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Pastoraal: Blijf niet stilstaan! 
 

Aanbod voor een pv 

 

Lees de evangelietekst: Lc. 16,19-31     Even laten reflecteren? 

Voor meer duiding: zie suggesties voor een homilie. 

 

Gebed 

 

God,  

Gij helpt ons om ons leven te leven.  

In de Lazarussen aan de poort van ons bestaan  

laat Gij ons zien hoe en waar wij kunnen kiezen  

voor een samen leven dat gebaseerd is  

op liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.  

Daarvoor moeten wij verder kijken  

dan onze eigen rijkdom.  

Gij hebt Jezus uit de dood opgewekt  

om ons met de voorbeelden uit zijn leven  

te tonen hoe dat kan.  

Zijn nabijheid geeft ons ook de kracht  

om zo te leven.  

Help ons, wijs ons de weg  

en overtuig ons om uw koninkrijk  

tastbaar te maken in onze wereld.  

Amen.         Luc Maes 

 

 

Aanbod voor een viering 

 

Is er een groep die als verwelkoming de tableau vivant uitbeeldt? 

Hang je de collages op? Zorg ervoor dat de thema-affiche ophangt. 

Heeft iedereen zijn gebedslint mee? 

Span je lange draden doorheen de ruimte? Daar hangen we straks ons gebedslint aan. 

 

Alternatieven voor liederen tijdens de viering: 

- Het campagnelied 

- L’ épilepsie n’est pas une folie 

 

Welkom 

 

We hebben tijdens de Zuidactie nieuwe mensen leren kennen: Wivine, Fidèle, Elias, Ramon, Stanislas, Lavie, 

Sandra. (Foto’s tonen of projecteren?) Ze hebben allemaal iets gemeen: het zijn kinderen, mensen, bij wie de 

tijd soms heel kort, soms voor langere tijd stilstaat. Ze hebben epilepsie. 

Weet je wat het betekent, heel even stilstaan? Zomaar even weg van de wereld? 
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Je weet wel: soms wordt aan mensen om één minuut stilte gevraagd. Dat doet men om iemand te gedenken, 

om zijn steun en troost te tonen op momenten van groot verdriet. Of om een herinnering levendig te houden.  

Denk maar aan de aanslagen van Parijs of Brussel of Nice en elders in de wereld, wat verder van ons bed maar 

daarom niet minder reëel. 

Soms houden tienduizenden mensen terzelfder tijd één minuut stilte. Dat kan heel indrukwekkend zijn.  

Willen we dit ook even doen? Ik geef even de tijd om na te denken waarvoor we het stil willen maken. Geef 

maar enkele ideeën … (Voor de kinderen waarmee we kennismaakten tijdens de Zuidactie? Voor een speciale 

gebeurtenis uit het schooljaar? Voor iets wat ons allemaal aangreep? Voor de betekenis die we geven aan ons 

gebedslint?) 

 

De minuut zachtjes laten overgaan in een zacht muzikaal moment als afsluiter? 

 

Wat Lavie, Wivine, Ramon en de andere kinderen niet gemeen hebben, is hoe ze behandeld worden. En hoe 

hun omgeving voor hen zorgt. En hoeveel kansen ze krijgen om genezen te worden. 

Of wij daar iets kunnen aan doen, kan je je afvragen. Tuurlijk wel; dat hebben we al getoond tijdens deze 

Zuidactie. En daar willen we vandaag tijdens deze viering nog meer de nadruk op leggen. 

 

Kruisteken 

 

En zoals steeds beginnen we dit samenzijn met een kruisteken, een bijzonder teken voor elke christen mens. 

Het is een teken van verbondenheid tussen God en de mensen en van verbondenheid tussen alle mensen. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Even stilstaan 

 

We hebben mooie linten mee. Kleurrijk, allemaal verschillende kleuren. Zoals mensen ook  

van elkaar verschillen. Ook al vind je de ene wat mooier, wat liever, je kunt toch proberen  

om van alle kleuren genieten. Soms lukt dat niet. 

 

Bij elke schuldbede knippen we een lint door. We hangen de stukken op aan de thema-affiche. 

