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Inspiratie- en ideeënboekje
voor thuis of kleine kring

coronaproof

Inspiratie- en ideeënboekje
Een jaar geleden bereikte de eerste berichten over een nieuw virus het nieuws. Het begon
ver weg, maar het kwam in sneltreinvaart dichterbij. Zo dichtbij dat het onvoorstelbare
gebeurde: het land ging op slot. De net begonnen Veertigdagentijd kreeg een extra
dimensie. In feite ging iedereen een tijd van vasten in. Vasten in de vorm van social
distancing – we moesten wel aan dat begrip wennen. Vasten in de vorm van thuiswerken,
gesloten scholen, met een boog om elkaar heen lopen. Vasten in de vorm van kerkzijn online
en Pasen vieren op afstand. Vasten in de vorm van uithouden, én in de vorm van oog hebben
voor de ander en dus barmhartigheid betrachten.
Hadden we toen kunnen denken dat we een jaar later nog steeds op afstand van elkaar
leven? Het ís zo. Op het moment dat de laatste hand aan dit project voor de
Veertigdagentijd en Pasen wordt gelegd, wordt de winter-lockdown met enkele weken
verlengd. Er zijn vaccins, God zij dank. Maar voorlopig leven we in de werkelijkheid van een
pandemie. Bovendien duiken er nieuwe varianten van het virus op, misschien niet
gevaarlijker, maar wel veel besmettelijker.
Daarom opnieuw een Inspiratie- en ideeënboekje, net als bij het project van Advent, Kerst
en Epifanie. Als inspiratiebron en ondersteuning bij het thuisvieren of het vieren in kleine
kring. Het sluit aan bij het project Ik ben er voor jou. Maar het kan ook zelfstandig worden
gebruikt, als inspiratiebron, om ideeën aan te reiken, alles voor de eigen situatie.

Ik ben er voor jou
Het project Ik ben er voor jou bestaat uit een Bijbelleesrooster voor alledag. Dit
Bijbelleesrooster is opgezet aan de hand van de Werken van Barmhartigheid. Deze werken
gaan ‘in gesprek’ met het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus, een gesprek
dat bijzonder verrijkend is!
Bij het project horen ook vespers voor de Stille Week. Voor voorgangers, predikers en
liturgiecommissies is er een aparte Handreiking; daarin gaat het vooral over de zondagen.
Zie verder: Veertigdagentijd – Steunpunt liturgie (gkv.nl)

Coronaproof
Dit boekje is afgestemd op de beperkingen die het gevolg zijn van de coronapandemie.
Vandaar coronaproof in de ondertitel. Maar het echte coronaproof wordt in de praktijk
gerealiseerd.
Dus:
•

Alleen zingen met huisgenoten, of als je alleen bent;
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Samenstelling:
Steunpunt Liturgie/Anje de Heer

Bronvermelding (voor zover niet vermeld)
p. 4 rechtsboven: in J.P. Boendermaker en G.H. Westra, Van binnen uit. Bijbellezen, bidden, vieren
tussen de zondagen in gemeenschap, huis en binnenkamer. Met tekeningen van Bert Kuipers. ’sGravenhage 1984, 24.
p. 11, 14, 15: foto Anje de Heer
p. 16: Perlen des Lebens – Wikipedia
p. 36: RK Activiteiten - Bijzondere Helenaviering in Aalten
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Links: Cruz de Ferro, onderweg naar Santiago de Compostela. Rechtsboven: stenen aan de voet van
het Cruz de Ferro. Rechtsonder: een kleine kapel onderweg naar Santiago.
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Veertigdagen als pelgrimstocht
Je kunt deze Veertigdagentijd zien als een pelgrimage. Misschien ben je je bewust van
‘lasten’ die je in het leven meedraagt. Misschien begin je deze pelgrimstocht zonder dat je je
bewust bent van dergelijke lasten. Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Waar het om gaat, is
dat er in de loop van een pelgrimstocht zomaar iets boven kan komen drijven. Je wordt je
bewust van iets van je meedraagt. Of je bent je bewust van een nieuw inzicht, een
voornemen, iets wat je voortaan in de praktijk wilt brengen.

