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VORMSELCATECHESE THUIS

Welk woord heb jij
voor iemand die je
boeit? Keitof?  Mega-
cool?  Wat dacht je van
‘Geestig’?  En ben je dan
ook soms bang om het te
vertellen?  Wel, een hand-
jevol bangeriken die ge-
boeid waren door Jezus
sloten deuren en ramen om
er maar niet over te moeten praten.
En toch, na een tijdje vliegt alles

open en roepen ze het uit.
Ze zijn compleet veran-
derd en staan in vuur en
vlam, dolenthousiast zijn
ze.  Wat daar was ge-
beurd, lees je in deze
krant.  Of beter: je kan het

hier zelf meemaken!

IN
VUUR
EN VLAM

Als ik denk aan vuur, zie ik mezelf op kamp met
de jeugdbeweging. Gezellig ‘s avonds met de gitaar
erbij.  Of de kerstboomverbranding in de winter.
Warm en plezant.  Maar ik denk dan ook aan
mijn kleine zus die nog altijd geen lucifers durft
aansteken.  Ze laat ze dan vallen en da’s heel
gevaarlijk!
Hoe maakten ze in de oertijd vuur? Toen waren

er geen lucifers.  Ja, de bliksem sloeg wel eens ergens in. Maar
als je daarop moest wachten, kon het veel te lang duren.  Ik heb
iemand met heel droog stro en een snel draaiend stokje al eens
vuur zien maken.  Maar da’s heel moeilijk. Als mama gaat koken,
springt het vuur vanzelf aan.  In de zomer zet papa wel eens
een olielamp in de tuin.  Daar zit een wiek in die kan branden.
Urenlang, tot de olie op is.  Vuur, ik mag er nooit mee spelen,
maar spannend is het wel …

Wat is vuur eigenlijk?
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Rebussen
Vuur was altijd al belangrijk in het leven van mensen.
Waarschijnlijk zijn er daarom zoveel spreekwoorden met
‘vuur’ erin.  Ken je deze?  Misschien helpt een woorden-
boek.  Of doe een beroep op een van je huisgenoten!

VERBORGEN WOORDEN
Vuur roept allerlei gevoelens op bij mensen.  In dit roos-
ter zitten er zeven verborgen (in alle richtingen; ook dia-
gonaal en van rechts naar links!).  Kan jij ze er uit halen?
Doorstreep ze als je ze gevonden hebt.

Jeruzalem, een stad
vol vrome joden, af-
komstig uit heel de
wereld.  Omwille
van het feest zijn er
ook veel toeristen
en gelovigen uit an-
dere landen in de
stad.  Vanuit een

huis in de stad klinkt plots een enorm
geluid.  Wat een spektakel!   Op het
dak van het huis staan een paar
mannen die zich volgeling van Jezus
noemen.  Het zijn allemaal mannen
uit Galilea en toch hoort iedereen
hen spreken in zijn eigen taal.  Ver-
bazing alom!  Vele vragen, één
iemand komt met een oplossing: ‘Ze
zitten vol wijn.’  Ik heb daar mijn twij-
fels over.
Een van hen, men noemt hem Petrus,
neemt het woord. Wat hij vertelt, is
werkelijk ongelooflijk: ‘Jezus, die ge-
kruisigd is en gestorven, is weer le-
vend.’   Hij vraagt ook dat de mensen
zich zouden bekeren!  En wel drie-
duizend mensen laten zich dopen.
Lees meer over de woorden van
Petrus, verder in deze krant.

Pinksterdag
in Jeruzalem

Isaak slentert
door de straten
van Jeruzalem.
Het is druk van-
wege het Pinkster-
feest. De nauwe
straatjes krioe-
len van de men-
sen.  Soms moet

Isaak zich tegen de muur drukken
om een jongen met een kar door te
laten.  In een van de bredere straten
ziet hij opeens een heleboel mensen
bij elkaar staan. Wat is daar aan de
hand?
Isaak gaat op zijn tenen staan.  Voor-
aan staat iemand te praten.  Hij
maakt grote armgebaren.  Niet veel
verder staat nog iemand. Ook hij
vertelt vol vuur.  Steeds meer men-
sen komen luisteren naar wat zij
zeggen.  Isaak dringt naar voor
tussen de mensen. Waar hebben die
mannen het toch over?  Opeens
hoort hij de naam van Jezus vallen.
Isaak snapt er niets van.  Dat is toch

