
Zondag 30 augustus 

22e Zondag door het Jaar 

HEER, WAT WILT U? 

 

HET MIDDELSTE RAAM BOVEN HET TABERNAKEL 

 

Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn lijden, sterven. 

Maar Hij zegt ook dat Hij zal verrijzen! 

Petrus wil er niets van weten dat Jezus moet lijden. 

Jezus is echter helemaal niet blij met de reactie van Petrus. 

Benieuwd naar wat Hij tegen hem en de anderen zegt? 

Kom, dan gaan we gauw beginnen! 

  

 

 



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. 

 

Verteller: Op een dag begon Jezus zijn leerlingen uit te leggen,  

  dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. 

Hij zou daar veel moeten lijden door de oudsten,  

de hogepriesters en de schriftgeleerden. 

Maar nadat Hij gedood zou zijn,  

zou Hij op de derde dag verrijzen.  

Toen ging Petrus naast Jezus lopen 

en begon Hem ernstig hierover toe te spreken: 

Petrus: "Dat mag God niet toelaten, Heer! 

Zoiets mag U nooit overkomen."  

Verteller:  Maar Hij keerde zich naar Petrus en zei:  

Jezus:  "Ga weg, satan, terug!  

Je hindert Mij. 

Want jij laat je leiden  

door menselijke gedachten  

en niet door wat God wil." 

Verteller:  En daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Wie mijn volgeling wil zijn, 

moet Mij volgen door zichzelf te vergeten  

en zijn kruis op te nemen.  

Want wie zijn leven wil redden,  

die zal het verliezen. 

Maar wie zijn leven omwille van Mij verliest,  

die zal het vinden. 

Wat heeft een mens er aan,  

heel de wereld te winnen, 

als dit hem zijn eigen leven kost ? 

Of wat zou een mens kunnen geven  

in ruil voor zijn leven? 

Want de Mensenzoon zal samen met zijn engelen komen  

met de heerlijkheid van zijn Vader. 

Dan zal Hij ieder belonen volgens zijn daden." 

Verteller: Woord van de Heer.   

 



Om te doen 

Gesprekje Jezus zegt dat ieder die Hem volgen wil, zijn kruis op moet nemen. 

  Wat betekent dat eigenlijk?   

 

Bidden Lieve Vader in de hemel,  

  Jezus heeft altijd uw wil gedaan,  

zelfs toen Hij moest sterven aan het kruis. 

Ook wij krijgen in ons leven kleine en grotere kruisjes te dragen. 

Maak ons sterk om uw Zoon steeds in woord en daad te volgen. 

 

Zingen Stap voor stap, dag na dag 

Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen. 
Hand in hand, heel de weg, wil ik gaan met Hem.  
Als ik struikel staat Hij klaar, Hij is bij mij in' t gevaar.  
Dus, stap voor stap, hand in hand, wil ik gaan met Hem. 
 

 
Stap voor stap, dag na dag, 
wil ik Jezus volgen. 
Hand in hand, heel de weg, 
wil ik gaan met Hem. 
In de mensen leeft Hij voort,  
blijft voor ons het Levend Brood. 
Dus, stap voor stap,  
hand in hand,  
wil ik gaan met Hem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fijne zondag en een goede eerste schooldag 


