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VORMSELCATECHESE THUIS

 MET OLIE
OVERGOTEN

Een olijfboom, ken je
dat?  Je kan misschien
eens een afbeelding op-
zoeken in een boek of via
internet.  Kromgetrok-
ken, vol barsten en
scheuren, met een stam,
dood en verdord, zo zie
ik het voor me.  Maar in zijn
kruin: groene blaadjes en

olijven.  Deze olijven geven de
beste olie om spaghetti

mee te maken.  Maar
zorg dan wel voor een

keukenschort, want
die vlekken van olijf-

olie krijg je niet meer uit
je kleren.
Wist je dat ze ooit kinderen
met olie overgoten omdat ze

later koning zouden worden?  Leg daar maar
een grote plastiek onder!Over olie

Als ik “olie” zeg, waar denk jij
dan aan?  Frieten, vettig, oor-
smeer, of je fietsketting …
Zonder olie zou het leven
vééél lastiger zijn.  Geen
smoutebollen, frietjes of ma-
yonaise. Alles loopt vast, …
Zelfs heel gewone dingen
zouden er niet meer zijn.

Plastiek bij voorbeeld.  Ja, daar is ook olie
voor nodig.  Of auto rijden: geen denken aan
zonder olie!  Maar olie kan ook hééél eigen-
zinnig zijn. Doe maar eens een beetje water
en olie samen in een glas.
Waar komt olie vandaan?  Van planten en
vruchten zoals olijf- of zonnebloemolie.  Aard-
olie komt van diep onder de zee of vanuit de
grond. Ze pompen het al jaren naar boven.
Daar zal ooit een eind aan komen.  “Niet zo
lang meer,” zeggen ze.   Met olie gebeuren
soms rampen.  Ik herinner me het beeld van

een vogel helemaal onder de smurrie.  Een tanker was doormidden
gebroken en alle olie in zee gevloeid.  Brandende olie kan je maar
héél moeilijk blussen.  Onmisbaar én gevaarlijk: gek toch, die olie.

Maak een glasraam
Neem een blad papier (niet te dik).  Maak hier-
op een tekening met viltstiften en kleur dat ook
in.  Als je niet op je eigen talenten vertrouwt,
kan je ook een tekening van iemand anders
gebruiken die je gewoon inkleurt.
Wrijf nadien over de tekening met een watje,
gedrenkt in olie en laat de tekening drogen in
de zon.  Zo wordt ze wat doorzichtiger en krijg

je een echt glasraam. Een mooi cadeautje voor mama of papa?
Vraag misschien eerst toestemming om olie te gebruiken en wees
vooral voorzichtig, want olievlekken … daar zal je mama of papa
niet echt blij mee zijn!
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Geschenken
Elk jaar met Witte
Donderdag (vier da-
gen vóór Pasen)
wijdt de bisschop de
chrismaolie.  Daar-
mee worden straks
duizenden jongeren
gevormd. Elke vor-
meling komt tijdens

het vormsel naar voor en hoort de
woorden: “Ontvang het zegel van de
Heilige Geest, de gave Gods”.
O n d e r t u s s e n
maakt de voorgan-
ger een kruisje met
chrisma op het
voorhoofd.  Alle-
maal samen een
beetje familie wor-
den, van Jezus!

Tot koning gezalfd
Betlehem.  Veel
volk in het kleine
stadje Betlehem
vandaag.  De gro-
te profeet Samuël
is er op bezoek.
Hij wordt wel eens
een man van God
g e n o e m d .

Samuël gaat op bezoek op de boer-
derij van Isaï.  De hele dag vieren
ze feest en alle zonen van Isaï zijn
aanwezig.  De getuigen van het feest
vertellen dat Samuël een gebaar
volgens een oude gewoonte stelde:
hij zalft een van de zonen.  De tradi-
tie zegt dat die jongen dan ooit ko-
ning zal worden!  Een getuigenis van
een van de knechten vind je ook in
deze krant.

Het vormsel is Gods cadeautje voor
jou.  Het uitpakken, lukt niet.  Je er-
van laten doordringen wél.  Want

God ziet jou kei-
graag, wie je ook
bent, wat je ook
doet.  Leren leven
vanuit dat geloof,
duurt misschien
een heel leven lang.

Olie staat symbool voor Gods Geest.
Met het vormsel wil die Geest jou
helemaal doordringen.  Net als olie.
Gods Geest kan je vergelijken met
een soort “bril”.  Als je ervan door-
drongen bent, kijk je
anders naar de wereld
en de mensen om je
heen. Je ziet ze door
Jezus’ bril …  Hoe zou
dat eruit zien?

