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25e zondag door het jaar       18-19 september 2021 

–  
decanaat Poperinge 

 
 

Aperitief:  Girl on a bicycle – Ralph McTell  (1969) 

 
Fiets – Herman van Veen (1973) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oBJ-baOKKkk 

 

Hey little girl on the bicycle, wheels spin like they're riding on air. 

Hey little girl on the bicycle, wheels flash like the sun in her hair. 

And the wheels go round but the bike has stopped moving 

Trees on the river move by her. 

 

Hey little girl on the bicycle, sun blaze in her hair like a flame, 

And the river's reflecting her bicycle, and the reeds whisper her name, 

And the wheels go round but the bike has stopped moving, 

Trees on the river move by her. 

 

Hey little girl on the bicycle, dressed in white, the trees were in green. 

Sparkling cycling bicycle that moves through the trees like a dream 

And the wheels go round and the trees have stopped moving 

Suddenly she is gone. 

 

--------------------------------- 

 

Fiets  https://www.youtube.com/watch?v=9Rg52ZnxyMw 

 

Hé kleine meid op je kinderfiets, 

De zon draait steeds met je mee 

Hé kleine meid op je kinderfiets, 

De zomer glijdt langs je heen 

Met je haar in de wind  

en de zon op je wangen, 

Rijd je me zomaar voorbij, fiets 

 

Hé kleine meid op je kinderfiets, 

Je lacht en je zwaait naar een zwaan 

En de vijver weerspiegelt je witte jurk, 

En het riet fluistert je naam 

En het zonlicht speelt in de draaiende wielen, 

Schitterend strooi je het licht, fiets 

 

Hé lieve meid op je kleine fiets, 

Als een witte stip in het groen 

Slingert je blinkende kinderfiets, 

Zich dwars door het zomerseizoen 

En je rijdt maar door  

en je fiets wordt steeds kleiner, 

Plotseling ben je weer weg, fiets 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJ-baOKKkk
https://www.youtube.com/watch?v=9Rg52ZnxyMw
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Lied:  ZJ 207 Voor kleine mensen 

 
https://www.youtube.com/watch?v=l-urFyhYCm8 

 
refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 

Hij geeft hoop aan rechtelozen, 

hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 

 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 

Hij zal de machten die ons dwingen 

breken en binden, Hij zal leven, 

onvergankelijk als de zon. (refrein) 

 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 

zo zal Hij komen en in die dagen 

zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 

zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 

 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

een vloed van koren, golvende velden, 

een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein) 

 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 

zolang de zon staat aan de hemel. 

Zijn naam gaat rond over de aarde, 

een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein) 

 
 
Welkom 

 
Zijn ook wij niet vaak, zoals de apostelen, in hetzelfde bedje ziek? 

Twisten ook wij niet achter de rug van iemand anders 

wie er de grootste, de beste, de aanzienlijkste is? 

Dan kunnen we dus best even goed luisteren naar Jezus’ Woorden van vandaag: 

‘Wie de eerste wil zijn, zal dienaar van de anderen moeten zijn’. 

Ook voor ons niet altijd evident om aan anderen de voorrang te verlenen. 

 

 

Vraag om ontferming: 
 
Heer, U bent de Dienaar bij uitstek. 

Wanneer wij op dienstbare mensen neerkijken, 

Heer, ontferm U dan over ons. 

 

Christus, U bent aanwezig in elke mens, 

maar vooral in zwakken en kansarmen. 

Wanneer wij hen voorbij lopen, 

Christus, ontferm U dan over ons. 

 

Heer, U hebt ons een kind tot voorbeeld gesteld. 

Als volwassenen ontbreekt het ons vaak  

aan de spontaneïteit en de authenticiteit van een kind. 

Daarom: Heer, ontferm U dan over ons. 
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Eer aan God 

 
Eer aan God in de hoge, 

Schepper van hemel en aarde. 

Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 

Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt. 

 

Vrede op aarde onder mensen 

die handen reiken van volk tot volk 

en zich verzoenen met elkaar 

tot een wereld zonder grenzen. 

 

Mensen in wie Hij welbehagen heeft, 

om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid 

en om hun streven naar eerbied 

voor alles wat in zijn schepping leeft. 

 

Eer aan God in de hoge, 

want Hij sluit een Verbond  

met de kleinen en de zwakken 

en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven. 

 

Vrede op aarde aan alle mensen 

en zalig zij die vrede stichten, 

want zij worden kinderen van God genoemd. 

 

Moge Hij welbehagen vinden in ons, 

als volk onderweg, 

in het voetspoor van Jezus, 

onze Messias en onze Heer. Amen. 

 

Openingsgebed: 

 
God van alle mensen,  

rondtrekkend leerde uw Zoon aan zijn vrienden  

een levensstijl van eenvoud en algehele dienstbaarheid. 

Wij bidden U:  

geef dat onze levensstijl dienstbaar is aan het welzijn van de ander. 

Dit vragen wij U omwille van Jezus, onze Broeder. Amen. 

 

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid (Wijsh. 2, 12. 17-20) 

 

12  Laten wij de rechtschapene belagen, 

want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. 

Hij verwijt ons overtredingen van de Wet 

en hij beschuldigt ons ervan 

dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben. 

17  Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen 

van wat er bij zijn heengaan gebeurt. 

18  Want als de rechtvaardige een zoon van God is, 

dan zal die het voor hem opnemen 

en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. 

19  Laten wij hem maar eens op de proef stellen 

met niets ontziende folteringen, 

om zijn zachtmoedigheid te leren kennen 

en zijn geduld te toetsen. 

20  Laten wij hem veroordelen tot een vernederende dood: 

er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert.' 
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Tussenzang: Ps. 54 (53), 3-4, 5, 6 en 8 

 
refrein: Toch is het God, die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. 

 

God, sta mij bij met uw Naam, 

kom voor mij op met uw macht. 

 

Luister, o God, naar mijn bede, 

hoor wat mijn mond U zegt. 

 

Overmoedigen vallen mij aan, 

brutaal staan zij mij naar het leven, 

zonder te denken aan God. 

 

Toch is het God, die mij helpt,  

de Heer die mijn leven bewaart. 

 

Vergeld mijn bestrijders hun slechtheid, 

breng hen ten val in uw trouw. 

 

Offeren zal ik U dan van harte, 

prijzen, O Her, uw weldadige Naam. 

 

 

Tweede lezing:  Uit de brief van de apostel Jakobus   (Jac. 3, 16-4, 3) 

 

Broeders en zusters,  

16  Waar jaloezie en eerzucht heersen,  

daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan.  

17  De wijsheid van boven is vóór alles zuiver,  

maar ook vredelievend, vriendelijk,  

altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid  

en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht.  

18  De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid  

voor hen die vrede stichten. 

1  Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort?  

Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?  

2  U begeert wat u niet hebt.  

U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen.  

Dan gaat u vechten en strijden.  

U hebt niets, omdat u niet bidt.  

3  En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt,  

met de bedoeling namelijk om wat u krijgt,  

uit te geven voor uw eigen hartstochten. 

 

Tussenzang:  ZJ 758 Jij die bent 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU 

 

Refrein: Jij die bent: Ik zal er zijn voor u, 

Naam die zin is van ons leven 

wees nabij, word zichtbaar hier en nu, 

Groei in ons, kom in ons tot leven. 

