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Zondag, 8 april 2018: VPKB Hasselt, Themaviering Kinderkracht.  
 
Orgelspel. Welkom en inleiding KR-lid van dienst:  
Welkom en inleiding op het thema van de dienst:  
Inoefenen van  de liederen:  

• Van jouw toekomst wil ik spreken.  

• De wijze woorden en het groot vertoon.  

• Kinderrechtenlied van Kapitein Winokio (DVD)  
 
Aansteken van de Paaskaars: Intochtslied: NLB 72a (maar op een voor ons bekendere 
melodie) ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’, Refrein, vers 1, refrein en vers 2.   
 
Votum en groet & Drempelgebed:  
 
We kijken naar 2 filmpjes op YouTube: Yolanda Renee King, Kleindochter van Martin Luther 
King & Naomi Wadler, op de betoging tegen wapenbezit in de VS.  
 
Waarom zijn kinderen belangrijk? 10 redenen:, afwisselend.   
“Wij brengen vreugde in het leven van onze ouders.” 
“ Wat zouden onze ouders toch zijn zonder ons? Wij geven hun leven zin.” 
“Wij troosten onze ouders als ze verdrietig zijn.” 
“Wij zijn de toekomst. Wij zijn de volwassenen van morgen.” 
“Wij scheppen veel werk. Zonder ons hadden duizenden volwassenen geen job.” 
“Wij doen de wereld lachen.” 
“Wij zijn sterk, beschikken over veel energie. Wij hebben al onze haren en tanden nog.”” 
“Wij plukken bloemen voor onze ouders en grootouders.” 
“Wij moeten de fouten van onze ouders corrigeren. Zij de onze!” 
“Wij moeten de problemen die de volwassenen ons achterlaten oplossen. Veel werk voor de boeg.” 
 
Zingen: NLB 72a (bekendere melodie) ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’, vers 3: ‘Dan dragen 
de bergen schoven van vrede’, refrein, vers 4 en refrein.   
 
Gedicht van Emanuel: ‘De Horizon van Kinderkracht’ (leest voor)  
 
The African Voices zingen een lied:  
 
Getuigenissen:  
1. Janusz Korczak, grondlegger van de kinderrechtenbeweging. 
Korte inleiding op wie Janusz Korczak was:.  
Janusz Korczak, grondlegger van de kinderrechtenbeweging. 10 rechten:  
Ieder kind heeft het recht zichzelf te zijn. 
Er bestaan geen volmaakte kinderen. Ieder kind heeft recht om fouten te maken. 
Een kind is geen loterijbriefje bedoeld om de grote prijs te winnen. 
Ieder kind moet ernstig genomen worden. De mening van een kind is belangrijk. 
Het is niet omdat een kind klein is, dat het geen waarde heeft. 
Ieder kind heeft het recht op dromen en geheimen. 
Ieder kind heeft het recht op een occasionele leugen, bedrog of diefstal.   
Het kind heeft het recht te protesteren tegen onrechtvaardigheid en despotisch gedrag. 
Het zijn niet enkel de volwassenen die mogen oordelen over het leven en daden van kinderen. Ieder 
kind heeft recht op een kinderrechtbank om beoordeeld worden door leeftijdsgenoten.   
Het verdriet van een kind moet gerespecteerd worden, ook al is het maar om het verlies van een 
steentje. 
 
2. Anne Frank. Korte inleiding op wie Anne Frank was:. 
Anne Frank:  
“Het is een groot wonder dat ik al m’n verwachtingen niet heb opgegeven want ze lijken 



  2 

onuitvoerbaar.  Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke 
goedheid van mensen geloof. Het is me nu eenmaal onmogelijk alles op te bouwen op de basis 
van dood, ellende en verwarring.  Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn 
herschapen word, ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons doden zal, ik voel het 
leed van miljoenen mensen mee, en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat dit alles zich weer 
ten goede zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de 
wereldorde zal komen.  Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden. In de tijden die 
komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren! “ 
 
Malala Yousafzai: 
Korte inleiding op wie  Malala Yousafzai is: Frans Swartelé.  
Kreeg in 2014 als eerste kind de Nobelprijs van de Vrede omdat ze opkwam en opkomt voor het 
rechte van meisjes om naar school te gaan. 
  “Op 12 juli 2013 sprak ze voor de  Algemene Vergadering van de UNO: 
Malala Yousafzai:  
Op 9 oktober 2012 schoten de Taliban een kogel door de linkerkant van mijn voorhoofd. Ze 
schoten ook op mijn vrienden. Ze dachten dat de kogels ons het zwijgen zouden opleggen. Maar 
ze hadden het mis. Deze stilte maakte plaats voor duizenden stemmen. De terroristen dachten dat 
ze mij van m’n doel en m’n ambities konden afbrengen. Het enige wat veranderde was dit: Zwakte, 
angst en wanhoop stierven. Kracht, macht en  moed werden geboren. Deze dag hoort toe aan alle 
vrouwen, jongens en meisjes die opkomen voor hun rechten. Eén pen, een school, één leerkracht 
kan de wereld veranderen.’ 
 
