen 27 vers 27-38 

● Deel samen het brood (of gebruik de maaltijd), nadat je God hiervoor hebt gedankt.  

● Geef iedereen een kiezelsteen. Lees vers 38 nog een keer en nodig iedereen uit om zijn/haar 

‘ballast’ weg te brengen (als je de beschikking hebt over een kruis, kun je de stenen hier 

naartoe brengen). 

 

https://www.weekvangebed.nl/jeugd
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=3TRhHE77whQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Q2m4RC9Xc
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Q2m4RC9Xc


4. Vastgelopen, zwemmend/drijvend aan land komen - Handelingen 27 vers 39-44 

Dit is het moment om in (mentor)groepjes bij elkaar te gaan zitten/staan, indien van toepassing.  

● Lees Handelingen 27 vers 39-44  

● Bedenk samen welke groepen in de wereld in hun situatie zijn vastgelopen en wel een stuk 

wrakhout (of reddingsboei) kunnen gebruiken en bidt voor deze groepen. Evt. kun je hierbij 

gebruik maken van een wereldkaart. 

Voorbeelden van groepen om voor te bidden (mocht het niet vanzelf uit de groep komen): 

vluchtelingen, vervolgde christenen, mensen die vastgelopen zijn (psychisch), groepen die 

recent in het nieuws zijn geweest, projecten van hulporganisaties, etc.  

Extra opmerking: Jezus bracht ook redding door middel van een ‘houten’ kruis. 

 

5. ‘Buitengewoon vriendelijk’, warmte, (over)leven -  Handelingen 28 vers 1-6 

● Lees Handelingen 28 vers 1-6 

● Praat met elkaar door over het doorgeven van ‘buitengewone vriendelijkheid’, warmte en 

leven. 

○ Heb je zelf wel eens ervaren dat je ‘buitengewoon vriendelijk´ werd ontvangen?  

○ Voor wie ben jij ´buitengewoon vriendelijk’? Of voor wie zou je wel vriendelijker 

willen zijn?  

○ Paulus wordt gebeten door een slang, maar blijft ongedeerd. Zo wordt het leven 

(Leven) zichtbaar door hem. Waarin wordt het leven zichtbaar vandaag de dag? Hoe 

kunnen anderen het leven zien door jou?  

Context: Paulus en de andere schipbreukelingen worden gastvrij ontvangen door de bevolking van 

Malta. Zij mogen zich warmen aan het vuur. Paulus overleeft niet alleen een schipbreuk, maar blijft 

ook ongedeerd na de beet van een slang.  

 

6. Gastvrijheid, gebed voor zieken, dankbaarheid, voorziening - Handelingen 28 vers 7-10 

● Lees Handelingen 28 vers 7-10 

● Bid samen voor zieken.  

● Lees Handelingen 28 vers 10 nog een keer en sta stil bij hoe wordt voorzien in wat nodig is. 

Denk een moment terug aan alle momenten waarin je door deze geschiedenis heen hebt 

gezien dat God voorzag in wat nodig is. 

● Waarin voorziet God jou? Wees samen een moment stil, zodat ieder in stilte kan danken 

voor hoe in zijn/haar persoonlijke leven wordt voorzien. Sluit af met een gezamenlijk 

dankgebed of lied (bijv. ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ of een ander danklied).  

Context: Paulus wordt bij een zekere Publius uitgenodigd en verblijft daar drie dagen. De vader van 

Publius ligt ziek op bed en wordt genezen na gebed en handoplegging door Paulus. Daarna komen 

meer zieken, die ook worden genezen. Zij uiten hun dankbaarheid door Paulus en de anderen te 

geven wat zij nodig hebben.  

 

Extra noot: Door deze geschiedenis kwam  het evangelie voor het eerst aan land in Malta (waarna 

het verder werd verspreid). Dit wordt nog ieder jaar op 10 februari herdacht en gevierd op Malta. 

 

Online materiaal 

Via www.weekvangebed.nl/jeugd worden materialen aangeboden voor diverse leeftijdsgroepen. Zo 

is er op 22 januari een live gebedsmoment voor tieners via een event op Instagram. Tieners en 

jeugdleiders kunnen zich ook aanmelden voor dagelijkse input tijdens de gebedsweek via WhatsApp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl7FACCvO7M
https://www.weekvangebed.nl/jeugd

