
Zondag 17 oktober 2021 

29e Zondag door het jaar 

 

Dienen zoals Jezus  

Johannes en Jacobus trekken al jaren met Jezus mee. 

Ze hebben Jezus zo vaak liefdevol horen vertellen over het Koninkrijk van God.  

Vorige week hebben ze nog gehoord hoe moeilijk het is om daar te komen. 

Nu zaten in die tijd alleen heel belangrijke mensen aan de rechterhand van de koning. 

Dat willen de broers ook wel. Ze gaan aan Jezus vragen  

of zij naast Hem mogen zitten als Hij eenmaal in dat Koninkrijk is. 

Dat is best wel een beetje brutaal, vind je niet? 

Maar Jezus wordt niet boos en er volgt een bijzonder gesprek. 

De andere apostelen worden wel kwaad op de beide broers. 

Dan laat Jezus weten wat echt belangrijk is. 

Benieuwd wat Jezus zegt?  

Lees het samen in het Evangelie! 

Mag eerst het kaarsje aan? 

 

  



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. 

           Marcus 10, 35-45  

Op een dag kwamen Jakobus en Johannes, 

de zonen van Zebedeüs, naar Jezus toe en zeiden: 

Zonen: "Meester, wij willen U vragen, iets voor ons te doen."  

Verteller:  Hij antwoordde hun: 

Jezus:  "Wat willen jullie dan, dat Ik voor jullie doe?"   

Verteller:  Zij zeiden tegen Hem: 

Zonen: "Als U in uw rijk en majesteit gekomen bent, laat dan een van ons  

aan uw rechterzijde zitten en de ander aan uw linkerzijde." 

Verteller: Maar Jezus zei tegen hen 

Jezus:  "Jullie weten niet wat je vraagt.  

Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink  

en gedoopt worden met het doopsel waarmee Ik gedoopt word? " 

Verteller:  Zij antwoordden Hem: 

Zonen: "Ja, dat kunnen wij."  

Verteller: Jezus gaf toe: 

Jezus:  "Inderdaad, de beker die Ik drink, zullen jullie drinken.  

En met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zullen jullie gedoopt worden. 

Maar het komt Mij niet toe jullie een plaats te geven aan mijn rechter- of  

linkerhand. Dat krijgen alleen degenen, voor wie dit bestemd is."  

Verteller:  Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.  

Jezus riep hen toen bij zich en zei tegen hen: 

Jezus:  "Jullie weten wat de zogenaamde heersers van de volkeren doen.  

Zij regeren met ijzeren vuist en misbruiken hun macht over hen.  

Dit mag bij jullie niet voorkomen.  

Wie onder jullie groot wil worden, moet dienaar van jullie zijn. 

En wie van jullie de eerste wil zijn, moet de slaaf van allemaal zijn. 

De Mensenzoon is toch ook niet gekomen om gediend te worden,  

maar om te dienen, en om zijn leven te geven als losgeld voor velen." 

Verteller:  Woord van de Heer. 

In gesprek  

Wie van jullie kan uitleggen wat Jezus bedoelt met de vraag: “Kunnen jullie de beker 

drinken die Ik drink, en gedoopt worden met het doopsel waarmee Ik gedoopt word?” 

Kijk nog eens naar de grote afbeelding. Hoe laat Jezus zien dat Hij een Dienaar is? 

Kan elk een voorbeeld noemen hoe je een dienaar of dienares kunt zijn? 

 



Om te bidden 
Lieve Jezus, 
Ik vind het niet altijd makkelijk om te dienen. 
Maar dat is wel wat U graag ziet. 
Help mij hierbij, dan zal het vast beter gaan. 
Wilt U ook alle mensen met een belangrijke taak bijstaan: 
Dat zij steeds hun macht gebruiken om goed voor anderen te zorgen.   

 

Om te zingen  Doen wat Jezus zegt … 

1. Mensen maken oorlog 
Kinderen lijden honger 
Of zwerven over straat 
Maar onze mooie woorden 
Zullen toch niet maken 
Dat het overgaat 

Refrein Het gaat niet om mooie praatjes 
Wie er goed is en wie slecht 
Praatjes vullen geen gaatjes 
We moeten doen wat Jezus zegt 
Doen wat Jezus zegt 

2. Zorgen voor de zwakken 
Delen met de armen 
Dienen als een knecht 
Vluchtelingen helpen 
Treurenden vertroosten 
Doen wat Jezus zegt 

3. Trouw zijn in de liefde 
Durven te vergeven 
Dienen als een knecht 
Opstaan tegen onrecht 
Hongerigen voeden 
Doen wat Jezus zegt      
   

Tip van de week 
Er gebeuren veel nare dingen in de wereld en lang niet overal is 
er vrede. Maar weet je, God luistert heel graag naar het gebed 
van kinderen. En dat zijn we allemaal, van klein tot groot.  
Nu wordt er elk jaar op 18 oktober overal op de wereld de 
rozenkrans gebeden voor eenheid en vrede.  
Doe je mee? Voor meer informatie en materiaal:  
https://acninternational.org/millionchildrenpraying/nl/  

(Dit is een speciale site via www.kerkinnood.nl ) 

 

Tekst en muziek:  Rikkert Zuiderveld  
CD ‘Ezelsoren’ - Oké4Kids  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TklnP3_RVa4 
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