 

Jij die zegt: de minsten zijn mijn broeders, 

die vanuit hun wereld tot ons spreekt, 

die ons roept te zijn elkanders hoeder: 

leer ons zien uw Licht dat open breekt. (refrein) 

https://www.youtube.com/watch?v=kptexq-zRpU
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Jij die ziet hoe mensen dood gezwegen, 

zonder waardigheid en zonder naam, 

uitgesloten, altijd alles tegen, 

Jij roept ons om aan hun kant te staan. (refrein) 

 

Jij het Woord dat in ons waar moet worden, 

wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt; 

Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, 

wij het beeld van u die leven zijt. (refrein) 

 
 

Evangelie:  (Mc. 9, 30-37) 

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 

 

30  In die tijd  trokken Jezus en zijn leerlingen door Galilea.  

Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,  

31  want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen.  

Hij zei tegen hen:  

`De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen.  

Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.'  

32  Ze begrepen dat woord niet,  

maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen.  

33  Ze kwamen in Kafarnaüm.  

Thuis vroeg Hij hun:  

`Waar hadden jullie het onderweg toch over?'  

34  Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad  

over de vraag wie de grootste was.  

35  Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun:  

`Als iemand de eerste wil zijn,  

zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.'  

36  Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden,  

sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen:  

37  `Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam,  

ontvangt Mij.  

En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij,  

maar Hem die Mij gezonden heeft.' 
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Overwegingen: 
 

De teneur van de lezingen gaat over jaloezie, wedijver, prestatiedrang en daarbij de 

vraag wie nu wel de grootste, de beste, de voornaamste is. Deze drang is van alle tijden 

en komt voor bij alle bevolkingsgroepen van welke cultuur ook. Er is de concurrentiestrijd 

op economisch vlak, in de zakenwereld, in het sociale en politieke leven. Niemand 

ontsnapt hieraan. De grootste, de belangrijkste zijn: het is zo menselijk en zo 

herkenbaar, want wellicht wil ieder van ons wel eens groot en belangrijk zijn: in onze 

relatie, in ons gezin, in ons dorp, in onze stad, in de sport, op ons werk, in de buurt, in 

de geloofsgemeenschap. Je mag opnoemen wat je wil, er zal altijd wel iemand de 

grootste willen zijn, iemand zal de leiding willen nemen en ook mogen maar anderen 

kunnen afgunstig kijken naar deze positie. en meestal is dat veel meer dan één iemand.  

Waar komt die impuls toch vandaan om steeds te willen winnen, of rijker te willen 

worden dan de anderen? In de sport komt het soms op enkele 100sten van een seconde 

aan. Dat hebben we gezien tijdens de Olympische spelen of de Paralympics. Toch is niet 

alles slecht. Concurrentie kan soms onvermoede talenten van iemand naar boven halen. 

Zo ontstaan innovaties, nieuwe initiatieven om de wereld bewoonbaarder te maken.  Er is 

weliswaar een grens waar we rekening mee moeten houden. Dat is het welzijn van de 

mens, zijn welbevinden. Dat is de gelijkwaardigheid – hoe die mens er ook uitziet of van 

welke afkomst ook- is een norm voor ons omgaan met elkaar. Niet een Wij tegenover 

Zij-denken maar een wij EN zij moet ons handelen en denken bepalen. Niet een ‘boven’ 

en ‘onder’ maar een ‘naaste’ zijn. 

Bij wie moeten we te rade gaan om mens naar Gods beeld te worden? Ik denk dat het 

kind ons op weg kan helpen. Dat zien we ook in de lezing uit het Marcus evangelie. Jezus 

zet een kind in het midden van de apostelen. Ze waren vooraf aan het discussiëren over 

hun positie in het nieuwe rijk als Jezus - zo dachten zij toch- de macht zou grijpen. Jezus 

veroordeelt hen niet maar met mildheid wil hij hen iets duidelijk maken. Met zachtheid 

zet hij een kind in hun midden. Waarvoor staat een kind?  Naast vrouwen waren kinderen 

slechts van weinig betekenis in de toenmalige samenleving. Wellicht heb je een kind al 

eens gadegeslagen op de speelplaats, thuis, in de buurt. Woorden die dan naar boven 

