
 
  



Motieven 3: Er valt wat te vieren 
 

Algemene doelstelling: 
De catechisanten staan stil bij de belangrijke momenten in het leven en verbinden deze met 
kernmomenten in het kerkelijk vieren. 
 
 

Inleiding 
De catechisanten verkennen het belang van rituelen, persoonlijk en gemeenschappelijk en staan stil 
bij wat voor henzelf heilige plaatsen, personen en momenten zijn. 
 

Leve het leven 
De catechisanten leren hoe in de bijbel en de christelijke traditie over het leven als geschenk 
gesproken wordt en staan stil bij de betekenis van het ritueel van de doop en/of de catechisanten 
verkennen jun eigen gedachten en gevoelens rondom het leven als gave en opgave en suïcide 
 

Afscheid nemen 
De catechisanten staan stil bij vragen rondom de sterfelijkheid van mensen en het christelijke spreken 
over hoop en/of De catechisanten verdiepen zich in rituelen rondom afscheid nemen en delen met 
elkaar hun ervaringen met afscheid en verlies. 
 

Ik hou van jou en blijf je trouw 
De catechisanten vinden woorden om met elkaar over verliefdheid en seksualiteit te spreken en 
vromen een mening over het begrip trouw en het vieren van relaties in de kerk 
 

Herdenken en herinneren 
De catechisanten staan stil bij het belang van herdenken en herinneren, - het verleden in het heden 
tegenwoordig stellen opdat er toekomst is – maatschappelijk en kerkelijk en ontdekken dat 
voorwerpen en handelingen kunnen helpen dit te doen en/of catechisanten denken na over de 
opdracht van Jezus bij het avondmaal en de symboliek van brood en wijn. 
  



Algemene inleiding 
 

Er vat wat te vieren in het leven. Zeker wanneer je bedenkt dat vieren meer is dan een feestje 
bouwen. Vieren wil zeggen dat je stilstaat, pas op de plaatsmaakt en aandacht schenkt aan een 
bijzondere dag of gebeurtenis. Dit kan vreugdevol zijn: een verjaardag, trouwerij of geboorte, of dat 
het Nederlands Elftal eindelijk weer eens iets wint. Maar ook bij verdrietige of schokkende 
gebeurtenissen spreken we van vieren, als je samenkomt met anderen of zelf rituelen gebruikt om die 
gebeurtenis te verwerken of te gedenken. In deze catechesemethode worden belangrijke momenten 
in het menselijk bestaan uitgelicht en verbonden met kerkelijke rituelen en vieringen. Zo hopen we 
catechisanten kennis te laten maken met de rijke schatten van de kerk aan rituele gebaren en 
handelingen die kunnen helpen en houvast geven in tijden van vreugde en verdriet. Daarnaast kunnen 
de ervaringen die de jongeren inbrengen die inhoud en vorm van de traditionele rituelen verdiepen en 
vernieuwen. Ook voor u als catecheet is er dus een boel te leren en te ontdekken. 
 

Wat zijn rituelen? 
Rituelen zijn al zo oud als de mens. In alle godsdiensten en samenlevingen komen rituelen voor. Toch 
is het niet zo gemakkelijk om te omschrijven wat een ritueel is. In het boek Rituelen in religieus 
Nederland, gebruiken van joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten in belangrijke 
levensfasen, Baarn 2001, worden een aantal definities gegeven. 
‘Rituelen zijn: ceremoniën en plechtigheden waaraan door de leden van een groep wordt 
deelgenomen met het doel (hun zelf vaak onbewust) hierdoor het besef van saamhorigheid binnen de 
groep te verstrekken. Collectief ritueel bevordert daardoor de sociale integratie binnen de groep en de 
continuïteit van het groepsleven. Andere omschrijvingen zijn: rituelen zijn handelingen, die regelmatig 
en op voorspelbare wijze herhaald worden en die orde scheppen in een anders willekeurig 
tijdsverloop, en: rituelen zijn uitgebeelde taal waardoor menselijke taal wordt gearticuleerd en 
medegedeeld en het leven voortdurend wordt vernieuwd.’ (Rituelen in religieus Nederland, p. 15 en 
16) 
 