 

- Kijk jij wel eens om als iemand verdriet heeft, als iemand verlangt naar een warm gebaar? Of blijf je 

feestvieren zoals de mensen op het schilderij van Willy Fries? Omdat we een stille wenk wel eens 

negeren, daarom maken we het nu stil in ons hart. 

- Kijk jij wel eens om als iemand je roept? Vraag je je af wat er met andere mensen gebeurt of loop je 

gewoon door? Omdat we het soms vertikken om iemand te helpen, daarom maken we het nu stil in 

ons hart. 

- Kijk jij wel eens om als je hoort en ziet hoe mensen als Wivine, Lavie en zovele andere moeten 

geholpen worden? Als ze uitkijken naar genezing? Omdat we ons wel eens afsluiten van ellende 

dichtbij of elders in de wereld, daarom maken we het nu stil in ons hart. 

- Kijk jij wel eens om als vlak voor jou iemand valt en weent van de pijn? Omdat we niet steeds de 

tranen van iemand anders zien, daarom maken we het nu stil in ons hart. 

 

Lied bij schuldbeden: Telkens weer (Uit: Ik wil leven, Averbode) MP-3 eerder bedeeld. 

 

Telkens weer, telkens weer 

Wil ik jou vergeven, zegt de Heer! 

Zoveel keer, zoveel keer 

Wil ik ook vergeven, telkens weer! 
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Dag Jezus, 

Leer me zien met jouw ogen. 

Leer me zien als iemand nood heeft, 

als iemand hunkert naar een warm gebaar, 

een vriendelijk woord, 

een helpende hand. Amen. 

 

Lied 

 

Stiltelied (zie aanbod begin schooljaar). 

 

 

Openingsgebed 

 

Jezus leerde ons om te houden van alle mensen. 

Jezus houdt van ons, elk van ons in het bijzonder. 

Wij willen graag op weg gaan om op Jezus te gelijken, 

door op een goede manier van onszelf te houden en van alle mensen om ons heen. 

 

Eerste lezing  

Een glas melk 

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 169)  

Faisel Ahmed was een arme jongen.  

Elke dag verkocht hij spulletjes langs de deuren  

om zijn schoolgeld te kunnen betalen.  

Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak.  

Hij had zo’n grote honger  

dat hij besloot om bij de volgende deur eten te vragen.  

Maar toen hij aanbelde, vroeg hij gewoon een glas water.  

De vrouw die opendeed vond dat hij er zo hongerig uitzag,  

dat ze hem een groot glas melk gaf.  

Toen hij het uitgedronken had vroeg hij: ‘Hoeveel ben ik u schuldig?’  

De vrouw zei: ‘Helemaal niks,  

ik heb dat graag voor jou gedaan.’  

De jongen bedankte haar.  

Toen hij het huis verliet, voelde hij zich veel sterker ...  

Jaren later werd de vrouw ziek.  

De dokters stuurden haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis.  

Dokter Faisel Ahmed werd opgeroepen.  

Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam,  

ging hij naar haar kamer  

en herkende haar meteen.  
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Hij gaf haar een speciale behandeling  

en deed alles om haar leven te redden.  

Na een lange zware strijd werd de vrouw beter.  

Dokter Ahmed vroeg aan het ziekenhuis  

of hij onder de rekening iets mocht opschrijven.  

Toen de vrouw de rekening kreeg,  

- ze was er zeker van dat ze heel veel zou moeten betalen –  

las ze onder de rekening de woorden:  

‘Rekening volledig betaald met een glas melk.  

Ondertekend, Dr. Faisel Ahmed.’  

Lied        Wat moet ik voor anderen doen? 

 

Wat moet ik voor anderen doen? 

Alles wat je wilt. Alles wat je wilt. 

Wat moet ik voor anderen doen? 

Alles wat je wilt dat zij jou doen. 

Alles wat je wilt. Alles wat je wilt. 

Alles wat je wilt dat zij jou doen. 

Alles wat je wilt. Alles wat je wilt. 

Doe dat ook voor hen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HYg5tRjZk0c 

 

Inleiding tot het evangelie  

 

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je iets of zelfs veel te kort komt?  

Sta dan even stil bij wat andere mensen overkomt. Ben je wel echt zo’n kneusje?  

Of mis je enkel dingen die je lang niet echt nodig hebt? 

