
Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. 

 
Bezinning 

 
Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister. 
De wereld komt op je af.  
Loop eens langs de oever van het leven. 
 
Mensen, - grote, kleine—zij roepen, 
zij hebben je nodig. Het is een kind dat roept om de zorg van 
een vader en een moeder. 
Het is de patiënt die vraagt om troost in zijn lijden, 
het is de leerling die om uitleg vraagt, 
het is de kerkganger die verdieping wil, 
het is de eenzame die erbij wil horen, 
het is de opgejaagde die tot rust wil komen, 
het is de mens die uit de sleur wil, 
het is de stomme die door jou wil spreken 
en de lamme die wil dat jij voor hem loopt. 
 
Er is iemand die roept om mij, om jou, 
die ons oproept, die beroep op ons doet, ons aanzet tot zegen. 
Er is een mens die je roept. Het is God die ons roept: 
het komt er nu alleen op aan dat we Hem horen. 

 
Gebed 

 
God en Vader, 
We danken u omdat U telkens opnieuw naar ons toekomt  
met uw woord van goedheid en trouw, dank omdat er telkens 
weer mensen zijn die geloven in uw Zoon Jezus 
en durven ingaan op zijn woord.  
Geef ons uw kracht dat wij de vreugde van ons geloof 
steeds meer ontdekken en deze vreugde ook delen met anderen. 
We vragen het door Christus, uw zoon en onze Heer. Amen 
 

 
2de zondag door het jaar 

 
Kruisteken 

 
We zijn de eerste zondag na de kersttijd.  
In de naam van  de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Inleiding 
 
Vandaag lezen we in de lezingen het roepingsverhaal van de 
kleine Samuel en de twee vissers Simon en Andreas.  
 
De leerlingen van Johannes ontmoeten Jezus, ze worden door 
Hem aangesproken en ze volgen Hem omdat ze verlangen  
Hem en zijn Boodschap beter te leren kennen.  
 
Ook tot ieder van ons zegt Jezus vandaag: kom en volg mij.  
Elke christen is geroepen om te groeien in geloof, in de  
navolging van Jezus en om de vreugde van dit geloof door te  
geven aan anderen.  

 
Openingsgebed 

 
God, onze Vader,  
U nodigt ons uit, om naar Uw woord te luisteren  
en Uw Zoon Jezus te volgen.  
Open ons hart voor uw woord 
dat wij uw uitnodiging horen en er met vertrouwen op ingaan.  
Laat ons die echte vreugde ontdekken en ons geloof ook delen 
in onze ontmoetingen met medemensen.  
We vragen het u door Christus, uw zoon  
en onze broeder. Amen  
 



1ste lezing 
 
1 Samuel 3, 3b-10.19 

 
In die dagen hielp de jonge Samuël, 
onder toezicht van priester Eli, 
bij de eredienst in het heiligdom van Silo . 
In die tijd werd het woord van de Heer zelden gehoord 
en kwam een visioen niet dikwijls voor . 
Eens lag Eli in zijn kamer te slapen, 
terwijl Samuël sliep in het heiligdom van de Heer, 
waar de ark van God stond . 
De lamp die ’s nachts voor God brandde 
was nog niet gedoofd . 
Toen riep de Heer : “Samuël ! “ 
En Samuël antwoordde : “Hier ben ik .” 
Hij liep snel naar Eli toe en zei : 
“Hier ben ik .U hebt me toch geroepen . “ 
Maar Eli antwoordde : 
“Ik heb u niet geroepen .Ga maar weer slapen .” 
En hij ging heen . 
De Heer riep opnieuw : “Samuël ! ” 
Samuël stond op, ging naar Eli en zei : 
“Hier ben ik . U hebt me toch geroepen .” 
Eli antwoordde : “Ik heb niet geroepen, mijn jongen . 
Ga maar weer slapen . “ 
Samuël kende de Heer nog niet, 
want deze had zich nog nooit aan hem geopenbaard . 
En weer riep de Heer Samuël, nu voor de derde maal . 
Samuël stond op, ging naar Eli toe en zei : 
“Hier ben ik .U hebt me toch geroepen . “ 
Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep 
en hij zei tot Samuël : 
“Ga slapen en als je geroepen wordt, zeg dan : 
Spreek, Heer, uw dienaar luistert . “ 
Samuël ging weer op zijn gewone plaats liggen . 
Toen kwam de Heer naast hem staan 
en riep hem evenals de vorige keren : 
“Samuël , Samuël ! “ 
Samuël antwoordde : “Spreek, uw dienaar luistert . “ 
En het woord van de Heer kwam over hem . 
Samuël groeide op en de Heer was met hem . 
De Heer liet al zijn woorden in vervulling gaan  
 

Evangelie 
 

Johannes 1, 35-42 
 
In die tijd stond Johannes de Doper aan de Jordaan 
met twee van zijn leerlingen . 
Hij zag Jezus voorbij gaan en zei : “Zie, daar is het Lam Gods ! “ 
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus 
achterna . 
Jezus keerde zich om  en zag dat zij Hem volgden . 
Hij vroeg hun : “Wat verlangt gij ? “ 
Zij zeiden : “ Rabbi – Meester – waar verblijft Gij ? “ 
Hij zei hun : “Kom mee . Ik zal het u laten zien . “ 
Zij gingen mee en zagen waar hij thuis was, 
en ze bleven die dag bij Hem . 
Dit gebeurde omstreeks vier uur in de namiddag. 
Eén van de twee die met Jezus meegingen, was Andreas, 
de broer van Simon Petrus . 
Het eerste wat hij deed was zijn broer Simon opzoeken . 
Hij zei tot hem : “Wij hebben de Messias gevonden. “ 
Messias is het Hebreeuwse woord voor Christus 
en betekent ‘ gezalfde ‘ . 
Daarop bracht Andreas hem bij Jezus. Jezus keek hem aan en 
zei : “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes . 
Gij zult Kefas genoemd worden .”  Kefas is hetzelfde als Petrus 
en betekent  ‘ rots ‘. 
 

Voorbeden 
 
Uit liefde voor ons is God in Jezus mens geworden  
en hij nodigt ons uit om leerlingen te worden van zijn Zoon.  
Daarom mogen we met vertrouwen tot Hem bidden  
voor alles wat ons ter harte gaat: 
 
Voor alle christenen en voor onszelf.  
Dat we leren luisteren naar Gods woord en geboeid worden door 
Jezus die ons uitnodigt om hem te leren kennen en te volgen. 
Dat we ingaan op Gods vraag om Zijn liefde  tot leven te  
brengen in onze omgeving en onze samenleving.  
Laten wij bidden. 
 
Voor onze persoonlijke intenties  
Laten wij bidden. 
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