Isaak maakt het mee

oplossingen elders in dit krantje
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die man die ze nog niet lang geleden
aan het kruis hebben genageld?  Die
is toch dood!  Waarom praten ze nu
nog over hem?  Dat is toch allemaal
afgelopen!
Een van de vrienden van Jezus loopt
vlak langs Isaak heen.  Isaak kent
hem nog, hij heeft hem gezien toen
Jezus nog leefde.  ’Hé, waarom pra-
ten jullie nog steeds over die Jezus
van jullie?’ vraagt Isaak. ‘Die is toch
dood?’  De man schudt zijn hoofd en
lacht.  ‘Hij is nog altijd bij ons.  Dat
voelen we gewoon, daar zijn we zeker
van!’  Een van de omstanders zegt:
‘Dat kan toch niet, Petrus!’  Maar
Petrus houdt vol: ‘Een heleboel din-
gen die Jezus vroeger heeft gezegd,
beginnen we nu pas te begrijpen.
Over God die hij zijn vader noemde.
Over hoe we moeten zorgen dat

iedereen erbij hoort.  We willen
iedereen over Jezus vertellen!’
’Maar Jezus is toch dood’, houdt
Isaak vol. ‘Hoe kunnen jullie dan
doen alsof er niets gebeurd is!’  ’Na
zijn dood zaten we bang en verdrie-
tig bij elkaar’, vertelt Petrus.  ‘Al
onze hoop was kapotgeslagen.
Jezus had ons iets wijsgemaakt!
Van al zijn mooie dromen was niets
terechtgekomen!  We durfden bijna
niet meer buiten komen en we wis-
ten niet hoe het nu verder moest.
Toen zei iemand opeens: ‘We kun-
nen hier niet eeuwig zo blijven zit-
ten.  Vertel nog eens over Jezus.’
En allemaal herinnerden we ons
dingen over Jezus, wat hij had ge-
zegd of gedaan.  We werden hele-
maal warm vanbinnen als we aan
hem dachten.  Hij was dan wel

dood, maar toch was dat niet het
einde.  Met wat hij had gezegd en
gedaan, moesten wij verder gaan.
En we voelden heel duidelijk dat hij
ons daarbij zou helpen.  Hij had dat
ook gezegd vroeger: als ik er niet
meer ben, stuur ik jullie de Geest als
een helper en een trooster.’
’En toen zijn jullie op straat over
Jezus gaan praten?’ vraagt Isaak.
Petrus lacht.  ‘Dat was heel raar.  We
konden gewoonweg niet meer blij-
ven zitten.  Het was alsof er een wind
door de kamer had gewaaid, die al
onze angst en moedeloosheid had
meegenomen.  We waren niet meer
tegen te houden en we begonnen te-
gen iedereen die het wilde horen
over Jezus te vertellen. Er waren
zelfs mensen die een andere taal
spraken, maar die ons toch begre-
pen omdat we zo enthousiast wa-
ren!’
Isaak blijft nog een hele tijd staan
luisteren naar wat die vrienden van
Jezus vertellen.  Er staan veel men-
sen om hen heen.  Sommige men-
sen lachen om hen, omdat ze zo luid
praten en grote armgebaren maken.
‘Ze hebben zeker te veel wijn ge-
dronken!’ zeggen ze.  Wat ze zeggen
klinkt goed en waar, vindt Isaak.  Hij

wil er graag nog meer over
horen.

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

In het bijbel-
verhaal lees je
allemaal vreem-
de dingen.  Eerst
zijn de leerlingen
van Jezus ver-
drietig over zijn
dood.  Maar in-
eens weten ze:
het is niet voorbij.

Jezus leeft!  Het verhaal gaat door.
Wij moeten het verder vertellen.  Ze
weten dat God hen daarbij zal helpen.
Maar hoe moest de verslaggever dat
nu duidelijk maken aan de mensen?
In het verhaal gebruikt de schrijver
daarvoor beelden.  Ook op afbeel-
dingen bij dit verhaal zie je deze beel-
den wel eens: een hevige wind die

in de kamer waait, vlammetjes van
vuur boven de hoofden, een duif
die vrede brengt.  Zoek eens naar
zulke afbeeldingen in een kinder-
bijbel.
En jij?  Stel je voor dat jij een verslag
moet maken van deze gebeurtenis.
Welk ‘beeld’ zou jij gebruiken om
aan te tonen dat je gelooft dat God
je zal helpen?
Heb je een prachtidee?  Vertel het
dan zeker aan je vrienden die ook
met deze krantjes werken.
En wat als jij erbij was?  Zou jij je
dan laten dopen? Een moeilijke
vraag, hé?
Ben jij al zo enthousiast over iets
geweest dat je er aan iedereen wil-
de over vertellen?

