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Vastenviering 2017 – ‘t Kompas 

 
Intredemuziek 
‘Quand fleurit le colsat’ & ‘Bij volle maan’ 
(cd ‘Omzwervingen – liedjes zonder woorden’, Willem Vermandere, nr. 8 & 9) 
 

Welkom 
Diaken Rob: 
… 
 

Openingsgebed 
Laura (zesde leerjaar): 
Jezus, ik vind Pasen een moeilijk feest! 
Waarom moest jij dood? 
Waarom zien we Jou niet meer? 
Maar ik begrijp dat Jij verder leeft in mijn hart en dat maakt me blij! 

 
Lied samen 
‘Jezus houdt van alle kleine kinderen’ 
(Diaken Rob begeleidt op gitaar) 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
Alle kleine kinderen mogen komen. 
 
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, 
alle kleine kinderen mogen komen. 
 
Jezus houdt van alle lieve baby'tjes. 
Jezus houdt van alle lieve baby'tjes. 
Jezus houdt van alle lieve baby'tjes. 
Alle lieve baby's mogen komen. 
 
Eén lieve, twee lieve, drie lieve baby'tjes, 
vier lieve, vijf lieve, zes lieve baby'tjes, 
zeven lieve, acht lieve, negen lieve baby'tjes, 
alle lieve baby's mogen komen. 
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Jezus houdt van alle grote mensen. 
Jezus houdt van alle grote mensen. 
Jezus houdt van alle grote mensen. 
Alle grote mensen mogen komen. 
 
Jezus houdt van mensen zoals jij en ik. 
Jezus houdt van mensen zoals jij en ik. 
Jezus houdt van mensen zoals jij en ik. 
Ja, eenieder mag bij Jezus komen. 
Ja, eenieder mag bij Jezus komen. 
 

Opkijken naar Gods nieuwe wereld 
Diaken Rob: 
Vader God, U kunt deze jongeren inspireren om vlotter voor het goede kiezen. 
Dat ze er spontaan voor kiezen om hun thuis, school en buurt tot een warme plaats 
te maken. 
 
Roxane (vijfde leerjaar): 
Vader, als wij ons laten inspireren door Jezus, 
dan blijft de ruzie op de speelplaats uit. 
Dan kiezen we voor een eerlijk gesprek. 
 
Thomas (vijfde leerjaar): 
Vader, als wij ons laten inspireren door Jezus, 
dan zullen wij niet enkel toekijken. 
We zullen de moed krijgen om te hulp te snellen 
en op te komen voor onze eigen mening. 
 
Silke (vijfde leerjaar): 
Vader, als wij ons laten inspireren door Jezus, 
dan zullen we het nalaten harde woorden te gebruiken. 
We zullen zelfs meer ruimte schenken aan de ander. 
 
Ferre (vijfde leerjaar): 
Vader, als wij ons laten inspireren door Jezus, 
dan blijven we niet onverschillig 
wanneer wij mensen zien die hun huis moeten ontvluchten. 
En zullen wij ons hoofd niet wegdraaien. 
 
Diaken Rob: 
Vader, echt waar, wij kijken uit naar Uw nieuwe wereld. Amen. 
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Inleiding 

Diaken Rob: 
Luisteren we nu naar Kobe.  
Hij leest een brief van Paulus voor waaruit we kunnen leren wat echt geluk is. 
 

Eerste Lezing 
Kobe (zesde leerjaar): 
Eerste lezing naar Paulus’ brief aan de Filippenzen 
Vrienden, 
ik probeer naar Jezus’ voorbeeld te leven en vraag jullie om dat ook te doen. 
Leef toch niet enkel voor alles wat voorbij gaat, 
lekker eten, mooie spullen, korte pleziertjes. 
Die zullen ons nooit helemaal gelukkig maken. 
Het echte en blijvende geluk vinden we bij onze redder Jezus Christus. 
Ik bid voor jullie dat jullie aan hem trouw zouden blijven. 
 

Evangelie 
Diaken Rob: 
Evangelie: Johannes 6, 1-15 
Misdienaar Torbe Geerts draagt het evangelieboek aan. 
Torbe en Tibo houden elk één kaars vast bij het voorlezen van de tekst. 
… 
 

Homilie/Toelichting door Diaken Rob 
… 

 
Lied instrumentaal 
‘Let the river in’ (Dotan) 
(Diaken Rob: zang; begeleiding van zes leerlingen van het zesde leerjaar: 
Jonas / Kobe / Laura / Stig / Tibo / Torbe) 
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Bidden voor elkaar 
Diaken Rob: 
Waarvoor zou jij wil bidden? 
 
Lars Van Keer (vierde leerjaar): 
Ik zou willen bidden voor alle mensen die moedeloos, bang en onzeker zijn. 
 
Diaken Rob: 
Goede God, help hen te geloven dat U altijd bij hen wilt zijn. 
Help hen te geloven in Pasen, in leven door de dood heen. 
Laat ons bidden. 
 
Samen: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
Diaken Rob: 
Waarvoor zou jij wil bidden? 
 
