
 

Zondag 22 augustus 

 
Een en twintigste zondag door het jaar. 

 
Jezus gaat vandaag met zijn onderricht verder. Hij heeft gezegd dat zijn vlees echt 
voedsel is en zijn bloed echte drank. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in 
Mij en Ik in hem.” Veel leerlingen kunnen deze woorden niet meer begrijpen. Ze 
worden boos en gaan van Jezus weg.  
Wij geloven wat Jezus gezegd heeft en dat we Hem echt kunnen ontvangen in de 
Eucharistie. Laten we Hem maar vaak ontmoeten in de heilige Communie, om steeds 
meer van Hem te houden. 
 
 
 
Steken jullie het kaarsje aan? 
 
 
 
 

                                                                       
 

 
 
 
 

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

 
 



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

Johannes.      (Johannes 6, 60-69) 
 

Op een dag zeiden veel leerlingen van Jezus: 
Leerling: “Deze taal is niet om aan te horen. Wie kan er nog naar Hem luisteren?” 
Verteller: Maar Jezus, die uit zichzelf heel goed wist, dat zijn leerlingen daarover 

mopperden, vroeg hun: 
Jezus:  “Ergeren jullie je daaraan? En wat zullen jullie dan doen, als jullie de 

Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was …? 
  De geest maakt levend: het vlees heeft helemaal geen nut. 
  De woorden die ik tegen jullie gezegd heb, zijn vol van geest en leven. 

Maar er zijn er onder jullie die geen geloof hebben.” 
Verteller: Jezus wist inderdaad vanaf het begin, wie het waren die niet geloofden 

en wie Hem zou overleveren. 
Hij zei nog: 

Jezus:  “Daarom heb ik tegen jullie gezegd, dat niemand bij Mij kan komen,  
   als het hem niet door de Vader gegeven is.” 
Verteller: Van toen af keerden veel van zijn leerlingen Hem de rug toe en gingen 

niet langer met Hem mee. 
  Daarop vroeg Jezus aan de twaalf: 
Jezus:  “Willen jullie soms ook weggaan?” 
Verteller: Simon Petrus antwoordde Hem: 
Petrus: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden die eeuwig 

leven schenken. En wij geloven en weten, dat U de heilige van God bent.” 
 
Verteller: Woord van de Heer.  
 

Om te doen: 
Gesprekje: 
Echt naar de ander luisteren. Is dat makkelijk of moeilijk? 
Als je de ander niet begrijpt, probeer je dan op een andere manier erachter te komen 
wat er bedoeld wordt? Of denk je; laat maar zitten? 
Echt naar Jezus luisteren. Is dat makkelijk of moeilijk? Waarom? 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 

 

Lieve Jezus, 
Vandaag hebben we best een moeilijk verhaal gehoord. 
De mensen kunnen niet meer in U geloven. 
Lieve Jezus, ook ik vind het soms moeilijk om in U te 
blijven geloven. 
Maar U heeft ons de heilige Geest beloofd, 
zodat we U beter begrijpen en meer van U kunnen 
gaan houden. 
Lieve Jezus zendt ons uw heilige Geest. 

Om te bidden:  
 



 
 
 
 
 

Om te zingen:                         
Stuur daarom uw Geest.  
(Tekst: Griet Bogaert. Muziek: Fio Van Steenlandt Uit: “Stuur daarom uw Geest! Liederen voor 
vormselviering en catechese.” Samuel Advies)  
 

Het is soms zo moeilijk om te blijven geloven 
in een wereld vol vrede zonder haat of geweld. 
Het is soms zo moeilijk om te blijven geloven 
dat wij als jonge mensen kunnen leven naar jouw Beeld. 
 
 

Refr.: Stuur daarom uw Geest en maak ons zo sterk,  
           dat wij durven getuigen over Jezus en zijn Kerk. 
 
 

Met de kracht van zijn Geest durven wij het nu aan, 
niet bang voor de toekomst want wij staan niet alleen. 
Met de kracht van zijn Geest durven wij het nu aan 
om dan tegen de stroom te leven in jouw Naam. 
 
 
                                     Klik op de link en luister maar. 
                                     Heb je zin? Zing dan mee. 
 
 
 
    
 
 
 
 

       Tip van de week: 
 
 
  

Misschien hebben jullie een kruisbeeld in huis. 
Mag deze dan op een centrale plek in huis 
staan of hangen, gedurende deze week? 
Elke keer als je het kruisbeeld ziet zou je 

kunnen zeggen: 
Jezus, ik houd van U, Jezus, ik geloof in U. 

 

https://federatieneerpelt.be/onewebmedia/Liedjes/jongerenviering/Stuur%20daarom%20uw%20Geest.mp3  

 

https://federatieneerpelt.be/onewebmedia/Liedjes/jongerenviering/Stuur%20daarom%20uw%20Geest.mp3

