
19 september 
 

 
 

25e zondag door het jaar 
  GOD KEERT DE ROLLEN OM  
 

Je hebt dat vast wel meegemaakt, dat er iemand is, die zich belangrijker 
voelt dan de ander en dan niet aardig is. 
Dat gebeurt thuis, op school, op straat, bij de sport en op het werk en in 
de wereld.  
Dat geeft irritatie, ruzie of zelfs nog erger. 
Vandaag krijgen de leerlingen van Jezus ook onderling ruzie, nadat Jezus 
hun verteld heeft dat Hij gedood zal worden. 
Ze vroegen zich af wie van hen, voor Jezus de belangrijkste apostel was. 
Jezus echter geeft hen een heel verrassend antwoord.  

 

Hebben jullie een mooie kaars of waxinelichtje om aan te 

steken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zitten jullie er helemaal klaar voor om het Evangelie te lezen? 

Maak dan eerbiedig een kruisteken: 

 

 

 
 

 

“In de Naam van de Vader, 

 de Zoon en de heilige Geest. 

Amen” 
 



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus 9, 30-37 

 
Verteller:  Op een dag ging Jezus met zijn leerlingen weg van de berg. 

Ze trokken Galilea door. 
Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig 
zijn leerlingen onderricht te geven.  
Hij zei tegen hen: 

Jezus:  "De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de 
mensen. Zij zullen Hem doden. Maar drie dagen na zijn dood zal Hij 
weer opstaan."  

Verteller:  Ze begrepen die woorden niet.  
Toch durfden ze Hem er niets over te vragen. 
Zij kwamen in Kafarnaüm.  
Toen ze eenmaal thuis waren, ondervroeg Hij hen;  

Jezus:  "Waar hebben jullie onderweg ruzie over gemaakt?”  
Verteller:  Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling 

gehad over de vraag, wie de belangrijkste was. 
Toen ging Jezus zitten. Hij riep de twaalf bij zich en zei tegen hen: 

Jezus:  "Als iemand de eerste wil zijn, moet hij alle anderen de voorrang 
geven. Hij moet de dienaar zijn van allemaal." 

Verteller:  Jezus nam een kind en zette het midden tussen hen in.  
Hij sloeg zijn armen om het kind en zei tegen hen: 

Jezus:  "Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, die neemt Mij op.  
En wie Mij opneemt, die neemt niet Mij op. 
Maar Hem die Mij gezonden heeft." 

 

Woord van de Heer. 

 

OM TE DOEN: 
 

Gesprekje 
               
 
 
 
 
 
Wie is thuis, op school, in het land, in de Kerk, een belangrijk iemand. 
Is elke persoon even belangrijk en waarom? 
Praat er met elkaar over. 
 



 

Gebed 

 
 
 
Lieve Jezus, 
U houdt van iedereen en kijkt niet of het iemand is, die rijk of belangrijk is,  
Of een goede baan heeft.  
Elke persoon is even belangrijk voor U. 
Nee, U kijkt naar het hart van de mensen en of zij zorg hebben voor anderen. 
Wilt U mij helpen, om klaar te staan voor de mensen om mij heen.  
Niet de belangrijkste te willen zijn. 
Dank U wel, Jezus. Amen. 

 

Lied: 
 

God houdt van de hele wereld 
(Opwekking Kids (tekst en muziek:  Rob en Lee Ann Vermeulen) 
 

Refrein:  God houdt van de hele wereld,  
      want Hij gaf zijn Zoon.  
  God houdt van de hele wereld,  

want zijn hart is groot, zo groot, zo groot, zo groot.  
 

 

Hij houdt van Eskimo’s en Indianen,  
Turken en Amerikanen,  
Afrikanen uit Gabon,  
van oost naar west en andersom,  
van Marokkanen en Molukkers, 
snelle stadslui, boerentukkers,  
Nederlanders, buitenlanders,  
allemaal, hoe kan het anders. (Refrein)  
 

Hij houdt van jou en mij en pa en moe,  
je grote zus, m’n kleine broer,  
grote mensen, kleine kleuters,  
stoere jongens, drukke peuters,  
oma’s, opa’s en studenten,  
nieuwe baby’s, oude krenten,  
vreemde vogels, toffe peren,  
wanneer zullen wij het leren. (Refrein)  
 

https://youtu.be/fpoRAgwmAMA


Hij houdt van ieder die je kan bedenken,  
God wil ons zijn liefde schenken,  
’t geeft niet wie of wat je bent,  
jouw naam is al bij God bekend.  
Wil je ook met Jezus leven,  
al je schuld wil Hij vergeven.  
Jezus overwon de dood,  
dus geef je hart aan Hem,  
God houdt van ons;  
Zijn hart is groot Zijn hart is groot,  
Zijn hart is groot ZO GROOT! 
 
 
 

 
 

 

Er zijn deze week vast momenten, waarop jij iemand anders kan 

helpen. Op school met huiswerk. Op de sportclub, niet boos te 

worden als de ander het beter doet.   

Als je moe thuiskomt van school, te helpen als iemand van het gezin 

dat van je vraagt. 

Kleine dingen doen, waarin je laat zien dat je juist groot bent. 


