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Voor alle sinterklaasfans
Dit is een sinterklaasgedicht
aan ieder in dit land gericht
die sinterklaas wil vieren.
Traditie van al heel wat jaar.
We vieren het graag met elkaar
op allerlei manieren.
In oma’s tijd was Sinterklaas
een stramme, stijve, strenge baas.
Hij strafte stoute knapen.
Zijn zwarte knecht met zak en roe
riep: ‘Moet je mee naar Spanje toe!’
Een handig opvoedwapen.
Nu is de Sint een kindervriend
die zich van milde taal bedient,
met Piet als grapjesmaker.
Straks schaffen ze de zak vast af:
naar Spanje gaan is echt geen straf.
Daar schijnt de zon veel vaker!
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De laatste tijd krijgt in ons land
de Roetveegpiet de overhand
- z’n grapjes zijn gebleven.
En Sint, raakt die zijn mijter kwijt?
Die past toch niet in deze tijd?
Zal die het overleven?
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Tradities passen zich steeds aan.
Zo is het telkens weer gegaan.
Dat is van alle tijden.
Wie weet misschien, we zullen zien,
heeft jouw kind straks een Sint Klazien.
Zou dat niet leuk zijn, meiden?
Hartelijke groeten en de beste wensen voor
een aangepast coronaproof sinterklaasfeest!

Piet
Tekst: Greet Brokerhof-van der Waa • Foto: © Jan Kranendonk | Dreamstime.com
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DAT IS TRADITIE
In de week voor Sinterklaas besteden we aandacht aan allerlei gewoontes,
gebruiken en tradities. Wat is een traditie eigenlijk? En zijn die tradities
er ‘altijd’ al geweest? Tradities lijken wel in steen gebeiteld te zijn, maar
eigenlijk worden ze constant veranderd en aangepast.
Om tradities te bewaren, is er soms iets extra’s nodig: De UNESCO probeert
ook bepaalde gebruiken in ere te houden. Je krijgt tradities mee van thuis.
En later geef je ze zelf ook weer door, vaak met net weer een ander accent.
Zo blijven tradities levend.

W
 elke tradities zie je op de poster?
Schoen zetten, wortels voor het paard,
gedichten.
 Welke tradities horen er nog meer bij
Sinterklaas? Het paard lust ook haver, en
er zijn cadeautjes en sinterklaasliedjes,
pepernoten en marsepein, chocoladeletters, enz.
 Welke tradities horen er nog meer bij
de decembermaand? Adventskaarsen,
kerstboom, lichtjes op straat, kerstliedjes,
kerststal, enz.
 Bespreek waarom we tradities hebben en
hoe ze werken.

WERELDRE L I G I ES
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Al eeuwen •
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Het jodendom is rijk aan tradities.
Waarom eten wij op sjabbat vaak vis? Waarom
dansen wij met de Thora op Simchat Thora?
Waarom steken wij op Chanoeka acht kaarsjes
aan? Dat is allemaal traditie! Het jodendom
zit er vol mee. Het eerste lied uit de bekende
musical Fidler on the Roof, over de Joodse
melkboer Tevje, heet niet voor niets Traditie.
Het Jodendom is een van de oudste nog
actieve levensbeschouwingen in de wereld.
Tradities zijn erg belangrijk voor de joodse
gemeenschap. Zelfs de grote groep joden die
niet (meer) in God gelooft, houdt zich vaak
nog wel aan de tradities. Als ik aan mijn baren bat mitswa-leerlingen vraag waarom zij
hun ‘BM’ willen vieren of waarom zij überhaupt nog joods willen leven, antwoorden
ze vaak: ‘Omdat het traditie is. Mijn ouders,
grootouders en ook hun ouders deden het zo.
Het is mooi om, bewust, in hun voetsporen te
treden.’
Dit betekent niet dat de traditie vaststaat. Dit
jaar kunnen we helaas niet fysiek bij elkaar
komen om de kaarsjes van de chanoekia aan
te steken, maar doen we het op afstand via
Zoom. Tradities zijn belangrijk, maar je moet
er altijd je eigen weg in vinden!
Anne-Maria van Hilst			


VE R H AA L

Dag maan •

De maan wil zich niet neerleggen bij
de traditionele rolverdeling.
Vlak voor ze ging slapen, zei de maan: ‘Zeg
zon, jij staat altijd op als ik ga slapen en
omgekeerd. We zien elkaar amper. Zou het
niet gezelliger zijn om af en toe samen op te
trekken?’
‘Wat een vraag zo vroeg in de ochtend,’ zei de
zon, terwijl ze haar stralen kamde.
‘Ik vind het zo saai,’ zei de maan. ‘Altijd
hetzelfde. Dag in, nacht uit. Jaar in, jaar uit,
millennium in, millennium uit. Wat afwisseling
zal ons goeddoen. En dan kan ik de wereld
ook eens zien door jouw ogen.’
De zon legde haar kam neer. ‘Deze traditie
heeft zich al miljarden jaren bewezen. En dat
wil jij zomaar even omgooien? Weet jij wat
de gevolgen zullen zijn? De rampen zijn niet
te overzien. Ik wil er niets meer over horen.
Goedendag.’ De zon stond op.
Maar de maan legde zich er niet bij neer. Ze
trok stilletjes haar eigen plan. Daarom zie je
haar af en toe overdag onopvallend schijnen.
Dat gaat prima. Maar de zon hoeft dat niet te
weten.
Hilda Algra
 Wat vind je van de argumenten van de
zon?
 Welke oplossing heeft de maan in dit
verhaal gekozen tegen een beklemmende
traditie?
Bijgaande link leidt je naar de
Nederlandse versie van het
openingsnummer van Fidler
on the Roof, uitgevoerd door
leerlingen van het Fontys
Muziektheater. (7’59).
 Welk verband zie je tussen het belang van
tradities en het feit dat het jodendom een
van de oudste nog actieve levensbeschouwingen in de wereld is?

Bedenk een nieuwe traditie •
Laat leerlingen een nieuwe traditie
bedenken.

L
 aat leerlingen in duo’s een nieuwe
traditie bedenken. Ze kiezen eerst een
gelegenheid (verjaardag, feestdag of iets
anders). Laat ze nadenken over hoe de
traditie eruitziet, voor wie hij is en hoe hij
wordt doorgegeven.
 Laat een paar duo’s hun traditie delen met
de rest van de klas.

S OA P • I N DE K L AS

Advent •

De klas van mevrouw Bergman staat
stil bij advent.
‘Vandaag steken we de eerste kaars aan,’ zegt
mevrouw Bergman. ‘Weten jullie ook waarom
we dat doen?’
Het blijft stil in de klas.
‘Nog even en dan is het Kerst,’ legt mevrouw
Bergman uit. ‘Eerst doen we één kaars aan.
Volgende week twee. Daarna de derde. We
maken het steeds lichter, totdat het Kerst is.’
‘Ah,’ zegt Eline. ‘De Top2000. Dat vind ik altijd
zo gezellig.’
‘Ja!’ zegt Mees. ‘En al die kerstliedjes overal.’
‘Dat hoort ook allemaal bij de tijd van het jaar,’
zegt mevrouw Bergman. ‘Aan alles merk je dat
we naar de kersttijd gaan.’
‘Maar dat van die kaarsen doen wij nooit,’ zegt
Eline.
‘Toch hoort dat ook bij Kerst,’ zegt mevrouw
Bergman. ‘Het heet advent. Dat betekent dat
we uitkijken naar de geboorte van Jezus.’
‘Dat doen wij ook niet,’ zegt Eline.
‘Luister maar,’ zegt mevrouw Bergman. ‘Dan
zal ik je er alles over vertellen.’
Hilde van Halm
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Bij de poster
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Brandend kaarsje • •

