De ander
ons gegeven

De Bijbel biedt ons geen wetenschappelijk
model, geen theorie die ten doel heeft te
verklaren hoe bepaalde biologische of astrofysische fenomenen samenhangen. Toch formuleert diezelfde Schrift zinvolle antwoorden
op de grote vragen die we als mensen kunnen
stellen omtrent het leven in het algemeen en
ons eigen leven in het bijzonder. Het scheppingsverhaal, waarmee het eerste bijbelboek
Genesis begint, wil zo’n antwoord zijn met
betrekking tot de oorsprong van ons bestaan.
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De schepping van Eva". Michelangelo Buonarotti (15091510). Sixtijnse kapel in Vaticaanstad.

Gedachten bij Gen. 2, 18-24 (eerste lezing 27ste
zondag door het jaar B)
Eigenlijk opent de Bijbel met twee schep-
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door de kracht van zijn Woord alles tot

met wie hij zijn leven kan delen, maar die

elkaar stellen, maar ze samen nemen.
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maar die toch niet identiek is - hoort ten

theologisch concept ook zijn, op hoofdlij-

als zijn beeld, man en vrouw.

diepste bij hem en was van den beginne
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die ons gegeven is.
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schepping. In al hun pracht en verschei-

citeert Paulus dit vers in zijn beschouwing

denheid echter beantwoorden de dieren
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Sinds een paar jaar vullen vrolijke kinderstemmen en
trompetklanken op de eerste zaterdag van oktober
de gangen en de tuin van het Sint-Janscentrum. Dan
zet het seminarie zijn deuren open voor het jaarlijkse
evenement van ‘Kinderen bidden voor kinderen’.
En zaterdag 6 oktober 2012 is het
alweer zover: Alle kinderen uit de
regio zijn uitgenodigd om kaarten
te maken en samen te bidden voor
kinderen die ziek zijn. “Al vanaf het
begin was rector de Rycke positief over
het initiatief en heeft hij het van harte
gesteund”, vertelt initiatiefneemster
Marjolein Heijs, “waarvoor we hem
natuurlijk zeer dankbaar zijn.”

kind, jou ook. Hij luistert graag als iemand
bidt. Daarom doe ik dat speciaal voor jou!”
Marjolein Heijs: “Het is goed om te bidden voor iemand die het moeilijk heeft. Al
eeuwenlang ervaren mensen de kracht van
het gebed. Toch krijgen veel kinderen dit in
deze tijd niet meer mee. Via deze middag
laten we kinderen op een kindvriendelijke
manier kennis maken met het gebed op
voorspraak van Maria.”

Marjolein legt enthousiast uit hoe
de middag in elkaar steekt. “Vanaf
14.30 uur zijn we dus welkom op het
Sint-Janscentrum. Daar kleuren de
kinderen kaarten voor zieke kinderen
van wie we bij Kinderen bidden voor
Kinderen de naam hebben doorgekregen. Ze tekenen er van alles
op: van prachtige vlindertuinen tot
onderzeeërs, van een kerktoren tot
een dinosaurus.” Via de kaart wordt
de stap naar het bidden voor het zieke
kind heel makkelijk gemaakt. Op de
kaart staat namelijk “God kent elk

Na het kaarten maken, maken de kinderen
en de jeugdleden van harmonie St. Cecilia
uit Rosmalen zich in de tuin van het SintJanscentrum klaar om in processie naar
de Sint-Jan te trekken. “Afgelopen jaar
bleven veel mensen staan kijken toen we
langskwamen, sommigen prevelden een
Weesgegroetje mee en er sloten ook nog
spontaan moeders met kinderen aan.” In de
Sint-Jan nemen kinderen, ouders, de harmonie en wie er verder bij wil zijn, plaats
in de Mariakapel. “Door alle verschillende
onderdelen blijven kinderen aandachtig: we
zingen samen, zetten kaarsen en bloemen

neer bij Maria, luisteren naar een korte
uitleg bij elk geheim van de rozenkrans
en bidden samen, onder leiding van een
priester, de kinderrozenkrans. Daarbij
bidden we vijf keer drie Weesgegroeten
in plaats van vijf keer tien. De priester
nodigt de kinderen ook uit thuis verder
te gaan met het bidden - al is het maar
één Weesgegroetje per dag - voor het
zieke kind(eren), voor wie ze een kaart
hebben gemaakt.”
Kom op 6 oktober om 14.30 uur naar het
Sint-janscentrum en doe mee. De middag
is gratis en (groot)ouders zijn natuurlijk
ook van harte welkom.
Wil je meer weten over alle acties van
Kinderen bidden voor kinderen of misschien wel meehelpen, kijk op:
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Yvonne Koopman-Snep
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