Puzzel
Als je het verhaal op volgende bladzijde hebt gelezen, dan kan je
volgende vragen beantwoorden.  Verticaal lees je dan?
1. Dat deed de toenmalige koning te veel.         _  _  _  _  _  _  _

2. Zo voelden de broers zich     _  _  _  _

3. Op deze plaats speelde het verhaal zich af.     _  _  _  _  _  _  _  _  _

4. Zo heette de profeet.            _  _  _  _  _  _

5. Zo heette de toenmalige koning.         _  _  _  _

6. In deze stad speelde het verhaal zich af.     _  _  _  _  _  _  _  _

7. Zo heette de oudste zoon.      _  _  _  _  _

De kracht van olie
Zoek in je tuin, in
het park of in het
bos een mooie
kei.  Was deze
kei goed af en
laat hem drogen.
Dan doe je de
volgende proef.
Je vraagt aan je
ouders of je een

beetje olie krijgt die ze in de keuken
gebruiken, in een glas of bekertje.
Je neemt ook een glas of beker wa-
ter bij je.
Op de linkerkant van de steen giet
je nu het water.  Je zal merken dat
de steen goed nat is.  Op de rechter-
kant van de steen giet je de olie.
Laat nu het water en de olie goed in
de steen intrekken.  Je mag hem
gerust enkele uren laten drogen.  Je
zal merken dat het water uit de steen

verdwenen is, maar de olie niet.
Olie gaat nergens uit.  Zoals de olie
in de steen doordringt, zo dringt ook
Gods Geest bij het vormsel in je
door.  God gaat met jou op weg, je
verdere leven als steun en bescher-
ming.

Stamboom
David werd een belangrijke koning.
Nog lang na zijn dood spraken de
joden over hem.  Wist je dat in de
stamboom van Jezus over David ge-
sproken wordt?
Teken ook je eigen stamboom en
schrijf de namen van je familie erbij:
ouders, grootouders, broers en zus-
sen, …

Jezus

Jozef

Jakob

Mattan

Eljakim

Amos

Achaz

Uzzia

Josafat

Salomo

David

Isaï

Boaz

Juda

Isaak

Jakob

Abraham
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Een knecht van Isaï
vertelt
Mijn baas Isaï
heeft een grote
boerderij met
veel dieren.  Hij
heeft acht zonen
en nog een hele-
boel knechten.
Ik ben een van

zijn knechten.  Op een dag kwam
de wijze Samuël, de man van God,
naar onze stad.  Dat was een hele
eer. Zeker toen hij ook nog op be-
zoek kwam bij Isaï.  We maakten
een feestmaal klaar en alle zonen
van Isaï werden aan Samuël voorge-
steld.  Eerst Eliab, de oudste.  Dat
is een hele grote en knappe man.
Daarna Abinadab en Samma, ieder
op zijn beurt.  Samuël sprak heel
vriendelijk met hen, maar toch bleef
hij rondkijken alsof hij nog iemand
zocht.  ‘Zijn dat al je zonen, Isaï?’
vroeg hij toen er al zeven zonen aan
hem waren voorgesteld.  ‘De jongste
is er niet, meneer’, zei Isaï beleefd.
Die is bij de schapen.’  ’Laat hem
dan halen, want we kunnen niet eten
als hij er niet is,’ zei Samuël beslist.
Ik moest stilletjes lachen.  Die
Samuël wist wat hij wilde!  Waren
zeven zonen dan niet genoeg voor
hem?  Waarom moest hij per se ook
de jongste zien?  Dat was de kleine
David, een aardige jongen met ros-
sig haar.

Even later kwam David aanrennen.
Het gezicht van Samuël klaarde op.
Uit de plooien van zijn jas haalde hij
een hoorn gevuld met olie.  Die olie
goot hij plechtig over Davids hoofd.
Wat had dat te betekenen?  Het leek
wel alsof David koning moest wor-
den!  Had God aan Samuël ge-
vraagd om David te zalven?  Maar
we hadden toch al een koning: Saul.
Al deed die de laatste tijd niet veel
meer dan vechten.  Zogenaamd om

ons volk te beschermen, maar intus-
sen werd hij er wel flink rijk van!
De broers van David keken een
beetje boos.  Wie had er ooit ge-
hoord dat de jongste broer voorging
op de oudere?  Straks zou dat broek-
ventje van een David nog de baas
spelen over hen!

Uit ‘Het grote avontuur
van God en mens’,
jeugdbijbel geschreven
door Kolet Janssen,
uitgeverij Davidsfonds/
Infodok

Ken je ook het verhaal van
David en Goliath?

