Bezinnen of vieren
met kinderen
Welkom in ons huis met een hart

Welkom in ons huis met een hart
Voor elk wat wils
Heel wat scholen en geloofsgemeenschappen werken rond de campagne ‘Wonen:
onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!’ Scholen willen graag hun Robbyproject afsluiten met
een viering of bezinning. Parochies en catechesewerkingen willen graag een viering op
kindermaat. We hopen dat jullie hier voldoende materiaal vinden om aan deze vragen
tegemoet te komen. We volgen de opbouw van een eucharistieviering maar wie een bezinning
of stilvalmoment wil uitwerken, kan hier heel wat ideeën uit plukken.
Het thema van de viering is een huis waar iedereen welkom is. Ze past in de lijn van enerzijds
de liturgiemap waar we stilstaan bij het huis van God en anderzijds ons project voor het
basisonderwijs ‘Een thuis met een hart’. Bij het samenstellen, werkten we samen met het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zodat deze viering ook mooi aansluit bij hun jaarthema
‘Verrassend vreugdevol’.

Vieren op school met een open blik voor diversiteit
We leven vandaag in een multiculturele samenleving. De leerlingen op school zijn daar
een weerspiegeling van. Steeds meer andere levensbeschouwingen en religies sijpelen
de scholen binnen. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Hoe bewaren we onze
eigen (christelijke) identiteit en zijn we toch gastvrij? Hoe moet het met onze school- en
klasvieringen? Hoe kunnen we nog samen bidden of vieren als er maar enkele ‘katholieke’
kinderen in onze klas zitten?
Elke school zal hier een eigen antwoord op moeten zoeken. De onderwijskoepels kunnen je
ongetwijfeld op weg helpen. In onze voorbereiding trachten we in kleine aandachtpuntjes oog
te hebben voor de diversiteit van de kinderen.

Suggesties voor Inkleding
•
•
•

Als de viering in het teken staat van de advent, geef dan de adventskrans een centrale
plaats.
Als je werkte met het Robbyproject kan je de tekeningen een plaats geven. Vooral de 4de
prent van het huis met het hart sluit aan bij het thema.
Als je aan de slag gaat met het doe-moment, kan je creatief aan de slag met deurhangers.

Welkom en inleiding
Beste kinderen allemaal, ik ben blij dat jullie hier zijn. Hartelijk welkom.*
Vandaag laten we de drukte achter ons en maken we het even stil. We nemen de tijd om naar
mekaar te luisteren, om mekaar een plek in ons hart te geven en om de vreugde te voelen van
ons samenzijn.
Samen met Robby gaan we op zoek naar een huis met een hart, een huis waar iedereen
welkom is.
In deze adventsweken bereiden we ons voor om de komst van Jezus. Hij droomde van een
wereld waar plaats is voor alle mensen, groot of klein, arm of rijk, gelukkig of nog op zoek
naar een plekje om te wonen. Wij willen meewerken aan deze wereld en zijn blij dat we dit
samen kunnen doen. Laten we vieren in de naam van + de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
* Je welkom voelen is belangrijk in deze viering of bezinning. Een woordje in je eigen thuistaal
kan een goed begin zijn. Laat de kinderen die thuis een andere taal spreken kort komen
vertellen hoe je iemand welkom heet in hun taal.

Moment van inkeer
Voorganger
Overal waar mensen samenleven, loopt het soms moeilijk.
Kind 1
Soms hebben we snel een oordeel klaar over mensen,
we doen geen moeite om hen echt te leren kennen.
We maken hen verdrietig.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.
Kind 2
Soms vinden we het moeilijk om te delen,
we willen het beste graag voor onszelf.
We houden geen rekening met wat anderen willen of nodig hebben.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.
Kind 3
Soms hebben we weinig aandacht
voor de mooie dingen om ons heen.
We vergeten wel eens om dankbaar te zijn.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.
Kind 4
Soms blijven we liever aan de kant,
ook wanneer we zien dat iemand ons nodig heeft.
Ze kunnen dan niet rekenen op ons.
We hebben er spijt van en weten dat het anders kan.
Voorganger
God, we werken niet altijd mee aan uw wereld. We willen ons beter inzetten en vragen een
nieuwe kans. Amen.

