Sterzingen 2019-2020
Catechesemoment
Handige werkmiddelen





Kaars
Bijbel (bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal)
Kleurprenten (te downloaden op www.missio.be)
Extra’s die je terugvindt op www.missio.be: projectfiche, viering en zending, gezelschapsspel
(aan te kopen), knutselideeën …

Doelstellingen






Duiding Sterzingen
Kinderen laten kennismaken met het katholiek geloof (initiatie)
Kinderen helpen groeien in hun jong geloof
Kinderen een concrete manier aanreiken om solidair te zijn (diaconie)
Aandacht geven aan de wereldwijde verbondenheid van de Kerk

Bezinning
Dat we in 2020 verder mogen doen
zoals het met Kerstmis begon.
Zoals de engel:
mensen hoop en uitzicht geven in crisistijd.
Zoals het engelenkoor:
met velen samen een lied van toekomst zingen:
er is vrijheid, vriendschap en liefde mogelijk.
Zoals de herders:
op zoek gaan naar plekken waar aan een nieuwe, betere toekomst geboren
wordt en er vervuld van zijn.
Zoals de ster:
wegwijzer zijn voor mensen die nieuwe wegen bewandelen,
zachtjes schitteren in de nacht en mensen richting geven.

Zoals de wijzen:
in beweging komen en bemoediging schenken
aan mensen die gidsen zijn voor een nieuwe samenleving.
Mogen we in het nieuwe jaar doen zoals het met Kerstmis begon:
eerst zelf volstromen met hoop en dan medemensen het vertrouwen
doorgeven.
Samen de moed opbrengen om te blijven werken aan menswording, de
wereld een steeds menselijker gelaat geven en hierbij de dagelijkse dingen
met geduld en zorg aanpakken.
Mogen we dat inderdaad doen in 2020.

Het verhaal van de Drie Wijzen
Kennen jullie het verhaal van de Drie Wijzen?
De Drie Wijzen waren op weg. Zij wisten eigenlijk niet zo goed waar en bij wie ze zouden terecht
komen. Maar ze volgden een ster die hen op de goede weg zette. Zonder het goed te weten volgden
deze wijzen hun hart en kwamen zo bij het kind Jezus aan. Toen ze het kind zagen, werd hun hart
meteen vervuld van grote vreugde en blijdschap.
Misschien kunnen we het verhaal uit de Bijbel eerst eens lezen.
We luisteren naar het evangelie (Matteüs 2,1-12).
(de bijbel wordt getoond en een kind steekt een kaars aan).

Groei
Nu laten we de kinderen een symboolpaneel maken bij het verhaal van de Drie Wijzen. Aan de hand
van het verhaal moeten de kinderen zelf een paneel maken met de symbolen die hen aangereikt
worden. De uitkomst van de panelen is steeds anders en door gesprek kunnen heel wat mogelijke
interpretaties en betekenissen van het Bijbelverhaal naar boven komen.
Verdeel de kinderen in groepen van vier of vijf. Ieder groepje krijgt een wit A3-blad en een set
symboolfiguren (zie www.missio.be/downloads).
Opdracht voor de kinderen: beeld het verhaal uit aan de hand van de symbolen.
Opdracht voor de catechist: ga in elk groepje even kijken of het werkt. Welk symbool willen ze
gebruiken? Waarom dat symbool? Waarom in die houding?

Het kind jezus
Het kind Jezus heeft de Drie Wijzen in hun hart geraakt. Ze zijn niet meer dezelfde als daarvoor. God
heeft zich aan hen getoond en heeft hun leven veranderd. De Wijzen waren zoekend, toen ze Jezus in
de stal vonden. Hun hart is helemaal open gegaan omdat ze de ster in vertrouwen gevolgd hebben.
Dit willen ze niet voor zichzelf houden. Dit kunnen ze niet voor zichzelf houden. Vanaf nu hebben ze
een opdracht gekregen, ze hebben een missie. Door de ster worden ze gezonden om dit goede
nieuws aan alle mensen, over heel de wereld te brengen.
Kijk gerust ook eens naar het kind Jezus, hier in de kerststal. Wat zegt Hij jou? Word jij ook in jouw
hart geraakt? Krijg jij hier en nu ook een zending mee?
Ook jullie worden hier, vandaag op tocht gezet. Jullie mogen zo meteen de boodschap van vrede
brengen aan alle mensen. Zo kunnen jullie opkomen voor kinderen in deze wereld, veraf en dichtbij,
die het minder goed hebben.
Want niet overal kunnen kinderen elke dag naar school gaan. Gewoon omdat er geen school is of
omdat de ouders dit niet kunnen betalen. De kinderen moeten werken om centen te verdienen en
kunnen dus niet leren lezen of schrijven.
Gaan jullie dadelijk mee op pad, achter de ster van Jezus aan, zoals de Drie Wijzen dat ooit ook
deden?

Sterzingen: the rap-battle
Dit jaar lanceren we iets nieuws! Schrijf een raptekst over het verhaal van de wijzen uit het Oosten.
Hoe begin je eraan?
1. Zoek eerst een beat. Ze maken hiervoor gebruik van rapmachines die te vinden zijn op
YouTube. Een voorbeeld vind je op www.missio.be. Rap maakt gebruikt van een eenvoudig
4/4de ritme.
2. Ga op zoek naar de belangrijkste woorden uit het evangelie volgens Matteüs 2,-1-12 (Jezus,
ster, wijzen …)
3. Zoek rijmwoorden op de belangrijkste woorden in de tekst uit het evangelie volgens Matteüs
2,-1-12 hebt geplukt (bijvoorbeeld: Jezus – bus; ster – ver ; wijzen – reizen …). Gebruik
https://www.mijnwoordenboek.nl/rijmwoordenboek voor als je hulp nodig hebt!
4. Een rapnummer heeft altijd een refrein. Maak eerst dit refrein van vier zinnen. Elke zin duurt
vier tellen lang. Gebruik de woorden die jullie bij puntje 2 + 3 gevonden hebben.
5. Daarna kan je aan de strofes beginnen. Deze zijn minimaal vier en maximaal zestien zinnen
(van telkens vier tellen) lang. Gebruik de woorden die jullie bij puntje 2 + 3 gevonden
hebben.
6. De rap moet ‘flowen’, wat wil zeggen dat die precies moet passen op de beat. Als de ‘flow’
niet klopt, moet je de tekst bijschaven. Rap hoeft niet te rijmen, maar rijm geeft wel extra
steun aan de flow.
7. Wat ook altijd tof is, is wanneer het laatste woord van een zin door alle rappers samen wordt
gerapt.

8. Misschien kan je een video van jullie performance maken? Bezorg ons jouw filmpje, of een
link naar TikTok of Youtube: sterzingen@missio.be. Uit alle inzendingen kiest een deskundige
jury drie winnaars. Zij krijgen het WegWijzer-gezelschapsspel van Missio cadeau!

Maak je klaar voor het Sterzingen!
Dan gaan we ons nu uitdossen zoals de Drie Wijzen met mantel, kroon en ster. We weten niet wat
we op onze weg gaan tegenkomen, maar we gaan in vertrouwen op pad. Het is immers Jezus zelf die
ons leidt. We gaan het goede nieuws vertellen hier in de buurt. Het goede nieuws dat Jezus gekomen
is voor alle mensen: rijk, arm, groot, klein …
Met de opbrengst kunnen we kinderen in de hele wereld een betere toekomst bieden. Een toekomst
waarin ook zij kunnen vertrouwen op de ster. Dit keer willen we ook in het bijzonder steun verlenen
aan de straatkinderen van Caracas, de hoofdstad van Venezuela.
In de eerste plaats helpen we meisjes die op straat moeten leven, omdat ze geen thuis hebben of
familie die voor hen zorgt. Zo zijn ze vaak een gemakkelijke prooi voor mensen met slechte
bedoelingen. In de sloppenwijk van Catia vindt de Kerk dat deze meisjes meer kansen verdienen. En
ze willen hen daar bij helpen. Eerst en vooral is het belangrijk dat de meisjes een dak boven hun
hoofd hebben. Daarom bouwt de Kerk een opvangtehuis voor meisjes. Hier worden ze ook naar
school gestuurd en krijgen ze hulp bij huiswerk kunnen ze ook naar school gaan.
Ten tweede dromen we van een project vol kunst, cultuur en sport. Je weet vast zelf hoe leuk het is
om zo’n hobby te hebben. Je kunt even alles vergeten, je uitleven of in een toneeltje even iemand
anders zijn. De jongens en meisjes die we opvangen zouden dat ook graag doen. Ze hebben ze ook na
school een leuke activiteit en ontdekken ze waar ze goed in zijn. De plaatselijke parochie wil
verschillende dingen organiseren, maar heeft daarvoor centjes nodig. Die kun jij met Sterzingen
helpen verzamelen!

Zending
Zend je Sterzangers op weg! Inspiratie daarvoor vind je op www.missio.be.