Aan jezelf om te oordelen. Of wacht je even tot je hoort wat Jezus ons vandaag in het evangelie vertelt? We 

luisteren naar een heel oud verhaal, een verhaal dat Jezus ook aan de mensen van zijn tijd vertelde. Het gaat 

over een rijke man en een arme man, Lazarus. 

 

Evangelie 

 

Priester: De Heer zal bij U zijn. 

Allen: De Heer zal u bewaren. 

Priester: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 

We maken drie kruisjes:  één op het voorhoofd, één op de mond en één op het hart. 

 

We hebben vandaag ook weer bijzondere aandacht voor onze kruisjes. We maken het stil in onszelf, misschien 

sluit je even je ogen. Het betekent dat we Gods boodschap willen bewaren in ons hart, zijn boodschap willen 

koesteren. Het betekent ook dat we houden van God en van de mensen. 

 

We doen het samen. De priester, de leerkracht zegt voor: 

 Voorhoofd:  Jezus, ik geloof in U. 

 Mond:   Jezus, ik durf spreken over U. 

 Hart:   Jezus, ik hou van U. 

http://www.youtube.com/watch?v=HYg5tRjZk0c
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Lezing 

 

Jezus vertelde: 

Er was eens een rijke man. Hij droeg de mooiste en duurste kleren en hij vierde elke dag feest.   

Er was ook een arme man, met allemaal vieze wonden op zijn lichaam. Die man heette Lazarus.  

Lazarus lag voor de deur van de rijke man. Zo hoopte hij wat restjes eten te krijgen. Maar hij kreeg niets. Er 

kwamen alleen honden, die aan zijn wonden likten.  

Op een dag ging Lazarus dood. Engelen namen hem mee en brachten hem bij Abraham. Lazarus mocht naast 

Abraham zitten.  

Ook de rijke man ging dood en werd begraven.  

Hij kwam in de hel en had heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham zitten, en daarnaast zat Lazarus.  

De rijke man riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij! Ik heb zoveel pijn in dit vuur! Stuur Lazarus naar 

me toe. Laat hem met zijn vinger een druppeltje water op mijn tong leggen.” 

Maar Abraham zei: “Mijn zoon, jij hebt het toch goed gehad tijdens je leven, terwijl Lazarus het slecht had? Nu 

wordt hij getroost, maar jij moet pijn lijden. Bovendien is er een diepe afgrond tussen ons. Daardoor kunnen 

wij niet bij jullie komen , en jullie kunnen niet bij ons komen.”  

Maar Abraham zei: “Je broers hebben de wet van Mozes en de boeken van de profeten. Laten ze daar maar 

naar luisteren!”  

Toen zei de rijke man: “Maar daar luisteren ze niet naar! Ze zullen hun leven pas veranderen als er een dode 

naar hen toekomt. “  

Maar Abraham zei: “Je zegt dat je broers niet luisteren naar Mozes en de profeten. Dan zullen ze ook niet 

luisteren naar iemand die opstaat uit de dood.” 

 

Lc. 16,19-31 

Uit: ‘Bijbel in gewone taal’, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, ISBN 9 789089 120403 

 

Ideeën voor een homilie 

 

God helpt ons. Dat mogen we geloven. Alleen is de vraag: waar laat die helpende God zich vinden?  

Lazarus ligt voor de poort van een rijk man. Alleen honden hebben aandacht voor hem. De rijke ziet hem niet of 

wil hem niet zien.  

Als beiden gestorven zijn, in het dodenrijk, ziet de rijke man Lazarus wel. Lazarus zit aan de zijde van Abraham. 

Nu heeft de rijke ineens wel interesse voor Lazarus: om met enkele druppels water zijn tong te komen 

verkoelen en om zijn vijf broers te gaan waarschuwen. De rijke vraagt dat wel niet aan Lazarus zelf, maar aan 

Abraham. Die lijkt hem veel belangrijker. Lazarus wordt als een knecht beschouwd. De rijke heeft het nog 

steeds niet geleerd.  

Het dodenrijk in de parabel is een beeld van hoe de wereld er uitziet. Het is een dubbel wereldbeeld.  

De rijke, die geen aandacht heeft voor een bedelaar, behalve als hij hem in zijn eigen belang kan inschakelen, 

maakt van de wereld een oord van martelingen.  

