
     ZONDAG 20 JUNI 

 
 

 12e zondag door het jaar 
 

Op een avond wil Jezus met de boot naar de overkant van het meer 

varen, om daar aan de mensen over Gods Liefde te vertellen 
De apostelen aarzelen niet om met Hem mee te gaan.  
Jezus is heel moe van de afgelopen dag. Hij heeft duizenden mensen 
toegesproken en valt in een diepe slaap. Dan begint het te stormen en de 
leerlingen worden doodsbang en weten niet wat te doen. 
Maar Jezus, wat doet Hij? 
Dat kan je lezen in het Evangelie van vandaag. 

 
 
Wie van jullie mag vandaag het kaarsje aansteken. 
Het is mooi om verhalen over Jezus te lezen. Dat brengt licht in jouw hart.  
Jezus noemt zichzelf immers: “Het Licht der wereld” 
Dat laten we zien door dat kaarsje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ben jij er weer helemaal klaar voor om samen het Evangelie te lezen? 
Dat is fijn!  Je mag zelf de rollen verdelen, dan doen jullie het als gezin echt 
samen.  
 

 
 

“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen” 
 



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

volgens Marcus. 
 

Op een dag toen het avond begon te worden,  
zei Jezus tegen zijn leerlingen: 

Jezus:  "Laten we naar de overkant van het meer gaan." 
Verteller: Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee.  

Hij was al in de boot. Andere boten voeren met Hem mee. 
Het begon heel erg te stormen. De golven sloegen over de boot,  
zodat deze vol water begon te lopen.  
Intussen lag Hij achter op het schip op een kussen te slapen. 
Ze maakten Hem wakker en zeiden tegen Hem: 

Leerlingen:  "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?”  
Verteller: Hij stond open sprak met een dwingend woord tegen de wind.  

En tegen het water zei Hij: 
Jezus:  "Zwijg stil!" 
Verteller: De wind ging liggen. Het werd volkomen stil.  

Hij sprak tot hen: 
Jezus:  "Waarom zijn jullie zo bang?   

Hoe is het mogelijk, dat jullie nog geen geloof hebben?”  
Verteller: Er kwam een grote vrees over hen en ze vroegen aan elkaar: 
Leerlingen: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?” 
 

Verteller: Woord van de Heer. 
  

OM TE DOEN 
 

Gesprekje:     
Ben jij wel eens bang geweest? Wat doe je dan en naar wie ga jij als eerste toe? 
Zou je aan Jezus kunnen vragen om jou te helpen? 
Hoe merk je dat Jezus je helpt? 
 
 

 

Gebed: 

 

 
 

 
 

Lieve Jezus, 
Ik ben soms bang, als ik iets moet doen. 
Maak mij zorgen over wat er in de wereld gebeurt; 
Zal het wel goed gaan? Doe ik het wel goed? 
Wilt U mij helpen om te vertrouwen, dat het goed zal 
gaan. Dat ik niet opgeef als het mis gaat. 
Ik vind het fijn, dat U mijn vriend bent en ik altijd met 
U kan praten. 
Ik weet dat ook al zie ik U niet, U heel dichtbij mij 
bent. 
U houdt veel van mij en beschermt mij. 
Dank U wel lieve Jezus.  Amen 

 
 



 

Lied: 
Je hoeft niet bang te zijn. 
( Opwekking kids 40) 
 

Je hoeft niet bang te zijn                          
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
 
 
 

SPECIAAL:  
 

 

 

 

  

https://youtu.be/GLJslBzDmK4 
 
 

Deze keer 2 Tips:   
Een knutseltip en een smakelijke tip erbij! 
 

Knip meerderen harten van stevig papier en schrijf daar op:  
“Wees niet bang, Ik ben bij je.” 

Lieve groet: Jezus.” 
 

Je kan deze harten op verschillende plekken in het huis 
ophangen of neerleggen. Daar waar je ze elke dag ziet. 

Dit kan natuurlijk ook in de vorm van een boekenlegger,  
die je ook nog leuk kan versieren.  
 
 

Wat dacht je van een traktatie: “Bootje gezond” 

Er zijn meerdere varianten mogelijk: met ei, met paprika, of 
met komkommer. (Zie de afbeeldingen) Recepten op 
internet te vinden. 

SMAKELIJKE VAART 
 

https://youtu.be/GLJslBzDmK4