‘t Is aan jou!
Mozes
Een ander man vol vuur, een man
die leefde voor God, was zeker
Mozes.  Ken je zijn verhaal?
Mozes leidde het volk van God uit
Egypte, door de woestijn naar het
beloofde land.  In de tekenfilm “De
prins van Egypte” is dit heel mooi
verfilmd. Misschien kan je aan je
ouders vragen of je deze film eens
mag gaan huren.  Je kan het ver-
haal van Mozes ook opzoeken en
lezen in een kinderbijbel.
Mozes stond in de woestijn voor
een brandende braamstruik.  Ook
weer een beeld met verschillende
betekenissen.  Het is zeker zo dat
Mozes in de braamstruik de ‘stem’
van God hoorde die hem riep om
iets te gaan doen.  Straf, hé, al
die beelden in de bijbel!
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Hiernaast zie je
twaalf vurige ton-
gen.  Je weet
wel, die vlamme-
tjes van in het
pinksterverhaal.

Het beeld van de vlammetjes be-
tekent dat Jezus’ vrienden hem ‘vu-
rig’ wilden volgen.
Denk eens na hoe jij aan de mensen
kan laten zien dat je Jezus’ werk wil
voortzetten.  Schrijf dat in de vlam-
metjes
Om je te helpen geven we al enkele
mogelijkheden.  Vraag zeker ook
raad aan je (groot)ouders of op school.
Veel succes!

- stil zijn in de natuur en God danken
- een kinderbijbel nemen en een
verhaal lezen
- Jezus aanspreken
- een interessante website be-
zoeken (www.nabbi.be of www.
klap.net/feest/pinksteren.html)
- een CD met een mooi Jezuslied
beluisteren
- een boek met gebeden vastpak-
ken, er een mooi gebed uitkiezen
en voorlezen aan tafel
- in de bibliotheek een boek op-
zoeken over Jezus

Vurige
tongen

Gebed
Ga op een stil
plekje zitten en
steek een kaar-
sje aan.  Let op:
liever niet in je
kamer!  Vraag
alleszins eerst
toestemming aan

je ouders.  Lees dan dit gebedje voor
jezelf en denk er daarna nog even
over na.

God van mensen,
Jij schenkt mensen liefde
die aanstekelijk werkt als vuur,
vonken van hoop.
Jij geeft mensen warmte en vuur
diep in hun hart,
een vuurzee van aandacht,
een haard van warmte,
een flits van vreugde,
een vuurzuil van goedheid,
een fakkel van vrede.
In ons leven is er soms vreugde
en soms pijn
We willen vurige christenen zijn
en ons laten sterken door uw Geest.
Amen.

Mijn doopkaars
Weet jij ze lig-
gen?  Bij ons lig-
gen ze in de lade
van de buf-
fetkast in
de woon-
k a m e r .
Daar ligt ook
die van mijn
papa, maar die is
g e b r o k e n .

Weet je al waarover ik het heb?
Mijn doopkaars!  Een gekke
kaars eigenlijk, want ze is al bijna
zo oud als ik en toch is ze bijna
nooit aangestoken.  En een kaars
dient toch om te branden!  Mama
zegt dat ze alleen maar in de
kerk heeft gebrand.  Toen ik
werd gedoopt en ook nog eens
in een mis voor mijn communie
…

Als je gevormd wordt, branden er
straks héél veel kaarsen.  Mis-
schien je doopkaars ook nog een
keer?  Eén kaars is heel groot en
er staan allerlei tekeningen op.
Een kruis, een boot, een vis, een

hostie.  Het is de paaskaars.
Ga ze volgende keer in de
kerk maar eens van dicht-
bij bekijken.  Eigenlijk is die

kaars een symbool. Want het
is meer dan een gewone kaars.
Ze vertelt het verhaal van Jezus’

vrienden.  Hij was gestorven,
maar toch wisten ze het ge-
woon: hij was nog altijd bij hen.

Hij liet hen niet in de steek.
Daarover konden ze niet zwijgen.
Vurig, enthousiast strooiden ze zijn
boeiende verhaal overal rond.
Tot op vandaag!  Als de
paaskaars brandt, vertelt ze dat
verhaal opnieuw, maar nu aan
ons! Wie weet voelen wij ook

dat vuur in ons hart.

Oplossingen van de rebussen ...
De kastanjes uit het vuur halen.
In vuur en vlam staan.
Branden van verlangen.
... en van de verborgen woorden
warmte, vreugde, angsten, verdriet, ontzag,
rust, pijn.
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