Wat zijn tradities? •

Waarom springen mensen op 1 januari in het
ijskoude water van de Noordzee? Waarom
zetten kinderen hun schoen rond Sinterklaas?
Waarom zijn we twee minuten stil op 4 mei?
Simpel: het is traditie.
Met tradities bedoelen we gebruiken die we
hebben overgenomen van onze ouders en
grootouders. Sommige gaan heel ver terug,
andere zijn nieuwer. De ene traditie komt
jaarlijks terug, de andere dagelijks of juist af
en toe.
Niet iedere traditie geldt voor iedereen. Er
bestaan veel verschillende tradities naast
elkaar. Zoals een recept voor appeltaart, dat al
generaties wordt doorgegeven in jouw familie
en op iedere verjaardag wordt gebakken. Maar
in andere families gourmetten ze bijvoorbeeld
iedere Kerst. Of delen ze koekjes uit bij de
buren na het Suikerfeest.
Tradities komen voor binnen godsdiensten of
landen. In Nederland vieren we bijvoorbeeld
Koningsdag en herdenken we oorlogsslachtoffers samen op 4 mei. En elke godsdienst kent
zijn eigen feesten en gebruiken.
Bij tradities horen bepaalde gebruiken. Zoals
oranje kleding dragen op Koningsdag, een
eitje tikken met Pasen of een vlag met rugzak
uithangen als je je examen hebt gehaald.
Maxine Herinx
Vragen voor in de klas
 Wat voor traditie hebben jullie thuis?
 Schrijf voor jezelf op welke gebruiken
daarbij horen?
 Bespreek ze met een klasgenoot. Zijn er
meer overeenkomsten of meer verschillen?
Toelichting voor de docent
 Lees de tekst samen met de klas.
Z
 et leerlingen dan in tweetallen aan het
werk met de opdracht. Laat een paar duo’s
iets vertellen over hun gesprek.
Geef je online les?
L
 aat je leerlingen een (korte) vlog
opnemen over een traditie thuis. Laat ze
bijvoorbeeld doen alsof ze jarig zijn en filmen hoe hun dag er dan uit zou zien. Maar
het kan ook een heel andere traditie zijn.

Het branden van kaarsen in de kerk is
een eeuwenoude traditie.
In veel kerken kun je zo naar binnen lopen om
daar een kaarsje aan te steken. Die traditie is
al eeuwenoud en slijt niet. Bijzonder is ook dat
deze in de hele wereld bestaat. Je hoeft niet
gelovig te zijn om een kaars aan te mogen
steken. Jonge en oude mensen vinden het
fijn een lichtje te branden uit dankbaarheid,
omdat ze iemand missen en willen gedenken,
of voor iemand die ziek is. Ze staan stil in het
vlammetje te kijken en komen tot rust. Zo’n
brandend kaarsje is een mooi symbool. Het
lichtje is een teken van aandacht en hoop, juist
als het donker is binnenin je of om je heen.
Sommige mensen ervaren iets van Gods
aanwezigheid in dat flakkerende lichtje.
Licht en donker zijn symbolen voor dag en
nacht, voor leven en dood. Licht betekent ook
warmte. De Bijbel begint te zeggen dat alles
duister was op de aarde. Toen zei God: ‘Er
moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat
het licht goed was, en hij scheidde het licht van
de duisternis.’ Licht hebben mensen nodig.
Het is in verband met corona niet altijd mogelijk om zelf naar een kerk te gaan en een kaars
aan te steken. Het is dan goed te zien dat
men naar manieren zoekt om toch een kaars
te kunnen branden. Zo zijn er kerken die op
internet gezet hebben dat er vrijwilligers zijn
die van harte namens jou een kaars opsteken.
Zo kan een mooie traditie toch doorgaan.
Ruth van der Waall-Schaeffer | Citaat: Genesis
1:3-4 De Nieuwe Bijbelvertaling
Vragen •
 Heb jij weleens een kaarsje gebrand in een
kerk?
 Zou je als vrijwilliger voor iemand anders
een kaars willen branden? Hoe doe je dat?
Vragen ••
 Als je thuis een kaars opsteekt, is dat dan
hetzelfde als een kaars opsteken in een
kerk? Waarom (niet)?
God,
dank u voor alle mooie tradities
die steeds weer doorgegeven zijn
van moeder op dochter
en van vader op zoon.
Geef dat we ze in ere houden.
Dank u voor oude gewoontes
die mensen al eeuwenlang
steun en troost bieden in
tijden van verwarring en verdriet.
Geef dat ze ook nu waardevol blijken.

WERELD

Spaarvarken •

Waar komt de traditie van het
spaarvarken vandaan?
Bij de tips om kinderen te leren sparen, staat
op nummer 1: Geef het zakgeld contant. Een
digitale spaarrekening is alleen maar een
verzameling cijfertjes op een computer. De
waarde is niet tastbaar. Als je contant geld
uitgeeft, voel je het letterlijk door je vingers
gaan. Wat je niet uitgeeft, kun je in je spaarpot doen. Het liefst dan echt zo’n groot roze
spaarvarken.
Dat we spaargeld in een varken stoppen is
geen toeval. Het is een heel oude traditie. Dat
zit zo. Vroeger waren er geen koelkasten en
vrieskisten. Daardoor konden we ons voedsel
nog niet goed bewaren. In de winter was er
geen oogst. Om dan toch te eten te hebben,
hielden mensen onder andere varkens. Die
aten heel het jaar de restjes tot ze groot
genoeg waren om geslacht te worden. Dat
was in de winter. Het varken was dus echt een
soort spaarpot voor de winter. Het spaarvarken van nu is dus eigenlijk een vegetarisch
alternatief.
Koen Füssenich
 Heb jij een spaarvarken?
 Stop jij geld in een spaarpot of spaarvarken, of geef je alles direct uit?
 Spaar je ergens voor? En doe je dat dan
met contant geld of op de bank?

JONGEREN
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Decembermagie •

De decembermaand heeft voor George
iets magisch.
December is voor mij De Maand van het Jaar.
Als je op de kalender kijkt is het natuurlijk de
laatste maand, maar het zijn vooral een paar
data die het hem doen: 5 december – Pakjesavond – de verjaardag van de Sint. Op 25 en
26 december is het Kerstmis. Deze traditie is
voor mij echt magisch. Het is ijskoud buiten,
maar doordat je met je familie en vrienden
bent is het toch warm. Ook de kerstboom
heeft voor mij iets magisch. En natuurlijk 31
december: dé Finale van het jaar, Oud en
Nieuw. Ik heb er weer zin in!
George, 14 jaar
 Is voor jou december ook de meest
speciale maand van het jaar?
 Wat bedoelt George met ‘magisch’, denk
je?

Laat ons in deze donkere tijd
ontdekken hoe mooi het is om een
kaars aan te steken als teken van hoop.
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Advent 2020
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Week 49: één kaars

Week 51: drie kaarsen

Op weg naar Kerst
steken we een kaars aan,
oude traditie die laat zien
dat de duisternis in
ons hart en in de wereld
plaats zal maken
voor licht en vrede.

Op weg naar Kerst
steken we drie kaarsen aan.
Want wij beseffen dat wij
in de wereld van vandaag
het verschil kunnen maken
tussen licht en donker
met wat wij doen of laten.