Engelen dragen Lazarus tot bij Abraham, en die koestert hem aan zijn hart. Die houding van Abraham 

beantwoordt aan wat Jezus bedoelde met het koninkrijk van de hemel. Een zalige wereld.  

De rijke man en Abraham gaan elk op een eigen manier om met Lazarus en creëren zo die twee verschillende 

werelden. Tussen beide ligt er een wijde kloof.  

Zo gebeurt het nog altijd in onze tijd.  

Er zijn mensen die alleen maar denken aan en leven voor hun eigen belang, eigen rijkdom, eigen prestige. Ze 

zien de Lazarussen van vandaag niet liggen aan de poort van hun rijkdom, denken we maar aan de mensen met 

epilepsie in Afrika. Ze schrikken er niet voor terug om anderen te ‘gebruiken’ om eigen doelen te bereiken. Ze 

beseffen doorgaans niet hoeveel vernedering, pijn en verdriet zij anderen aandoen. Ze maken van de wereld 

een oord vol martelingen.  
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En er zijn gelukkig ook engelen van mensen, die zich het lot van de Lazarussen van vandaag aantrekken. Ze 

zetten zich in om hen hulp en vertroosting te brengen. Ze beseffen dat ze enkel in dit leven de kans hebben om 

‘medemens’ te zijn. Zo komt het koninkrijk van de hemel tastbaar nabij.  

De sleutel om dit verhaal te lezen is de naam ‘Lazarus’. Die heeft een bijzondere betekenis: ‘God helpt, God is 

barmhartig’. In de naam Lazarus ligt de uitnodiging voor de rijke om te handelen zoals God dat van ons 

verlangt. Inderdaad, God helpt ons om echt samen te leven en zo zijn koninkrijk tastbaar te maken in onze 

wereld. In en door de Lazarussen van vandaag helpt Hij ons om te zien waar en hoe wij liefde, barmhartigheid 

en gerechtigheid kunnen beleven.  

God toont ons ook hoe dat kan gebeuren: we hebben ‘Mozes en de profeten’ de verhalen en teksten in de 

Bijbel. Er is zelfs iemand die van de doden naar ons toe komt, Jezus zelf. Zijn verhaal, dat we lezen in het 

evangelie, is een gebruiksaanwijzing voor ons samen leven in het koninkrijk van de hemel.  

Laten wij ons door Hem overtuigen? 

      Met dank aan Luc Maes 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Priester: we zeggen samen waarin we rotsvast geloven.  

 

Ik geloof in God, de Vader 

die alles gemaakt heeft. 

Ik geloof in Jezus 

die ons leert delen. 

Ik geloof in de Geest 

die bij ons is en ons helpt. 

Ik geloof in mensen 

die willen leven zoals Jezus. 

Ik geloof dat delen wonderen doet 

en dat we zo gelukkig kunnen leven. 

 

Een mooi alternatief:  

Wij geloven in God, die we Vader mogen noemen, 

bron van alle licht en leven. 

Wij geloven dat het licht van Jezus, bestemd is voor alle mensen, 

en alle plaatsen van deze wereld. 

Wij geloven in het licht van zijn Geest. 

Wij zijn er zeker van, 

dat Gods Geest ons in deze tijden nabij wil zijn. 

Wij geloven dat in ieder van ons licht is, 

en dat wij de kracht hebben 

het te laten schijnen voor alle mensen. Amen.  

Voorbeden 

 

Daarnet hebben we het stil gemaakt. Letterlijk stil, ook figuurlijk stil in ons hart.  

Het mooie lint kan breken, de kleuren kunnen verbleken.  

 

Maar we geloven in een God die ons wil helpen om onze wereld beter te maken. Hij wil dat doen door onze 

handen, ogen, oren, … Dan knopen we de stukken van ons lint weer aan elkaar – we laten je niet los, we laten 

je niet vallen, ik wil voor jou zorgen. 
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Na elke voorbede knopen we een lint met een mooie lus weer vast. 

 

- Wij bidden voor mensen die leven in verre landen en ziek zijn. Dat ze de nodige medische verzorging 

krijgen en goed geholpen mogen worden. Wij bidden U, verhoor ons. 