→ Suggestie: Voor elk van die momenten leg je een steen neer in je vier-hoek. Bij de
paaskaars. Bij de afbeelding. In de vorm van een kruis of een cirkel.
Wat de stenen betekenen weet jij, weet God. Dat laatste wordt des te sterker als je
de stenen neerlegt met de gedachte: ik leg ze voor Gods aangezicht neer. Je kunt er
ook een gebed bij uitspreken. Bijvoorbeeld:
Heer God, Jezus Christus,
Dit heeft me geraakt vandaag ….. In dankbaarheid draag ik het met me mee,
in het besef dat U míj draagt.
Amen
Heer God, Jezus Christus,
Dit leg ik vandaag bij U neer….. bij U is het veilig, bij U ben ik veilig! In

gedachten als je wandelmaatje, in stilte wandelen ze met je mee, je hoeft er helemaal geen
gesprek te voeren.
Soms kom je de stilte juist op het spoor door je zintuigen te gebruiken (zie hierboven bij
suggestie 1). Het kan je ook stil maken door te wandelen op het ritme van een korte
Bijbeltekst. Zie ook hierboven bij suggestie 3.

Veel mensen zoeken God te ervaren. Beter is het om God te zoeken. Als Hij
zich wil laten ervaren is dat pure genade, je kunt het niet zelf bewerken.
Vrij naar Abt Manu van Hecke

Pelgrimeren met je voeten in de klei
14
Here God,
in het geraas van ons bestaan
en de drang tot leven
spreken we U aan;
bezweet en vermoeid,
gespannen en onzeker.
Ons leven is pelgrimeren:
als gaan over een dijk,
met regen in ’t gezicht
met striemende, dwarrelende winden,
met naast ons het kolkende water,
dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.
Here, reis mee met ons,
pelgrims door laagland.
Geef adem om voort te gaan.

In: Met liturgie naar buiten. Raad van Kerken Nederland, Oecumenisch bezinning 48

De kruisweg poëtisch
Bijvoorbeeld: Patrick Lateur, Kruisweg in de stad. Zie: Kruisweg in de stad – Patrick Lateur

Kleine cadeautjes
Nog zo’n ‘pelgrimsgebruik’: als het steile pad bovenaan is gekomen, zie je in het hek rechts
naast je allemaal kruisjes. Ze zijn gemaakt van takjes, uit de struiken links.
Waarom?
Ik weet alleen waarom ik zelf een kruisje in het hek heb gestoken: een moment om even stil
te staan bij de betekenis van het kruis.
Daar biedt een pelgrimsroute zoals deze veel vaker ruimte voor, want langs de route zijn
heel wat eeuwenoude pelgrimskruisen te vinden. Het zijn uitingen van devotie, maar het zijn
net zo goed wegwijzers. Het kruis: je zit op de goede weg.

→ Idee: Maak een aantal kruisjes: twee takjes
(snoeihout; afgevallen takjes), op het kruispunt
met een touwtje kruislings vastgebonden. Laat
er tijdens een van je wandelingen steeds enkele
achter. Op een bankje, op een muurtje, op een
paaltje, in het gaas van een hek, net wat zich
voordoet. Waarom? Voor degene die het ziet,
een klein cadeautje voor wie het waarneemt.
Misschien ook wel een wegwijzer…

5. Gebedssnoer
Verschillende religies kennen het gebedssnoer. Meestal in de vorm van ketting met kralen.
Elke kraal staat voor een gebed of een gebedsfrase. Het is een manier om de aandacht bij

Van links naar rechts: rozenkrans, levensparels, psalm 23-armbandje

16

‘Zie de mens’, zegt Pilatus tegen de verzamelde massa. Jezus is gegeseld en geslagen.
Naakt wordt Hij tentoongesteld, om zijn kleren wordt gedobbeld. En die purperen
mantel dan? Een spottend gebaar: zie de mens, wat stelt hij eigen voor? Een koning?
Nou, kijk maar.
Zie de mens – het is tot een moment uit de lijdensgeschiedenis geworden dat in de
christelijke kunst een eigen plek kreeg, onder Pilatus woorden uit de Latijnse bijbel: Ecce
homo. In het Bijbelleesrooster is zo’n schilderij afgebeeld. Op de volgende pagina zijn er
meer te vinden.