Dat het licht
door mag dringen
in het leven
van ieder die het ziet.

Dat het licht
door mag dringen
in het leven
van ieder die het ziet.

Week 50: twee kaarsen

Kerstviering: vier kaarsen

Op weg naar Kerst
steken we twee kaarsen aan.
Want al tasten we vaak
in het duister in deze
moeilijke en onzekere tijd,
we geloven dat er licht is
aan het eind van de tunnel.

Nu wij Kerst vieren
steken we vier kaarsen aan.
Want de kracht van het Licht
zal toenemen als wij
het hier in ons opnemen
en met ons meedragen
en samen licht zullen zijn.

Dat het licht
door mag dringen
in het leven
van ieder die het ziet.

Dat het licht
door mag dringen
in het leven
van ieder die het ziet.

Tekst: Greet Brokerhof - van der Waa • Foto: © Frizzantine | Dreamstime.com
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Bidden • •

Rosa Parks •

Vandaag is het 65 jaar geleden dat
Rosa Parks bleef zitten.
Als je vandaag de dag het verhaal van Rosa
Parks hoort, denk je: Wie had ooit tegen haar
kunnen zijn? Waarom zouden zwarte mensen
niet in een bus mogen zitten? En hoe dapper
was dat nou eigenlijk? Je gaat gewoon zitten,
de politie arresteert je - hoe heftig is dat?
Het antwoord is: heel heftig. Rosa had alle
reden om bang te zijn. In het zuiden van de
Verenigde Staten lag het in die tijd bepaald
niet voor de hand dat zwarte mensen goed
behandeld zouden worden door de politie.
Nog steeds niet, eigenlijk. De hele #blacklivesmatter-beweging gaat daarover.
Elke samenleving heeft bepaalde gewoonten en gebruiken waar je eigenlijk niet over
nadenkt. Zeker niet als je tot de meerderheid
behoort. En zeker niet als je geen enkel nadeel
van die gewoonten ondervindt. Zo is het
gewoon. Tot er iemand komt die daar vraagtekens bij zet. ‘Doe niet zo moeilijk,’ kun je dan
denken. ‘Waarom moet het anders? Het gaat
toch al járen zo? Zo zijn onze gewoonten nu
eenmaal, en dat is vast ergens goed voor.’
Vandaag is het Rosa Parksdag. Een dag die
een vrouw eert die tegen gewoonten en tradities in durfde gaan.
Hilde van Halm
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Vragen voor in de klas
 Heeft de actie van Rosa Parks zin gehad?
Waarom wel of niet?
 Zijn er gewoonten of gebruiken in Nederland die je zou willen veranderen? Wat
bijvoorbeeld? En waarom?
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Toelichting voor de docent
Vandaag is het 65 jaar geleden dat Rosa
Parks besloot om te blijven zitten in de bus.
 Bekijk eerst het filmpje met de klas. Hierin
wordt het verhaal van Rosa Parks verteld.
(3’10)
 Lees vervolgens de tekst voor.
 Bespreek de vragen.
Link: https://youtu.be/sugyXKTClLA

Bidden kent veel verschillende vormen
en tradities.
Alle geloofstradities kennen het: bidden. Het is
een manier om contact te zoeken met je God
of goden. In een gebed kun je God bedanken,
eren, hulp vragen of gewoon vertellen wat je
bezighoudt. Dat kan met vaste gebeden uit
jouw geloofstraditie, maar het kan ook met
eigen woorden, of zelfs zonder woorden. Bij
Elise thuis is het bijvoorbeeld heel gewoon
dat iedereen aan tafel meebidt. Haar vader
begint hardop en iedereen die ergens voor
wil bidden kan volgen. Als er vrienden komen
eten, zegt Elise altijd even van tevoren dat ze
het zo doen. Anders kan het nogal ongemakkelijk zijn. En ze zegt dat ze mee mogen doen,
maar dat het niet hoeft. Bij Wietse geven ze
elkaar voor het eten een hand en zeggen dan
tegelijk: ‘Heer, zegen dit eten. Amen.’
In de christelijke traditie is het gebed een
belangrijk onderdeel. Toen de leerlingen van
Jezus aan hem vroegen hoe ze het beste
konden bidden zei hij: ‘Houd het vooral eenvoudig. Het is niet zo dat hoe meer woorden
je gebruikt, des te beter God luistert. Jullie
Vader in de hemel weet namelijk al wat jullie
nodig hebben voordat jullie gaan bidden.’
Daarna leerde Jezus zijn leerlingen een gebed
dat later bekend werd als het ‘Onze Vader’,
omdat het met deze woorden begint. Dat
gebed werd het belangrijkste gebed van de
kerk en wordt nog steeds elke zondag in
kerken gebeden.
Jeanet Aartsen | Bij: Matteüs 6:5-15
Vragen •
 Bidden jullie bij jou thuis? Doen jullie dat
op een vaste manier?
 Wat is er mooi of goed aan vaste tradities
in een geloof? Wat zijn nadelen?
Vragen ••
 Is bidden iets wat je leert van je ouders?
Of kun je dat ook gewoon zelf gaan doen?
 Kan dat: bidden zonder woorden? Leg je
antwoord uit.

God,
elk gezin heeft zijn eigen gewoontes
en elk geloof zijn eigen tradities.
Daar groei je mee op
en die neem je zelf weer mee.
Ze zorgen voor een soort houvast.
Help ons om vast te houden
aan wat ons steun biedt
en om los te laten
wat ons gaat benauwen.
Help ons om gaandeweg
uit te zoeken wat bij ons past
en te kiezen voor iets nieuws
als ons dat belangrijk lijkt.

WERELD

Speech! • •

In Rwanda is het heel gewoon om voor
een groep te spreken.
Hier in Rwanda is het gesproken woord erg
belangrijk. Rwandezen hebben in hun lange,
rijke cultuur weinig opgeschreven. Ze vertellen
verhalen aan kinderen en kleinkinderen. En zij
op hun beurt vertellen die weer aan hún kinderen en kleinkinderen. Ik vind het bijzonder dat
families nog verhalen kunnen vertellen van heel
veel generaties geleden. Het is ook een traditie
om te spreken bij belangrijke gebeurtenissen.
Rwandezen vinden het helemaal niet spannend
om in het openbaar te spreken. Ook niet als ze
jong zijn. Mijn zoon is Rwandees en hij vierde
zijn verjaardag. Er werd druk gekookt, want
er wordt altijd gegeten als je een feestje hebt.
Zijn vrienden hadden het gezellig. Dan begint
het spreken. Iedere gast staat op en vertelt hoe
ze m’n zoon kennen en over hun vriendschap,
en verwoordt beste wensen voor zijn verjaardag. Ze spreken moeiteloos tien minuten. Zo
gaan we de cirkel rond. Na iedere spreker volgt
applaus. Ten slotte is mijn zoon aan de beurt.
Hij bedankt iedereen voor de warme wensen.
En dan moet ik. Ik dank de gasten voor hun
komst en hartelijke woorden. Applaus. En dan
gaan we eten. Eindelijk.
Pieter Ruigrok van der Werve
 Hoe zou jij het vinden om tien minuten te
spreken op een feest?
 Wat vind je van deze Rwandese traditie?

