
verstillen  

verdiepen 

 verbinden 

zinzorg & pastoraat tijdens de Zuidactie 





In deze bundel willen we een aantal suggesties doen hoe je tijdens de 

Zuidactie kan motiveren tot verstilling, verdieping en verbinding.  

 

Wat? 

Onze suggesties bestaan uit verhalen, spelen en activiteiten. Al deze 

hebben we opgedeeld in twee gehelen. Deel 1 draagt de titel zinzorg. 

Alles wat hierin opgenomen is, heeft als doel de zorg voor zinbeleving 

én het gesprek rond zinbeleving te stimuleren. Deel 2 draagt de titel 

pastoraat. In dit onderdeel bieden we dingen aan vanuit een meer 

duidelijke christelijke inspiratie.  

 

Voor wie? 

De doelgroep die we voor ogen hebben, is zeer breed, gaande van 

kleuters tot volwassenen, van cliënten tot medewerkers. Wil dit 

zeggen dat alles pasklaar is voor elke doelgroep? Nee, maar met kleine 

aanpassingen zijn de meeste dingen wel voor elke doelgroep te 

gebruiken. Bovendien roept een suggestie misschien wel nieuwe 

ideeën bij je op.  
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zinzorg tijdens de 

Zuidactie 

zorg dragen voor zinbeleving 
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drie keer tien citaten 

Onder de titel ‘drie keer tien citaten’ verzamelen we dertig citaten. De eerste tien citaten 

zijn erg eenvoudig en makkelijk om over in gesprek te gaan. De volgende tien vragen al wat 

meer inzicht. De laatste tien zijn voor de filosofen onder ons.  

 

Wat kan je met citaten doen? 

 

- Citaten op verschillende plaatsen ophangen, gewoon als trigger. Eventueel kun je er post-its 

bij leggen met de vraag om een reactie op het citaat achter te laten. 

- Deelnemers uitnodigen (aan het begin van de les, een vergadering…) een citaat te kiezen 

dat hen aanspreekt en hen laten vertellen waarom het hen aanspreekt. 

- Eén citaat voorstellen aan een groep en in gesprek met de groep verschillende perspectieven 

op dit citaat naar boven laten komen. 

- Deelnemers uitnodigen een citaat te kiezen en dit op een of andere wijze te visualiseren 

(foto, tekening, stripverhaal, toneel…). 

 

 

 1 x 10 citaten 

 

Licht en donker horen bij elkaar. 

Met de ogen toe kan je beter luisteren. 

Je moet je ogen openen om te kunnen zien. 

De zon is het mooiste licht. 

Blinde vinken kunnen niet zien. 

Ik zit liever in het licht dan in het donker. 

Kaarsen geven mooier licht dan lampen. 

Ik ben bang in het donker. 

Met het licht aan kan ik beter zien. 

Verkeerslichten zijn ook lichten. 
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2x 10 citaten 

 

De wereld is een camera, glimlach alsjeblieft. 

Je kan beter het licht aansteken dan over de duisternis klagen. 

Voor wie ziet met een donker hart, is zelfs de helderste bril niet sterk genoeg.  

Kijken krijg je, zien kan je leren. 

Niemand is zo blind als degene die niet wil zien. 

Door het oog van een naald kan je de hemel zien. 

Er gebeuren elke dag goede dingen, we moeten ze alleen zien. 

Ingewikkelde dingen moet je eenvoudig bekijken. 

Als het donker genoeg is, kan je de sterren zien. 

Er zijn meer zienden die blind zijn dan blinden die niet kunnen ziet. 

 

 

3x 10 citaten 

 

Hartstochten zijn als dievenlantaarns; alle licht schijnt in één richting, de omtrek blijft donker.  

De trots, een edele hartstocht, is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is het wel. 

Het geloof is vrijwillig blind: het sluit de ogen om beter te kunnen zien. 

Bij de meesten berust het ongeloof aan een bepaalde zaak op een blind geloof in een andere. 

Zij werpen hun schaduw voor zich uit, die hun lantaarn op hun rug dragen.  

Wat we in onze geest zien, is even werkelijk voor ons als wat we met onze ogen zien. 

Niets maakt het paard zo vet als de blik van een koning. 

Een oog om een oog maakt de hele wereld blind. 

Als je aan de snelheid van het licht rond een stoel loopt, trap je vanachter op je eigen hielen.  

De liefde is eenogig. De haat is blind. 
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40 dagen dankbaar 

De vastenperiode is een ideale tijd om stil te staan bij die dingen, mensen en ervaringen 

waar je dankbaar voor bent. In bijlage vind je een heel eenvoudig format om door middel 

van een woord, een tekening, een foto… in kaart te brengen wat jou gelukkig of dankbaar 

maakt. Het is een variant op de idee ‘tel je zegeningen’. 

 

 

 

 
Wil je dit in een klascontext  of leefgroep 

gebruiken?  

 

- De 40 dagen lopen van Aswoensdag tot 

Pasen (zondagen niet inbegrepen, want 

op zondagen moet je niet vasten). Dit wil 

zeggen: vakje 1 = Aswoensdag, lege 

vakjes zijn telkens zondagen, laatste 

vakje is Pasen. 

- Laat de kinderen of jongeren aan het 

einde van de schooldag telkens 1 vakje 

gebruiken om een tekening te maken 

‘waarvoor zij die dag dankbaar zijn’, 

eventueel wat hen die dag gelukkig heeft 

gemaakt. 

- In het vakje van de zaterdag kan je hen 

thuis een tekening laten maken ofwel 

kun je hier op maandagochtend even tijd 

voor vrijmaken. 

- De vakjes voor de zondag (die niet als 

vastendagen tellen), kan je gebruiken 

om iets van de Zuidactie 2019 in beeld te 

brengen. 

