
 

ZONDAG 6 september 
Drieëntwintigste zondag door het jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SAMEN IN ZIJN NAAM 
            

Wanneer we als Kinderen van God bij elkaar komen in 

de Naam van Jezus, dan is Hij echt in ons midden. 

Ook al ben je maar met twee of drie mensen. 

Want de Liefde van Jezus brengt ons bij elkaar. 

Jezus luistert naar jouw gebed. 

 
 
                 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 

In de Naam van de Vader en de Zoon 

en de Heilige Geest 



 

 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs. 
 
 
Verteller:   Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:       "Wanneer je broer zonden heeft gedaan,  
                    moet je hem onder vier ogen daarop wijzen.  
                    Luistert hij naar je, dan heb je je broer gewonnen.  
                    Maar luistert hij niet, haal er dan een of twee anderen bij.  
                    Want een verklaring wordt geldig, wanneer er twee of drie 
                    getuigen zijn.  
                    Maar als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de 
                    kerk. 
                    Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, dan moeten jullie hem 
                    beschouwen als een heiden of tollenaar.  
                    Luister wat Ik jullie zeg: Wat jullie zullen binden op aarde,  
                    zal ook in de hemel gebonden zijn.  
                    En wat jullie op aarde zullen ontbinden, zal ook in de hemel  
                    ontbonden zijn.  
                    Zo zeg Ik jullie ook: Wanneer twee van jullie op aarde eensgezind  
                    om het even wat vragen, dan zullen ze het krijgen van mijn Vader  
                    in de hemel.  
                    Want waar twee of drie samen zijn in mijn Naam, 
                    daar ben Ik in hun midden." 
 

Woord van de Heer 

 

Om te doen! 
  

Gesprekje:  
Heb jij wel eens ruzie of ben je boos op een vriendje of vriendinnetje, omdat 
hij of zij iets verkeerds heeft gedaan? Hoe los je dat op? 
Doe jij wel eens iets verkeerds en hoe maak je het dan weer goed? 
 
 
 
 
 



 
Bidden:              
 

Lieve Jezus, 
Wat is het toch moeilijk om geen fouten te maken en geen ruzie te maken of 
boos te blijven, ook al is de ander begonnen en heeft geen spijt. 
Help mij om het weer goed te maken en sorry te zeggen, als ikzelf verkeerd 
ben geweest. 
Want dat maakt de wereld een klein beetje mooier. 
Samen in uw Naam, willen we bidden voor degenen, die U nog niet kennen. 
Amen. 
 
 

Zingen:  
  

ALS JE BIDT 
 
Refrein: 

Als je bidt zal Hij je geven. 

Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden. Halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Als je de Vader vraagt om ’n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot,  
heus Hij vergeet er niet één. 
 Refr. 
 

Als je Mijn Vader iets wil vragen  
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.  
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
Refr. 

 
 

 TIP VAN DE WEEK   

  
 Pak een klein potje en maak strookjes. Vraag aan papa en mama, zusje 
  en/of broertje  of ze mee willen doen.  
  Samen kunnen jullie afspreken, voor wie of wat jullie die dag willen bidden 
  en zet dat op het strookje.  