JONGEREN

Bedankje •

Mooi om voor het eten te vertellen
waar je blij om bent, die dag.
Thuis bidden wij niet voor het eten, maar wij
zingen. We houden elkaars handen vast en
zingen een bedankje voor God. Dat vind ik
ook een soort van bidden. Ik merk dat ik het
fijn vind om God te bedanken voor het eten
dat wij mogen eten van deze aarde.
Maar ik heb ergens nog een goede tip gelezen
wat je ook kunt doen. Je kunt ook vertellen
waar jij blij om bent die dag. Dat kan iets
kleins zijn zoals een complimentje of een goed
cijfer. Maar het kan ook iets groters zijn: ‘Ik
ben blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb.’
of: ‘... dat ik in Nederland woon.’ Ik vind het
mooi om zo de maaltijd te beginnen. Je wordt
er vanzelf positiever van.
Berit, 13 jaar
 Is een bedankje zingen ook een soort van
bidden?
 Vind je het een goed idee om elkaar te
vertellen waar je blij om bent?
 Ben jij blij dat je in Nederland woont?
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Knettergek • •

Levend erfgoed • •

De Unesco stimuleert het beschermen
van gebruiken en tradities.
Misschien heb je weleens gehoord van de
werelderfgoedlijst van Unesco. Daarop staan
unieke gebouwen en natuurgebieden die het
bewaren waard zijn. Maar er bestaat ook erfgoed dat je niet aan kunt raken, maar dat net
zo goed belangrijk is om te bewaren en door te
geven aan volgende generaties. ‘Immaterieel
cultureel erfgoed’ noem je dat.
Unesco heeft daarom ook een lijst gemaakt
met dit niet-tastbare, levende erfgoed. Denk
maar aan tradities uit een streek, zoals een
volksfeest of corso. Of aan ambachten. Maar
ook dialecten kunnen erbij horen, of podiumkunsten die echt typerend zijn voor een dorp,
stad of streek. Het is dus heel divers. Het moet
iets zijn wat voor een groep mensen belangrijk genoeg is om vast te leggen en door te
geven. ‘Dit is echt van ons,’ willen ze daarmee
zeggen, ’en we willen dat dit bewaard blijft.’
In Nederland zijn inmiddels 327 vormen van
immaterieel erfgoed aangemeld. Dat varieert
van de gondelvaart in Giethoorn tot het
adopteren van oorlogsgraven in Margraten.
Van ring- en sjeesrijden in Koudekerke tot
merklappen borduren in Groningen. Op de
wereldlijst van Unesco werd voor Nederland in
2017 het ambacht van molenaar bijgeschreven.
Jeanet Aartsen
Vragen voor in de klas
 Vind jij het belangrijk dat levend erfgoed
beschermd en bewaard wordt? Waarom?
 Welk levend erfgoed uit jouw streek moet
van jou op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed komen? En welk erfgoed
van Nederland op de wereldwijde lijst van
Unesco?
Toelichting voor de docent
Unesco maakte de ‘werelderfgoedlijst’ in
1972. Begin deze eeuw werd een begin gemaakt met een lijst van immaterieel cultureel
erfgoed.
 Lees de tekst voor
 Laat op de kaart van Nederland (via de link) voorbeelden zien van immaterieel cultureel erfgoed
 Bespreek de vragen.

Dit jaar geldt met oud en nieuw een vuurwerkverbod. Een ‘knettergek’ besluit, zo sprak
een Haagse ondernemer in zijn opslagloods
met dozen vol vuurwerk. Hij was 75 procent
van zijn jaaromzet kwijt, terwijl met gezond
verstand en een vuurwerkbril de risico’s
beperkt zijn.
‘Vuurwerk is traditie, dat moeten we in ere
houden,’ vinden veel mensen. Het vuurwerkverbod valt dan ook niet goed. Begrijpelijk,
want het is weer iets wat we moeten missen,
en een jaarwisseling zonder geknal en
gekleurde vuurpijlen zal vreemd aanvoelen.
Maar aan de andere kant: als je door vuurwerk
zwaargewond raakt, wil je wel op de eerste
hulp terecht kunnen.
Soms moet je samen goed nadenken over het
eren van tradities, zeker als ze meer kwaad
doen dan goed. Met zo’n soort traditie kreeg
de bijbelse Jakob te maken. Hij dacht dat hij
het recht had om te trouwen met Rachel, het
meisje waar hij dolverliefd op was. Zeven jaar
had hij voor zijn schoonvader Laban gewerkt
om dat voor elkaar te krijgen. Maar Laban
zadelde hem op met Lea, zijn oudste dochter.
Want, zei Laban: ‘Het is nu eenmaal de traditie
dat de oudste dochter eerst trouwt en daarna
pas de jongste.’ Jakob moest nóg zeven jaar
werken, om met Rachel te mogen trouwen.
Handig, voor Laban, want hij had nóg eens
zeven jaar een gratis arbeidskracht. Maar
het was wel een traditie die voor Jakob heel
slecht uitpakte. Moet je tradities koste wat
kost in ere houden?
Mirjam Buitenwerf | Bij: Genesis 29:14-30
Vragen •
 Is het jammer of prettig dat dit jaar vuurwerk niet mag?
Vragen ••
 Van welke traditie vind jij dat die zou moeten worden afgeschaft? Waarom?
 Welke traditie vind je juist goed en zinvol
om in ere te houden?
God,
we bidden u voor iedereen
die zich verheugd heeft op
een ouderwets sinterklaasfeest,
maar dat nu niet door ziet gaan.
En voor iedereen die altijd uitzag naar
de kerstmaaltijd met de hele familie
of het vuurwerk op oudjaarsavond.
Help ons om te accepteren dat
oude gewoontes kunnen veranderen,
soms tijdelijk en soms voor altijd.
Geef dat we niet blindelings
vasthouden aan wat altijd zo is geweest.
Dat we wat goed en mooi is, koesteren
en wat niet meer past, durven opgeven.

WERELD

Carbidschieten • •

Vuurwerk is dit jaar verboden, maar
carbidschieten mag nog wel.
Eén keer per jaar knallen we erop los. We
begonnen met de traditie van vuurwerk op
oudjaar in de tweede helft van de vorige
eeuw. Die traditie waaide over uit China.
Dit jaar waaide er nog iets anders over uit die
hoek. Een virus. Corona maakt alles anders.
Ook oudjaar. Deze maand kwam de regering
met een vuurwerkverbod. Daarmee hoopt ze
de gezondheidszorg een beetje te ontlasten.
Die heeft het door corona heel zwaar. En
omdat er anders rond oud en nieuw honderden vuurwerkslachtoffers vallen, kunnen zij
dat er nu echt niet bij hebben. Dit jaar dus
alleen sterretjes of knalerwten.
Hoewel… carbidschieten mag ook. Dat valt
niet onder vuurwerk, maar knalt net zo hard.
Minder bekend misschien, maar in sommige
delen van het land is het een geliefde traditie.
Je doet wat carbid in een melkbus, samen met
een beetje water. Dat dek je af met een deksel
of bal. Je wacht een tijdje tot zich gas vormt.
Vuurtje erbij en… knallen maar!
Sinds het vuurwerkverbod zijn de melkbussen
niet meer aan te slepen. Ook is er een run op
carbid. Een nieuwe landelijke knaltraditie lijkt
geboren. Nu maar hopen dat dat goed gaat.
Want ongevaarlijk is het zeker niet!
Liesbeth Gijsbers
 Ben jij een vuurwerkliefhebber? Waarom
wel of niet?
 Wat vind jij van het vuurwerkverbod?
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JONGEREN

