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Vijfde zondag van Pasen 

 

Blijf van elkaar houden 

Misschien heeft iemand wel eens tegen jou gezegd:  

‘Je kunt wel zien dat jullie familie van elkaar zijn’.  

Ze zien aan jullie uiterlijk dat je bij elkaar hoort. 

Soms kun je aan de kleding zien dat mensen bij elkaar horen. Zo dragen spelers van een 

voetbalelftal tijdens de wedstrijd allemaal hetzelfde shirt, broek en kousen.   

En als je lid bent van de scouting, draagt ieder ook eenzelfde uniform. 

Soms kun je zien dat iemand bij een bepaalde godsdienst hoort. Dan dragen ze bijvoorbeeld 

een hoofddoek, een keppeltje, of hebben een stip op hun voorhoofd. 

Maar hoe zit het met mensen die bij Jezus horen. Waaraan kun je hen herkennen? 

Daarover vertelt Jezus vandaag.  

 

 

Mag er weer een kaarsje aan.  

Misschien wel twee omdat het nog Paastijd is. 



 

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 Johannes. 

           Joh. 13, 31-33a en 34-35 

Op een dag zei Jezus tegen de leerlingen: 

Jezus:  "Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God in Hem. 

Als God verheerlijkt is, 

     zal God ook Hem verheerlijken in zichzelf,  

     ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.  

Kindertjes, Ik zal nog maar kort bij jullie zijn.  

Ik geef jullie een nieuw gebod 

     jullie moeten van elkaar houden.  

     Zoals Ik van jullie heb gehouden, 

     zo moeten ook jullie van elkaar houden.  

Hieraan zullen alle mensen kunnen merken  

     dat jullie mijn leerlingen zijn 

     als jullie van elkaar blijven houden." 

Verteller: Woord van de Heer. 

Gesprekje  

Hoe heeft Jezus aan zijn leerlingen laten zien  

dat Hij van hen houdt? 

Van wie houd jij? 

Houden van iedereen, kan dat wel? 

Hoe kun jij laten zien dat je “Van elkaar houdt, zoals Jezus”? 

   

Om te bidden 

Lieve Jezus,  

Ik ben blij met ons gezin, met mijn familie. 

Ik vind mijn vriendjes en vriendinnetjes lief. 

En ik houd van U. 

U vraagt aan mij, om net als U,  

van iedereen te houden. 

Dat vind ik best moeilijk,  

want er zijn mensen  

die nare dingen doen of zeggen. 

Help mij alstublieft in mijn doen en laten  

steeds meer op U te gaan lijken. Amen 

  



Om te zingen   

Meer en meer  

Refrein: 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer gaan lijken op Hem. 

1. In alles wat ik ben 

en alles wat ik doe 

wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 

Dus ook op elk moment 

en niet zo ‘af en toe', 

want dat maakt een heel groot verschil. 

2. Ik wil graag dat de mensen  

Jezus in mij zien 

omdat ik een getuige wil zijn. 

Al ben ik nog wat jong, 

‘nou en!’ En bovendien 

is voor Jezus niemand te klein. 

3. Toch merk Ik telkens weer  

dat ik het zelf niet kan 

daarom geeft God zijn Heilige Geest. 

Hij helpt mij meer en meer 

te leven naar Gods Plan 

zonder Hem was ik nergens geweest. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaYgT6vIYvc    

gezongen door kinderen 

of  https://www.youtube.com/watch?v=91n3PpniuCU  

gezongen door Marcel en Lydia Zimmer, de makers van het lied - met gebaren 

Tip van de week 

Schrijf de eerste letter van de naam van iemand die je niet zo aardig vindt op een stukje rood 

papier. Teken er een hartje omheen en knip dat uit. Zoek dan een kleine steen en plak het 

hartje erop. Stop het op een plekje waar je het vaak tegenkomt. Elke keer dat je het ziet,  

zeg je in jezelf: “ …, ik vind jou lief.”  

https://www.youtube.com/watch?v=qaYgT6vIYvc
https://www.youtube.com/watch?v=91n3PpniuCU

