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Vooraf in de klas
Wat heb je nodig?
- woordkaarten (zie kopieerbladen)
- een blaadje papier en een balpen (voor elke leerling)
- gebedjes op blaadjes papier (voor elke leerling)
- gele linten
- zand
- tien theelichtjes
- tien glazen potjes
- een vuurvaste kom met een deksel
- rustgevende muziek
Organiseer de viering bij voorkeur in de weekkapel van de kerk, in
een kleine kapel of in het bezinningslokaal. Als dat niet lukt, zorg dan
voor een sfeervolle opstelling in de klas.
Zet de tien theelichtjes vooraan in de ruimte. Zet de stoelen er in
een kring rond. Zoek tien leerlingen die een tekstje willen lezen.
Spreek met hen de volgorde af. Geef aan tien andere leerlingen een
glazen potje en een woordkaart en leg uit dat ze het potje
omgekeerd over een theelichtje mogen zetten wanneer ze de
bijbehorende tekst werd voorgelezen.

Openingslied
Suggestie: De verzoening
van Frank Boeijen
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Verwelkoming
Geef duiding bij de verzoeningsviering. Christenen willen in de
veertigdagentijd stilstaan bij hun leven, zich bezinnen over wat
goed en wat minder goed gaat. Ze willen ook stilstaan bij de fouten
die ze maken naar anderen toe en er vergeving voor vragen. Hun
fouten leggen ze ook voor aan God. Door elkaar te vergeven kun je
tot echte verzoening komen. Zo geven mensen elkaar nieuwe
kansen.
Vertel dat de leerlingen vanuit de viering worden uitgenodigd om
net als veel christenen even stil te staan en na te denken over hun
leven, over hoe ze thuis met hun ouders, broers en zussen omgaan,
hoe ze met vrienden omgaan. De viering is een uitnodiging om
vergeving te vragen voor je eigen fouten en vergeving te schenken
aan anderen.
Waar gaat het soms fout?
Leid het inkeermoment in. Vertel dat goed en kwaad bij elk mensenleven
horen. ‘Goed’ verbinden we vaak met licht en warmte, zoals de kaarsen
die vooraan branden. ‘Kwaad’ heeft te maken met donker en koud.
Vandaag willen we de aandacht richten op wat er soms misgaat in ons
leven. Elk van ons kan zich bij elk tekstje de vraag stellen: ben ik soms ook
wel eens zo? Doof ik soms ook het licht? We luisteren naar een aantal
situaties waarmee we soms het licht doven in ons eigen leven en in dat
van anderen.
De leerlingen lezen elk hun tekstje voor. De tien andere leerlingen zetten
telkens een glazen potje over een theelichtje zodat het vlammetje dooft.
1. We doen de goede dingen alleen om gezien en beloond te worden, dat
heet … EERZUCHT.
2. We willen de baas zijn over andere kinderen, dat heet … HEERSZUCHT.

© VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

3. We zijn snel kwaad wanneer er iets tegenzit, dat heet …
OPVLIEGENDHEID.
4. We lachen kinderen en mensen uit en kwetsen hen, dat heet … SPOT.
5. We verdedigen onszelf met vechten en slaan, dat heet … GEWELD.
6. We zeggen de waarheid niet en bekennen geen fout, dat heet …
LIEGEN.
7. We nemen spullen van anderen af of maken ze stuk, dat heet …
DIEFSTAL.
8. We verbruiken soms onnodig veel terwijl anderen dingen te kort
hebben, dat heet … VERSPILLING.
9. We doen onze eigen zin wanneer ouders of leraars ons iets vragen, dat
heet … ONGEHOORZAAMHEID.
10. We geven God geen plaats in ons leven, dat heet … LEVEN ZONDER
GOD.
Geef duiding. Alle kaarsen zijn gedoofd. Als we op die manier leven, doen
we elkaar pijn. Vanuit deze viering worden we uitgenodigd om het anders
te doen, om meer te leven zoals Jezus ons voordeed.
Lied
Suggestie: Tot zeven
maal zeventig maal
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Verhaal (deel 1)
Vertel het volgende verhaal.
Langzaam en met moeite komt de boemeltrein door het bergland vooruit.
De oude stoomlocomotief heeft er blijkbaar moeite mee om de reizigers
naar hun vakantieplaats te brengen. Overal zie je vrolijke gezichten.
Alleen in een coupé waar twee heren zitten, lijkt de jongste allesbehalve
gelukkig te zijn. Hij moet wel een zware last op zijn schouders dragen. Zijn
medepassagier kijkt hem peinzend aan en begint over het weer en het
mooie landschap te praten. Het ijs is sneller gebroken dan hij denkt.
De jonge man, die er zo bedroefd uitziet en zo’n onrustige indruk maakt,
begint te vertellen. Eerst schuw, met lange pauzes. Maar dan, wanneer hij
merkt dat de ander niet uit nieuwsgierigheid maar uit echte belangstelling
luistert en zich echt om hem bekommert, dan komen de woorden pas echt
los.
‘Het zit zo … Ik heb jarenlang in de gevangenis gezeten’, vertelt hij.
‘Vanmorgen hebben ze me vrijgelaten. Nu ben ik op weg naar huis. Wat
ben ik een schande voor mijn ouders. Ze hebben mij in al die jaren niet één
keer bezocht. Ze hebben ook maar een paar brieven geschreven. Ik neem
het hen niet kwalijk. Ik heb hun liefde verspeeld. Maar soms denk ik …
misschien hebben ze mij niet bezocht omdat de reis zo duur is. En brieven
schreven we vroeger ook al niet veel. Ik hoop dat ze mij vergeven hebben,
al ziet het daar niet naar uit. U kunt zich niet voorstellen hoeveel berouw
ik heb!’ Hij slaat zijn handen voor zijn gezicht.
Dan gaat hij verder: ‘Om het mijn ouders gemakkelijk te maken, heb ik
hen een brief geschreven. Daarin heb ik hen gevraagd of ze mij een teken
willen geven, zodat ik meteen kan zien hoe ze over mij denken wanneer ik
met de trein voorbijrijd. Als ze me vergeven hebben, dan zullen ze een geel
lint in de grote appelboom bij de spoorweg hangen. Als ze mij liever niet
meer thuis willen hebben, dan hangt er niets. In dat geval blijf ik in de
trein zitten en reis ik verder, heel ver weg. Waarheen, dat weet ik zelf
niet.’
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Inkeermoment
Deel de blaadjes papier uit. Elke leerling schrijft iets op het blaadje waar
hij veel spijt van heeft. Iets waarvan hij nu vindt dat hij het beter niet had
gedaan. Vertel dat het iets mag zijn waarmee ze anderen pijn gedaan
hebben en waar ze vergeving voor willen vragen aan de mensen die ze
pijn berokkend hebben, en misschien zelfs ook aan God. Niemand anders
hoeft te zien wat er op het blaadje staat. De leerlingen vouwen het dicht
en leggen het in de kom.

Zet rustgevende muziek op.

Verhaal (deel 2)

Laat de muziek zacht verder spelen. Vertel hoe het verhaal afloopt:
De jongeman wordt steeds zenuwachtiger. Wanneer de trein bij het stadje
aankomt, wordt de spanning zo ondraaglijk dat hij niet meer door het
raampje durft te kijken.
‘Zo meteen komt het bruggetje, dan de spoorbomen, en dan …’ Hij durft
niet te kijken. Hij wisselt snel van plaats met zijn medereiziger. Die belooft
hem om naar de appelboom te kijken. Niet veel later legt hij zijn hand op
de arm van de jonge man. ‘Daar is hij!’ Hij kan alleen maar fluisteren,
want zijn stem is gebroken en de tranen springen in zijn ogen. De
jongeman kijkt op. Hij kan zijn ogen niet geloven. In de appelboom
hangen wel duizend gele linten.
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Zet de muziek even wat luider, zodat de leerlingen het verhaal kunnen
laten bezinken.
Tip: eventueel kunnen jullie naar het lied ‘The yellow ribbon’ van Tony
Orlando & Dawn luisteren.

Verzoeningsmoment
Bedank de leerlingen voor hun eerlijkheid. Zeg dat je ook de
woordkaarten in de kom wilt leggen. Door ze te verbranden drukken we
samen uit dat we vergeving vragen voor onze fouten en dat we willen
proberen het goede te doen.
Maak een vuurtje in de vuurvaste kom. Bid dan samen het onderstaande
gebed om zo vergeving te vragen aan elkaar en aan God.
Goede Vader
Vandaag wil ik iedereen die ik kwaad deed
de hand reiken en zeggen: ‘Het spijt me.’
Maar dat kan ik niet zonder Jou.
Help mij oprecht vergeving te vragen en
van harte vergeving te schenken.
Amen
Nodig tien leerlingen uit om de theelichtjes
opnieuw aan te steken. Ze mogen eventueel bij
elke kaars iets goeds vertellen of vertel zelf tien
goede dingen die jij in de klas ziet gebeuren.
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Slotmoment
De leerlingen verwoorden welk gevoel vergeving hen geeft en welk
gevoel de jongeman op het einde van het verhaal heeft. Deel de gele
linten uit. De leerlingen mogen ze rond hun arm binden, aan hun
pennenzak of aan hun boekentas hangen. Het lint is een uitnodiging om
elkaar telkens weer vergeving te vragen of te schenken.

Slotlied
Suggestie: Zwart – Wit van Frank Boeijen
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