Bo (vierde leerjaar): 
Ik zou willen bidden voor alle mensen die proberen 
de wereld nieuw en beter te maken, net als Jezus. 
 
Diaken Rob: 
Goede God, geef hun de moed om daarmee door te gaan. 
Laat hen gelukkig worden doordat ze anderen gelukkig maken. 
Laat ons bidden. 
 
Samen: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
Diaken Rob: 
Waarvoor zou jij wil bidden? 
 
Alexander (vierde leerjaar): 
Ik zou willen bidden voor alle mensen die weinig vriendschap krijgen. 
 
Diaken Rob: 
Goede God, help ons om iedereen die wij ontmoeten 
te zien als een vriend en niemand uit te sluiten. 
Laat ons bidden. 
 
Samen: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
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Diaken Rob: 
Waarvoor zou jij wil bidden? 
 
Lars Van Loock (vierde leerjaar): 
Ik zou willen bidden voor mekaar, 
wij die hier vandaag samen het paasfeest vieren. 
 
Diaken Rob: 
Goede God, laat ons nooit het geloof in Jezus' verrijzenis verliezen. 
Geef ons steeds de kracht om samen met Hem 
open te staan voor een nieuw en beter leven. 
Laat ons bidden. 
 
Samen: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Onze Vader 
Eerst worden de kaartjes uitgedeeld door enkele leerlingen van het tweede leerjaar. 
Het gebed wordt samen gebeden; alle aanwezigen geven elkaar de hand. 
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. 

Amen. 
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Slotgebeden 
Diaken Rob: 
Goede Vader, nu wij weer gevierd hebben dat Jezus leeft, en licht en warmte is voor 
ons en alle mensen, vragen wij U, dat het licht van Pasen met ons nu naar huis mag 
gaan om ook voor elkaar vreugdevol te leven. De leerlingen van het tweede en het 
derde leerjaar tonen ons hoe je zelf het licht van Pasen mee kan verspreiden. Luister 
maar! 

 
Karsten (derde leerjaar): 
Geef mij een oor, 
dat graag luistert 
naar de vragen van anderen. 
Alex (tweede leerjaar) hangt een prent van een oor op. 
 
 
Julie (derde leerjaar): 
Geef mij een hand, 
die graag helpt 
en mooie dingen maakt. 
Jitte (tweede leerjaar) hangt een prent van een hand op. 
 
Hanne (derde leerjaar): 
Geef mij een voet, 
die graag weggaat. 
Daarheen, waar iemand op mij wacht. 
Keanu (tweede leerjaar) hangt een prent van een voet op. 
 
Maya Claes (derde leerjaar): 
Geef mij een stem 
die zachte woorden spreekt 
en vriendschap uitzingt, 
die troosten kan en moed inspreekt. 
Lars (tweede leerjaar) hangt een prent van een mond op. 
 
Ziggy (derde leerjaar): 
Geef mij een oog, 
dat ziet waar nood is 
en zich nooit afwendt. 
Lana (tweede leerjaar) hangt een prent van een oog op. 
 
Micah (derde leerjaar): 
Geef mij een hart, 
dat warm is van Uw liefde voor mij 
en warmte over heeft voor de anderen. 
Elisah (tweede leerjaar) hangt een prent van een hart op. 
 

 



 7 

Slotwoordje 
Mevrouw de directeur: 
Hebben jullie gemerkt dat de leerlingen van het tweede leerjaar een muurtje 
bouwden met de verschillende lichaamsdelen uit het slotgebed? 
Dat muurtje doet me terugdenken aan onze week voor respect van twee maanden 
geleden. Ook toen bouwden wij muurtjes met slogans die ons opriepen om respect 
te betonen voor jezelf, voor de natuur, voor jouw materiaal en dat van anderen, voor 
elkaars mening en overtuiging en ook voor mensen die anders zijn. 
In onze school willen we elke minuut van de dag, elke dag van de week, elke week 
van het jaar respectvol omgaan met elkaar. 
Laten we deze viering daarom zingend afsluiten met het liedje ‘Iedereen is anders.’ 
Want dat is helemaal okido! 
 

Slotlied 
‘Iedereen is anders’ 
cd Eerste Communie 
Iedereen is anders, niemand is als jij. 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. 
Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo. 
Iedereen is anders. Okido! 
 
Je bent misschien wat eigenzinnig. 
Alleen jouw manier is goed. 
Maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
 
Want … iedereen is anders, niemand is als jij. 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. 
Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo. 
Iedereen is anders. Okido! 
 
God heeft ieder mens geschapen. 
Bijzonder en heel speciaal, 
met een uniek karakter. 
En zo verschillen we allemaal! 
 
Iedereen is anders, niemand is als jij. 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. 
Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo. 
Iedereen is anders. Okido! 
 

Zending en zegen 
Diaken Rob: 
Goede vrienden, 
laten wij vanuit deze viering naar huis gaan met het vreugdevolle en levendig geloof 
dat Jezus leeft in ons. 
Dat de algoede God jullie zegene: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen. 