komen zijn: onbevangenheid, pretentieloze ontvankelijkheid, spontaneïteit en 

authenticiteit. Kinderen kijken niet naar uiterlijk om een keuze te maken wie er bij hoort 

of niet. Ze zijn spontaan in hun omgang, in hun spel.  Ze kunnen ruzie maken maar zijn 

het vlug vergeten. Ze kunnen elkaar ook troosten door elkaar vast te nemen of een kusje 

te geven op een wonde. Jezus zegt niet dat we alles moeten overnemen van een kind 

maar wel die bijzondere eigenschappen. Zijn dat niet de grondhoudingen waarvan God 

droomt dat wij ze weer zullen ontdekken? En er durven uit leven?  

Jezus doet nog iets met dat kind. Hij omarmt het. Met dat gebaar karakteriseert hij de 

relatie tussen God en de mens. Omarmen is opnemen tot bij jouw hart. Jezus zegt:  ‘Wie 

een kind ontvangt, ontvangt Mij; wie Mij ontvangt, ontvangt God; conclusie: wie een kind 

ontvangt, ontvangt God.’ Het lijkt wel de regel van drie uit onze lagere schooltijd. Het 

kind, symbool van kwetsbaarheid, van afhankelijkheid, dàt kind weerspiegelt onze God. 

God wordt omarmd in de gestalte van de zwaksten. God, die zich klein en kwetsbaar aan 

ons aanbiedt. 

Dus. De weg die de volgelingen van Jezus moeten gaan is die van een ‘dienaar’ en niet 

die van een ‘meester’, de ‘grootste’. Het is de weg van iemand die aandacht heeft voor 

wie ‘klein’ is. Jezus toont letterlijk een ‘klein kind, maar uit zijn hele leven blijkt dat ook 

al wie figuurlijk klein is zijn aandacht krijgt: zieken, armen, weduwen, wezen, mensen 

die honger hebben . Wie zijn de kleinen voor ons vandaag? Dat kunnen huisgenoten of 

buren zijn, en ook mensen die uitdrukkelijk in nood verkeren:  zieken, armen, 

vluchtelingen, mensen in welke nood ook -geestelijk of materieel. Een christen kan niet 

onverschillig blijven voor zulke mensen, want wie geen aandacht heeft voor hen, heeft 

ook geen aandacht voor Jezus, voor God. Laten we uitblinken in een liefdevolle niet 

afstandelijke dienstbaarheid en dus niet om gezien te zijn maar om Gods liefde 

onbevangen door te geven.  Dus zullen ook de tekenen van die bescheiden 

dienstbaarheid moeten te vinden zijn bij ons, gelovigen, in onze leefkring, in onze 

christelijke organisaties, in onze kerkgemeenschap. En die zijn er inderdaad ook heel 

duidelijk. De Kerk zou allang niet meer bestaan indien niet de dagelijkse, trouwe 

dienstbaarheid voor anderen haar drijfkracht was en is tot op vandaag. Het zou wellicht 
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deugd doen als wij wat minder aandacht zouden schenken aan de onenigheden die ons 

scheiden om meer bewust te worden van die eenvoudige dienstbaarheid die ons binnen 

onze Kerkgemeenschap samenhoudt en draagt. Spiegel je aan een kind: in alles 

afhankelijk, in alles ontvankelijk en beleef je leven als een dagelijks geschenk. Amen 

 

(Ann Vanraes) 

--------------------------------- 

 

Nog altijd hebben mensen ruzie over de vraag 

wie de eerste is, 

wie de belangrijkste. 

Ik wil de grootste zijn... 

En nog altijd klinkt het Jezuswoord: 

als je de eerste wil zijn, 

als je echt belangrijk wil zijn, 

dan moet je dienaar worden 

en de andere laten voorgaan. 