Jip en Janneke •

De verhaaltjes van Jip en Janneke zijn
een echte Nederlandse traditie.
Als kind was ik helemaal fan van Jip en Janneke. Hoe ze door de heg kropen en samen
grappige avontuurtjes beleefden met hun
hond Takkie en poes Siepie.
Vorige week schrok ik van het nieuws. Er was
een filmpje geplaatst van een vrouw in de
politiek die deze boeken uit alle bibliotheken
wil halen. Haar voornaamste argument was
dat er in het boek typerend jongensgedrag
was van Jip en typerend meisjesgedrag van
Janneke. Ook had ze kritiek dat de vader
werkte en de moeder thuis voor de kinderen
zorgde. Dat vond ze echt niet meer van deze
tijd. Nederlanders reageerden vervolgens
massaal en boos. Dit was echt een Nederlandse traditie. Wat vind jij? Mogen deze boeken
blijven voor de jeugd, of kan dit echt niet
meer?
Jasmijn, 14 jaar
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Je moet eigenlijk samen zijn • •

Top 2000 •

Is de Top 2000 ook een traditie voor
jongeren?
Je hebt er vast weleens van gehoord, de Top
2000. Je ouders/verzorgers luisteren er elk
jaar naar. Misschien vind jij sommige liedjes in
de lijst stiekem ook best leuk. Deze week mag
je je favoriete tracks insturen. Doe je mee?

WE EK 2 2 • VO OR DE ZE W E EK

De Top 2000 bestaat sinds 1999. De dj’s van
Radio 2 draaien de liedjes in de laatste week
van het jaar, 24 uur per dag. Het eindigt
vlak voor 12 uur op oudejaarsavond met de
nummer 1. De luisteraars kiezen welke liedjes
er in de lijst komen en zorgen voor de volgorde. Hoe meer stemmen, hoe hoger in de Top
2000. Iedereen mag meedoen.
De Top 2000 is razend populair. Miljoenen
mensen sturen hun lijstje in en luisteren naar
de radioshow. Vaak kijken ze ook naar het
tv-programma Top 2000 a gogo. Daarin
wordt verteld over de zangers, zangeressen
en bands die in de lijst staan. De meeste liedjes komen uit de vorige eeuw. Van artiesten
als The Beatles, Queen en The Rolling Stones.
Nooit van gehoord? De lijst wordt elk jaar een
stukje jonger. Dat betekent dat steeds meer
muzikanten van nu in de Top 2000 staan.
Richard Havenaar
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Vragen voor in de klas
 Is het luisteren naar de Top 2000 bij jou
thuis een traditie?
 Is muziek belangrijk in je leven? Waarom?
 Zou je een beroemde popster willen zijn?
Waarom?
 Opdracht: wat is jouw Wrapped-lijstje van
het jaar? Of: welke drie nummers zou jij in
de Top 2000 stemmen?
Toelichting voor de docent
 Lees de tekst voor.
 Laat vervolgens het Jeugdjournaalfragment zien over de Top 2000 van vorig jaar
(3’15).
 Bespreek de vragen. Bij vraag 3 kan je
aan de hand van de lijstjes een top 10
van de klas maken. Een Wrapped-lijstje
wordt samengesteld door
Spotify. De streaming
muziekdienst zet op een
rij wat jij dit jaar het meest
geluisterd hebt.

Vieren jullie Sinterklaas ook altijd met andere
mensen samen? Er horen allerlei gewoontes
bij: lekker snoepgoed, surprises, gedichten.
Maar het plezier met anderen delen - dát is
ook onderdeel van de traditie.
In 2020 gaat alles anders. Het is onverstandig om met meerdere mensen bij elkaar te
zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar
in onze familie vieren we nu sinterklaas in
kleine groepjes. We gaan via het scherm
luisteren naar elkaars gedichten. Het zal echt
anders zijn dan andere jaren. Zal het toch leuk
worden? We gaan het meemaken!
In de kerken wordt regelmatig Avondmaal of
Eucharistie gevierd. Vlak voor Jezus’ dood
deelde hij bij een maaltijd brood en wijn met
zijn leerlingen. Hij zei daarbij: ‘Doe dit, telkens
opnieuw om mij te gedenken.’ Christenen
hebben sindsdien altijd in hun samenkomsten
deze traditie gehouden: brood en wijn met
elkaar delen. Ze denken zo aan Jezus’ dood en
opstanding, en voelen zich met elkaar verbonden. In coronatijd beleven veel gelovigen de
kerkdiensten via een scherm. ‘Kunnen we dan
wel Avondmaal vieren?’ vragen veel kerken
zich af. Sommige doen het wel, gelovigen
zitten dan met hun eigen stukje brood en
bekertje wijn bij hun computer. Het is misschien een oplossing, maar het is zó anders
dan hoe het altijd ging. Gelovigen missen het
samen-zijn, dat eigenlijk zo’n belangrijk deel
van de traditie is.
Corinne Kat | Citaat: Lucas 22:19b De Nieuwe
Bijbelvertaling
Vragen •
 Hoe vieren jullie dit jaar sinterklaas?
 Zijn er meer tradities anders door corona?
Hoe vind je dat?
 Ken je mensen die het Avondmaal of Eucharistie vieren? Hoe doen die dat nu?
Vragen ••
 Is een traditie nog wel een traditie als er
van alles aan verandert?
God,
zoveel tradities die dit jaar
aangepast moeten worden.
Zoveel feestelijke momenten
die we nu anders moeten vieren.
Zoveel leuke gewoontes en gebruiken
die nu niet door kunnen gaan.
Het maakt deze nare coronatijd
nog eens extra kaal en schraal.
Help ons om er ondanks alles
toch iets goeds van te maken.
Geef ons de creativiteit om
nieuwe vormen te bedenken.
En help ons om dat zó te doen dat
er toch een gevoel van samen ontstaat.

WERELD

Oude en nieuwe tradities • •

Door corona wordt Kerst heel anders
en ontstaan er nu wel nieuwe tradities.
In 2020 heeft de coronapandemie ervoor
gezorgd dat ontzettend veel tradities niet
konden doorgaan. Tradities zijn vaste gewoontes. Vaak gaan ze al generaties lang mee. Veel
mensen kijken ernaar uit. Een grote sportwedstrijd, carnaval, de jaarmarkt. Of persoonlijke
tradities: de familiedag, een vast uitje in de
paasvakantie, je verjaardag.
Ook de kersttijd zit vol met tradities. Samen
naar de kerk, samen thuis warme chocolademelk drinken. Een huis vol familie, een tafel vol
eten om te delen. Ook deze tradities kunnen
dit jaar niet doorgaan. Naar de kerk kan alleen
in kleine groepen. Familie kan niet allemaal
tegelijk op bezoek komen. Het is zelfs niet
zeker of je met elkaar uit eten kan gaan.
In veel families gaan mensen op zoek naar
andere oplossingen. Zullen we beeldbellen en
samen hetzelfde recept koken? Kunnen we een
Zoom-gesprek organiseren en zo toch samen
zingen? Zal het buiten warm genoeg zijn om
een diner in de tuin te organiseren? Iedereen
bedenkt een oplossing. Misschien worden
sommige oplossingen wel nieuwe tradities.
Ingrid Bilardie
H
 ebben jullie thuis al besproken hoe jullie
Kerst gaan vieren?
 Wat zou jij zelf leuk vinden?
 Wat mag van jou wel een nieuwe traditie
worden?