Vanuit deze definities zijn de belangrijkste kernmerken van rituelen af te leiden. In de eerste plaats 
gaat het bij rituelen om samen binding, integratie. Als groep voel je je verbonden met elkaar, zeker bij 
ingrijpende gebeurtenissen, als je samen iets doet. Bij belangrijke momenten in het leven is het van 
belang dat je iets in handen hebt of kunt doen dat je helpt om vat te krijgen op het bestaan. Zeker 
wanneer er iets ingrijpends gebeurt, als leven en dood in het geding zijn, helpt het als er in alle 
verwarring van het moment ook een aantal vaste gewoontes zijn die uitgevoerd kunnen worden, zodat  
je toch een beetje weet waar je aan toe  bent. 
Een ander kenmerk van rituelen is dat ze op gezette tijden worden uitgevoerd. ZO markeren ze de tijd. 
Iemand heeft eens gezegd: een jaar zonder vierdagen is als een weg zonder pleisterplaatsen. Als een 
lange, onafzienbare weg strekt de tijd zich voor je uit. Zo’n weg is makkelijker af te leggen als je van te 
voren weet dat er op afgesproken plaatsen een herberg staat, waar je op adem kunt komen. Rituelen 
zijn zulke herbergen in de tijd.  
Een derde kenmerk is dat rituelen verbeelding zijn. Wat met woorden moeilijk is te omschrijven, kan in 
een beeld, gebaar of handeling worden uitgedrukt. Bij doop en avondmaal als kerkelijke rituelen is dat 
heel goed zichtbaar. Achter de eenvoudige handeling van het dopen met water of het delen van brood 
en wijn zit een wereld aan gedachten, ideeën en gevoelens. Dit betekent dat er in een ritueel sprake is 
en moet zijn van vorm en inhoud: de vorm waarin het ritueel is gegoten komt overeen met de inhoud 
die erin wordt uitgedrukt. Bij goede rituelen voel je meteen dat het klopt. En als het niet (meer) klopt, is 
dat merkbaar: de inhoud verschraalt of de vorm veroudert of vervlakt. Dan zegt het niets meer, en 
spreekt het ritueel niet meer aan. 
 

Rituelen in onze samenleving 
Rituelen zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën. Alle drie zijn ze in onze samenleving terug te 
vinden, zowel binnen als buiten de kerk. 
De eerste categorie is die van de overgangsriten. Zij markeren de overgang van de ene levensfase in 
de andere. Voorbeelden hiervan zijn: het huwelijk of de relatieviering en in de kerk doop en belijdenis. 
De tweede categorie is die van de crisisrituelen. Deze dienen om uitdrukking  te geven aan gevoelens 
van verslagenheid, boosheid, rouw, en om troost te vinden en gemeenschap te versterken. 
Voorbeelden hiervan zijn: een kaarsje branden voor een zieke, rituelen rondom overlijden, en meer 
collectief de stille tocht of het tekenen van condoleanceregisters bij nationale rouw. 



De derde categorie is die van de cyclische rituelen. Zij hebben te maken met de gang van de 
seizoenen en de kalenders die de verschillende godsdiensten er op na houden. De grote feestdagen 
horen tot deze categorie, maar ook een dag als de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 
 
De kerk is vanouds de plek waar je op ingrijpende momenten in het bestaan terecht kon. Een beetje 
vals werd vroeger over sommigen wel gezegd dat ze alleen op vier wielen de kerk in kwamen: in de 
kinderwagen als ze gedoopt werden, in de koets bij hun trouwen, en in de lijkwagen als ze begraven 
werden. Hoewel dit grapje een negatieve ondertoon heeft, toont het wel de enorme impact van juist 
die drie levensmomenten: de geboorte, het aangaan van een relatie en het sterven. 
Tegenwoordig hoor je vaak dat de rituelen van de kerk zijn uitgehold. De betekenis is onduidelijk 
geworden, waardoor de handeling op zich niks meer zegt. Het zijn lege symbolen geworden, die 
nergens meer naar verwijzen.  
Een aantal jaren geleden schoten er dan ook bureautjes als paddenstoelen uit de grond die 
alternatieven aanboden voor mensen die een kerkelijke doopviering, huwelijksviering of uitvaart niet 
meer zagen zitten, maar toch iets bijzonders wilden op dit voor hen zo belangrijke levensmoment. 
Dit verschijnsel laat zien dat rituelen nog steeds deel uitmaken van ons samenleven met elkaar. En 
het toont aan dat rituelen niet zomaar van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, maar 
dat het belangrijk is dat ze op vorm én inhoud herkenbaar blijven voor mensen van vandaag. In de 
catechese kan het gesprek hierover met jonge mensen worden gevoerd, in de catechese kunnen ze 
kennismaken met de rijke schatkamers van de kerk en kunnen hun zintuigen gescherpt worden voor 
zinvolle gebaren en handelingen die ook voor hun leven van betekenis zijn. 
Zo blijft het geloof levend, actueel en fris, voor nu en later. 
 
 