Geschenken
In deze krant
werd al geschre-
ven dat het vorm-
sel ‘een ge-
schenk’ is.  Waar-
schijnlijk krijg je
bij die gelegen-
heid ook ge-
schenken.
Duid hiernaast

zowel links als rechts twee dingen
aan die jou gelukkig maken.  Praat
er zeker ook met je ouders over.
Welke dingen zouden zij aandui-
den?
En als je nu maar één ding mag
overhouden: wat is dan het mooiste
geschenk voor je verdere leven?  Let
op: niet zomaar iets wat je gelukkig
kan maken, maar wel iets voor je
hele verdere leven.  Moeilijk, hé?

nieuwe boekentas
regelmatig een dikke knuffel van mama of papa

een ticket voor een pretpark
een goede vriend(in)

filmtickets
complimentjes

een computerspel
een toffe sfeer in de jeugdbeweging/sportclub

een spannend boek
vrede in mijn omgeving

een nieuwe fiets
op God vertrouwen

een gsm
altijd iemand die me verdedigt als ik gepest word

een jeugdbijbel
weten dat God me graag ziet

een weekend naar een mooie stad of naar zee
vriendelijke buren
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Nog een zalving
Ken je dit ver-
haal?  Denk je
dat je ouders
het kennen?
Als ze het niet
kennen, kan jij
het hen vertel-
len!

De Farizeeën waren in Jezus’ tijd
een groep mensen die de wet van
Mozes zo goed mogelijk probeerde
na te leven en ook altijd het goede
voorbeeld willen geven aan anderen.
Jezus vond dat ze soms te streng
waren en hij had regelmatig woorden
met hen.  Sommige Farizeeën wa-
ren Jezus wél goedgezind, anderen
wilden hem telkens weer in de val
laten lopen met strikvragen.  Een
van hen nodigde Jezus op een dag
uit om bij hem te komen eten.
Toen zij aan tafel aanlagen (in de
Romeinse tijd zaten de mensen niet
aan tafel maar lagen op hun zijde
op een soort sofa’s rond lage tafels)
kwam er plots een vrouw binnen die
in de stad bekend stond als een zon-
dares (er wordt in het evangelie niet
verteld wat voor zonden ze deed ...).
Ze had immers gehoord dat Jezus
daar was en had een albasten flesje
met dure balsemolie meegenomen.
Huilend ging ze achter hem staan
en knielde neer bij zijn voe-
ten.  Met haar tranen
maakte ze zijn voe-
ten nat en met haar
haren droogde zij ze
af.  Ze kuste ze ook
en zalfde ze met de
olie.
De Farizeeër die
hem had uitgeno-
digd, zag dit ge-
beuren en fluis-
terde tegen zijn
buurman: “Als hij
echt een profeet
zou zijn, dan zou
hij weten wat voor
vrouw dat was.”
Farizeeërs wilde
immers niet door
zondige mensen
worden aange-
raakt want dat
zou hen onrein

maken, zoals zij dat noemden.
Jezus had het gehoord en riep hem
toe: “Simon, ik wil u iets vertellen.”
“Zegt u het maar, meester,” ant-
woordde hij met een schijnheilige
glimlach.  Jezus vertelde: “Een geld-
schieter had twee mannen geld ge-
leend.  De ene was hem vijfhonderd
denariën schuldig, de andere maar
vijftig.  Geen van beiden konden ze
hem terugbetalen en hij schold bei-
den hun  schuld kwijt.  Wie van hen
zal hem het meest dankbaar zijn en
hem het meest graag zien, denk je?”
“Ik veronderstel,” zei Simon terwijl
hij om zich heen keek, “degene die
het meeste geleend had.”  “Zo is
dat,” zei Jezus en terwijl hij zich om-
keerde naar de vrouw en haar liefde-
vol in de ogen keek, ging hij verder.
“Ziet u deze vrouw?  Toen ik hier
aankwam heb jij mij geen water ge-
geven om mijn voeten te wassen.
Maar zij heeft ze met haar tranen

gewassen en met haren afgedroogd.
Jij hebt mij niet begroet met een
vriendschapskus, maar zij heeft nog
niet opgehouden mijn voeten te
kussen.  Jij hebt mijn hoofd niet met
olie gezalfd, maar zij heeft mijn voe-
ten gezalfd met dure balsem.  Daar-
om zeg ik je dat haar zonden - hoe
veel het er ook zijn - haar vergeven
zijn omwille van haar grote liefde.
Maar wie weinig wordt vergeven
heeft weinig liefde.”
Tegen de vrouw zei Jezus: “Jouw
zonden zijn je vergeven.  Jouw ge-
loof maakt je vrij.  Ga in vrede.”  Er
was hevig rumoer onder de Farizee-
en omdat Jezus haar zonden vergaf,
wat, volgens hen, alleen God kan
doen.  Sommige mensen zullen het
nooit begrijpen ...
Je kan dit verhaal ondermeer terug-
vinden in het evangelie van Lucas

(hoofdstuk 7, verzen 36
tot 50).
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