DE 7 SPEERPUNTEN
VAN MISSIO
Missio richt zich op een zevental
activiteiten. Net als de kleuren
van de regenboog geven die
activiteiten meer kleur aan het
leven van parochies wereldwijd.
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Wereldmissiedag van de kinderen
1 en 2 oktober 2011
Inleiding
In deze brochure vindt u suggesties voor een gezinsviering en een
kinder woorddienst in het weekeinde van 1 en 2 oktober. Er is
gekozen om geen complete viering uit te schrijven, doch suggesties
voor enkele onderdelen mee te geven. Op deze manier kunt u het
gemakkelijk inpassen in de plaatselijke gebruiken van uw parochie.

Bouwstenen voor de overweging
1. Het lied van de wijngaard
Wij hebben de aarde van God gekregen om er iets moois van te
maken. De aarde is als een wijngaard die God gemaakt heeft. Hij
ver wacht op een gegeven moment vruchten te zien, de oogst van
de planten. Maar in plaats van prachtige rijpe druiven zijn er slechts
wilde bessen. Wij mensen zijn als de pachters van de wijngaard.
We hebben iets gekregen dat we moeten bewerken, verzorgen en
bewaren.
Het lied van de wijngaard dat zo mooi begint, eindigt in mineur. Er
is geen recht geschied, alleen maar onrecht. En het ergste is nog
wel dat alles voor ons is klaar gemaakt. Er is een wijnpers, er is een
wachttoren. Wij hoeven alleen maar te oogsten.
Wij hebben de wereld gekregen als een gave en een opgave. Het
is onze opdracht die wereld leefbaar te maken en te houden.
Elke dag opnieuw, in grote daden en kleine. Het is onze eigen
verantwoordelijkheid om een rechtvaardige wereld te scheppen, waar
kinderen niet meer van honger ster ven, waar mensen niet meer
onderdrukt of ver volgd worden vanwege hun opvattingen.
2. Wereldmissiemaand: Vietnam
Dit jaar staat in Wereldmissiemaand en dus op Wereldmissiedag van
de kinderen Vietnam centraal.
Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste
katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Wij vieren onze
verbondenheid en solidariteit met de wereldkerk en dit jaar in het
bijzonder met de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam.
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De spiritualiteit van de Vietnamese katholieken kenmerkt zich door
een houding van eerbied en respect voor het heilige. Mensen hebben
een grote gevoeligheid voor het mystieke. Het bekende oosterse yin
en yang principe komt terug in de overtuiging dat God en mens elkaar
nodig hebben. Hemel en aarde zijn op elkaar betrokken. Acceptatie
van je situatie en dankbaarheid voor wat je hebt zijn andere
kenmerken. Ieder heeft een eigen plek, maar mensen en God hebben
elkaar nodig.
Hoewel er officieel vrijheid van godsdienst is, controleert de staat
religieuze uitingen. In 1975, na de Vietnamees-Amerikaanse oorlog
werden veel kerken gesloten. Grond van de kerken werd onteigend
en religieuze leiders werden naar heropvoedingskampen gestuurd op
verdenking van samenwerking met de Amerikanen.
Inmiddels is er veel veranderd. Toch zijn er nog beperkingen. Zo
moeten de wijdingen van priesterkandidaten goedkeuring van de
staat hebben. Ook bepaalt de overheid het aantal seminaristen.
Functionarissen van de regering zijn regelmatig bij religieuze vieringen
om te horen wat er gezegd wordt.
Meer informatie over Vietnam kunt u vinden in de Parochiekrant die
speciaal voor Wereldmissiemaand gemaakt is. Voor de kinderen is
er een speciale Kinderkrant. Beide kranten zijn gratis verkrijgbaar
bij Missio: tel. 070 304 74 44, e-mail missio@missio.nl,
website www.missio.nl
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Elementen voor een gezinsviering
Openingswoord
Vandaag vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Waar we ook
