
Zondag 4 juli 2021 

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

 

Wie is Jezus toch? 

Het grootste deel van zijn leven heeft Jezus in Nazareth gewoond. 

Hij heeft er met de kinderen gespeeld, gewerkt in de werkplaats bij vader Jozef. 

Hij is naar de synagoge gegaan om daar te bidden en te luisteren  

als  er werd voorgelezen uit de boekrollen. 

De mensen kennen Hem dus heel goed. 

Als Jezus dertig jaar is, begint Hij aan zijn grote opdracht. 

Hij trekt door het land van de Joden om over het Koninkrijk van God te vertellen. 

Hij kiest leerlingen uit die elke dag met Hem meegaan. 

De mensen luisteren graag naar de wijze woorden van Jezus.  

Steeds meer mensen komen tot geloof. 

Ook doet Hij heel bijzondere dingen. Wonderen noemen we dat. 

Zo geneest Hij mensen die blind, doof, verlamd of melaats zijn. 

Op een dag keert Jezus met zijn leerlingen terug in Nazareth. 

Hoe zullen de mensen daar reageren op zijn komst? 
 



  

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 Marcus.     Mc. 6, 1-6 

Op een dag vertrok Jezus naar de stad waar zijn familie woonde. 

Zijn leerlingen gingen met Hem mee.  

Toen het sabbat was, begon Hij onderricht te geven in de synagoge. 

Veel mensen luisterden naar Hem. Ze vroegen verbaasd: 

Mensen: "Waar haalt Hij het allemaal vandaan ? 

Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? 

En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen doen ?  

Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria 

en de broer van Jakobus en Jozef en Judas en Simon ?  

En wonen zijn zussen niet hier bij ons ?" 

Verteller:  En zij ergerden zich aan Hem.  

Maar Jezus zei tegen hen: 

Jezus:  "Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, 

bij zijn familie en in zijn eigen groep."  

Verteller: Hij kon geen enkel wonder doen,  

behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. 

Hij was verwonderd over hun ongeloof. 

Jezus ging rond door de dorpen in de omgeving, waar Hij onderricht gaf. 

Woord van de Heer. 

 

 

 

 

 

In gesprek 

Welk wonder van Jezus vind jij het meest bijzonder? 

Een profeet is een boodschapper van God. 

Voor de mensen in Nazareth, waar Jezus is opgegroeid, is Hij de timmerman,  

de zoon van Maria. Een heel gewoon mens, net als zijzelf.  

Wie is Jezus voor jou? Van welk woord /van welke woorden van Jezus wordt je blij? 

Wat denk je, gebeuren er in onze tijd ook nog wonderen? 



 

https://www.youtube.com/watch?v=lng_rFo0eZQ Om te zingen  

Hou van alle mensen Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 

1. Je hoofd zit vol met vragen 
als je deze wereld ziet 
En lees je in de kranten denk je: 
nee, dat kan toch niet. 
Dus we moeten laten merken  
dat het ook heel anders kan. 
Want het wonder van Zijn boodschap 
is nog altijd: Houden van. 

Houd  van alle mensen 
en de dieren om je heen. 
Als we daar nu mee beginnen  
dan verandert iedereen. 
Houden van het leven  
dat is houden van elkaar.   
Het is wonderlijk, het is wonderlijk, 
het is wonderlijk, maar waar! 

2. We mogen het proberen 
elke dag een nieuw begin. 
Hij gaf ons zelf het voorbeeld 
geeft ons leven nieuwe zin 
Ja, we moeten laten merken 
dat het voortaan anders kan. 
Want het wonder van Zijn boodschap 
is nog altijd: Houden van.    

 Om te bidden 

Jezus, U stond verbaasd over het ongeloof van de mensen in Nazareth. 
Maar U bent verder gegaan om over Gods liefde voor ieder mens te vertellen. 
En U komt nog steeds. Ook bij ons. We zien U dan niet levend zoals de mensen in 
Nazareth, maar in Woord en Sacrament. Dat vind ik soms best wel moeilijk. 
Daarom vraag ik U:  Kom bij mij, Jezus, kom in mijn hart. Help mij te zien wie U bent,  
te horen wat U mij wilt zeggen. Mag mijn hart worden als dat van U. 

Tip van de week 

Als je goed kijkt, kun je nog elke dag wonderen van Gods liefde om  
je heen zien. Gebruik je ogen deze week eens extra goed om kleine  
of grote wondertjes te ontdekken. Denk aan een lief woord wat je 
hoorde en niet verwachtte, een spinnetje dat een web maakt, een 
mier die wat voedsel naar zijn nestje sleept. Deel het met elkaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=lng_rFo0eZQ