Openingsgebed

* als de kinderen een volgblaadje hebben, kunnen ze dit samen bidden
Goede God,
samen met Robby leerden we
over mensen die het moeilijk hebben
om een goede plek te vinden om te wonen.
We zijn te klein om huizen te bouwen
of om de wetten te veranderen,
maar we kunnen wel van onze groep
een plek maken waar iedereen welkom is.
Zo werken we mee aan uw huis,
een huis met een hart.
Amen.

Eerste lezing: uit het dagboek van Robby
Dag dagboek,
Wat een spannende dag! Ik moet het je even vertellen, want anders ga ik niet kunnen slapen.
Mama was gaan werken en Jordy was nogal wild. Ik werd er helemaal gek van, dus ben ik
samen met hem op het pleintje gaan spelen. Mama heeft dat niet graag maar ik had de
sleutel genomen en in mijn zak gestoken. Dat was niet zo slim van mij…
We hebben lang buiten gespeeld en Jordy kreeg het koud. Maar toen we thuis voor de deur
stonden, zag ik dat ik de sleutel kwijt was. Ik wist niet wat ik moest doen. Jordy had het echt
koud, maar ik kon hem niet alleen laten. Ik heb hem dan toch maar meegenomen en we zijn
samen de sleutel gaan zoeken. Jordy weende heel de tijd en ik wilde eigenlijk ook wenen toen
Fatmira voorbijfietste met een van haar zussen. 2 engeltjes! Fatmira is bij ons gebleven en
haar zus zou thuis gaan vertellen dat ze bij ons waren en dan terugkomen.
Fatmira is dicht bij Jordy in het huisje onder de glijbaan gaan zitten. Ze vertelde verhaaltjes,
zong grappige liedjes en heeft zelfs haar jas aan hem gegeven. Mijn zorgen werden een
beetje kleiner toen ik hem hoorde lachen. Het was al bijna donker toen ik eindelijk de sleutel
gevonden had. We hebben nog nooit zo hard naar huis gelopen als vandaag. Ik heb iedereen
snel binnengelaten en we zijn dicht bij de verwarming gaan zitten. Ik heb geprobeerd warme
melk te maken, maar die is helemaal overgekookt. Ik had nog één tas over. Die wilde ik aan
Jordy geven, maar hij gaf ze door aan Fatmira. Zij had voor hem gezorgd en nu wilde hij voor
haar zorgen. Niet veel daarna was de zus van Fatmira bij ons en zijn de meisjes samen veilig
naar huis kunnen gaan.
Toen ons mama thuiskwam, was alles opgeruimd en opgelost. Ik dacht eerst om er niets van
te vertellen, maar ik heb daarnet alles netjes opgebiecht. Ik hou niet van geheimen. Ze was
heel boos, maar vooral ongerust en opgelucht tegelijk en ook een beetje blij. Blij omdat ik zo
een lieve vrienden heb die voor ons klaarstaan. Dat is waar, bij hen kan ik altijd terecht.
Eindelijk opgewarmde groetjes,
Robby

Evangelie
We stellen voor om het verhaal te lezen van de engel en Maria. Je vindt het in de meeste
kinderbijbels. Zoek een versie die aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Wat zeker
in het verhaal aan bod moet komen is Maria die JA antwoordt op de vraag die haar gesteld
wordt.