- Wanneer al de vakjes vol zijn, hebben de 

kinderen en jongeren een mooi overzicht 

over datgene waarover zij dankbaar zijn, 

wat hen gelukkig maakt, hun 

‘zegeningen’. Ga hierover met hen in 

gesprek. 
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40x één        blik 

Een variant op ‘40 dagen dankbaar’ is ‘40 x één ogenblik’. In bijlage vind je een boekje dat 

deze titel draagt. Het vormt een uitnodiging om 40 dagen lang bij één vraag een ogenblik 

stil te staan.  

 

 

 

 
Wil je dit in een klascontext of leefgroep 

gebruiken?  

 

- De 40 dagen lopen van Aswoensdag tot 

Pasen (zondagen niet inbegrepen, want 

op zondagen moet je niet vasten).  

- Laat de kinderen of jongeren elke dag 

één ogenblik stilstaan bij een vraag. Laat 

hen hierbij iets noteren of tekenen. 

- Als leerkracht of begeleider moet je het 

antwoord op de vragen niet kennen. 

Wanneer het boekje volledig uit is, is het 

echter wel zinvol om met de kinderen of 

jongeren stil te staan wat werken met 

zulk boekje bij hen heeft teweeg 

gebracht.  

 

Wil je dit in een schoolcontext of 

voorziening gebruiken? 

 

- Leg een aantal boekjes op een plek waar 

mensen dit kunnen meenemen (onthaal, 

stille ruimte, kapel…). 

- Geef het mee aan mensen van wie je 

denkt dat zij hier iets aan zullen hebben. 

Laat niet na om het ook eens te geven 

aan mensen van wie je denkt dat ze er 

niets mee zullen doen. Je zou wel eens 

een positieve reactie kunnen krijgen. 

- Gebruik het in een individueel gesprek of 

in een atelier zinzorg & pastoraat.  
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blind vertrouwen 

ROLSTOELSURVIVAL 
De deelnemers worden opgedeeld in twee 

groepen. Elke deelnemer probeert een vooraf 

uitgestippeld parcours geblinddoekt met een 

rolstoel af te leggen. De andere deelnemers 

blijven aan het begin van het parcours staan 

en roepen aanwijzingen. Elke deelnemer legt 

het traject een keer af. 

Hieronder zetten we een aantal spelen ‘blind vertrouwen’ op een rij. Belangrijk is dat je 

niet alleen het spel speelt, maar dat je na het spel ook stilstaat bij wat dit spel heeft 

teweeggebracht. We geven een aantal suggesties van reflectievragen. Afhankelijk van de 

groep en het spel, kies je de meest gepaste vragen. 

BLIND DATEN 
De deelnemers gaan op twee rijen tegenover 

elkaar zitten. De twee rijen zitten dicht 

tegenover elkaar en kijken elkaar aan. Eén rij 

wordt geblinddoekt. De niet-geblinddoekte 

deelnemers wordt gevraagd de geblinddoekte 

deelnemer tegenover zich grondig te bekijken. 

De geblinddoekte deelnemers wordt gezegd 

dat ze bekeken worden. Na één minuut wordt 

er gewisseld.  

RATTENVANGER 
De deelnemers worden geblinddoekt verspreid 

in een speelveld. Op het veld wordt met een 

lint een vierkant afgebakend met een opening. 

Eén deelnemer, zonder blinddoek, tracht 

iedereen in het vierkant te drijven.  

 

Reflectie 

 

Laat de deelnemers eerst voor zichzelf 

bij de vragen stilstaan. Stimuleer nadien 

het gesprek hierover. Heb daarbij 

voldoende oog voor de verschillende 

perspectieven (geblinddoekte en niet-

geblinddoekte deelnemers) 
 

 

Reflectievragen (deel 1) 

 

Hoe heb je jezelf ervaren? 

Hoe voelde je je? 

Wat voelde je? 

Wat dacht je? 

Wat wilde je doen? 

 

Hoe heb je de anderen ervaren? 

Hoe keken ze, volgens jou, naar jou? 

Wat dachten ze, volgens jou, over jou? 

Wat wilde je ze zeggen? 

 

Hoe heb je de groep ervaren? 

Voelde je je veilig in de groep? 

Voelde je je deel van de groep? 

Wat dacht je over de groep? 
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BLINDE GROEP 
De deelnemers staan naast elkaar en worden op 

1 rij met handen en voeten aan elkaar 

gebonden. De deelnemers worden afwisselend 

geblinddoekt, zodat de helft van de groep 

blind is. Daarna wordt het hindernissen-

parcours afgelegd. Op het einde van het 

parcours wordt 1 deelnemer extra 

geblinddoekt. De groep legt het parcours 

opnieuw a f, waarna opnieuw iemand wordt 

geblinddoekt. Dit gaat zo verder tot iedereen 

een blinddoek om heeft. De groep bepaalt zelf 

hoe ver ze gaan. 

DONKERE MUUR 
Eén deelnemer wordt geblinddoekt en zet zich 

een tiental meter voor de groep. De groep stelt 

zich op in één lijn naast elkaar. Als de 

geblinddoekte deelnemer klaar is, begint deze 

te lopen en wordt hij opgevangen door de rest 

van de groep. 

KRUIWAGENRACE 
De deelnemers zetten zich in groepjes per 

twee. Een deelnemer plaatst zich geblinddoekt 

in de kruiwagen, een tweede duwt de 

kruiwagen voort. Een parcours wordt afgelegd. 

Halverwege het parcours verwisselen de 

posities. 

STERK RITME 
De deelnemers zetten zich in een cirkel. Elke 

deelnemer wordt geblinddoekt en krijgt twee 

houten stokjes in handen. Eén deelnemer 

wordt gevraagd met de twee stokjes een ritme 

in te zetten. Vervolgens wordt een tweede, 

derde, vierde… deelnemer gevraagd een eigen 

ritme hieraan toe te voegen. Wie kan zijn 

eigen ritme behouden? 

Reflectievragen (deel 2) 

 

Is er tijdens het spel iets veranderd? 

In je manier van kijken naar mensen? 

In je manier van denken over mensen? 

In wat je denkt over blind zijn? 

