
 
Hallo jongens en meisjes,  
 
Als je een dier was, welk dier zou jij dan zijn? Dat vragen Aram Kooistra en ik ons zondag af in de 
dienst bij het kindermoment. Zelf vind ik het best een lastige vraag… zou ik dan misschien een kat 
zijn? Een beetje eigenwijs, maar ook wel lief? Maar ja, een kat eet wel vogeltjes en kan hard 
uithalen met haar scherpe nagels. Als ik mocht kiezen zou het me leuk lijken om een vogel te zijn. 
Dan laat ik me dragen door de wind op mijn vleugels (en hopelijk kom ik geen boze kat tegen)!  
 
In de bijbel komen veel dieren voor. Mensen worden bijvoorbeeld vergeleken met schapen, met 
Jezus als onze herder. Zondag lezen we uit Mattheüs 10 ook over schapen: ‘Ik zend jullie als 
schapen onder de wolven’, zegt Jezus. ‘Wees voorzichtig als een slang. Maar wees tegelijk zo 
onschuldig als een duif’ (BGT). Als je kwetsbaar bent als een schaap is het goed om voorzichtig te 
zijn, zoals de slang, die wegkruipt bij gevaar. Maar je mag ook naar voren stappen, oprecht als een 
duif. De goede eigenschappen van de slang en de duif worden zo bij elkaar gebracht. Dieren laten 
ons zien hoe bijzonder de schepping is. In Mattheüs 6 staat dat we naar de dieren mogen kijken 
om te zien hoe bijzonder het leven is:  
 
Jezus vertelde: “Kijk eens naar al het mooie dat God geschapen heeft, en jullie allemaal gratis heeft 
geven. Alles komt als vanzelf, jullie hoeven er niets voor te doen. De bloemen bloeien in de 
prachtigste kleuren van geel tot rood, van paars tot blauw, geen koning of koningin is zo mooi 
gekleed als de bloemen. En kijk eens naar alle dieren, ze hoeven zich geen zorgen te maken, de 
vogel bouwt zijn nest en fluit zijn mooiste lied. De poes spint er maar op los, de vis zwemt op zijn 
grootste gemak en het guinees biggetje draait zijn rondjes. Het konijntje knabbelt op wat groen 
terwijl de cavia haar winterslaap houdt.  
Lieve mens, man en vrouw, jong en oud, maak je geen zorgen. 
Hou van elkaar en van alles wat God je heeft gegeven." 

(tekst van KULeuven 4ingen) 
 
Kom je zondag kijken naar de dienst? Om 11.00 uur op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-
HNicolaaskerk/events/live.  
 
Hartelijke groet, ook namens mijn collega’s en de KND leiding,  
 
Hester Wouda 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk/events/live


 

 
  
 

Liedje: Iets van alle 
dieren 
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=77&v=FqhihBhJkbQ&feature=emb_lo
go  
 

 
 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 
Muziek: Lydia Zimmer 
 
Je kunt zo stil zijn als een muis 
en zo bang zijn als een wezel 
je kunt trots zijn als een pauw 
en zo koppig als een ezel 
je kunt vrij zijn als een vogel 
en zo zacht als eendendons 
want iets van alle dieren 
vind je ook weer terug in ons 
 
Je kunt zo slim zijn als een vos 
en zo ijv’rig als de mieren 
je kunt trouw zijn als een hond 
zo geduldig als de gieren 
je kunt vechten als een tijger 
en zo glad zijn als een aal 
want iets van alle dieren 
vind je in ons allemaal 
 
En dat valt ook te begrijpen 
omdat God die alles schiep  
na de dieren ook de mensen 
op een dag tot leven riep 
daarom is er tussen mens en dier 
een hele nauwe band 
omdat ze zijn geschapen 
geschapen door Zijn hand  
Je kunt zo wijs zijn als een uil  
en zo volgzaam als de schapen 
je kunt sterk zijn als een beer 
je kunt als een os gaan slapen 
je kunt dansen als een vlinder 
zingen als een nachtegaal 
want iets van alle dieren 
vind je in ons allemaal. 

Gebed voor de dieren 
Wanda Burton Animal Art 

 
Een gebed voor dieren 
 
Hoor ons gebed, God, 
voor onze dierenvrienden, 
voor dieren die lijden; 
voor dieren die overvraagd worden 
ondervoed en wreed behandeld. 
Voor dieren die gevangen zitten, 
die met vleugels tegen tralies vliegen 
voor dieren waarop gejaagd wordt 
voor dieren die verloren of verlaten zijn 
of bang en hongerig; 
voor dieren die wreed gedood worden. 
We smeken om ontferming en compassie 
voor de dieren en voor wie ze verzorgen, 
we vragen een hart vol  mededogen, 
handen en woorden die liefhebben. 
Maak dat we bevriend kunnen zijn met dieren, 
en zo delen in de zegen van uw genade. 
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