Spiegel je aan een kind: 

in alles afhankelijk, 

in alles ontvankelijk 

en beleef je leven als een dagelijks geschenk. 

Zo moet je zijn 

om de toekomst van God te kunnen ervaren. 

De toekomst van God 

dat is de wereld op zijn kop. 

Daarom klinkt dit Jezuswoord 

zo vaak 

in dovemansoren. 

  (Ward Vanoverbeke) 

 

------------------------------- 

 
Jezus feliciteert allen  

die met lege en open  handen bidden, 

die bedding zijn voor bovenaardse stromen, 

die vergiffenis willen ontvangen  

om hun zonden  

en mild zijn voor anderen, 

die geloven in het Rijk Gods  

en zich inspannen om erin te komen, 

die eenvoudig zijn  

als een kind en zuiver van hart zijn, 

die van God verwachten  

zoals een kind  

van zijn moeder en vader verwacht,  

die vrede brengen in een wereld  

met zoveel ontevredenheid, 

die durven getuigen van hun eenheid met Hem, 

met het risico uitgelachen, bespot  

en verweten te worden, 

die ronduit spreken over Jezus  

en geloven in het loon hierboven. 
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Woorden van geloof: 
 

Ik geloof dat God ons heeft geschapen 

naar zijn beeld en gelijkenis 

en dat daarom elke mens recht heeft 

op een menswaardig bestaan. 

 

Ik geloof in Jezus, 

die, gestorven en verrezen, in ons leeft 

en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens. 

 

Ik geloof in de Geest 

die het vuur in ons aanwakkert 

tot volgehouden inzet 

voor vrede en gerechtigheid. 

 

Ik geloof dat de schepping, 

niet eindigde op de zevende dag, 

maar dat zij ook in onze handen is gelegd;  

dat alles wat gebeurt ons aangaat, 

en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen. 

 

Voorbeden:  
 

Bidden we voor wie zwak en weerloos is. 

Dat hun kwetsbaarheid geëerbiedigd mag worden 

en dat zij de eersten zouden zijn  

naar wie onze bekommernis mag uitgaan,  

zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.  

Laten wij bidden… 

 

Bidden we om profeten in deze tijd, 

die, in het spoor van Jezus, 

ons blijven attent maken  

op de onderdrukten en de zwakken 

door hun levensverhaal te verwoorden  

en het zichtbaar te maken. 

Laten wij bidden… 

 

Bidden we voor allen die leven volgens het ‘recht van de sterksten’, 

mensen die enkel oog hebben voor hun eigen rechten en voordelen. 

Dat zij tot bezinning komen en gewaarworden 

dat dienstbaar zijn aan anderen 

ten diepste gelukkig kan maken. 

Laten wij bidden… 

 

Lied: Wek mijn zachtheid weer – Huub Oosterhuis 
 
-> Trijntje Oosterhuis: https://www.youtube.com/watch?v=5MS-wfQFQBg 

-> https://www.franciscaansebeweging.nl/blog/2018/07/16/wek-mijn-zachtheid-weer 

 
Wek mijn zachtheid weer 

Geef mij terug 

De ogen van een kind 

 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw 

En het licht niet haat 

https://www.youtube.com/watch?v=5MS-wfQFQBg
https://www.franciscaansebeweging.nl/blog/2018/07/16/wek-mijn-zachtheid-weer
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Gebed over de gaven 
 

Dit brood en deze wijn, God, 

staan symbool voor onze bereidheid  

om uw verlangen naar vrede en vreugde  

handen en voeten te geven in onze wereld. 

Maak ons tot mensen  

die hun eigen pretentie op zak steken  

om wie klein zijn te kunnen bemoedigen  

en op te tillen, zoals het ons geleerd werd  

door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Groot Dankgebed    
 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen delen 

om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 

voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die kunnen luisteren  

naar het leed van anderen,  

die wonden genezen door de pijn te helpen dragen; 

voor mensen die kunnen troosten. 