- Wij bidden voor mensen die klaar staan om te helpen, die zich willen inzetten voor mensen die door 

anderen weggestoten worden. Wij bidden U, verhoor ons. 

- Wij bidden voor kinderen en volwassenen die epilepsie hebben. Dat zij niet alleen genezen kunnen 

worden maar ook dat zij op begrip en steun mogen rekenen van nabije vrienden. Wij bidden U, 

verhoor ons. 

- Wij bidden voor onszelf, dat we een goed gevoel mogen hebben bij wat we vrijwillig voor anderen 

doen. En dat dit aanstekelijk mag werken tot nog meer. Wij bidden U, verhoor ons. 

- Wij bidden voor een eerlijke wereld waar de rijke wel omziet naar Lazarus. Wij bidden U, verhoor ons. 

Voorganger: 

Niemand heeft niets om te geven, niemand heeft lege handen. Denk aan het verhaal uit de eerste lezing. Eén 

glas melk betekende zoveel voor Faisel Ahmed. En hij schonk het duizendvoudig terug. We zegden het al met 

Kerstmis: een zoen, een knipoog, een blik achterom, een schouderklopje, helemaal gratis, maar toch zo 

kostbaar. Laten we ons vanuit ons geloof blijvend aangesproken weten om dat ook enthousiast verder te 

blijven doen. 

Offerande 

 

De gaven worden aangebracht. Leerlingen kunnen aankondigen wat aangebracht wordt. 

 

- We brengen brood aan, brood dat symbool staat voor wat we elke dag echt nodig hebben. 

- We brengen wijn aan. Wijn die een teken mag zijn van wat kleur geeft voor alle mensen. 

- We brengen water aan. Water dat mag reinigen en teken mag zijn van nieuw leven. 

- We brengen een licht aan. Licht dat teken mag zijn van Jezus, licht voor alle mensen. 

- We brengen bloemen aan. Bloemen die een teken mogen zijn van kleur en feest en schoonheid.  

- We brengen een gebedsvlag aan. Teken van wat diep in ons hart leeft en wat we willen koesteren.  

- We brengen een foto aan van Wivine, Stanislas, Ramon, Fidèle, Sandra, Elias en Lavie. Teken van onze 

verbondenheid met hen.  

 

Offerandelied 

 

Samuël, liedjes voor godsdienstles en catechese, Averbode. 

blz. 13 : Als je het brood breekt.   

 

Gezongen: 

http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Lied_7_Als_je_het_brood_breekt.mp

3.MP3 

 

Instrumentaal: 

http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Instrumentaal_7_Als_je_het_brood_

breekt.mp3.MP3 

 

http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Lied_7_Als_je_het_brood_breekt.mp3.MP3
http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Lied_7_Als_je_het_brood_breekt.mp3.MP3
http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Instrumentaal_7_Als_je_het_brood_breekt.mp3.MP3
http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/1324/documenten/Instrumentaal_7_Als_je_het_brood_breekt.mp3.MP3
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Gebed over de gaven 

 

Goede God,  

die ons vandaag het dagelijks brood en de wijn bezorgt 

die vreugde brengen.  

Leer ons denken aan de mensen, die honger hebben. 

Leer ons goede mensen te zijn,  

die graag iets afstaan van onze overvloed. 

Pas dan zijn wij echte volgelingen van Jezus, onze Heer.  

Dit vragen wij U voor vandaag en morgen  

en elke dag opnieuw. 

Amen. 

 

Eucharistisch hooggebed 

 

Priester: De Heer zal bij u zijn. 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 

Priester: Verheft uw hart. 

Allen:  We zijn met ons hart bij de Heer. 

Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Allen:       Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Priester:  

Wij danken U, God: alle leven komt uit Uw hand; 

Gij hebt ons leven gegeven en Gij ziet ons graag gelukkig. 

Daarom hebt Gij Jezus uit de dood gered; als eerste van ons allen hebt Gij Hem nieuw leven geschonken. 

Zo hebt Gij ook aan ons beloofd: een leven zonder einde, zonder pijn en tranen. 

Zo hebt Gij ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. 