In je ervaring van vertrouwen? 

 

Wat betekent het voor jou? 

Blind te zijn? 

Vertrouwen te hebben? 

Iemand blind te vertrouwen? 

 

Kies wat het best bij je past: 

Eerst zien en dan geloven. 

Geloven zonder te zien. 

Zien is oordelen. 

Zien en gezien worden. 

Zien en graag zien. 
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STANDBEELD 
Alle deelnemers lopen rond in hetzelfde ritme. 

Eén deelnemer vormt de leider. Zij of hij laat 

een signaal horen en roept een emotie uit. Alle 

deelnemers beelden, met de ogen toe, de 

genoemde emotie uit. De deelnemers houden 

deze houding ongeveer een minuut aan. Na de 

minuut wordt er een signaal gegeven en gaat 

de groep weer in één ritme lopen en worden 

het volgende signaal en een nieuwe emotie 

gegeven. Na een aantal keren kan er een 

andere leider gekozen worden. 

De deelnemers mogen niet te veel nadenken 

over de emotie. Eenmaal het signaal is 

gegeven, moeten ze in enkele seconden 

lichamelijk de emotie uitdrukken. Zorg voor 

spontaniteit! De eerst gekozen expressie zal de 

juiste zijn. De deelnemers 

moeten vertrouwen hebben in hun acties en 

hun eigen visie op de standbeelden en hun 

emoties laten zien. 
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2 verhalen 

Kijk niet in de kolenbak 

 

Geef me een kolenbak. Ik breng hem vlakbij mijn ogen en kijk erin. 

Huizen, ramen, licht en kleuren verdwijnen uit m’n gezicht. 

Iemand die knipoogt, zie ik niet. Jij die me groet laat me koud.  

Ik ben blind geworden, ziende-blind. Hier sta ik dan in het donker. 

Ik zie het niet meer! roep ik vertwijfeld. 

 

Twee jaar heb ik zo gekeken.  

Ik zag alleen wat verschrikkelijk was, teleurstelde en verdriet deed. 

Ik las enkel en alleen zwartkijk-boeken als echte pessimist. 

Had ik jou toen ontmoet en was jij een optimist geweest, ik had je naïef genoemd. 

Ik zou je bij voorkeur in een ziekenauto gezet hebben en met je van het ene ongeluk naar het 

andere hebben gereden. Je zou wel anders leren kijken. 

Ik zou je vertellen over oorlog en haat, over uitzichtloos lijden en over de pijn van eenzaamheid 

in ieder mensenhart. Dan zou je het wel afleren optimist te zijn.  

Zo dacht en leefde ik. Ziende-blind! 

 

Tot iemand mij wakker schudde en riep, maar kijk dan toch! 

Kijk naar die man die niet voorbijgaat maar spontaan hulp biedt. 

Kijk naar die vrouw die met bloemen naar de zieken gaat, zomaar vrijwillig. 

Kijk naar dat open huis met mensen die klaarstaan voor wie ook. 

Goddank ben ik weer anders gaan kijken. 

Ik heb in mijn grauwe kolenbak bloemen gezet.  

 

 

Ursula 

 

Ursula is blind.  

Ze kan alleen een zee van licht van het diepste donker onderscheiden. 

Het is een zwaar bewolkte dag geweest.  

Tegen de avond breekt plotseling de hemel open.  

Een gouden zon doopt het hele land en valt ook in de kamer waar Ursula verzorgd wordt. 

Dan is daar een verpleegster met een hart vol zorg. 

In één seconde ziet ze de zon, de tweede is ze al bij Ursula en brengt haar bij het raam in het 

volle licht. 

Dan lacht Ursula. 
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3 gedichten 

De weg van de hoop 

(Vaclav Havel) 

 

Diep in onszelf dragen we hoop: 

als dat niet het geval is, is er geen hoop. 

Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. 

Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. 

 

Hoop in deze diepe krachtige betekenis is niet het zelfde als vreugde  

omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop, het resultaat.  

 

 

Geen broek 

 

Als een jonge hond 

sprong het kind 

mij tegemoet 

toen ik binnenkwam. 

 

Pas op voor zijn broek 

riep moeder nog. 

 

Maar het kind zag geen broek 

alleen een vriend. 

 

 

Je moet het maar kunnen 

 

Hij maakt een toren van klei. 

Opeens valt die in twee stukken. 

Nou heb ik twee poppetjes zegt hij. 

Je moet het maar kunnen. 
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sociaal experiment 

Ongetwijfeld ken je allerlei sociale experimenten waarbij mensen worden uitgedaagd iets 

te doen en anderen iets te ondergaan. Deze experimenten hebben als doel te zien hoe 

mensen reageren op wat ze beleven. Waarom niet eens uitproberen in jouw school of 

voorziening? 

 

- Vraag enkele mensen deel te nemen aan het experiment. 

- Plaats hen op plekken waar veel mensen voorbijgaan (onthaal, refter…). 

- Blinddoek hen en stel hen gerust. 

- Vertel hen niet wat er gaat gebeuren, laat ze het gewoon ervaren. 

- Schrijf onderstaande tekst op een karton en plaats het bij de geblinddoekte 

 

 Sociaal experiment. Free hugs. 

 Heb jij ook blind vertrouwen? 

 Knuffel mij! 

 

- Laat gebeuren wat gebeurt.  

- Hou rekening met de persoon die geblinddoekt staat wat betreft tijd en 

uithoudingsvermogen. 

- Vraag achteraf wat deze ervaring met de persoon gedaan heeft. Laat haar of hem getuigen. 
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pastoraat tijdens de 

Zuidactie 

zinzorg vanuit 

expliciete christelijke inspiratie 

16 



 

blinde Bartimeüs 

Het verhaal van Bartimeüs past perfect bij de Zuidactie 2019. We presenteren dan ook drie 

verschillende versies van het verhaal: uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’, uit de kinderbijbel 

‘Moet je horen’ en uit de ‘Kijkbijbel’. Daarnaast geven we wat aanzetten om het verhaal 

toegankelijk te maken en suggesties wat je met dit verhaal kan doen.  