wonen op deze wereldbol, in Nederland, Frankrijk, Rusland, India,
China, Afrika, Amerika, alle mensen horen bij elkaar. God heeft ons
de wereld gegeven om er iets moois van te maken. Maar dat lukt niet
altijd. Er zijn kinderen die honger moeten lijden, kinderen die moeten
werken en niet naar school kunnen om te leren, kinderen die geen
thuis meer hebben en op straat moeten leven.
Daarom denken wij vandaag op Wereldmissiedag van de kinderen
vooral aan de kinderen die het niet zo fijn hebben. Wij bidden voor
deze kinderen. En het geld dat we met de collecte ophalen vandaag
gaat naar al die kinderen, maar vooral naar de kinderen in Vietnam.
Openingsgebed
Goede God,
wij vieren met elkaar Wereldmissiedag van de kinderen.
Helpt U ons er een fijne viering van te maken.
Zodat we ons hier thuis voelen bij elkaar,
moeders en vaders, meisjes en jongens, opa’s en oma’s.
Wij zijn verbonden met alle kinderen
op de hele wereld.
Wij willen speciaal denken aan de kinderen
die het moeilijk hebben,
hier in ons eigen land,
en kinderen in Vietnam.
Wij bidden U: open ons hart naar U,
opdat de verhalen uit de bijbel, over Jezus
en over de kinderen in Vietnam
vandaag kunnen klinken.
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Lezingen
Jesaja 5, 1–7
Filippenzen 4, 6–9
Matteüs 21, 33-43
Overweging
Voor de over weging kunt u gebruik maken van de bouwstenen in de
inleiding.
Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God,
die alles gemaakt heeft.
Hij heeft ons gegeven waar we goed in zijn
maar we mogen er ook zijn
met al onze fouten en wat we allemaal niet kunnen.
Wij geloven in Jezus van Nazareth,
die ons geleerd heeft wat je moet doen
om goed met elkaar samen te leven.
Die zegt dat we niet gauw op moeten geven
als het even niet lukt en tegenzit,
we geloven dat het goede zal over winnen.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die mensen helpt
om stap voor stap op weg te gaan
naar Gods Rijk van vrede.
Wij geloven in een wereld waar mensen
elkaar geen pijn en verdriet meer doen,
een wereld waar liefde is
die nieuw leven mogelijk maakt.
Amen.
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Voorbede
Goede God,
Wij bidden voor alle kinderen
dichtbij en ver weg.
Wij zijn allemaal kinderen van U.
Wij bidden voor de kinderen
die ’s avonds niet kunnen slapen
omdat ze honger hebben.
Help ons dat het voedsel op onze aarde
eerlijk verdeeld wordt.
Help ons met elkaar te delen.
Wij bidden voor kinderen
die ziek zijn.
Geef dat zij mensen vinden
die hen liefdevol verzorgen.
Geef dat zij artsen en medicijnen krijgen
die hen beter kunnen maken.
Wij bidden voor kinderen
die moeten werken
om geld te verdienen voor hun familie.
Geef dat zij toch naar school kunnen
en dat zij tijd hebben om fijn te spelen.
Wij bidden voor alle kinderen
die bang en alleen zijn.
Geef dat zij mensen vinden
die hen een thuis bieden.
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Aankondiging van de collecte
De collecte van deze zondag is voor de kinderen in onze Kerk overal
ter wereld.
De opbrengst gaat dit jaar met name naar kinderen in Vietnam. Met
onze bijdrage ondersteunen we de parochies daar. Mensen van de
parochies zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan, dat ze
genoeg te eten hebben. Weeskinderen worden opgevangen door
zusters, zodat ze toch een thuis hebben. Graag uw steun voor dit
belangrijke werk.
Tip
U kunt bij deze collecte de spaarzakjes voor de kinderen uitdelen en
ze op Missiezondag 23 oktober weer laten inleveren bij de collecte.
Eucharistisch tafelgebed
U kunt vandaag het Eucharistisch Gebed voor liturgie met kinderen en
jongeren bidden. (Eucharistisch Gebed VIII, IX of X)

