
Wat heb je nodig?
- Beamer
- Laptop
- Versterker
- Internetaansluiting
 
Welkom
Hang de vlaggenlijn op en creëer wat gezelligheid in de ruimte. Zet op tijd de livestream van Mozaiek aan, zodat 
er al muziek klinkt als de mensen binnen komen. Geef de mensen het gevoel dat ze welkom zijn en dat er op ze is 
gerekend. Zorg daarom dat ze bij binnenkomst door 1 of 2 personen persoonlijk welkom worden geheten en dat 
er een bakje koffie of thee (mét Mozaiek sticker) voor ze klaar staat.
 
Worship
Samen zingen in deze setting kan even onwennig aanvoelen. Wees daarom zelf uitnodigend door bijvoorbeeld 
bij de worship te gaan staan en enthousiast mee te doen. Mensen volgen dan vanzelf.
 
Na de dienst
Geef na de dienst aan dat het mogelijk is om voor elkaar te bidden. Wijs een ruimte of plek aan waar dit in alle 
rust kan.

Plan af en toe ook een ‘American Party’ na de dienst. Iedereen neemt wat lekkers mee en na de dienst lunch je 
gezellig met elkaar. Tijdens of na lunch kun je de ‘serve’ dobbelsteen gooien, de gesprekskaarten bespreken of 
een potje ganzenbord met de kids doen. 
 
Avondmaal
Avondmaal vieren met elkaar kan tijdens een dienst waar het avondmaal gevierd wordt, maar kan ook op elk 
ander moment. Het is fijn als 1 persoon daarin de leiding neemt. Je zou hierbij kunnen beginnen met het lezen 
van een van de volgende Bijbelteksten:
 
Mattheus 26:27
“En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het 
bloed van mijn Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal nu aan 
voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken 
in het Koninkrijk mijns Vaders.”
 
1 Korinthe 11:23b-25
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit, telkens opnieuw om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker 
is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 
gedenken.’
 
Daarna zou je met elkaar kunnen bidden en vervolgens overgaan tot het eten van het brood en het drinken van 
de wijn. Als afsluiting kun je met elkaar een lied zingen.

We zouden het superleuk vinden om jouw /jullie ervaringen met de Family Box te zien. Deel daarom een foto of 
video op social media met de hashtag: #Mozaiekfamilybox. 

Een hele fijne samenkomst gewenst!
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