JEZUS EN BARTIMEÜS 
Nederlands Bijbelgenootschap, Bijbel in 

Gewone Taal, 2014, p. 1599. 

 

Jezus en de leerlingen kwamen in Jericho. 

Ze liepen door de stad, en een grote groep 

mensen liep mee. Toen ze de stad weer uit 

gingen, zat er een blinde bedelaar langs de 

kant van de weg. Hij heette Bartimeüs. 

Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret 

voorbijkwam, begon hij te roepen: ‘Jezus! 

Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 

De mensen zeiden: ‘Houd toch je mond!’ 

Maar hij begon nog veel harder te roepen: 

‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 

Jezus bleef staan en zei: ‘Roep die man 

hier.’ De mensen riepen de man. Ze zeiden: 

‘Rustig maar. Sta op, Jezus roept je.’ 

Meteen liet de man zijn jas op de grond 

vallen. Hij sprong op en ging naar Jezus. 

Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je 

doen?’ De blinde man antwoordde: ‘Meester, 

ik wil weer kunnen zien.’ Jezus zei: ‘Dat is 

goed. Je bent beter geworden dankzij je 

geloof.’ Op datzelfde moment kon de man 

weer zien. Hij ging met Jezus mee, op weg 

naar Jeruzalem. 
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BARTIMEÜS 
Nico Ter Linden, Moet je horen, Amsterdam, 

Uitgeverij Balans, 2011, p. 399-401 

 

‘Moet je horen,’ zei Lucas. ‘Er zat een blinde 

man aan de kant van de weg, een bedelaar. 

Bartimeüs was zijn naam. Hij had een bakje 

voor zich neergezet, en af en toe deed iemand 

daar een muntje in. “God zegene u,” riep hij 

dan, zodra hij het geldstuk hoorde vallen. 

Vaak droomde hij ervan dat hij eens zou 

kunnen zien, maar na een tijdje zei hij dan 

tegen zichzelf dat hij beter kon ophouden met 

dromen: als je blind bent, ben je blind, daar 

valt nu eenmaal niets aan te veranderen. 

 

Maar er was met die blinde Bartimeüs iets 

bijzonders aan de hand. Op de een of andere 

manier had hij iets gezien wat de meeste 

mensen nog niet hadden gezien. Hij had veel 

over Jezus gehoord, over zijn woorden en over 

zijn daden, en dat liet hem niet los. Geloven is 

voor Jezus: geloven dat het anders kan en 

ervoor zorgen dat het ook anders wordt. Dan is 

arm niet langer arm en dood niet langer dood. 

Er is brood voor wie honger heeft, warmte 

voor wie in de kou zit, vergeving voor wie 

opnieuw beginnen wil, bevrijding voor wie in 

angst gevangen is.  

 

Zou die Jezus soms de zoon van David zijn, 

lang verwacht, de mens naar Gods hart? En 

valt er dan ook voor Bartimeüs nog wat te 

hopen? Of zal hij daar tot zijn dood moeten 

blijven zitten en “God zegene u” roepen 

wanneer iemand hem wat geld toewerpt? Zou 

God niet ook hem willen zegenen? 

 

Bartimeüs hoorde voetstappen in de verte, en 

veel stemmen. Een bruiloft? Een begrafenis? 

Er viel een munt in zijn bakje. “Wat is dat voor 

volk dat daar aankomt?” vroeg hij aan de 

goede gever. “Jezus komt eraan, Jezus van 

Nazaret.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nu of nooit, dacht Bartimeüs. De 

voetstappen en de stemmen kwamen 

dichterbij. “Zoon van David,” schreeuwde hij, 

“heb medelijden met mij!” “Ach man, hou je 

een beetje kalm,” zeiden de mensen. 

 

Maar Bartimeüs hield zijn mond niet, want 

Jezus kwam langs. En als die Jezus echt uit 

het geslacht van David is, dan komt er een 

koning langs die als een goede herder oog 

heeft voor de verloren schapen van zijn 

kudde. Als het Davids zoon is die langskomt, 

dan zal hij Bartimeüs zien, en misschien, heel 

misschien zal Bartimeüs hem mogen zien. 

“Zoon van David, heb medelijden met mij.” 

 

Jezus stond stil. “Ik hoor dat iemand mij 

roept,” zei hij. “Breng die man hier.”  

Ze riepen hem. “Sta op, hij wil dat je bij hem 

komt.” 

 

Bartimeüs wierp zijn bedelaarskleed af, alsof 

hij nu al wist dat hij die lap nooit meer hoefde 

te dragen omdat een nieuw leven hem 

wachtte. Hij ging naar Jezus toe. 

 

“Wat wil je dat ik voor je doe?” vroeg Jezus. 

“Ik wil zo graag weer zien,” zei Bartimeüs. “En 

ik geloof dat u mij kunt helpen.” “Je geloof 

heeft je gered,” zei Jezus. Toen keerde het 

licht terug in zijn dode ogen, Bartimeüs kon 

weer zien. “God zegene u,” zei hij tegen 

Jezus. En hij volgde hem op de weg.’ 
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Dan begint Bartimeüs hard te roepen:  

‘Jezus, heb medelijden met mij!’ 

De mensen die vooraan lopen zeggen boos    

tegen hem: ‘Houd toch je mond!’ 

Maar hij schreeuwt nog veel harder:  

‘Jezus, heb medelijden met mij!’ 

 

 

Jezus blijft staan. 

Hij zegt tegen de mensen:  

‘Roep hem eens bij me.’ 

 

Dat doen ze.  

Ze gaan naar Bartimeüs toe. 

‘Kom man, opstaan,’ zeggen ze tegen hem. 

‘Hij roept je.’ Bartimeüs loopt naar Jezus. 

Jezus vraagt hem: ‘Wat moet ik voor je 

doen?’ ‘Ik wil kunnen zien, Heer,’ antwoordt 

Bartimeüs. Dan zegt Jezus:  

‘Je zult kunnen zien.  

