
 

2 oktober 2022 
Zevenentwintigste zondag door het jaar  

 
Met geloof is alles mogelijk. 

 

Ben jij wel eens verdrietig, bang of heel blij? Voel jij je wel eens alleen en twijfel je 
over iets of dat wel zal lukken? Maak jij je wel eens zorgen?  

Je bent echt niet de enige hoor! 
Ook de leerlingen van Jezus maken zich zorgen. 

Ze denken dat ze nooit die dingen zullen kunnen doen,  
die Jezus doet en van hen verlangt. 

Daarom vragen ze Jezus of Hij hen meer Geloof wil geven,  
want dan zal het vast wel lukken.  

Benieuwd naar Jezus’ antwoord?  Lees maar. 
 
 

Staat het kaarsje al klaar om aangestoken te worden. 
Wie doet het deze keer? 

 
 
 
 
Zit je er helemaal klaar voor om met elkaar het Evangelie te lezen en met eerbied een 
kruisje te maken?   

 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 Lucas.     (Lc. 17, 5-10) 
 

Op een dag zeiden de apostelen tegen de Heer: 
Apostelen:  "Geef ons meer geloof." 
Verteller:  De Heer antwoordde: 
Jezus:  "Als jullie geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje en als jullie 

tegen die moerbeiboom zouden zeggen: 
Maak je met wortel en al los uit de grond en plant je in de zee, 
dan zou hij jullie gehoorzamen. 
Als iemand van jullie een knecht in dienst heeft als ploeger of als 
veehoeder, zal hij bij zijn thuiskomst van het land soms zeggen: 
“Kom dadelijk aan tafel en bedien je maar goed”?  
Zouden jullie niet eerder zeggen:  
“Maak mijn eten klaar, doe een doek om je middel, en bedien me, 
terwijl ik eet en drink. Daarna kun je zelf eten en drinken”?  
Moet hij de knecht soms dankbaar zijn, omdat die heeft gedaan wat hem 
is opgedragen ?  
Hetzelfde geldt ook voor jullie. 
Wanneer je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan:  
Wij zijn maar gewone knechten. 
We hebben alleen maar onze plicht gedaan." 

 

Verteller:  Woord van de Heer 
 
 

 
 
 

OM TE DOEN 
 
 
 
 
Gesprekje:  
Waarom vergelijkt Jezus het geloof met een mosterdzaadje? 
Hoe is het om iets te doen voor een ander, zonder dat jij er iets voor terugkrijgt of dat 
jij wat van die ander verwacht? 
Zijn er mensen in jouw omgeving die dat doen?  

 



 
Gebed: 
Lieve Jezus,   
dank U wel voor uw Liefde voor mij.  
Ik maak mij soms zorgen over alles wat er nu in de wereld gebeurt. 
U gaf ons uw Moeder Maria als onze Moeder. 
Zij had een groot geloof en vertrouwen. 
Help mij om net als Maria te gaan geloven. Dat ik met liefde dingen mag doen voor 
anderen. Dat ik niet bang hoef te zijn en mag vertrouwen. 
Dat ik zo de wereld een beetje mooier kan maken, wat U ook graag wilt. 
Amen. 

 
                                          Om te zingen:   

Wil je wel geloven dat het groeien gaat. 
(tekst: Hanna Lam en  muziek: Wim ter Burg) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIP VAN DE WEEK 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn; 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een 
kind. 
Als je een geloof hebt als een 
mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 
 

In het Evangelie spreekt Jezus ook over dienstbaar zijn.  
Iets doen voor een ander, zonder er iets van terug te verwachten. 
Zoals Jezus en Maria dat tijdens hun hele leven hebben gedaan.  

“Als een knecht voor zijn heer.” 

Hoe kan jij de wereld een beetje mooier maken? 
Doe deze week iedere dag iets met veel liefde voor iemand anders.  

Dat kan zijn op school, thuis, in de winkel of op straat. 
Zo verspreid je de liefde van Jezus rondom jou heen  

en ben je een voorbeeld voor anderen. 
  
 

 
 

https://youtu.be/BvMCRbT0gU8

