
 

Zondag 28 juni  

13e Zondag door het Jaar 

 

Ikke, ikke, of de weg van Jezus gaan? 

 

 

Nog steeds kunnen we niet naar de Nicolaaskerk om met elkaar de heilige Mis te vieren.  

Maar we kunnen thuis wel even samen met Jezus zijn. 

Je kunt er een bijzonder moment van maken, ‘s morgens voor het ontbijt of later op de dag. 

Je kunt op tafel een kruisje, een Kinderbijbel of Bijbel en deze tekst klaarleggen en dan een  

kaarsje aansteken.  

 

In de Kerk is elke dag wel wat te vieren, maar de komende tijd worden er op zondag geen  

bijzondere feesten gevierd. Alhoewel …, elke zondag is het een beetje feest, want dat is de  

dag waarop Jezus verrezen is! 

Deze tijd noemen we in de Kerk “De tijd door het jaar”. En vandaag is het de 13e zondag. 

We mogen luisteren naar het Woord van God zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. 

Jezus klinkt best een beetje streng vandaag … 

Lees je mee? 

 

 

 



In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 

Op een dag zei Jezus tegen zijn apostelen: 

"Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij,  

kan niet mijn leerling zijn ; 

wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij,  

kan niet mijn leerling zijn. 

En wie zijn kruis niet opneemt om Mij te volgen,  

kan niet mijn leerling zijn. 

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,  

en wie zijn leven verliest om Mij, die zal het vinden. 

Wie jullie ontvangt, die ontvangt Mij; 

en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.  

Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, 

die krijgt ook het loon van een profeet;  

en wie een rechtvaardig mens ontvangt, omdat het een rechtvaardig mens is, 

die krijgt ook het loon van een rechtvaardige.  

En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koel water geeft,  

omdat hij mijn leerling is, luister goed wat Ik jullie zeg,  

zo iemand zal zeker beloond worden." 

Dit is het Woord van de Heer.    

Uit het Evangelieboek voor vieringen met kinderen 
 

Om te doen 

Gesprekje Even delen met elkaar.  

  Wat vond je moeilijk om te horen? En wat vond je fijn? 

  Wat vraagt Jezus van ons, en wat belooft Hij ons? 

Zingen  IK VOLG U, HEER 

  Ik volg U, Heer, waar U ook bent.  

Ik blijf U altijd trouw 

Er is niemand die mij zo goed kent,  

en zoveel van mij houdt. 
 

Ik wil U volgen, lieve Heer,  

in vreugde en in pijn. 

Door mijn kruis te dragen, keer op keer, mag ik uw leerling zijn. 
 

Ik wil U volgen, elke dag, mij geven als uw kind. 

Er is niemand die ik zo graag mag, en die ik zo bemin. 



Bidden  Jezus, U zegt dat onze liefde voor U groter moet zijn dan voor alle andere mensen. 

  Dat lijkt wel heel moeilijk. 

Gelukkig heeft U ook eens gezegd: Alles wat je voor een ander doet, doe je voor Mij.  

Zo kunnen wij onze liefde voor U en voor elkaar laten zien, zelfs als U iets moeilijks 

van ons vraagt, zoals een kruisje dragen. 

Wij zijn nog jong. Wilt U ons helpen dat ons geloof in U mag groeien 

en dat wij enthousiaste leerlingen van U mogen worden? Amen. 

Afsluiting In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

  

 

Fijne zondag 
 

 

Tip van de week 
 

Elke dag is de Nicolaaskerk open, van 11.00 uur tot 12.00 uur, en van 14.30 uur tot 15.30 uur.  
Je kunt er zomaar binnen lopen om …. even bij Jezus te zijn die in het tabernakel aanwezig is,  
om een kaarsje op te steken, bij de tafel te kijken waar het zondagsevangelie is uitgebeeld of … 
 
Vanaf vandaag is er op de tafel het volgende bijgekomen: 

 
 

Jezus zegt: 

Je kunt alleen bij Mij horen,  

als je met Mij meegaat  

en samen met Mij lijdt. 

Matteüs 10, 38 

Uit: Bijbel in gewone taal 

 

Er zijn vele kruisjes om te dragen,  

zichtbare en onzichtbare … 

Stel je eens voor dat je beste vriend(in) gaat verhuizen. 

Wat zul je die gaan missen. 

En dat we nog steeds anderhalve meter afstand moeten 

houden, valt toch echt niet mee. 

Kun jij nog meer bedenken? 