 

Wij danken U, God,  

voor mensen die rust en stilte brengen, 

die oog hebben voor kleine dingen, 

die zich verheugen in de grootheid van anderen. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 

die lijden omwille van het onrecht 

dat anderen wordt aangedaan. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 

die eerbied hebben voor het leven, 

die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 

die oprecht zijn in hun woorden, 

die trouw blijven aan hun vrienden. 

 

Wij danken U, God, 

voor mensen die zich spiegelen 

aan de levenswijze van Jezus. 

Met hen getuigen en loven wij U, God: Heilig, … 

 

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 

dan op weg te zijn naar U. 

 

Ons zoeken naar U  

maakt ons tot een volk onderweg. 

Mensen die verdwalen worden toegesproken 

door Jezus, uw Zoon,   

die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
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En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, 

Heer, roep ons dan weer op. 

 

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat 

gaf Hij hun een heilig teken: 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Wij bidden U, Heer God, 

stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 

dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 

paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 

dat wij het leven leefbaar maken  

en het puin ruimen van ons egoïsme. 

 

Doe onder ons profeten opstaan 

die het vuur van uw goedheid brandend houden, 

die uw licht laten stralen,  

ook in donkere momenten van ons leven. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 

die ons doet leven dankzij uw Geest, 

hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Onze Vader  
 

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.” 

Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,  

die ook voor ons een Vader wil zijn: 

 Onze Vader,… 

 

Vergeef ons, God,  

wanneer we er niet in slagen  

dit gebed daadwerkelijk te beleven. 

Moedig ons aan,  

houd ons hart brandend voor U en door U,  

zodat wij hoopvol blijven uitzien  

naar Jezus, Messias, uw Zoon. 

 Want van U is het Koninkrijk... 

 

Vredeswens 
 

Heer Jezus,  

uw ontwapenend Woord  

bevrijdt ons van onze hang naar macht. 

Stimuleer ons tot kleine gebaren van vrede  

en help ons mee te bouwen aan die nieuwe wereld  

waarvoor Gij uw leven hebt gegeven. 

 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 
Lam Gods  
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Communielied: ZJ 590 De eersten zijn de laatsten 
 
https://www.youtube.com/watch?v=svywQTzib18 

 

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop. 

 

God moge ons behoeden, wij zien elkander aan, 

de broeder kent de broeder als een die voor moet gaan. 

 

Zo staat het voorgeschreven, zo is het steeds voorzegd, 

wie achter is gebleven krijgt eerstgeboorterecht. 

 

Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door, 

wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor. 

 

Veracht dan niet de kleinen en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen die laatgeboren zijn. 

 

 

Slotgebed: 
 

U, God, die harmonie en vrede bent, 

U die recht doet aan de rechtelozen 

en kleinen en zwakken liefdevol omarmt,  

ga met ons mee op weg.  

Zorg dat wij de goede richting blijven uitgaan,  

maak uw Geest van dienstbaarheid vaardig in ons,  

ons aangereikt in woord en daad  

door Jezus, uw Zoon en onze Levensgezel. Amen. 

 

Zegen en zending  
 

 
Dessertje:  Litanie voor kinderen 

 

Voor hun lachende gezichten, 

voor hun verborgen droefheid, 

voor hun spontane gebaren, 

voor hun ongekende kracht, 

open onze ogen, Heer. 

 

Voor hun open ogen, 

voor hun vlugge voeten, 

voor hun tekeningen, 

danken wij U, Heer. 

 

Als zij ons verwelkte veldbloemen geven, 

als zij naar ons toekomen, 

als zij ons de waarheid vragen, 

open dan ons hart, Heer. 

 

Maar als zij onhebbelijk zijn,  

als zij trager of sneller zijn, 

als zij lawaaierig zijn, 

leer ons dan geduld, Heer. 

https://www.youtube.com/watch?v=svywQTzib18