JONGEREN

Met corona aan tafel •

Het kerstdiner wordt straks coronadiner.
Het huis versierd, rendier in de tuin, kalkoen
op tafel en met de hele familie bij elkaar… En
niet te vergeten het jaarlijkse vragenrondje
van ooms en tantes, dus: ‘Hoe is het met je
liefdesleven?’ ‘Hoe is het op school?’ ‘Blijf je
nog lang thuis wonen?’ ‘Is dat niet lastig dat je
vriend veganistisch is?’ ‘Feminisme, huh? Maar
dan val je toch juist op vrouwen en scheer je
jezelf toch niet? Kijk, in onze tijd…’
Tja, het jaarlijkse kerstdiner met de familie
is voor de een de gezelligste tijd van het
jaar, terwijl een ander wenst dat het zo snel
mogelijk voorbij is. Alleen, dit jaar wordt het
heel anders dan anders. Dit jaar wordt het een
coronadiner met de helft van de familie op 1,5
meter afstand – niet vrijwillig en niet geheel
volgens traditie.
Fleur, 19 jaar
H
 erken je de tradities die Fleur beschrijft?
 Kan het wel leuk worden als Kerstmis heel
anders wordt dan anders?
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Niet heilig • •

Sinterkerst •

Morgen is het sinterklaasfeest!
Vroeger vierden vrijwel alle mensen Sinterklaas
met mooie cadeaus, gedichten en surprises.
Nu zijn er steeds meer mensen die alleen met
Kerstcadeaus aan elkaar geven. Liggen bij jou
thuis de cadeaus met pakjesavond in een mand
of met kerst onder de kerstboom?
Het is al jaren zo dat mensen in Nederland
minder sinterklaas vieren en meer uitgeven
aan Kerst. Sinterklaas verdwijnt niet, maar het
zijn wel vooral mensen met (jonge) kinderen
die het uitgebreid vieren. En was het geven
van kerstcadeaus vroeger helemaal niet
gebruikelijk, nu is het een echte Nederlandse
traditie.
Als je mensen in Nederland vraagt hoe ze
beide feesten vieren, is het antwoord vaak:
‘Met Sinterklaas doen we iets kleins en met
Kerst pakken we uit.’ Op zich niets vreemds
aan. Tradities liggen namelijk niet voor altijd
vast. Ze veranderen met de tijd mee en
kunnen zelfs helemaal verdwijnen.
Jeanet Aartsen
Vragen voor in de klas
 Wat denk je, zal er in de toekomst nog
meer veranderen aan Sinterklaas en Kerst?
Zo ja, wat?
 Hoe vind je het als tradities veranderen of
verdwijnen?
Toelichting voor de docent
 Lees de tekst voor.
 Houd een kleine, eenvoudige enquête in
de klas – met hand opsteken – met de
volgende vragen:
• Wie viert er thuis Sinterklaas met
cadeaus?
• Wie krijgt er cadeaus met Kerst?
• Wie viert allebei de feesten? Als je allebei viert: bij wie zijn de cadeaus groter/
duurder met Kerst?
 Vergelijk de uitkomsten met de beschreven trend uit de tekst. Wat valt op?
 Bespreek tot slot de vragen in de klas.

Mensen hechten aan tradities. Stel, je hebt als
kind geleerd: als je iemand voor het eerst ontmoet, geef je hem netjes een hand en zeg je je
naam. Iedereen in je omgeving doet dat zo. En
dan komt er iemand binnenlopen, en die knikt
alleen maar. Dan denk je: ‘Wat gek. Wat lomp.
Een hand geven, dat hoort toch gewoon zo?’
In Jezus’ tijd waren er ook tradities. Daar
moest je je precies aan houden, vonden
sommige mensen. En toen kwam Jezus, en
die deed dingen anders. ‘Waarom overtreden
jouw leerlingen onze tradities? Ze wassen hun
handen niet zoals het hoort!’ krijgt Jezus naar
zijn hoofd. ‘En waarom vinden jullie je tradities
belangrijker dan wat God van ons vraagt?’
geeft Jezus terug.
Jezus was niet tegen tradities. Maar het ging
hem vooral om de inhoud en minder om de
vorm. Gods bedoeling is dat mensen tot hun
recht komen en voor elkaar zorgen. Tradities
moeten dat doel ondersteunen. Op zichzelf
zijn ze niet heilig.
Dat merken we ook in deze coronatijd. Neem
alleen al dat handen schudden… Nu het moet,
vinden we manieren om elkaar anders, maar
even vriendelijk te begroeten.
En neem Zwarte Piet. Traditioneel is hij zwart.
Maar nu blijkt dat dat mensen kwetst, kunnen
we de sinterklaastraditie ook een andere vorm
geven. Zonder dat je de positieve inhoud
kwijtraakt.
Barbara de Beaufort | Bij: Matteus 15:1-3
Vragen •
 Hoeveel manieren kun je bedenken om
elkaar te begroeten? Welke spreekt jou het
meeste aan?
Vragen ••
 Vind jij het belangrijk dat sommige dingen
steeds op dezelfde manier gaan? Bijvoorbeeld hoe jullie thuis een verjaardag
vieren?
 Wat is volgens jou de positieve inhoud van
het Sinterklaasfeest?

God,
zoveel gewoontes en gebruiken
waarmee we opgegroeid zijn
en waaraan we gehecht zijn geraakt.
Zoveel verschillende tradities
bij groepen en volken.
We bidden u om wijsheid
en verdraagzaamheid.
Geef dat we elkaar de ruimte geven
om dat wat we belangrijk vinden
vast te houden en te vieren.
Help ons daarnaast open te staan
voor nieuwe vormen van tradities
als de tijdgeest daarom vraagt.

WERELD

Honden in het Witte Huis •

Biden herstelt de traditie van honden
als medebewoners in het Witte Huis.
Binnenkort vindt er weer een verhuizing
plaats in het Witte Huis. Dit huis in Washington is de woon- en werkplek van de president
van de Verenigde Staten. Nu woont daar dus
nog president Trump met zijn familie. Volgend
jaar verhuist de nieuwe president Biden naar
het Witte Huis. Hij neemt niet alleen zijn gezin
mee, maar ook zijn twee honden. Hiermee
herstelt hij een traditie die Trump verbroken
had. De laatste 120 jaar woonden er altijd
honden bij de president in het Witte Huis. En
120 jaar geleden woonde er dan misschien
geen hond, maar wel een kat, hanen en een
papegaai.
Met de nieuwe president Biden komen er
ook weer twee huisdieren naar Washington.
Hij neemt zijn honden Major en Champ mee.
Omdat het Witte Huis de plek is waar de president woont en werkt, zijn de honden altijd in
de buurt. Misschien lopen ze zelfs wel in zijn
werkkamer. Voor zijn personeel zou dat wel
gezellig zijn. Na al die jaren met honden zullen
de meesten er wel aan gewend zijn.
Sarah Mullié
 Waarom zouden zo veel presidenten in de
VS honden als huisdier hebben gehad?
 Zegt het iets over een president of hij wel
of geen hond heeft?