door Jezus Christus
die bij ons is
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Suggesties voor liederen
Als een wijngaard (Alles wordt nieuw IV, 23 Hanna Lam en
Wim ter Burg)
Waar zou de stad van de vrede zijn (Alles wordt nieuw III, 30 Hanna
Lam en Wim ter Burg)
Zingt voor de Heer van liefde en trouw (GvL 565)
De Geest van God waait als een wind (GvL 586)
Hij die gesproken heeft (GvL 616)
Tip
Aan het eind van de viering kunt u de Kinderkrant van Missio uitdelen
aan de kinderen.

Slotgebed
Goede God,
laat ons spreken zijn als de wind,
die door de wijnranken speelt,
zodat wij vrij kunnen ademen.
Laat onze blik helder en warm zijn
als de zon, die op de wijnranken schijnt,
zodat wij ons kunnen oprichten
naar het licht.
Laat ons zijn als milde regen
en dauw in de ochtend,
zodat wij kunnen bloeien en groeien
in uw wijngaard.
Vul ons met zoetheid en goedheid,
als vruchten voor de oogst.
Dit vragen wij U
9

10

Extra gebeden
Dankgebed uit Vietnam
God,
U die hemel en aarde heeft geschapen,
de oogst is binnengehaald.
Onze schuren zijn vol,
er is genoeg stro voor de dieren en voor het koken.
Mensen en dieren kunnen uitrusten.
Wij danken U
voor de regen.
Zo hebben we water om te drinken, te koken en te wassen.
De regen doordrenkt onze velden
en laat onze rijst en gewassen groeien.
Hij vult de beekjes, rivieren en meren.
Daardoor kunnen de vissen en garnalen leven
en ons tot voedsel dienen.
Wij danken U
voor onze ouders.
Ze hebben hard gewerkt
en zich ingespannen.
Geef hun een goede gezondheid,
dat zij lang met ons kunnen leven.
Leer ons dankbare kinderen te zijn.

Onze Lieve Vrouw van La Vang
Heilige Maria,
Vrouwe van La Vang
Moeder van hemel en aarde
U prijzen wij
genadevolle en goedgunstige vrouw
die goede en kwade mensen helpt
Heilige Maria,
Vrouwe van La Vang
U troost terneergedrukte
en uitgeputte mensen
U verzacht het verdriet en de pijn
van de ontmoedigde zieken
Heilige Maria,
Vrouwe van La Vang
U bent de heldere maan van liefde
die de weg van de mensheid verlicht
Ons leven is een woeste zee vol gevaar
Wij vertrouwen op u
voor onze veiligheid en vrede
* Dit gebed staat ook op de achterzijde van de bladwijzer. Wellicht is het
voor kinderen wat moeilijk. In de Kinderkrant staat meer informatie over het
bedevaartsoord La Vang in Vietnam.

Nguyen, due Vinh
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Kinderwoorddienst
Indien er geen gezinsviering is, kunt u gebruik maken van
onderstaande suggesties voor een kinder woorddienst.
Vooraf: aankleding van de ruimte
U kunt een kijktafel maken, die laat zien dat het vandaag
Wereldmissiedag van de kinderen is. En dat het gaat over alle
kinderen van de hele wereld.
U kunt de poster van Missio ophangen, met daarbij een grote
wereldkaart. U zet er een waxinelichtje bij en een spaarpotje met het
spaarzakje van Missio. Leg er ook de Kinderkrant van Missio bij.
Als ver wijzing naar Vietnam kunt u bijvoorbeeld een stro- of rijsthoedje
er bij leggen (te koop bij de Wereldwinkels). In de Wereldwinkels zijn
ook leuke gelukspoppetjes uit Vietnam te koop (± € 1,50). Misschien
een idee om ieder kind er eentje te geven? (zie ook: www.fairtrade.nl).
Als ver wijzing naar de lezingen en in verband met de ver werking er van
kunt u een druiventros neerleggen.
1. Opening
U gaat met de kinderen bij of rond de kijktafel staan en laat de
kinderen vertellen wat ze zien. U vertelt daarbij dat het vandaag
Wereldmissiedag van de kinderen is. We denken dan aan alle
kinderen van de hele wereld, dichtbij en ver weg. U kunt een tekst
over Vietnam voorlezen uit de Kinderkrant van Missio.
U steekt het waxinelichtje aan en bidt het volgende gebed:

Goede God,
wij vieren met elkaar Wereldmissiedag van de kinderen.
Wij voelen ons verbonden met alle kinderen
op de hele wereld.
Wij denken speciaal aan de kinderen
die het moeilijk hebben,
hier in ons eigen land en
in Vietnam.
Wij bidden U: help ons
om er samen een mooie wereld van te maken.
2. Bijbelverhaal om voor te lezen
Het lied van de wijngaard (Jesaja 5, 1-7)
Mijn vriend heeft een wijngaard op een vruchtbare helling.
Hij spitte hem om, ver wijderde de stenen en beplantte hem.
Hij bouwde een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit.
Nu ver wachtte hij dat hij veel zoete druiven zou krijgen,
Maar er kwamen alleen maar wilde bessen.
Wat kon Hij nog voor zijn wijngaard doen?
Ik zal het vertellen:
Ik haal de omheining weg, zodat hij kaal wordt gevreten.
Zijn muren maak ik kapot, zodat hij wordt vertrapt.
Een wildernis maak ik er van. Ik doe er niets meer aan.
Distels en doorns groeien hoog op.
En ik verbied de wolken hem regen te geven.
* Voor achtergrondinformatie bij deze Bijbeltekst, zie pagina 4 van dit boekje.
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3. Verwerking
3a. Kleuters
Speelliedje (op de melodie van Witte zwanen, zwarte zwanen)
Groene druiven, blauwe druiven
Wie gaat er mee in de wijngaard fuiven.
De wijngaard is gesloten
Niemand mag er komen.
Is er dan geen mens in het land
Die hem open maken kan
Laat doorgaan, laat doorgaan
Het feest moet altijd doorgaan.
Twee kinderen maken een poortje. De andere kinderen lopen in een
lange sliert al zingend onder het poortje door. Bij ‘de wijngaard is
gesloten’ wordt het poortje gesloten. De kinderen doen hun handen
naar beneden. Bij ‘laat doorgaan’ gaan de handen weer omhoog. Bij
het laatste ‘doorgaan’ wordt een kind gevangen tussen de armen van
de kinderen die de poort vormen. Wie gevangen is, krijgt een druifje.

4. Afsluiting / gebed
U gaat met de kinderen weer bij de kijktafel staan en legt de papieren
druiventros erbij. U sluit af met een kort gebed:
Goede God,
dank U wel voor alle mensen,
groot en klein,
die samen met U
onze wereld mooier maken. Amen.
Tip Aan het eind van de kinder woorddienst kunt u de Kinderkrant van
Missio uitdelen aan de kinderen. Deze (gratis) Kinderkrant kunt u
bestellen bij Missio in Den Haag, telefoon 070 – 304 74 44 en e-mail
missio@missio.nl
Tip Op de website www.klap.net en www.missiokids.nl staan twee
volkssprookjes uit Vietnam.

Tip: op de website van het Medisch Comité Nederland-Vietnam kunt u
ook kleurplaten vinden (www.mcnv.nl).
3b. Oudere kinderen
Laat de kinderen vertellen hoe wij samen de wereld mooier kunnen
maken. Gebruik het beeld van de wijngaard. Welke vruchten groeien
er in onze wijngaard? Welke vruchten willen wij oogsten?
Laat de kinderen de antwoorden ver volgens op een uitgeknipte
papieren druif schrijven of tekenen. Van alle papieren druiven wordt
aan het eind een mooie druiventros gemaakt.
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