Blij danken wij U hiervoor met mensen die in U geloven 

en met alle heiligen en engelen zeggen wij U toe:  

 

Allen: 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

De God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid, 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Priester: 

Goede Vader, heel bijzonder danken wij U voor Uw zoon Jezus. 

Hij heeft ons verteld dat Gij voor ons zorgt. 

Hij was de goede vriend van alle mensen. 

Hij wilde dat alle mensen goede vrienden van elkaar zouden zijn. 

Daarom is Jezus samen met zijn apostelen aan tafel gegaan. 

Hij heeft met hen gegeten en zich helemaal aan U gegeven, goede Vader. 

Hij heeft het brood gebroken en het uitgedeeld met de woorden: 

 Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

Hij liet ook de beker rondgaan en sprak: 

 Neemt en drinkt, dit is mijn bloed, teken van het nieuwe verbond. 
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 Blijft dit doen om altijd aan Mij te denken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 

 

Allen: 

Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden totdat Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

 

Priester: 

Om Jezus nooit te vergeten zijn wij nu samen rond deze tafel. 

Jezus heeft voor ons geleden, is gestorven en verrezen. 

Hij geeft ons dit heilig brood en deze beker die hier op tafel staan. 

Wij willen ervan eten en drinken om Hem te laten zien dat we bij elkaar horen en met Hem willen meedoen. 

Zo danken wij U, goede Vader. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid 

van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader 

 

We mogen God ‘Onze Vader’ noemen, zegt Jezus. 

We mogen tot Hem bidden op vele manieren, met gebaren, met gewone woorden, met een lied, zoveel meer. 

Daarom bidden we nu met de woorden die Jezus zelf aan zijn apostelen en aan alle mensen, ook wij, geleerd 

heeft. 

 

Nodig je iedereen uit om elkaar de hand te geven of het Onze Vader met open, gevende handen te bidden? 

Onze Vader bidden met gebaren? 

 

Vredewens 

 

Wij danken U, God, voor alle mensen die vrede en verbondenheid nastreven. 

Zoveel mensen maken het verschil: goede dokters die klaar staan voor elke mens, warme mensen die liefdevol 

en belangeloos troost brengen. 

Zoveel mensen die het even stil maken en vrede een kans geven. 

We bidden dat het dan de vrede van God mag worden, vrede die sterker is dan alle geweld. 

Geef ons de kracht om te blijven werken aan die vrede, nu en alle dagen van ons leven. Amen 

 

Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. 

 

Allen: En met Uw Geest. 

 

Priester: En wensen wij vandaag elkaar heel veel vrede toe. 

 

Alle aanwezigen geven de vrede aan elkaar door. Dit kan bijvoorbeeld door de mensen in hun omgeving een 

hand te geven en te zeggen: ‘Vrede met jou, NAAM’. 

 

Lied  

 

Wat moet ik voor anderen doen?  
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Slotgedachte   

 

Vader, als we ons laten leiden door jouw woord, 

door jouw droom, 

als onze nee een ja wordt 

en als wij brood delen  

en alles geven wat er nodig is om mensen te doen leven, 

elke dag opnieuw … 

Ja, dan kan het worden zoals Jij het wilt: 

een land vol geluk en vrede, 

een tijd met toekomst, 

een droom van een leven,  

een hemel op aarde,  

een eeuwigheid vol heerlijkheid. 

Amen. 

 

Lied 

 

Campagnelied 

 

Zending en zegen 

 

Laat ons weer naar de klas, naar huis, naar onze wereld gaan met een hart dat solidair durft zijn met armen en 

kleinen. 

Laat ons delen van wat we hebben, veel of weinig. 

En laat ons zo een teken zijn van Gods liefde voor de mensen. 

 

Daartoe zegen ons God, onze Heer, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

 

 

Gebedsvlaggetjes 

 

En … we maakten gebedsvlaggetjes klaar. 

Die willen we bewaren, we willen ze laten wapperen in de lucht. 

Zo worden onze sterke woorden, onze goede bedoelingen meegevoerd over de ganse wereld. 

We gaan onze vlaggetjes ophangen, hier in de ruimte of op een andere afgesproken plek.  

Met al die intenties en al onze kleuren sluiten we de Zuidactie af en maken we kleur klaar voor het grote feest 

van Pasen dat straks op ons wacht. 

 

 

 