Verwerking, verdieping, duiding
•

•

•

Er gebeurt iets onverwacht. Iemand stelt ons een vraag, iemand heeft ons nodig en wij
moeten kiezen wat we zullen doen. Zijn we als Maria en Fatmira en zeggen we JA? Jij mag
op mij rekenen.
Wanneer we ons inzetten voor anderen, wanneer we ons verbonden voelen, dan gaat ons
hart open voor hen. Er gebeuren soms onverwachte dingen wanneer we anderen toelaten
in ons leven. Dit kan vervelend zijn of ons onzeker maken, maar zo beleven we ook heel
veel mooie, onverwachte momenten. We willen het onverwachte verwelkomen. Dit is een
bron van vriendschap en geluk.
Het huis kan symbool staan voor elke plek. Iedere mens maar ook elke groep en zelfs heel
de samenleving kan je een huis noemen: een plaats om je welkom te voelen, om thuis te
komen, om te ervaren dat je jezelf mag zijn.
We hebben allemaal nood aan plekken, groepen, mensen waar of bij wie we thuis mogen

•

komen. Daarnaast worden we ook allemaal opgeroepen op zelf een warm huis te zijn voor
anderen. Een huis met een hart.
De wereld zoals Jezus die droomt is een wereld waar alle mensen een plek krijgen. Jezus’
wereld is als een huis met een warm hart voor iedereen. ALLE mensen, en vooral wie
kwetsbaar, arm, verdrietig, ziek of eenzaam is, is welkom. In de advent bereiden we ons
voor op de komst van Jezus en luisteren we goed naar zijn voorbeeld. We maken ons klaar
om mee te werken aan de wereld zoals Hij die droomt.
Om dit te kunnen doen moeten we ons hart openen voor alle mensen, maar in de eerste
plaats voor Jezus zelf.

Doe-moment
•
•
•

•

•

Ikzelf ben als een huis. Als ik anderen graag zie, als ze mijn vrienden zijn, als ik zorg draag
voor mezelf en de wereld rondom ons, dan heeft mijn huis een warm hart.
Ik wil aan de anderen laten zien: in mijn warm huis is er plaats voor jou. Jij bent welkom
om mijn vriend te zijn, ik sta voor je klaar. Dan staat de deur van mijn huis open.
Om te laten zien dat onze deur open zal gaan voor wie komt kloppen, hangen we een
deurhanger. Elke leerling krijgt eentje. In de bijlage vind je twee modellen. Kies wat het
best aansluit bij de leeftijd van de kinderen en de aanpak van het doe-moment.
De voorkant van de deurhanger nodigt iedereen uit om zich welkom te voelen. Op de
achterkant moeten de kinderen zelf nadenken hoe ze een plek kunnen maken waar
iedereen zich welkom voelt. In de ene versie doen we al voorstellen en moeten de
kinderen kiezen (omcirkelen, kleuren) wat zij belangrijk vinden. In de andere versie laten
we witruimte en is het de bedoeling dat ze zelf formuleren waar ze op kunnen letten om
een warm hart te hebben voor anderen.
De Robbytekening lieten we zwart/wit. Zo kunnen de kinderen ze nog inkleuren.

Geloofsbelijdenis
Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen:
zonder ruzie, zonder verdriet.
Ik wil geloven in een wereld,
waarin iedereen vriend is met elkaar,
een wereld, zoals God de VADER hem geschapen heeft.
Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en vlinders,
met de zon en met lieve mensen,
die doen zoals JEZUS deed.
Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST,
om te worden zoals zijn kinderen,
waarvoor het echt niet zo moeilijk is
om vriendelijk te zijn, om te helpen;
om geluk te brengen aan de anderen. Amen.
Uit aanbod geloofsbelijdenissen pastorale zone Effata

Voorbeden
•

•
•

Het is altijd een sterk moment wanneer de kinderen zelf voor iets willen bidden.
Afhankelijk van de groep en de gewoontes kan je kinderen zelf een voorbede laten
formuleren.
Enkele van de plannen en voornemens uit het doe-moment kunnen voorgelezen worden
als intentie.
Het aansteken van kaarsjes of het inlassen van een stiltemoment kunnen het gebed
toegankelijker maken voor kinderen die niet de gewoonte hebben om (tot onze God) te
bidden.

