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Elke zondag is het feest in de Kerk. We mogen met Jezus aan tafel gaan! 

Bij een feest horen mooie kleren. Dat zie je ook in de Kerk. 
De priester trekt een kazuifel aan, in de kleur die past bij de tijd van het jaar. 

Op de foto’s hierboven zie je enkele kazuifels.  
Nu is het nog ‘De tijd door het jaar’, en draagt de priester een groen kazuifel. 

Maar ook de verzorger en misdienaars trekken speciale kleren aan. 
Dat zie je op de eerste afbeelding. 

 

                        
      

Zijn jullie er klaar voor om het Evangelie te lezen? 
 
 
                 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                  “ In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest” 
 
 
 
 
                                                     



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

                  Op een dag begon Jezus weer in gelijkenissen te spreken tegen  
                  de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: 
Jezus:      "Het Rijk van de hemel lijkt op een koning, die een bruiloftsfeest 
                  gaf voor zijn zoon.  
                  Hij stuurde zijn dienaars uit om de gasten te roepen, die voor 
                  de bruiloft waren uitgenodigd.  
                  Maar ze wilden niet komen. 
                  Toen stuurde hij andere dienaars met de opdracht: 
Koning:   “Zegt aan de genodigden: “Kijk, ik heb de maaltijd klaar. 
                   Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht. Alles staat klaar. 
                   Komt dus naar de bruiloft.” 
Jezus:        Maar zonder er zich iets van aan te trekken gingen zij weg,  
                   de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 
                   De overigen grepen zijn dienaars vast;  ze mishandelden en 
                   doodden hen. 
                   Nu werd de koning heel erg boos. Hij stuurde zijn troepen, 
                   liet de moordenaars doden en hun stad in brand steken.  
                   Toen zei hij tegen zijn dienaars: 
Koning:    “Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet  
                   waard. Gaan jullie dus naar de kruispunten van de wegen 
                   en nodig iedereen die je maar vinden kunt op de bruiloft uit. 
Jezus:        Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten iedereen mee. 
                   die zij er vonden, slechten en ook goeden. 
                   En de bruiloftszaal vulde zich met gasten. 
                                                           Toen nu de koning binnenkwam om de gasten te begroeten,  

                   zag hij iemand zonder bruiloftskleed. En hij zei tegen hem: 
Koning:   “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed ?' 
Jezus:        Maar de man wist geen antwoord te geven.  
                  Toen zei de koning tegen de dienaren: 
Koning:   “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in  
                  de duisternis. 
                  Daar zal men huilen en met de tanden knarsen.  
                  Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” 
 

Verteller: Woord van de Heer. 
 
 
 



 

Om te doen 

 

 

 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

                                      
 
 
 
 
 
               Luister dit liedje op You Tube 
 
            https://youtu.be/CwmE3WTkjw0 
      
 
 
 
 
                                    
 

                               Jezus houdt veel van jou en dat maakt blij. 
                               Maak een slinger of iets feestelijks waaraan 
                               je dat kan zien.                     
                                   
 

 

Gesprekje:  
Wat zou jij doen, als je iemand uitnodigt 
die andere dingen belangrijker vindt en 
niet komt?  
 
 

Gebedje:  
Lieve Jezus,  
bij U is iedereen welkom, omdat U van alle mensen houdt.  
Het is niet makkelijk om altijd aardig en lief te zijn tegen andere kinderen.  
Wilt U mij daarbij helpen? Want liefhebben maakt het leven mooier 

Kom maar gewoon 
 

Er is Eén die jou kent 
Eén die jou kent 
Kom maar gewoon 
Kom maar gewoon 
Zoals je bent 
 
Er is Eén die jou ziet 
Eén die jou ziet 
Kom maar gewoon 
Kom maar gewoon 
Met je verdriet 
 
Er is Eén die jou hoort 
Eén die jou hoort 
Kom maar gewoon 
Kom maar gewoon 
Hij houdt zijn woord 

https://youtu.be/CwmE3WTkjw0

