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24e Zondag door het jaar 
 

     Wie is Jezus voor jou? 
     Er was eens een zuster, beter bekend als Moeder Teresa. 
     5 september, is haar sterfdag en de Kerk denkt dan extra aan haar. 
    Omdat ze heel veel van Jezus hield, hielp ze de armste der armen. 
    Dat zijn mensen die geen huis, geen eten, geen bed hadden of die helemaal 
    niemand hadden, die voor hen wilden of kon zorgen. 
    Toen Moeder Teresa zelf in het ziekenhuis lag, dacht ze na over de vraag: 
   ”Wie is Jezus voor mij?  
    Ze schreef wel twee volle bladzijden vol. 
    Maar als de vraag nu aan jou gesteld wordt? 
    Wat is dan jullie antwoord? 
 

Zullen we het stil maken?    
Het kaarsje aansteken?       

           
 
             En dan maken we het kruisteken, onze telefoonlijn met God. 
 
 

 
 “In de naam van de Vader en de Zoon  

                         en de heilige Geest. Amen” 

 
 
 



 
 
 
 
 
Verteller: Lezing uit het heilige Evangelie volgens Marcus 8, 27-35 
 

Op een dag trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea 
van Filippus. Onderweg stelde Hij aan de leerlingen de vraag: 

Jezus:  “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 
Verteller: Zij antwoordden Hem: 
Leerlingen: “Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent, anderen zeggen Elia. 
   Weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.” 
Verteller: Daarop stelde Hij hun de vraag: 
Jezus:  “Maar jullie wie zeggen jullie dat Ik ben?” 
Verteller: Petrus antwoordde: 
Petrus: “U bent de Christus.” 
Verteller: Hij verbood hun met nadruk met iemand hierover te praten. 
   Toen begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden. 

Hij moest door de oudsten, de hogepriesters en schriftgeleerden 
verworpen worden. 
Maar drie dagen, nadat Hij gedood was, zou Hij verrijzen. 

  Hij zei dat heel openlijk.  
Toen nam Petrus Jezus apart en begon Hem daar ernstig over toe te 
spreken. 
Maar Jezus keerde zich om en keek zijn leerlingen aan en heel streng zei 
Hij tegen Petrus: 

Jezus:  “Ga weg satan, terug! Want jij laat je leiden door menselijke gedachten, 
  en niet door wat God wil.” 
Verteller: Toen liet Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen. 

Hij zei tegen hen: 
Jezus:  Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen 

en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. 
Maar wie zijn leven verliest om Mij en het Evangelie, die zal het redden.  

 

OM TE DOEN 
 

Gesprekje:                                                 

Waarom is Jezus opeens zo streng?  
Wil Hij Petrus plagen? 
Bij Jezus horen, wil ook zeggen dat je kruisjes te dragen krijgt. 
Kun je wat kruisjes noemen? 



 

Gebedje:  

 
Jezus, dank U wel dat U onze Redder bent. Dat U voor ons aan het kruis gestorven en 
op de derde dag verrezen bent. Dat God uw Vader dit zo wilde en dat U kon zeggen: 
“Uw wil geschiede”.  
Jezus leer ons ook te zeggen Uw wil geschiede, zeker als het moeilijk is. 
Bidden we samen: Onze Vader.  
 

 

Liedje: Zegen ons, Heer Jezus,  
                  (tekst en muziek Jan Visser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip van de week: 

 
De vraag: Wie is Jezus voor mij?  
Daar kun je de hele week over nadenken.                                       
Leg een klein boekje naast je bed of op je bureautje. 
schrijf daar iedere dag iets in. Jezus is ……  
Aan het einde van de week zou je dat samen kunnen delen.  

  Zegen ons, Heer Jezus, 
  zegen ons vandaag. 
  Waar wij gaan, 
  en waar wij staan, 
  zegen ons vandaag. 
 

  Zegen ons, Heer Jezus, 
  maak ons samen sterk. 
  Waar wij gaan 
  en waar wij staan, 
  help ons bij het werk. 
 

  Dank U wel, Heer Jezus, 
  U bent overal. 
  Waar wij gaan  
  en waar wij staan. 
  U bent overal.        
        

  Zegen mij, Heer Jezus, 
  leg uw hand op mij. 
  Waar ik ga 
  en waar ik sta, 
  blijf heel dicht bij mij. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f3zvgpn1F9I
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