Kon Kelei, ex-kindsoldaat, de jongen die nooit een kind was: 
Korte inleiding op wie Kon Kelei is:  
Kon Kelei:  
“Ik ben geboren in Zuid Soedan. Ik ben een Dinka. Mijn leven speelde zich af tussen de koeien. 
Wij gebruikten de asse van de gedroogde koemest om onze tanden te poetsen. 
Ik was vier jaar oud toen mijn vader mij meegaf met het Zuid Soedanese bevrijdingsleger. Wij 
trokken naar Ethiopië.  De tocht duurde vijftien dagen. Regelmatig werden wij aangevallen door 
wilde dieren. Eén vraag beheerste mijn leven: 'Zal ook ik verscheurd worden?' 
Wij waren met vijftienduizend kinderen. Ik was zes jaar toen mijn militaire opleiding begon. Wij 
leerden alle mogelijke legertrucs. Ik besloot te vluchten en kwam uiteindelijk met hulp van een 
mensensmokkelaar in Nederland terecht. 
Ik leerde Marco Borsato kennen en kreeg een rol rol in zijn film 'Wit Licht'. Ik werd uitgenodigd op 
talrijke plaatsen om te getuigen over mijn leven als kindsoldaat. 
Ik werd een Bekende Nederlander. 
Samen met mijn vriend Waldemar verzamelde ik honderduizenden euro's voor de bouw van een 
school in mijn geboortestreek. 
Tegen alle vooroordelen in ging ik naar de Universiteit in Nijmegen en behaalde 
mijn diploma als 'Meester in de Rechten'. Tien dagen later zat ik samen met mijn broer op het 
vliegtuig naar Zuid Soedan. Ik trouwde met een prachtige Dinkavrouw, Abiei Thukul. We hebben 
samen drie kinderen. Ik werk nu voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Juba. De school is 
af, maar nog niet in gebruik omwille van de burgeroorlog. Ik ben geduldig. Eens zullen de 
schoolgebouwen gevuld zijn met zingende jonge mannen en vrouwen. 
 
Kesz Valdez, Filippijnen: 
Korte inleiding op wie Kesz Valdez is:.  
Kesz Valdez, Filippijnen.  
“Mijn naam is Kesz. Ik ben 13 jaar oud. Het enige wat ik mij kan herinneren van mijn jeugd is 
ellende en duisternis. Mijn vader sloeg mij. Ik moest geld verdienen zodat hij drugs en alcohol kon 
kopen. Toen ik 4 jaar oud was werkte ik op de vuilnisbelt tussen stank en ratten. Ik raakte zwaar 
verbrand. Een buurtwerker redde mij. Hij nam op in zijn gezin. Een nieuw leven begon. Ik ging naar 
school en leerde lezen en schrijven.   
Op zijn zevende verjaardag besloot ik straatkinderen te verrassen met een geschenk.  “Ik had niet 
veel geld, maar wel veel liefde om te geven. Geven maakt mij gelukkig. Ik geef door wat ik zelf 
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gekregen heb. Ik verzorg wonden. Ik verdedig de rechten van de straatkinderen. Nog altijd werken 
er duizenden kinderen op vuilhopen. Dat  moet verboden worden.” 
 
Severn Cullis Suzuki, Canada: Korte inleiding op wie Cullis Suzuki is:. 
Sprak als kind van 12 op de eerste Wereld Milieu Conferentie in Rio de Janeiro 
en deed de wereld vijf minuten zwijgen. 
Severn Cullis Suzuki, Canada:  
 “Ik spreek hier in naam van alle komende generaties. 
Ik ben hier de stem van de kinderen die nergens ter wereld gehoord worden. 
Ik ben hier de stem van de ontelbare bedreigde diersoorten op deze planeet. 
Ik heb angst om te ademen omdat ik niet weet welke chemicaliën (fijn stof) er in de lucht zit. Zullen 
mijn kinderen nog ooit regenwouden kunnen bezoeken? 
Ik ben maar een kind en ken alle oplossingen niet. Ook jullie weten niet hoe het gat in de ozonlaag 
moet gedicht worden. Ook jullie weten niet hoe in een dode rivier een zalm opnieuw tot leven moet 
gebracht worden. Ook jullie kunnen geen woestijnen terug tot bloei brengen.   
Indien jullie het niet deze problemen kunt oplossen, stop dan a.u.b. met ze nog groter te maken.” 
 