JONGEREN
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Regenboogpieten •

Regenboogpieten zijn voor nu een
mooie oplossing.
Ik ben zelf van mening dat zwarte pieten niet
meer kunnen in de 21ste eeuw. Roetveegpieten zouden een oplossing kunnen zijn, maar
het probleem is dat je dan als piet makkelijk
herkend wordt.
Wat zou dan een oplossing kunnen zijn?
Regenboogpieten? Het klinkt heel raar en het
ziet er ook raar uit. Het is niet logisch, een
paarse piet. Maar er zijn wel meer dingen niet
logisch aan dit verhaal. Een paard op het dak,
een stoomboot uit Madrid dat helemaal niet
aan het water ligt. Ik vind die regenboogpieten dus best een goede optie.
Marie-Julie, 13 jaar
 Zijn regenboogpieten een goed alternatief
voor zwarte pieten?
 Moeten tradities logisch zijn?
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Nooit meer vergeten •

Veel religieuze en nationale feesten zijn
ontstaan als herinnering aan vroegere
gebeurtenissen.
Hoe zorg je ervoor dat iets wat heel belangrijk
is, goed onthouden wordt? Hoe zorg je ervoor
dat de geschiedenis niet vergeten wordt,
maar levend blijft, ook nog veel jaren en zelfs
eeuwen later?
Door er een feest van te maken. Dat werkt
heel goed. Veel religieuze en nationale
feestdagen zijn ontstaan als herinnering aan
een belangrijke gebeurtenis of periode in de
geschiedenis. Het Poerimfeest is daar een
goed voorbeeld van. Dat is een feest dat door
joodse mensen uitbundig wordt gevierd. Kinderen mogen zich verkleden, er is bijzonder
eten en veel muziek.
Eigenlijk is het een soort bevrijdingsfestival.
Het Poerimfeest is namelijk bedoeld om terug
te denken aan een gevaarlijke periode uit de
geschiedenis. In die tijd probeerde een zekere
Haman alle Joden die in zijn land woonden
uit te roeien. Hij beraamde een sluw plan
en probeerde de koning van het land voor
zijn karretje te spannen. Maar op het laatste
moment mislukte dat. Dat was te danken
aan de moed van Ester, een Joodse vrouw
die haar eigen leven op het spel zette om de
koning op andere gedachten te brengen. Het
gevaar werd op het nippertje afgewend en de
mensen konden weer in vrijheid ademhalen.
Toen besloten de mensen om een traditie te
beginnen om die dagen te blijven herdenken
en vieren.‘Droefheid is veranderd is vreugde,’
zeiden ze, ‘en rouw is veranderd in feest.’ En
tot op de dag van vandaag vieren Joden nog
steeds dat Poerimfeest, net zoals de mensen
van toen het hadden gewild.
Zo’n traditie is belangrijk. Want het gevaar
bestaat nog steeds, dat mensen elkaar het
licht in de ogen niet gunnen. Dat mensen als
vijanden tegenover elkaar staan en vinden dat
anderen geen recht op leven hebben. Daarom
moeten we vrijheid vieren, zodat we niet
vergeten dat ieder leven telt.
Ester 9:20-28
Gespreksvragen:
 Met welke tradities staan wij stil bij onze
vrijheid?
 Welke gebeurtenissen van vroeger worden
in andere feesten levend gehouden?

De teksten op deze twee pagina’s zijn van de
hand van Geertje de Vries.
De vragen en gebedsintenties zijn van
Désiré Brokerhof.

Gebedsintentie:
Vader, vrijheid is een groot goed. Laten
we altijd beseffen dat die vrijheid er niet
alleen voor onszelf is, maar ook voor al onze
medemensen. Laat ons zo leven dat ieder
leven telt.

DI N S DAG

Terug van weggeweest •

Hoe het Loofhuttenfeest in ere werd
hersteld.
Er is geen mooiere dag dan de dag dat je
terugkeert naar huis. Vooral als je jaren en
jaren weg bent geweest. Niet omdat je dat
wilde, maar omdat je moest. Ballingen waren
ze, de mensen van Israël, gedwongen om
in een vreemd land bij vreemde mensen te
wonen. Maar nu is dat voorbij, ze zijn weer
thuis.
Hoe bouw je dan je leven weer op? Waar
moet je beginnen na zo’n lange tijd?
Ezra, de schrijver, heeft een idee. Het woord
van God – het boek waar alles in staat over
hoe God wil dat de mensen samenleven – als
ze dat nu weer eens zouden gaan lezen met
elkaar! En zo gebeurt het. Het boek wordt
gevonden, onder het stof en het gruis van
al die jaren. Ezra slaat het open en begint
hardop voor te lezen, terwijl iedereen aandachtig luistert.
Dit staat erin: ‘In de zevende maand moeten
jullie een feest vieren. Bouw een hut van
takken, in je tuin, bij je huis. En ga daar een
week in wonen. Herinner je hoe het was, om in
de woestijn rond te trekken en niks te hebben.
Lees de verhalen over hoe ik, jullie God, met je
meetrok. En vier dan het feest van bevrijding,
van thuiskomen en nieuw leven.’
Het blijft stil als Ezra klaar is met lezen. Dat
is waar ook, dat Loofhuttenfeest. Hoeveel
jaren is het geleden, dat ze dat voor het laatst
hebben gevierd?
‘Laten we hiermee beginnen,’ zegt Ezra. ‘Dit
feest gaan we vanaf nu weer vieren. De hut
die we bouwen wordt het begin van ons
nieuwe leven, hier.’
Dit feest wordt nooit meer vergeten, tot op
vandaag.
Nehemia 8:13-18
Gespreksvragen:
 Hoe voelt het om na een tijdje weg te zijn
geweest weer thuis te komen?
 Waarom vieren de joden dit feest in een
hut van takken in de tuin?
Gebedsintentie:
Heer, we zijn voorbijgangers, steeds onderweg en op zoek naar een plek waar we thuis
kunnen zijn. Geef ons de rust en het vertrouwen dat we thuis kunnen zijn bij u!

Niet meer van deze tijd •

De traditie dat eerst de oudste dochter
hoort te trouwen, grijpt diep in op het
leven van Jakob die verliefd is op de
jongste.
Jakob is woest. Niet een beetje kwaad,
maar woedend, razend, furieus. Laban, zijn
schoonvader, heeft hem een streek geleverd.
Zijn schoonvader ja, de vader van zijn vrouw.
Gisteren is de bruiloft gevierd, een feest waar
hij zeven jaar op heeft moeten wachten. Want
zo lang al is hij verliefd op Rachel.
Gisteren kon hij haar eindelijk in zijn armen
sluiten. Ze zag er prachtig uit. Helemaal
volgens de traditie, in een mooie jurk, met
een sluier voor haar gezicht. Jakob kon haast
niet wachten tot de plechtigheid voorbij was.
Laban gaf de bruid weg, allebei gaven ze hun
jawoord, de ringen werden gewisseld, en zo
werden ze voor de rest van hun leven aan
elkaar verbonden. Toen volgde een feest met
een hoop drank. Dat waren ze zo gewend.
En toen, diep in de nacht, waren ze eindelijk
samen in hun eigen bed in hun eigen tent.
Zeven jaar had hij voor Rachel moeten werken
en op haar moeten wachten, maar nu was ze
dan eindelijk zijn vrouw.
Maar toen het licht werd, de volgende
morgen, kreeg Jakob de schrik van zijn leven.
Naast hem in bed lag niet Rachel, zijn liefste,
maar Lea, haar oudere zus.
‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen? Ik heb
toch zeven jaar voor Rachel gewerkt?’ Laban,
zijn schoonvader, antwoordde: ‘Het is hier de
gewoonte dat eerst de oudste zus trouwt en
dan pas de jongste. Dat is traditie’.
Geen wonder dat Jakob boos is. Wat is dat
voor een traditie, die mensen laat trouwen die
elkaar helemaal niet willen? Dit verhaal laat
zien dat tradities soms diep ingrijpen in het
leven van gewone mensen. Soms zijn tradities
mooi en waardevol, soms staan ze het geluk
van mensen in de weg en zijn ze oneerlijk.
Wat is dan belangrijker? De traditie of het
leven van nu?
Genesis 29:14b-26
Gespreksvragen:
 Wanneer zijn tradities oneerlijk en staan ze
het geluk van mensen in de weg?
 Weet je nog meer van zulke tradities?
Gebedsintentie:
Heer, u bent liefde en u bent uit op het geluk
van mensen. Geef ons het lef om tradities
die dat in de weg staan, op te ruimen en ons
altijd in dienst te stellen van elkaar.
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Traditie 2.0 •

Een stukje van thuis •

Gespreksvragen:
 Kan dat zomaar: een bestaand feest zo
ingrijpend veranderen?
 Wat is het verschil tussen het joodse en
het christelijke paasfeest?