Omdat je zoveel  

vertrouwen in mij hebt!’ 

Meteen kan Bartimeüs zien.  

Wat is hij blij! 

Hij dankt God voor alles  

wat er gebeurd is. 

Voortaan blijft hij altijd bij Jezus. 

Ook alle mensen die het gezien  

hebben, danken God.  

Op een dag komt Jezus in de buurt van de  

stad Jericho.   

Langs de kant van de weg zit Bartimeüs. Hij 

is blind en bedelt om geld.Hij hoort dat er 

een heleboel mensen voorbijkomen.  

‘Wat is er aan de hand?’  

vraagt hij. En iemand  

antwoordt hem: 

‘Jezus van Nazareth  

komt voorbij!’ 

Kees De Kort, De Kijkbijbel, Herenveen, Uitgeverij Jongbloed, 2005.  
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Voorbereiding 

 

Het verhaal over Jezus en Bartimeüs behoort 

tot het genre van de wonderverhalen. Het is 

een verhaal dat je letterlijk kan lezen (wat 

eigenlijk niet de bedoeling is) of symbolisch. 

Letterlijk lezen we dat Jezus ervoor zorgt dat 

Bartimeüs kan zien. Symbolisch lezen we dat 

Jezus ervoor zorgt dat Bartimeüs ‘het weer ziet 

zitten’.   

 

Werken met een wonderverhaal vraagt dan ook 

enige voeling met het verhaal. Maak het 

verhaal je eerst eigen vooraleer je hierrond 

met anderen gaat werken. Enkele suggesties: 

 

1. Lees het verhaal eerst zelf een paar keer. 

2. Sta stil wat je voelt voor en bij het verhaal. 

3. Ga na of je de ervaring van Bartimeüs 

ergens bij jezelf erkent: Wanneer was jij 

blind/zag jij het niet meer zitten? Voelde 

je je toen door anderen gezien of niet? Op 

wie heb jij toen geroepen? Wie heeft er 

naar jou geluisterd? Wat heeft dat 

luisteren met je gedaan? Wat maakte dat je 

het weer zag zitten? 

4. Ga na of je de ervaring van Jezus ergens bij 

jezelf erkent: Wanneer riep iemand op jou? 

Hoe voelde je je daarbij? Wat heb je voor 

die ander betekent?  

5. Ga na of je de ervaring van de omstaanders 

ergens bij jezelf erkent: Wanneer heb jij 

iemand niet gezien/willen zien? 

6. Werk enkel met anderen rond dit verhaal, 

wanneer het verhaal jou op een of andere 

manier heeft geraakt. Als je niets hebt met 

het verhaal, als het je niets doet, kies dan 

voor een ander verhaal.  

 

 

 

 

 

Jericho 

Een ontzettend drukke handelsstad. 

Vele mensen, in hun diversiteit, 

ontmoeten elkaar hier.  

 

Blind 

Bij ‘blind’ denken we onmiddellijk aan 

een lichamelijke handicap. In het 

verhaal van Bartimeüs betekent blind 

echter ook: geen uitweg zien, geen 

perspectief hebben, iets niet zien 

zitten. Wanneer Bartimeüs op het einde 

van het verhaal ziet, ziet hij het leven 

weer zitten.  

 

Langs de weg  

In de Bijbel betekent ‘langs de weg 

zitten’ dat iemand een marginale plaats 

heeft in de samenleving. Bartimeüs 

hoort letterlijk en figuurlijk niet bij de 

mensen in Jericho. 

 

Mantel  

Het enige wat Bartimeüs bezit, is zijn 

mantel. Symbolisch staat deze voor zijn 

leven. Wanneer hij zijn mantel afwerpt, 

laat hij zijn vroegere leven achter zich 

en begint hij opnieuw.  

 

Heb medelijden met mij  

Deze woorden zijn de vertaling van het 

Griekse woord: 'eleison'. Een woord dat 

tot op vandaag te horen is in het begin 

van de eucharistieviering. (Kyrie eleison 

= Heer heb medelijden met mij/Heer 

ontferm u over mij). Bartimeüs roept dit 

naar Jezus. Hij vertrouwt op Jezus, hij 

gelooft dat Jezus hem kan helpen, 

zonder dat hij daar zeker van is, zonder 

het te zien. (Geloven zonder zien, 

geloven zonder zeker te weten). 
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Aandachtspunten  

 

Als je dit verhaal vertelt...  

 

… vertel het verhaal dan heel sober. Als je 

teveel details toevoegt, verlies je al gauw de 

kern uit het oog.  

 

… weet dan dat kinderen, maar ook veel 

volwassenen het moeilijk hebben met 

symbolisch taalgebruik. Staar je dan niet blind 

op het blind-zijn van Bartimeüs, maar focus op 

het feit dat Bartimeüs er eerst niet bij hoort en 

dat Jezus hem terug een plaats geeft in de 

groep. Het verhaal van Jezus en Bartimeüs is 

dan ook een ontmoetingsverhaal. Niet enkel in 

Bijbelse ontmoetingen, maar bij elke 

ontmoeting gebeurt er iets. .. 

 

 

… aan mensen die sterk zijn in symbolisch 

taalgebruik, dan kan je gebruik maken van de 

vraagjes die je je bij je persoonlijke 

voorbereiding stelde.  

 

… waak er dan over om zeker niet te gaan 

moraliseren. Ontneem mensen niet de vreugde 

om het verhaal zelf te ontdekken.  

Ideeën 

 

1. Werk met het verhaal uit de 

Kijkbijbel. Verknip de strip zodat je 

verschillende verhaaldelen naast 

elkaar kan leggen. Vraag de 

deelnemers welk deel uit het verhaal 

hen het meest aanspreekt. Laat hen 

hier een reactie op geven met 

behulp van een post-it.   