Sabine Dardenne:  
Ze zat 80 dagen opgesloten in de kelder van Marc Dutroux en leert ons hoe je moet overleven in 
de meest moeilijke omstandigheden. 
Ze schreef een boek: Ik was twaalf en sprong op de fiets. 
“Telkens als ik mijn neus stoot dwing ik mijzelf te denken dat het niet erger kan zijn dan 'dat' wat ik 
meegemaakt heb. Door uit dat rattenhol te komen heb ik, denk ik, stapje voor stapje geleerd 
positief over mezelf te denken. Door mezelf voor te houden: je bent sterk en moedig geweest. Je 
hebt tegen jezelf gezegd: Hou vol, zolang je in leven bent, is het de moeite waard en je bent in 
leven gebleven. Ik heb Dutroux in de ogen gekeken en hij sloeg zijn ogen neer.” 
 
Zingen: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’.  
 
KINDEREN STELLEN ONS VRAGEN. 
Hun stemmen klinken zachtjes, soms fluisterend, soms luid schreeuwend in de oren. Ze klampen 
zich vast als apenvingertjes aan onze borstharen. Ze schudden ons door mekaar. Hun weke 
nageltjes dringen diep door in de huid. Hun stemmen vormen een reusachtig koor, rollen naar ons 
toe als een lawine, trekken ons hoofd open. Luister naar hun boodschap. 
 
Ryan: Ik, een mensenkind. 
Ik besta. Ik leef. Ik verlang naar een goed leven 
Ik denk. Ik voel. Ik beweeg. Ik adem. 
Zie, hoe mooi m’n ogen, hoe soepel mijn vingers, hoe krachtig mijn benen. 
Hoe rustig mijn hartslag, hoe vol mijn lippen, hoe sierlijk mijn neus. 
Hoe breed mijn borst, hoe lenig mijn hersenen, hoe beweeglijk mijn lijf. 
Laat me niet los. Laat niet op mij spuwen. 
Laat mij niet verhongeren noch uitschelden, neerschieten of verdrinken. 
Schenk mij liefde en zuivere lucht. 
Ik wil leven, samen met jullie. 
Ik wil mij opwarmen in de zon, samen met jullie. 
Rex: Ik wil dansen in het licht van de maan, samen met jullie. 
Ik wil groeien en gelukkig zijn, samen met jullie. 
Ik ben een mens. 
Ik wil zingen, verliefd worden.,voetballen en kinderen krijgen. 
Ik wil mijn naam leren schrijven en naar school gaan. 
Ik wil boeken lezen en reizen, 
Ik wil met mijn blote voeten door het gras lopen en de aarde ruiken. 
Ik wil een eigen handtekening. 
 
Ryan: Maak van mij geen vreemde, geen vijand, geen ding. 
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Ik ben tevreden met weinig, 
wat brood in de morgen, wat rijst in de avond, af en toe een klein stukje kip. 
Vrienden wil ik, een verjaardagsfeest, een lied, een mooi verhaal. 
Heb geen angst. Ik ben net als jullie. Een mens. 
Leer mij denken. Leer mij voelen. 
Leer mij zingen en liefhebben. 
Ik wil mezelf beter leren kennen. 
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar ben ik sterk in? 
Ik wil niet als een hond behandeld worden. 
Ik wil herboren worden als mens. 
Wij horen bij mekaar als haren en tenen van hetzelfde lichaam. 
Geef mij geen slaag. Verneder mij niet. 
Grijp mij niet bij de keel. 
Ruk geen pen uit mijn hand. 
Sluit mij niet op in een kelder. 
Dwing mij niet u na te praten. 
Ik ben geen papegaai. Ik kan voor mezelf denken en spreken. 
Leer mij luisteren. Geef mij een eigen lied. 
 
Zingen: Van jouw toekomst wil ik spreken!’ 
 
Schriftlezing: Marcus 10, 13-31 / Lucas 18, 15-30 / Mt. 19, 13-30 (1 van de 3):  
We zingen nog 1x het refrein van NLB 72a: ‘Voor kleine mensen’ 
 
Bezinning: ‘Hoe het leven van straatkinderen mijn leven veranderde’.   
 
Zingen: Laat elk talent beschikbaar zijn!’ 
 
De kinderen komen terug. Mededelingen 
& Collecte onder orgelspel.  
 
Voorbeden voor kinderen wereldwijd & Gezamenlijk Onze Vader 
 
Slotlied: Het kinderrechtenlied van Kapitein Winokio 
 
Zegen en beaming: NLB 415, 3.  Orgelspel.  

 


