‘Vaar naar het diepe’
(Interactieve) bezinningen voor ieder van ons
Het is belangrijk onszelf te voeden en te ‘herbronnen’ en dit niet enkel voor
anderen te beogen. Deze bezinning nodigt uit tot stilvallen, delen en elkaar te
beluisteren om zo tot verdieping te komen.
Uitgeprobeerd op Wepsvergaderingen of overlegmomenten van Don Bosco
Vorming & Animatie hebben ze hun deugdelijkheid en haalbaarheid bewezen. We
wensen jullie evenveel energie en inspiratie toe.
“Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij
ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden boot met spreken, zei hij
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester,
de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden
te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen
bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.” (Lc5,3-7)
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5. Elke dag een beetje Kerst?

Concrete informatie
Benodigdheden
Accommodatie
Duur
Groepsgrootte

Voorbereiding

Werkblaadjes : bezinning + kerststal (zie
bijlage), tijdschriften liefst van de periode
rond kerst, scharen en lijm, een Bijbel
Een ruimte met een tafel en stoelen
40 minuten
Ongeveer acht personen, indien de
groep groter is, wordt er beter in
deelgroepjes gewerkt voor de uitwisseling
Werkblaadjes kopiëren en
benodigdheden verzamelen

Algemene informatie
 Doelstelling
Welke betekenis geven wij vandaag aan Kerst? Zelfreflectie en uitwisseling.
 Beschrijving
Inleidend tekstje + korte duiding rond betekenis van Kerstmis ten opzichte
van een commerciële Kerst. (5 minuten) Opdracht uitleggen + aan het
werk met de tijdschriften, schaar en lijm (15 minuten) Voorstelling van de
Kerststallen aan elkaar (15 minuten) een stukje evangelie als afsluiter: het
Kerstverhaal volgens Lucas. (5 minuten)
 Aandachtspunten
Het is belangrijk om het knippen en plakken te beperken in de tijd. Ervaring
leert dat mensen blijven zoeken, kleven, …
 Variaties
Deze bezinning kan ook dienen als opdracht in de klas. Het kan ook
leerlingen aan het denken zetten rond het thema en de betekenis van
Kerstmis voor ons vandaag en de rol van het commerciële.

Elke dag een beetje Kerst?

Niemand hangt de klokjes op
niemand bakt een taart
niemand steekt de lichtjes aan
niemand stuurt een kaart
niemand gaat op zoek naar de ster
niemand praat van vrede op aard
en niemand bewondert een kerstboom
op vijfentwintig maart.
Shel Silverstein
Het randje van de wereld, Fontein

1. Keuze van de inleidende tekst: boodschap van Kerstmis < -- > een
commerciële Kerst
2. Opdracht:
We maken onze eigen hedendaagse kerststal (zie voorbeeld).
Welke betekenis heeft Kerstmis voor jou, in deze tijd? Wie / Wat hoort er zeker
thuis in jouw stal, Wie / wat mag er niet ontbreken? Welke boodschap wil je
met jouw stalletje meegeven?
Laat je inspiratie de vrije loop. Knip en plak er maar op los en bekijk of we uit
al het commerciële toch ook De / onze boodschap kunnen laten spreken.
3. We stellen onze kerststallen aan elkaar voor.
4. Afsluitend: een stukje uit het evangelie: Lucas 2: 1-20