2. Verzorg een bezinnningsmoment. 

Maak daarbij gebruik van de blinde 

en de ziende Bartimeüs. Kleef beide 

figuren aan elkaars rugzijde. Begin 

met de blinde Bartimeüs en keer op 

een gepast moment tijdens de 

bezinning Bartimeüs om zodat de 

ziende Bartimeüs verschijnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organiseer een stellingenspel 

waarbij de stellingen gaan over 

enerzijds blind zijn/blind 

vertrouwen hebben en anderzijds 

zien/eerst zien en dan geloven. 

Maak gebruik van de bladwijzer 

hieronder om stelling te laten 

innemen  

 

 

 

 

 

 

De afbeeldingen uit de Kijkbijbel, en de 

figuren hier kun je terugvinden op de 

website van de Zuidactie. 
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vieren 

In het deel ‘pastoraat’ kan natuurlijk een onderdeel over ‘vieren’ niet ontbreken. Je vindt 

hier echter geen volledig kant en klare viering terug, dat is niet zinvol. Wel geven we heel 

overzichtelijk en met een woordje duiding de structuur van een eucharistieviering, een 

gebedsviering, een bezinning en een meditatie weer.  

EUCHARISTIEVIERING 
Goed om op voorhand te weten 

 

Het Griekse woord ‘eucharistie’ betekent 

‘dankzeggen’. In een eucharistieviering 

zeggen wij dank aan God. God, die Vader, 

Zoon en Geest is staat dus centraal in een 

eucharistieviering. 

 

De eucharistie is een van de zeven 

sacramenten. Een sacrament is een 

symbolische handeling waarin God zich aan 

de mens openbaart.  

 

In dit sacrament vieren christenen de 

actieve aanwezigheid van Jezus Christus in 

hun midden en hun eenheid met Hem. 

 

Centraal in de eucharistieviering staan de 

symbolen van brood en wijn. Brood en wijn 

worden gewijd met de instellingswoorden 

die Jezus heeft uitgesproken tijdens het 

Laatste Avondmaal.  

 

De eucharistieviering heeft een 

welbepaalde structuur en wordt gekenmerkt 

door vaste bewoordingen en formules. 

Zodoende wordt er in de hele wereld op een 

gelijkaardige manier eucharistie gevierd. 

Wanneer we eucharistie vieren, verbinden 

we ons dus met alle andere vierende 

christenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Algemene structuur 

 

De eucharistieviering bestaat uit vier grote 

delen:  

 

Openingsritus:  

Tijdens de openingsritus of de inleiding 

bereiden we ons voor om  Jezus te 

ontmoeten in wijn en brood. 

 

Woorddienst:  

Als christenen samenkomen om eucharistie 

te vieren, dan komen ze samen om te 

luisteren naar woorden uit de Bijbel. Dit is 

de kern van elke woorddienst. Daarom moet 

in elke eucharistieviering minstens één 

authentieke Bijbellezing voorkomen. De 

Bijbellezing vormt eigenlijk de rode draad 

van de hele viering. En als er maar één 

Bijbellezing is, dan moet die uit het 

evangelie komen.  

 

Tafeldienst: Na het beluisteren van het 

‘Woord van God’, maken we ons in de 

tafeldienst klaar om Jezus als voedsel voor 

ons leven tot ons te nemen.  

 

Wegzending: Tijdens de wegzending worden 

we uitgenodigd om datgene wat we in de 

eucharistie gevierd hebben waar te maken 

in het dagelijks leven.  
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Structuur in detail 

 

Openingsritus 

1.1 Openingslied  

Met dit lied drukken we onze bereidheid uit 

om te luisteren naar Jezus’ boodschap. 

 

1.2 Openingswoord 

We maken samen een kruisteken terwijl de 

priester de volgende formule uitspreekt:  

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest. Amen.  

De genade van de Heer Jezus Christus, de 

liefde van God en de gemeenschap van de 

heilige Geest zij met u allen. 

En met uw geest. 

 

Door het kruisteken stellen we ons helemaal 

open voor Gods aanwezigheid. We maken 

dit teken van het voorhoofd tot de buik, en 

van de linkerschouder tot de 

rechterschouder. Met heel ons mens-zijn 

willen we ons openstellen voor God.  

 

Vervolgens begroet de priester de 

aanwezigen en legt kort de bedoeling uit 

van het samenkomen.  

 

1.3 Gebed om ontferming 

Wanneer we God en Jezus willen ontmoeten 

maken we ons eerst klaar in een oprecht 

gebed om vergeving en ontferming. Dit kan 

met een vaste formule gebeuren:  

 

Heer ontferm u over ons.  

Heer ontferm u over ons.  

Christus ontferm u over ons.  

Christus ontferm u over ons.  

Heer ontferm u over ons.  

Heer ontferm u over ons.  

 

 

(Wanneer je bovenstaande formule niet 

gebruikt, waak er dan over dat de vraag 

naar vergeving niet te moraliserend is.)   

 

1.4 Openingsgebed  

Na een korte stilte, waarin iedereen wordt 

uitgenodigd persoonlijk te bidden, spreekt 

de voorganger het openingsgebed uit. In 

een gebed spreken wij tot God. (Dit is dus 

niet te verwarren met een bezinningstekst).  

 

Bijvoorbeeld: 

God, vader van de mensen, jij hebt ons 

vandaag naar hier geroepen. Jij noemt ons 

bij onze naam. Nog voor wij geboren 

werden, kende jij ons al. Jij voedt ons elke 

dag. Zo mogen wij erop vertrouwen dat jij 

ons nooit alleen laat, maar ons bij de hand 

zult nemen. Dat vragen wij jou door onze 

heer Jezus Christus, jouw zoon die met jou 

leeft en heerst in de eenheid van de Heilig 

Geest, God door de eeuwen der eeuwen. 

Amen.  

 

Woorddienst 

2.1 Eerste lezing  

De eerste lezing wordt normaal gekozen uit 

het Oude Testament. Je kan echter ook 

kiezen voor een lezing uit het Nieuwe 

Testament (uit de Handelingen van de 

Apostelen of een van de brieven).  

