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Beste mama en papa
Bij deze tweede zending staan we stil bij de woorddienst waar we horen
voorlezen uit de H. Schrift.
Een eucharistie kent twee of drie lezingen. De eerste lezing komt uit het Oude
Testament, de tweede lezing komt uit de eerste Kerk en het evangelie komt uit
één van de vier evangeliën.
Wanner men kiest voor 2 lezingen is er altijd een evangelie en één van de twee
andere keuzemogelijkheden. Om de drie jaar komen dezelfde lezingen terug in
onze zondagsvieringen.
Zo leren we de boodschap van ons geloof kennen. Het is de bedoeling naar de
verhalen (teksten) te luisteren en dan na te denken wat ze voor ons leven
kunnen betekenen, er een boodschap voor ons leven uit te halen.
De Bijbel is een boek geschreven voor volwassenen en niet direct voor kinderen.
Toch staan er heel wat teksten en verhalen in die ook kinderen kunnen
aanspreken en die ze kunnen begrijpen wanneer hen die in een taal gebracht
wordt die ze kunnen begrijpen (hertalingen in kinderbijbels) of wanneer er
voldoende uitleg bij gegeven kan worden.
Bijbelse verhalen zijn geloofsverhalen die je eerst en vooral moet leren kennen.
Ze lezen, voorlezen, beluisteren is daarin een eerste stap.
Kinderen luisteren op deze leeftijd normaal graag naar verhalen. Het is dan ook
geen probleem om hen met de Bijbelse verhalen te laten kennismaken. De
verhalen in onze evangeliën schetsen een positief beeld van Jezus en stellen
Jezus voor als een ingoede mens. Het is nochtans ook nodig erop te wijzen dat
er in die tijd mensen waren die niet zo gelukkig waren met wat Jezus deed en
zei, denken we hierbij aan de Joodse overheid. Alleen zo kan men begrijpen dat
Jezus wordt gevangengenomen, lijdt en sterft.
Het kan goed zijn even stil te staan bij de verschillende personages uit het
verhaal. Wat ze zeggen en doen. Hoe ze zich wellicht voelen. Welk personage ze
zelf zouden willen zijn in dat verhaal. Dat kan helpen om de vraag te
beantwoorden: Wat kunnen we leren uit dit verhaal? Wat kan dit voor ons leven
nu betekenen.
Kinderen kunnen hierbij soms ook wel lastige vragen stellen en onszelf uitdagen
wat betreft ons geloof. Ga moeilijke vragen niet uit de weg.
Stel wedervragen: waarom vraag je dat nu? Wat denk je zelf? Zullen we samen op zoek
gaan naar een antwoord.
Heb je dat al eens gevraagd in de godsdienstles? Of je kan ook antwoorden: ‘dat weet
ikzelf nu ook niet direct. Ik ga er over nadenken en vraag het mij dan later maar eens
terug.’
Bij gezinsblad 2
We staan eerst en vooral stil bij wat luisteren betekent.
In de kerk luisteren we naar het woord van Jezus bij het evangelie. We staan recht
wanneer de priester uit de Bijbel voorleest.

Vooraleer we daarnaar luisteren, maken we drie kruisjes om duidelijk te maken dat we
echt naar de boodschap van Jezus willen luisteren.
Eén op het voorhoofd, een op de mond en één op het hart (borst).
Bij vieringen met kinderen wordt bij elk kruisje ook gezegd wat men wil doen met dat
verhaal, die boodschap.

Jezus, ik denk aan jou.
Jezus, ik spreek over jou.
Jezus, ik hou van jou.
Deze teksten gaan de kinderen dan ook leren.
De tekening hierbij verwijst naar het evangelie van Zacheüs.
Dit evangelie zal aan bod komen op hun eerste communie.
Een Bijbelverhaal dat als 1ste lezing aan bod komt is het verhaal de profeet
Samuël die David zal uitkiezen als nieuwe koning voor Israël (een verhaal uit het
Oude Testament)
Bij de naamopgave zullen we het verhaal van de ‘Zaligsprekingen’ horen.
Vraag naar welke andere verhalen ze over Jezus kennen en zo je wil kunnen ze
over één van die verhalen een tekening over maken.
Dikwijls komt ook de vraag: Wat is een goede kinderbijbel?
Daar is geen éénduidig antwoord op te geven.
Leeftijd, leesniveau, welke soort tekeningen, zullen mee bepalen wat voor een
kinderbijbel voor jou goed is.
Ook de vraag: Wat is de bedoeling met je kinderbijbel? Wil je dat je kind het zelf
kan lezen, ga je er als ouder uit voorlezen en is het de bedoeling dat mijn kind
het daarna zelf kan. Wil ik een bijbel die een lange tijd kan meegaan of hoeft dat
niet? Ook de soort en de grootte en de hoeveelheid van tekeningen of prenten
kunnen bepalend zijn.
Een goede kinderbijbel spreekt de kinderen aan. Als je in een bibliotheek met je
kind eens gaat kijken, vind je vast wel een geschikt exemplaar en zie je
waarnaar de voorkeur van je kind uitgaat. Er zijn momenteel heel veel goede
kinderbijbels op de markt.
Kinderbijbels zijn bovendien niet altijd goedkoop.
Elke week op de website van onze parochie www.sintniklaaswest.be komt bij het
tabblad ‘Info en kalender’ het evangelieverhaal van die zondag ook op
kindvriendelijke wijze aan bod dikwijls samen met een tekening om te kleuren,
soms ook een filmpje.
Ook op andere plaatsen op het internet vind je tegenwoordig veel materiaal.
Een paar voorbeelden:
https://www.bibleforchildren.org/languages/dutch/stories.php
https://kleuteridee.nl/
om te vertellen.

en kies hierbij dan voor Bijbel met veel plaatjesreeksen

Zo, dat was het dan voor deze keer.
Volgende zending komt normaal in de tweede week van maart.
Rita Verdickt