→ Suggestie: bekijk ze stuk voor stuk en vraag je af wát de maker in beeld heeft
willen brengen. Wat zie je, wat ‘lees’ je in deze verschillende weergaven van
eenzelfde gebeurtenis?
Afbeeldingen, van links naar rechts:
•
•
•

Boven: Charles Eyck (St. Martinuskerk te Vijlen); Antonio
Ciseri (1821 - 91)10
Midden: Michel Ciry (1919-2018), Nuno Concalves (15de
eeuw)11 Mark Wallinger (1999)
Onder: Nilolaus Bodilman (1466); Lovis Corinth (1925)12

21

10

Zie resp. Kerkgebouwen in Limburg (kerkgebouwen-in-limburg.nl) (Eyck); File:Ecce homo by Antonio Ciseri
(1).jpg - Wikimedia Commons (Ciseri)
11
Zie resp. Ciry Michel | Ecce Homo | MutualArt (Ciry), Category:Ecce Homo, attributed to Nuno Gonçalves Wikimedia Commons (Goncalves), Ecce Homo | The Israel Museum, Jerusalem (imj.org.il) (Wallinger)
12
Zie resp. File:Obilman Ecce Homo.jpg - Wikimedia Commons (Obilman), Bestand:Corinth Ecce homo.jpg Wikipedia (Corinth)

tentoonstelling
Maak een tentoonstelling rond de Werken van Barmhartigheid. Playmobil, Lego, ander
speelgoed – maak een keuze.

→ Idee: Je kunt de tentoonstelling in de eigen woonkamer neerzetten. Het hoort bij
een tentoonstelling dan andere mensen ‘m kunnen bekijken. In corona-tijden gaat
dat niet zo gemakkelijk. Wat kan er wel? Een paar ideeën:
•
•

In de vensterbank (als die tenminste vanaf de straat goed te zien is).
Via foto’s of filmpjes op internet. Bijvoorbeeld samen met je schoolklas. Of
samen met de andere kinderen van de kerk.

Zie ook pagina 5, idee 2.

Sint Maarten
Ook voor wie niet aan ‘sinten’ doet – afgezien dan van Sint Nicolaas – is het verhaal van Sint
Maarten een hele goede invalshoek om met kinderen en jongeren na te denken over ‘delen’.
Het is het verhaal van de jonge Romeinse soldaat Martinus uit de 4de eeuw.
Hij deelde zijn soldatenmantel met een arme bedelaar. ’s Nachts droomde hij dat Jezus
tegen hem zei ‘Ik was naakt, en jij kleedde mij’.

→ Idee (1): Hier vindt je het verhaal voor kinderen (met ook nog een
vervolgverhaal!) https://www.geloventhuis.nl/2014/een-buiging-voorjou/vertellen/sint-maarten-de-bedelaar-en-de-mantel-van-martinus.html
→ Idee (2): Bekijk met kinderen ook een paar schilderijen van deze geschiedenis. Zie
o.a. Barmhartig leven 4 (Naakten kleden), p. 1 en 2.
→ Idee (3): Het verhaal van Sint Maarten aan de hand van lego: Sint Maarten in één
minuut. Met Lego! - Stichting Trideo

En verder
•
•

Zie de tekeningen/kleurplaten achterin dit boekje
Maak een gebedsarmband. Zie daarvoor pagina 16-17.

9. Jongeren
Deze opdracht is speciaal voor jeugdgroepen, catechisatie en gezinnen met tieners
Maak samen een filmpje over de Zeven Werken van Barmhartigheid, waarin je laat zien hoe
je Jezus’ opdracht in deze tijd kunt uitvoeren. Je mag helemaal zelf invullen hoe je dat doet.
Denk aan het uitbeelden van situaties, een vlog of een interview (met mensen die hulp nodig
hebben of organisaties die hulp bieden, denk aan asielzoekers of vluchtelingenwerk, een
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