 

2.2 Tussenzang of lied  

De bedoeling van de tussenzang is de 

Bijbellezing te verdiepen. Je kiest dus best 

voor een lied dat aansluit bij de lezing.  
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2.3 Evangelielezing  

De evangelielezing is de kern en het 

hoogtepunt van de woorddienst. We 

beluisteren er een verhaal van Jezus of een 

verhaal over Jezus. Dit verhaal is de rode 

draad van de hele viering. Alle andere 

gekozen teksten en liederen staan in 

functie van dit Bijbelverhaal. In een viering 

met kinderen kan je uiteraard kiezen voor 

een lezing uit een kinderbijbel.  

 

De evangelielezing wordt als volgt ingeleid:  

 

De Heer zal bij uw zijn. 

De Heer zal u bewaren. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer 

Jezus Christus. 

Lof zij u Christus.  

 

Hierbij maakt iedereen drie kruisjes: op het 

voorhoofd, op de mond en op het hart.  

 

2.4 Homilie  

In de homilie geeft de priester duiding bij 

de lezingen. De homilie is niet bedoeld om 

een moraliserende preek te geven, maar om 

het beluisterde verhaal/de verhalen te 

verdiepen. 

 

2.5 Geloofsbelijdenis  

Enkel op zondag en bij hoogfeesten wordt 

een geloofsbelijdenis uitgesproken. In het 

kader van een schoolviering, kan je de 

geloofsbelijdenis dus weglaten.  

 

2.6 Voorbeden 

Voorbeden zijn korte gebedsintenties. In de 

voorbeden spreken wij uit aan God wat ons 

bezighoudt. We bidden er voor mensen die 

ons dierbaar zijn. De voorbeden worden 

ingeleid door de priester, die iedereen 

oproept om te bidden. Elke voorbede wordt 

beantwoord door een refrein, dat door 

iedereen luidop wordt opgezegd of 

meegezongen. Op het einde van de 

voorbeden sluit de voorganger af met een 

kort gebed.  

 

 

Tafeldienst 

3.1 Bereiding van de gaven 

We maken het altaar klaar. Brood en wijn, 

kaarsen en bloemen worden naar het altaar 

gebracht. De priester nodigt vervolgens uit 

om te bidden: 

 

Bid, broeders en zuster, dat mijn en uw 

offer aanvaard kan worden, door God, de 

almachtige Vader.  

Moge de heer het offer uit uw handen 

aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot 

welzijn van ons en van heel zijn heilige 

kerk.  

 

3.2 Gebed over de gaven  

De priester spreekt een gebed uit in naam 

van alle aanwezigen.  

 

Bijvoorbeeld: 

Goede God, wij reiken je brood en wijn aan. 

Door deze tekens komt Jezus dicht bij ons. 

Met eenvoudige gebaren heeft hij zichzelf 

groot gemaakt. Geef ons, kleine mensen, de 

kracht om zijn voorbeeld te volgen. Amen.  
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3.3 Eucharistisch gebed 

Het eucharistisch gebed of groot 

dankgebed is wezenlijk in de eucharistie, 

maar tegelijk ook erg moeilijk. Daarom 

kiezen we hier voor de erkende variant op 

het eucharistisch gebed voor liturgie met 

kinderen & jongeren.  

 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u 

bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons 

hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de 

Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid 

waardig.  

 

Wij danken U, God: gij hebt ons geschapen 

om op weg te gaan naar u en in liefde te 

leven met elkaar. Gij geeft ons ogen om 

elkaar te zien en een mond om met elkaar te 

spreken. Gij legt de liefde in ons hart om 

niet alleen het goede met elkaar te delen, 

maar ook wat moeilijk is. Zo hebt gij ons 

gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. 

Blij danken wij u hiervoor met alle mensen 

die in u geloven. En met alle heiligen en 

engelen zingen/zeggen wij u toe: 

 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten, 

vol zijn hemel en aarde van uw 

heerlijkheid, Hosanna in de hoge. 

Gezegend hij die komt in de naam 

des Heren. Hosanna in de hoge. 

 

Ja, God, gij zijt heilig en gij zijt goed voor 

ons en alle mensen. Wij danken u vooral 

voor Jezus Christus, uw Zoon.  

 

 

Hij kwam in de wereld, omdat de mensen u 

verlaten hadden en vreemden waren voor 

elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren 

geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers 

en zusters van elkaar, kinderen van u, onze 

Vader. 

Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond 

deze éne tafel om te doen wat hij heeft 

voorgedaan. 

 

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en 

wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van 

Jezus Christus, uw Zoon 

 

Want op de avond voordat hij zijn leven 

voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor 

het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte 

u, brak het, gaf het hun en zei: Neem en eet 

hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt.  

Zo nam hij ook de beker met wijn, hij 

dankte u, gaf hem aan zijn leerlingen en 

zei: Neem deze beker en drink hier allen uit, 

want dit is de beker van het altijddurende 

verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle 

mensen wordt vergoten tot vergeving van 

de zonden. 

Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om 

Mij te gedenken. 
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Daarom zijn wij hier samen, Vader, en 

denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed 

voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de 

kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en 

zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, 

wij bidden u: neem ons op in uw liefde, 

samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is 

voor ons gestorven maar gij hebt hem 

nieuw leven gegeven. Daarom 

zingen/zeggen wij: 

Goede God, wij loven u.  

Goede God, wij danken u. 

 

Hij leeft nu bij u en toch is hij dicht bij ons. 

Goede God, wij loven u.  

Goede God, wij danken u. 

 

Op het einde van de tijd zal hij als onze 

Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, 

zijn pijn en tranen, honger en verdriet 

voorbij. 

Goede God, wij loven u.  

Goede God, wij danken u. 

 

Vader, gij hebt ons uitgenodigd om hier aan 

deze tafel te eten van het brood, het 

lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt 

gij ons blij door de heilige Geest. Wij 

bidden u: maak ons door dit brood ook 

sterk, en geef dat wij meer en meer gaan 

doen wat gij van ons verwacht. 

Denk, Heer, aan paus (…), aan onze 

bisschop (…) en aan alle andere 

bisschoppen. Help iedereen die leerling van 

uw Zoon wil zijn; laat hen vrede en vreugde 

brengen aan alle mensen. 

 

God, onze Vader, breng ons allen eenmaal 

thuis bij u en bij Christus, uw Zoon, samen 

met Maria, zijn Moeder, en met alle 

heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus 

voor altijd gelukkig zijn. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw 

Naam geprezen zijn, Heer onze God, 

almachtige Vader, in de eenheid van de 

heilige Geest, hier en nu, en tot in 

eeuwigheid. Amen. 

 

3.4 Onze Vader  

Het Onze Vader gebed is hét moment van 

deelname van alle gelovigen.  

 

Onze Vader, 

die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van  het kwade. 

Want van u is het koninkrijk en de kracht en 

de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.  

 

3.5 Vredeswens  

Bij de vredeswens kan de priester 

uitnodigen om elkaar een teken van vrede 

te geven.  

 

Heer Jezus Christus,  geef vrede in uw naam 

en maak ons een. De vrede van de Heer zij 

altijd met u.  

En met uw geest. 
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3.6 Lam God  

Het ‘Lam Gods’ is van oorsprong een lied bij 

het breken van het brood.  

 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der 

wereld. Ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der 

wereld. Ontferm u over ons. 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der 

wereld. Geef ons de vrede. 

 

Je kan het Lam Gods eventueel vervangen 

door een vredeslied.  

 

3.7 Communie  

Voor de communie nodigt de priester uit om 

deel te nemen aan deze maaltijd van Jezus.  

 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd 

van de Heer. Zie het Lam Gods, dat 

wegneemt de zonden der wereld.  

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij 

komt, maar spreek en ik zal gezond worden.  

 

3.8 Stilte, lied, bezinning  

Na de communie is een kort moment van 

stilte passend. Daarna kan je kiezen voor 

een lied. Wil je nog een bezinningstekst 

lezen, is dit de meest geschikte plaats 

hiervoor.  

 

Wegzending  

4.1 Slotgebed  

De priester bidt in naam van allen een 

gebed, waarin we danken voor de 

aanwezigheid van Jezus in ons midden.  

 

Bijvoorbeeld:  

Lieve Jezus, uw hart is zo groot. Arme en 

rijke, gezonde en zieke, kleine en grote 

mensen waren uw vrienden. Help ons om 

ook van ons hart een warme thuis te maken, 

waarin veel mensen mogen wonen. Dan 

zullen wij luisteren naar hun blijdschap en 

verdriet. Help ons om in de komende dagen 

en weken op die manier mee te werken aan 

een aangename leefwereld rondom ons, in 

ons gezin, onze klas, onze school en overal 

waar wij komen. Amen.  

 

4.2 Zending en zegen  

In de zending worden we uitgenodigd om in 

de klas en in ons leven, waar te maken wat 

we gevierd hebben in de eucharistie. Alleen 

kunnen we dat echter niet aan. Daarom 

mogen we ons gesterkt weten door God, die 

ons wil sterken en zegenen.  

 

De Heer zij met u. En met uw geest.  

Moge de almachtige God zegenen,  

de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  

Amen.  

 

We maken daarbij een kruisteken.  

 

4.3 Slotlied  

Eventueel kan men nog een passend 

slotlied zingen als afronding van de viering.  
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GEBEDSVIERING 
Een gebedsviering lijkt misschien op een 

eucharistieviering, maar is iets wel degelijk 

iets anders. Een gebedsviering is veel 

minder gebonden aan vaste bewoordingen 

en formuleringen. Er is ook geen communie 

aanwezig. Een gebedsviering is echter niet 

volledig onbepaald. In een gebedsviering 

richten wij ons in gebed tot God en 

luisteren wij naar Bijbelverhalen.. 

  

Goed om weten 

In een gebed spreken wij tot God. Een 

gebed valt dus niet te verwarren met een 

bezinningstekst. Een gebed wordt 

gekenmerkt door:  

• Aanspreking van God 

• Een kwaliteit van God 

• Een vraag 

• Afsluiting  

 

Bijvoorbeeld 

Goede God, jij bent liefde. Help ons groeien 

in liefde voor elkaar. (Door Christus onze 

Heer.) Amen.  

  

Structuur van een gebedsviering 

• Openingsgebed  

• Bijbelverhaal 

• Voorbeden 

• Onze Vader 

• Slotgebed 

Je kan hier uiteraard ook liedjes in 

verwerken.  

 

BEZINNING 
 

Een bezinning verschilt wel heel duidelijk 

van een eucharistieviering en een 

gebedsviering.  

 

In een bezinning komen we samen rond 

zinvolle teksten, liederen, muziek en/of 

symbolen. Deze kunnen christelijk 

geïnspireerd zijn, maar dit is niet nodig. 

Anders dan in een eucharistieviering en een 

gebedsviering staat dus niet God, maar de 

mens zelf centraal. Een bezinning is ook 

niet gebonden aan een vaste structuur. Een 

bezinning kan dus volledig de vorm 

aannemen die jij wil.  

 

MEDITATIE 
 

Mediteren en bidden zijn beide manieren 

om een relatie aan te gaan met iets of 

iemand. Je kan dit in groep doen, maar ook 

individueel. Anders dan bij een 

eucharistieviering, een gebedsviering en 

een bezinning  heb je hiervoor dus geen 

groepje of gemeenschap nodig.   

 

Mediteren is een activiteit waarbij je 

lichaam tot rust komt en je je geest focust 

op iets of iemand. Je kan je focussen op je 

ademhaling, een tekst, een beeld, een lied, 

een persoon, een gebeurtenis, een gevoel. 

Mediteren wordt bidden wanneer je je richt 

tot God. Je kan bidden daarom verstaan als 

een praten met God.  
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