
Zondag 9 mei 2021 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 

 

Houd van elkaar, zoals Ik van jullie houd! 

Vorige week hebben jullie in het evangelie kunnen lezen dat Jezus zegt: 

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.  
Wie met Mij verbonden blijft, juist zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht. 

Want los van Mij kunnen jullie niets. 

Vandaag gaat Jezus verder met zijn verhaal waarin alles draait om de liefde. 

Jezus houdt van zijn leerlingen, noemt hen geen dienaren, maar vrienden.  

Hij stuurt hen de wereld in met een heel bijzondere taak. 

 

 

Zijn jullie klaar voor het verhaal? 

Wie mag dit keer de kaars aansteken? 

 

 

 



Allen:  In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen 

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

volgens Johannes.     (Joh. 15, 9-17) 

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Zoals de Vader van Mij heeft gehouden,  

zo heb Ik ook van jullie gehouden. 

Blijven jullie dan altijd bij Mij in die liefde.  

Als jullie je houden aan mijn geboden,  

blijven jullie met Mij verbonden in die liefde.  

Zo blijf ik in de liefde verbonden met de Vader.  

Want Ik heb Me gehouden aan zijn geboden.  

Dit zeg Ik jullie, zodat jullie altijd je vreugde vindt in Mij, 

en jullie helemaal vol vreugde mogen worden.  

Dit is mijn gebod 

jullie moeten van elkaar houden, zoals Ik van jullie heb gehouden.  

Niemand kan meer van iemand houden,  

dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat Ik jullie opdraag.  

Ik noem jullie geen dienaren meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer  

doet. Maar jullie heb Ik vrienden genoemd. 

Ik heb jullie toch alles meegedeeld, wat Ik van de Vader heb gehoord.  

Niet jullie hebben Mij uitgekozen, maar Ik jullie.  

En Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan.  

Brengt vruchten voort die blijven. 

Dan zal de Vader je geven,  

alles wat je Hem in mijn Naam vraagt.  

Dit is mijn gebod, dat jullie van elkaar houden." 

Verteller: Woord van de Heer. 

 

Om te doen 

Samen in gesprek  

Hoe kun je merken dat iemand echt van jou houdt? 

Wie kent er een Bijbelverhaal waarin Jezus laat zien dat Hij van mensen houdt? 

Wanneer noem jij een ander “jouw vriend of vriendin”? 

Ken jij iemand die laat zien dat hij/zij een echte vriend van Jezus is?  



Weet je wel hoeveel Jezus van je houdt? Zing het maar luid! 

 Diep, diep, diep als de zee 

Diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou en mij 

't Is net zo diep, diep, diep als de zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw 

Is Jezus' liefde voor jou    

(geheel 2x) 

Deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you and me 

It is as deep, deep, deep as the sea 

High, high, high as the sky 

Wide, wide, wide as the water blue 

Is Jesus' love for you 

(geheel 2x) 

Bidden   
Jezus, U vraagt ook aan ons om van iedereen te houden, net zoals U 
dat doet van ons. U wilt graag dat we vrienden zijn van U en van elkaar. 
Dat valt niet altijd mee. 
Geef ons uw geest van liefde, om er in het groot en in het klein voor de  
ander te kunnen zijn. Door te troosten, te helpen, samen te lachen ...    

Tip van de week 

Aan wie wil jij deze week eens extra laten merken dat je van hem/haar houdt? 

Misschien een idee om vandaag, op Moederdag, je mama of oma te verwennen? 

Donderdag is het Hemelvaartsdag.  

Om 11.00 uur is er Gezinsmis. Wel op tijd aanmelden als je erbij wilt zijn! 

Tussen 12.30 uur en 13.00 uur kun je starten  
met de Speurtocht in het Baarnse Bos. 
Ingang Luitenant  Generaal van Heutszlaan. 
De tocht met opdrachten is geheel coronaproof  
en duurt ca. een uurtje. Aanmelden is niet nodig. 
Neem wel zelf een lunchpakketje mee. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo

