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Wat is jouw missie?
Inleiding

In deze brochure vindt u suggesties voor een gezinsviering en een kinderwoorddienst in het weekeinde van 5 en 6 oktober. De achtergrondinformatie
over Noordoost-India en de gedachten bij de lezingen van de zondag kunt
u gebruiken bij de overweging. Deze brochure is ook te downloaden van
onze website, in een pdf-bestand. Als u de brochure in een word-bestand
wilt hebben, kunt u een e-mail sturen aan: m.baijens@missio.nl

MISSIO en Wereldmissiedag van de kinderen

MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. MISSIO
Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en
steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en
bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en
catechisten.
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Noordoost-India.
Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen.
Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen
aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de
zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid
die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben.
Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.
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Bouwstenen voor
de overweging
1. Noordoost-India
Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. Slechts via een smalle
doorgang is het verbonden met het centrale gedeelte van India. Het gebied
bestaat uit 7 deelstaten, die ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd worden.
Het grenst aan Bhutan, China, Myanmar en Bangladesh. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen. Dat zorgt geregeld voor spanningen
en geweld. De mensen voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land.
Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya (grenzend aan China)
verboden voor buitenlanders, nog tot het eind van de 70-er jaren van de
20e eeuw. Missionering was strafbaar en werd alleen door leken gedaan.
Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat varieert het aantal
christenen zeer sterk. In Nagaland is rond de 90 procent van de bevolking
christelijk, in Assam slechts 4 procent.
Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Talrijke religieuze
gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het aantal roepingen in
Noordoost-India is hoog, zodat er steeds meer priesters en religieuzen
komen die vanwege hun afkomst vertrouwd zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en catechisten uit de eigen regio is van
belang om het evangelie binnen de specifieke situatie van de inheemse
volken te verkondigen.
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de
bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de
bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in
een samenleving die verandert.
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2. Campagne voor de Wereldmissiemaand
In de campagne voor de Wereldmissiemaand richt Missio zich op de
volgende aandachtspunten:

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de deelstaat
Arunachal Pradesh in de Himalaya. De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele
weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven
zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

Kolenmijnbouw

Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Hier zijn het zusters
van de Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Zij bezoeken regelmatig
de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest
primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke
slachtoffers. Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema
van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie.
Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. De poster
laat dat ook zien. Drie jonge vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist
hebben bijgewoond in het dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in
beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten
in daden, ieder op hun eigen manier.
Missio wil iedereen uitdagen om na te denken over haar of zijn eigen
missie in het leven.
Meer informatie over de Buitengewone Missiemaand kunt u vinden op
de Engelstalige website: www.october2019.va

Theeplantages

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen
die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en
van orgaanhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes
bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen.
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3. Bij de lezingen
Habakuk 1,2-3 + 2,2-4; Lucas 17,5-10
De profeet Habakuk schreeuwt het uit naar God over de ellende die hij om
zich heen ziet. Hoe lang moet het nog duren voordat God te hulp schiet en
redding brengt? Waarom luistert God niet?
Toch geeft God een antwoord: schrijf het visioen op. Houd vast aan het
visioen dat de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Wacht maar, het
visioen wordt werkelijkheid.
Kernthema’s in de lezing zijn volharding, doorzettingsvermogen, vasthouden
aan je droom van een betere wereld. Blijven geloven dat het mogelijk is.
Bij het zien van de ellende om hem heen ervaart Habakuk zo’n machteloosheid dat hij het uitschreeuwt naar God.

De kracht van het kleine

Het gaat er niet om dat alleen grote en machtige mensen iets goeds kunnen
doen. Je hoeft er ook niet rijk of heilig voor te zijn of president van een land.
Het gaat niet om groot en meer. Het gaat om de intentie van waaruit je de
dingen doet. De kwaliteit van je geloof en je overtuiging. En die kwaliteit
vergelijkt Jezus met een mosterdzaadje. Zo klein dat het bijna niet te zien is.
Maar zo krachtig dat het de stevigste en sterkste van alle bomen kan ontwortelen en verplaatsen. We zeggen wel dat geloof bergen kan verzetten. Je kunt
ook denken aan de kracht van een enkele waterdruppel, die kan een steen
uithollen. Als het maar lang genoeg duurt, als je maar volhoudt, als je er maar
in blijft geloven. Dat geloof wordt gevoed door het visioen, die droom die je
voor ogen hebt, van een wereld waar de dingen eerlijk verdeeld zijn.

De leerlingen ervaren ook een machteloosheid als ze van Jezus horen wat
hen nog te wachten staat. En zij roepen tot Jezus: ‘Geef ons meer geloof’.
Het antwoord van Jezus laat zien dat het niet om meer in de zin van kwantiteit gaat, maar dat het gaat om de kwaliteit van het geloof. Het hoeft
helemaal niet veel en groot te zijn, dat geloof kan zelfs zo onooglijk klein zijn
als een mosterdzaadje, maar als het die kracht heeft dan kunnen er wonderen
gebeuren. Geloof en houd vast aan dat geloof, geef niet op, het geloof heeft
en geeft kracht.
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Elementen voor een gezinsviering
Openingswoord

Openingsgebed

Vandaag vieren wij Wereldmissiedag van de kinderen. Waar wij ook wonen
op deze wereldbol, in Nederland, India, China, Afrika, 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 lijden, kinderen die
moeten werken en niet naar school kunnen om te leren, kinderen die geen
thuis meer hebben en op straat moeten leven.

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 het noordoosten van India.
Wij bidden U: open ons hart naar U,
opdat de verhalen over Jezus
vandaag kunnen klinken.
Amen.

In deze viering zijn wij bijzonder verbonden met de kinderen in NoordoostIndia. Het gebied ligt een beetje apart van de rest van het land. In de dorpen
in de bergen van de Himalaya is het leven moeilijk. Mensen zijn er arm.
Zusters en priesters trekken rond om de mensen te bezoeken en de zieken
te verzorgen. En om kinderen les te geven op school. Aan al die mensen in
het noordoosten van India denken wij vandaag in deze viering.

Lezingen
Habakuk 1,2-3 + 2,2-4
2 Timoteüs 1,6-8 + 13-14
Lucas 17,5-10
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Geloofsbelijdenis

Voorbeden door 5 kinderen

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.

Nodig: poster van Wereldmissiemaand; doeken in blauw, groen en bruin; vijf
ronde schijven bv. van vilt of dik karton in vijf verschillende kleuren voor de
vijf continenten: Afrika (groen), Azië (geel), Europa (wit), Oceanië (blauw),
Noord- en Zuid-Amerika (rood).

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 overwinnen.
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.

De kinderen zitten of staan in een (halve) kring. Met de doeken wordt op
symbolische wijze de wereld verbeeld. In het midden ligt de poster van
Wereldmissiemaand. Na het voorlezen van elke voorbede legt het kind een
gekleurde schijf op de aarde.
Voorganger:
Heer Jezus Christus, u bent thuis in alle landen en bij alle volkeren. U wilt voor
niemand een vreemde zijn, omdat u de broeder, de Heer en de Verlosser van
alle mensen bent. Daarom komen wij vandaag bij u met onze gebeden voor
de mensen in de wereld.
Kind 1:
Ik denk aan alle kinderen die geen kans hebben naar school te gaan en
daarom moedeloos naar de toekomst kijken. Laat hen helpende mensen
vinden, die zich inzetten voor hun recht op onderwijs.
Kind 2:
Ik denk aan alle mensen die lijden: aan eenzame en oude mensen, zieken
en gehandicapten, aan hongerende en vervolgde mensen, aan verdrietige en
moedeloze. Weest u hen nabij, gaat u met hen mee.
Kind 3:
Ik denk aan alle mensen die leven in een land van oorlog en vijandigheid: aan
vrienden, buren, mensen van verschillende godsdiensten en volkeren. Toon
hen wegen van verzoening.
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Kind 4:
Ik denk aan alle mensen die in het geloof geborgenheid en veiligheid vinden
en aan hen die met veel vreugde dit geloof doorgeven: mensen in mijn omgeving, mensen in Noordoost-India en op de hele wereld. Geeft u hen kracht.
Kind 5:
Ik denk aan alle mensen die elkaar waarderen en met respect ontmoeten,
die elkaar helpen en daarmee Gods liefde en naastenliefde zichtbaar laten
worden: schenk hen kracht om het vol te houden.
Voorganger:
Heer Jezus Christus, mensen van alle continenten, landen en volkeren
aanbidden u. Wij zijn allemaal uw getuigen. Wij verkondigen allemaal met ons
leven uw liefde en goedheid, tot u wederkomt. U zij lof en eer, met de Vader
en de heilige Geest in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging van de collecte
De collecte van deze zondag is voor MISSIO, Wereldmissiedag van de kinderen.
De opbrengst gaat dit jaar met name naar kinderen in Noordoost-India. 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.
Graag uw steun voor dit belangrijke werk.

Slotgebed
Goede God,
wij hebben met elkaar gevierd
en hebben uw Woord gehoord.
Dat geeft ons kracht
om verder te gaan
en te bouwen aan uw Rijk van vrede.
Dat geeft ons kracht
om te blijven geloven
in een wereld waar uw liefde heerst.
Daarvoor danken wij U,
door Jezus Christus
die bij ons is
vandaag en tot in eeuwigheid
Amen.

Tip: Aan het eind van de viering kunt u
de Kinderkrant van Missio uitdelen aan de kinderen.

Tip: U kunt bij deze collecte de spaarzakjes voor de kinderen uitdelen en
ze op Missiezondag 20 oktober weer laten inleveren bij de collecte.
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Kinderwoorddienst
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 verwijzing naar het
evangelieverhaal over het mosterdzaadje kunt u enkele zaadjes neerleggen.
Kenmerkend voor het noordoosten van India zijn o.a. de theeplantages in de
provincie Assam. U kunt er thee en theeglazen bij plaatsen.

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. Wij denken dan aan alle kinderen van de hele wereld, dichtbij en
ver weg. U kunt een tekst over Noordoost-India 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 het noordoosten van India.
Wij bidden U: help ons
om er samen een mooie wereld van te maken.
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2. Bijbelverhaal

Als Bijbelverhaal is gekozen voor de evangelielezing van deze zondag uit
Lucas 17,5-10, met de nadruk op de verzen 5 en 6. De lezing vertelt over de
kracht van het geloof. Geloof gaat niet om groot of klein, niet om kwantiteit,
maar om kwaliteit. Al is het zo klein als een mosterdzaadje, dan heeft het
toch de kracht om wonderen te verrichten oftewel om bergen te verzetten en
bomen te verplaatsen.
Het is in de grote wereld en in de eigen leefwereld van kinderen helaas niet
eerlijk verdeeld. Sommige kinderen hebben honger of kunnen niet naar
school om iets te leren voor later. Andere kinderen leven in een land waar het
steeds maar oorlog is. Of moeten werken en kunnen nooit spelen. En andere
kinderen hebben juist alles wat ze maar kunnen wensen.
In de bijbel waar de verhalen over Jezus in staan, wordt verteld dat de wereld
er is voor iedereen en dat niemand honger zou moeten lijden. Jezus laat
ook vaak in die verhalen zien wat we kunnen doen om de wereld een beetje
mooier te maken. En in dit evangelieverhaal zegt hij tegen zijn leerlingen, dat
het helemaal geen grote dingen hoeven te zijn. Een klein beetje geloof heeft
al zoveel kracht dat het wondertjes mogelijk kan maken. Zelfs een heel klein
beetje geloof, zo klein als een mosterdzaadje.
Het Bijbelverhaal is ook te vinden in de volgende kinderbijbel:
Woord voor Woord, Karel Eykman (Ede, 1987): Het mosterdzaadje, op pagina
56-59. Hoewel het verhaal niet precies naar deze verzen in Lucas verwijst,
vertelt het wel een versie van het verhaal van het mosterdzaadje dat heel
goed de kracht van het kleine laat zien.
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Navertelling van de evangelielezing

3. Verwerking

N.B. Omdat we in de evangelielezing de nadruk leggen op het gedeelte over
het mosterdzaadje (verzen 5 en 6), worden alleen deze verzen naverteld. Er is
gebruik gemaakt van de kinderbijbel Woord voor Woord, Karel Eykman (Ede,
1987).

Gesprek met de kinderen
In het gesprek met de kinderen probeert u de verschillende lijnen van deze
zondag bij elkaar te brengen. Het gaat erom de kinderen bewust te maken
van de levenssituatie van kinderen elders in deze wereld, specifiek in het
noordoosten van India. En wat zij binnen hun eigen kleine mogelijkheden
kunnen bijdragen aan een betere wereld. Voorkomen moet worden dat de
kinderen zich machteloos gaan voelen.

Op een keer zaten Jezus en de apostelen te praten. Een van de apostelen
keek de kring eens rond en telde met hoeveel ze waren. Hij vroeg aan Jezus:
“We zijn maar met 12 mensen. Dat is niet veel. Hoe moeten wij nu alle
mensen van de hele wereld gaan vertellen over Gods koninkrijk? Dat kan toch
niet. Wilt u ons niet wat meer geloof geven, zodat de mensen naar ons zullen
luisteren?”

Als opstapje tot het gesprek kunt u samen met de kinderen de Missio
Kinderkrant over Noordoost-India bekijken. Bekijk eerst de foto’s. Wat zien
de kinderen op de foto’s? Wat voelen ze als dit zien? Lees daarna samen de
teksten bij de foto’s. Laat de kinderen reageren.

Jezus liet daarop aan de apostelen een mosterdzaadje zien. Dat is piepklein.
Het is het zaadje van de mosterdplant. Maar dit kleine zaadje kan ervoor zorgen dat een grote sterke muur helemaal instort. Want het zaadje groeit tegen
de muur omhoog en er komen scheuren in de muur. En langzaam komen er
meer en meer scheuren, want het plantje wordt groter en groter. En er komen
meer plantjes van dat ene zaadje. Uiteindelijk zal de muur omvallen.

Creatief
Jonge kinderen kunnen een tekening maken van een mooie en eerlijke
wereld. U kunt hiervoor de vorm van een voorgetekende mandala nemen.
De ronde mandala kan de wereld verbeelden. De kinderen kunnen er zelf
verder in tekenen of de verschillende vakjes inkleuren.

Jezus zei tegen de apostelen: “Zo is het ook met jullie geloof. Dat hoeft niet
veel te zijn, maar wel sterk. Dan kunnen de muren tussen mensen afgebroken
worden en zullen ze luisteren naar de verhalen over Gods koninkrijk.”

Oudere kinderen kunnen samen een collage maken van een mooie en eerlijke
wereld. U zorgt voor voldoende tijdschriften waar de kinderen plaatjes uit
kunnen halen.
Geef ze enkele aanwijzingen door te vragen naar dingen die niet eerlijk zijn in
de wereld, dingen die niet goed zijn. Laat ze vertellen hoe een goede wereld
zoals God die zou willen eruit ziet. Kunnen zij daar ook iets aan bijdragen?
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4. Afsluiting / gebed

U gaat met de kinderen weer bij de kijktafel staan en 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 kinderwoorddienst 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

“

Missio wil iedereen
uitdagen om na te
denken over haar
of zijn eigen missie
in het leven.
Missio Nederland

Wat is jouw missie?
© teksten: Missio Nederland/Missio Aken | © foto’s: H. Schwarzbach
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1. Kind in nood

DE 7
SPEERPUNTEN
VAN MISSIO

2. Scholing

3. Pastorale
vorming

4. Parochievrijwilligers
helpen

5. Parochiegemeenschap
opbouwen

6. Hun kerk steunen

7. Onze kerk
inspireren
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