Voorganger
Ook wij zetten ons hart open en willen meebouwen aan een warme wereld voor iedereen.
Kind 1
We bidden voor alle kinderen
die geen fijne thuis hebben,
omdat de woning niet goed is
of omdat er veel problemen zijn in het gezin.
Open ons hart voor deze kinderen.
Laten we bidden.
Kind 2
We bidden voor alle kinderen
die een groot hart hebben voor anderen,
die met een lief woord en een warm gebaar
anderen opnemen in de groep.
Open ons hart voor deze kinderen.
Laten we bidden.
Kind 3
We bidden voor alle (grote) mensen
die zich inzetten voor een betere wereld.
Bijvoorbeeld door hun acties voor Samen Tegen Armoede
zorgen ze ervoor dat meer mensen
een goede woning krijgen.
Open ons hart voor deze mensen.
Laten we bidden.
Kind 4
We bidden voor onszelf
dat we blije kinderen zijn
en dat de deur van ons hart altijd openstaat
voor wie ons roept.
Laten we bidden.
Voorganger
Goede God, waar wij het goede proberen te doen, bent u dicht bij ons. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
help ons te leven naar het voorbeeld van Maria
of het meisje Fatmira,
zodat we ook JA zeggen
wanneer U ons roept.
Laat ons samen vieren
in het breken en delen van brood en wijn
en geef ons kracht
om mee te werken aan uw hartelijke wereld.
Amen.

Groot dankgebed
Onze Vader

* Laat de kinderen handen geven bij het bidden van het Onze Vader.

Vredeswens
Communie
Bezinning na de communie – voorstel 1
Het is koud en donker buiten.
De vrieskou plakt tegen de ruiten.
We verlangen naar warmte en licht,
dus houden we ons deurtje dicht.
Maar de deur van ons hart blijft open
en we strooien licht met hopen.
Ook jij bent welkom, kom erbij
samen voelen we ons warm en blij.
Jij zorgt voor mij, ik zorg voor jou
en zo blijft er niemand in de kou.
Naar Vera Vastesaeger, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bezinning na de communie – voorstel 2
Een aantal jaren geleden werd ergens in Engeland een schilderij onthuld. Hierop stond een
man afgebeeld, die voor een huis stond en op de deur klopte. De mensen die het schilderij
zagen, vonden het heel mooi. Toen merkte een aandachtige toeschouwer iets bijzonders
op. Hij ging naar de kunstenaar die het schilderij gemaakt had en zei: ‘Ik vind het een mooi
schilderij, maar u bent iets vergeten. De deur waar de man op klopt heeft geen klink. Hoe kan
hij dan naar binnen gaan?’
De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons hart. Ze kan alleen van binnenuit
open gemaakt worden!’
C. Leterme, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007

Slotgebed

* als de kinderen een volgblaadje hebben, kunnen ze dit samen bidden
Goede God,
de wereld is uw huis
waar wij mogen leven, spelen, groeien en werken.
U roept ons op om van uw huis
een thuis te maken
voor alle mensen.
We zijn er klaar voor.
Amen.

Zending en zegen
Het is duidelijk wat God ons vraagt en ik zie dat jullie er zin in hebben. Geef de deurhanger
maar een mooie plek zodat iedereen kan zien dat hij welkom is in jouw huis met een hart.
Met een grote JA en een blij hart gaan jullie terug naar de klas/naar huis. Maar eerst vragen
we de zegen van onze God, + Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

WELKOM!

IN ONS HUIS MET
EEN HART!

WELKOM!

IN ONS HUIS MET
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Dit is mijn huis
met een hart …
We lachen
niemand uit

Hier is altijd iets
lekkers om te
snoepen

We
m
ve ek he
el a lpe
mo ar n
ge zo
lijk

We maken het gezellig
met kussentjes en
lichtjes

We maken
veel plezier

Er is
veel
plaats om
te spelen

Er is veel
speelgoed

Het is er lekker warm
We maken het soms samen stil

We delen eerlijk

Dit is mijn huis
met een hart …
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