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Jezus Christus, onze voorspraak 
 
De wereld zendt berichten van de aarde 
heel ver omhoog, ’t reusachtig luchtruim in. 
En wat de wetenschap misschien nog niet verklaarde, 
bewezen is, dat men het hier ontving. 
  
Ik ben een christen, bid eerbiedig mijn gebeden. 
Ik zie een wereld waarin zoveel wordt geleden. 
‘k Zie omhoog, ik zie mijn God, Hij hoort ons samen: 
“Wil als ’t U belieft..  ons hier toch niet verlaten,  Amen.” 
  
Dan zie ‘k mijn Heer, die Koning is, Hij zal 
de wereld laten zien, dat recht en vrede heerst in Zijn 
      heelal. 
Hij ziet mij van omhoog en knikt mij vriendelijk toe: 
“Ik ben er steeds geweest, Ik werk!  Ik word niet moe.” 
  
“Ik ben voor ieder die gelooft een sterke Satelliet. 
Ik, Jezus Christus, Ik verlaat u niet. 
Heb maar geduld…blijf uw berichten bidden. 
Mijn Vader staat u bij….Wij komen in uw midden !”. 
 

Uit een gedicht van Frits van der Made 
 

 
 
 

 
 

Onderscheidt u naar Zijn voorbeeld 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 25,31-46.  

 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle 
engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en 
Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.... 
 
.... Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk 
dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 
 
.... En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid 
is voor de duivel en zijn trawanten. 
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