Gespreksvragen:
 Waarom hebben mensen in een vreemd
land juist extra behoefte aan de tradities
van thuis?
 Is het beter om je aan te passen aan de
tradities van het land of om je eigen tradities te handhaven? Waarom?

Door Jezus is het joodse Pesach
omgevormd tot een gedachtenis aan
zijn dood en opstanding.
De leerlingen van Jezus zitten aan tafel.
Vanavond zijn ze samen voor de belangrijkste
maaltijd van het jaar. Het is Pesach, het joodse
paasfeest. Vandaag vieren ze het feest van
bevrijding en uittocht. Ooit, zoveel eeuwen
geleden, werden de mensen bevrijd van de
slavernij in Egypte. En dat wordt elk jaar herdacht en gevierd, met een bijzondere maaltijd.
Er staat van alles op tafel.
Ze eten plat brood, want op de avond van
bevrijding hadden de mensen geen tijd om
gewoon brood te bakken. Ze drinken wijn als
symbool voor de trouw van God. Er staan
bittere kruiden, want de tijd dat ze als slaaf
moesten werken was hard en zwaar. Alles wat
er die avond op tafel staat, heeft een bijzondere betekenis. En terwijl ze eten, vertellen ze
elkaar het verhaal, van ooit, toen de mensen
bevrijd werden.
De leerlingen van Jezus kennen de traditie. Ze
kennen de verhalen.
Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Jezus
neemt het brood in zijn handen. ‘Dit brood,’
zegt hij, ‘dat is mijn lichaam. Zoals wij het
breken zodat we er allemaal van kunnen eten,
zo zal mijn lichaam gebroken worden.’
Wacht even, zo gaat het verhaal toch niet?
Maar Jezus is serieus. Hij pakt een beker wijn
en houdt hem omhoog. ‘Zien jullie deze wijn?
Dit is mijn bloed. Als jullie de volgende jaren
weer deze maaltijd vieren, denk dan aan mij.
Want zoals deze wijn uitgegoten wordt in
jullie bekers, zo zal mijn bloed vloeien. Mijn
dood zal leven en vrijheid brengen voor alle
mensen.’
Na die avond zal het paasfeest voor de leerlingen nooit meer hetzelfde zijn. Het blijft voor
altijd verbonden met Jezus. En alle christenen
op de wereld vieren deze maaltijd tot op
de dag van vandaag onder de naam Heilig
Avondmaal of Eucharistie. Een traditie met
oude wortels en een nieuwe betekenis.
Lucas 22:1,14-20

Gebedsintentie:
Vader, dank u dat uw Zoon de traditie van het
paasfeest voorgoed verbonden heeft aan zijn
naam, Jezus. Laten wij ons dan ook inzetten
voor vrijheid en bevrijding bij het teken van
het gebroken brood en de gedeelde wijn.

In een vreemd land zijn de tradities
van thuis extra belangrijk.
Nergens worden Sinterklaas en Koningsdag zo
uitbundig gevierd als onder Nederlanders die
in het buitenland wonen. In Canada, Australië
of Brazilië, allemaal plekken waar Nederlanders naartoe zijn geëmigreerd om er een
nieuw bestaan op te bouwen.
Ondertussen hebben ze gezinnen gesticht, kinderen en kleinkinderen gekregen, ze hebben
de taal van het land geleerd en hebben er
banen gevonden. Neem bijvoorbeeld tante
Menny en oom Bert. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog besloten hun ouders naar
Canada te gaan. Daar was toekomst voor een
boerenzoon, daar was land en werk te vinden.
Oom Bert heet nu uncle Burt. Zijn kinderen zijn
Canadezen met een Canadees paspoort. Maar
elke zondag gaat hij naar de Nederlandse kerk,
waar ze nog oude psalmen zingen. Elk jaar
viert hij Sinterklaas en met Koningsdag speldt
hij een oranje strikje op.
De Nederlandse tradities betekenen heel veel
voor aunt Menny en uncle Burt. Het is een
stukje van thuis. Hun Canadese buren vinden
het wel vreemd. Zij snappen die tradities niet
en vinden het ouderwets.
Tante Menny en oom Bert lijken wel wat op
Daniël uit de Bijbel. Toen hij in een vreemd
land voor een vreemde koning ging werken,
besloot hij om zich aan de tradities van thuis
te blijven houden. Dat was niet altijd makkelijk.
Zijn nieuwe buren en vrienden begrepen zijn
tradities niet. ‘Je blijft op deze manier een
vreemdeling. Je moet je aanpassen aan onze
gewoontes,’ zeiden ze tegen Daniël.
Maar zou dat wel waar zijn? Misschien moet
je juist wel een stukje van thuis meenemen,
om je in een vreemd land thuis te kunnen
gaan voelen. Je eigen tradities vertellen je
wie je bent en waar je wortels liggen. Nieuwe
tradities kunnen daar heel goed bij. Dus wat is
er eigenlijk mis met een Canadese Sinterklaas?
Niks toch?
Daniël 1:3-19
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Gebedsintentie:
Heer, we kunnen niet zonder de wortels van
onze eigen tradities, ook al moeten we ons
ook aanpassen aan die van anderen. Wees
met ons bij het zoeken naar de juiste mix van
het oude vertrouwde en de uitdagingen van
wat nieuw is.
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De Nieuwe Oase zoekt
panelleden
Dagstart voor
bezinning & burgerschap

Met digitale posters bij elk weekthema.
De Nieuwe Oase verschijnt in de herfst van
2020 wekelijks digitaal en vanaf januari 2021
ook op papier.
Abonnementen lopen van augustus t/m juli
en worden stilzwijgend verlengd, tenzij vóór
1 april schriftelijk is opgezegd.
De inhoud is ook als app verkrijgbaar via
App Store en Google Play. Voor het gebruik
van de dagteksten is een licentie vereist.
Van 17 augustus t/m 18 december is de app
voor alle gebruikers van De Nieuwe Oase
beschikbaar.

Om goed contact te houden met de gebruikers van De Nieuwe Oase zoekt de redactie
docenten, die met regelmaat het materiaal
gebruiken en feedback willen geven vanuit de
praktijk.
Deelname kost maandelijks een kwartier voor
het invullen van een survey en tweemaal
per jaar een uur voor het bijwonen van een
videovergadering over de ervaringen met de
dagstart.
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Trainingsaanbod voor
De Nieuwe Oase
Wilt u op school het gebruik van
De Nieuwe Oase een nieuwe impuls geven?
Oase biedt trainingen op locatie, waarbij u
kunt kiezen uit de volgende modules:
• Onboarding van de nieuwe app
• Praktijk en doel van de dagstart
• Identiteit en burgerschap
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