
Zondag 31 januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vierde zondag door het Jaar 
 

 

Vorige week vierden we de zondag van het Woord. 
Paus Franciscus heeft twee jaar geleden deze zondag ingesteld. 

Het Woord met een hoofdletter. Dit betekent dat het ‘t Woord van God is. 
De Paus vraagt om meer in Gods Woord te lezen. 

Dit gaan we dadelijk doen. 
Vandaag horen en zien we dat Jezus Gods Woord is, dat is mens geworden. 

En Jezus woorden hebben een ongekende kracht. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Steken we het kaarsje aan en maken we het Kruisteken. 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 
 
 



 
Verteller: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
                      volgens Marcus. 
 

 In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm. 
 Op de sabbat ging Hij naar de synagoge en begon te onderwijzen. 

De mensen zijn verbaasd en onder de indruk van zijn onderricht, 
want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden,  
maar als iemand die gezag bezit. 
In hun synagoge was juist een man, die in de macht was van een 
onreine geest en hardop begon te schreeuwen: 

Man:          “Jezus van Nazareth, wat heeft U met ons te maken?  
                      U bent gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wie U bent: 
                      de heilige Gods.” 
Verteller: Jezus zei tegen hem: 
Jezus:          “Wees stil en ga uit hem weg.” 
Verteller: De onreine geest schudde de man heen en weer, gaf nog een luide 
                       schreeuw en ging uit hem weg. 

Allen stonden verbaasd, dat zij elkaar vroegen: 
Mensen:     “Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! 
  Hij beveelt de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.” 
Verteller: Snel werd Hij overal bekend, over heel de streek van Galilea. 

 

 Woord van de Heer. 
        
 
 

OM TE DOEN 
Gesprekje:  
                     Hoe kan Gods Woord jou helpen? 
   Kan het je kracht geven?                                                 
   Kan het je liefde geven? 
   Kan het je bemoedigen? 
   Kan het je genezen? 
   Kan het je over bepaalde dingen inzicht geven? 
 

Bidden:  

                       Dag Jezus.               
 In de Bijbel kunnen we U horen praten tegen ons.  
 Vaak lezen we uw Woorden wel maar begrijpen dan niet zo goed, 
 wat U deze tegen ieder van ons, tegen mij, zegt.  
 Wilt U helpen mijn hart voor uw Woord te openen?  
 Dank U wel. Amen 

 
 
 



Liedje: Het Woord van onze God.  (Elly en Rikkert)      

 
Refrein: Maar het woord van onze God 

het woord van onze God                                          
het woord van onze God                                       
houdt eeuwig stand! 

 
In de herfst verdort het gras 
de bloemen vallen af  
en de vogels die er waren 
vliegen naar een ander land. Refr. 
 
De hemel en de aarde 
het licht van zon en maan  
alles wat er is geschapen 
zal op een dag vergaan. Refr. 
 
’t Is de rots waarop wij bouwen 
wij bouwen niet op zand 
wie het woord van God vertrouwen 
zijn veilig in Zijn hand. Refr. 
 
 
 
 

            TIP VAN DE WEEK               
 
Zoals je weet, liggen de ziekenhuizen vol met zieke mensen.  
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, is speciaal voor kinderen, die vaak 
ernstig ziek zijn en daar lange tijd moeten blijven. 
Is het niet leuk om deze week eens aan de slag te gaan om leuke kaarten 
te maken voor deze kinderen?  
Jij kan ze niet genezen, maar je kan ze wel beter laten voelen en een lach op hun 
gezicht toveren. 
 
P.S. 
Er is contact geweest en het is toegestaan. De verpleging zou het fantastisch 
vinden! 
Adres: Wilhelmina Kinderziekenhuis  (WKZ) 
             Afdeling Panda 
             Lundlaan 6 
             3584 EA Utrecht 

https://youtu.be/rZMvMyd3m5U 

 

https://youtu.be/rZMvMyd3m5U

