De volgende jongerendienst is
op:

Het nieuwe
jaar.
Als het kerstfeest voorbij is,
de oliebollen weer verteerd.
Het vuurwerk in de lucht verdwenen,
goed voornemens al weer vergeten.
Als de kerstversiering weer op zolder
ligt,
de kaarsjes weer gedoofd.
De champagne is opgedronken,
het nieuwe jaar voelt alweer gewoon.
Dan haal ik opgelucht adem,
begin ik aan een nieuw begin.
Een heel nieuw jaar ligt voor mij open,
een jaar waarin ik mezelf weer ga zien.
Een jaar met vreugde en verdriet,
met lachen, huilen en vrezen.
Van werken, luieren en van niets
Wat ik van het nieuwe jaar verwacht, ik
weet het niet.
Laat ik het nieuwe jaar maar
leven en beleven,
Midden in de winter klimt een slak in een
kersenboom. Een koolmeesje ziet hem en
vraagt: "Wat moet jij in een kersenboom?" De slak antwoordt: "Kersen
eten." Het koolmeesje zegt verbaasd:
"Maar die zijn toch nog niet rijp?" Slak:
"Als ik boven ben wel!"
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