
Zondag 17 januari 

 

 

 

 
 

 

   2e zondag door het jaar 
Johannes wijst twee van zijn volgelingen op Jezus. “Zie het Lam Gods”. 

Dan zegt Johannes: “Hij is degene, die jullie moeten volgen”. 
De twee mannen zijn vol verlangen en volgen Jezus, maar durven niets 

te vragen. Wat doet Jezus? 
   
                     Zit je er helemaal klaar voor om samen het Evangelie te lezen?  

  
                     Dan mag je het kaarsje aansteken en een kruisteken maken: 
                         “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” 
 
 

 

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

                      Op een dag stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen. 
                      Hij keek naar Jezus die voorbijging en zei: 
 Johannes: "Zie het Lam Gods." 
 Verteller:    De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 
                      achterna. 
                      Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, 
                      vroeg Hij hun: 
 Jezus:         "Wat verlangen jullie?"  
 Verteller:  Ze zeiden tegen Hem: 
 Leerling:    “Rabbi", 
 Verteller:   -Dit betekent in onze taal: Meester –  
 Leerling:    ”Waar woont U ergens?" 
 Verteller:  Hij zei hun: 
 Jezus:         "Kom mee om het te zien" 
 Verteller:  Toen gingen ze met Hem mee en zagen waar hij woonde.  
                       Ze bleven de hele dag bij Hem.  
                       Het was ongeveer vier uur ’s middags. 
                       Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee, die hadden 
                       gehoord wat Johannes gezegd had. Ze waren Jezus achternagegaan 
                       De eerste die hij tegenkwam was zijn broer Simon.  Hij zei tegen hem:  
 
 



 Andreas:    "Wij hebben de Messias gevonden." 
 Verteller:     Messias betekent in onze taal: de Gezalfde.   
                       Daarna bracht hij Simon bij Jezus. Jezus keek hem aan en zei: 
 Jezus:          "Jij bent Simon, de zoon van Johannes, jij zult Kefas heten." 
 Verteller:     Dit is in onze taal: Rots. 
 

                      Woord van de Heer. 
 
 

OM TE DOEN! 
 

Gesprekje: Wat zou jij doen als jij Jezus voorbij zag lopen.  
                         Zou je Hem net als de twee leerlingen direct volgen?           
                         En wat zou jij Jezus dan willen vragen? 
 

Bidden:    Lieve Jezus, 
                       Ik heb U nog nooit kunnen zien, zoals de leerlingen in dit Evangelie,  
                      maar toch bent U heel dichtbij mij. 
                      Help mij om in deze coronatijd, om toch iedere dag even tijd voor U 
                      te maken, een verhaal uit de Bijbel te lezen en om U te danken   
I 

Liedje:    Volg Mij  
                (Elly en Rikkert)   
                                                                 
   https://youtu.be/rKu5pNZLqkc   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
   

Volg Mij - Ik ben de waarheid 
Volg Mij - Ik ben de weg 
Volg Mij - Ik ben het leven 
Doe altijd wat Ik zeg 
 
Heer ik volg U (3x) 
Op de weg 
 
Volg Mij - Ik ben de herder 
Volg Mij - Ik ben het licht 
Volg Mij - Ik ben de meester 
Ik geef je onderricht 
 
Heer ik volg U (3 x) 

Teken een voetstap op stevig karton. Zet 
daar met mooie letters in:        
Jezus zegt: “Volg Mij. Ik ben de Weg”                          
In de hak zou je een hartje kunnen 
tekenen. Leg deze neer, waar je hem goed 
kunt zien.          

https://youtu.be/rKu5pNZLqkc

