Handleiding bij het spel ‘Weg van Jezus’
De nieuwe tekst in het Vademecum voor de Parochies (oktober 2010) vermeldt dat ‘Het
paspoort van een christen’ vanaf 1 januari 2011 meegegeven wordt aan elke dopeling, die in
het bisdom Brugge gedoopt wordt. Het idee van ‘het paspoort’ kan tijdens de doopcatechese
gebruikt worden om de betekenis van het doopsel spelenderwijs toe te lichten.
Het spel ‘Weg van Jezus’ kan besteld worden via elisah.gommers@bisdombrugge.be en
kost 20 euro.
1. Korte toelichting bij het paspoort

De priester, diaken of doopcatechist geeft ‘Het paspoort van een christen’ aan de ouders en
licht toe dat dit paspoort ingevuld en door de ouders bewaard moet worden. Wanneer het
kind zijn eerste communie doet, dient men de gegevens over het doopsel, opgenomen in het
paspoort, door te geven aan de parochie waar het kind de eerste communie zal doen. Bij de
eerste communie of bij een andere, verdere stap in het geloof, kan nog extra informatie aan
het paspoort toegevoegd worden.
2. Het spel ‘Weg van Jezus’
Na de inleiding kan de priester, diaken of doopcatechist samen met de ouders (en peter,
meter, grootouders, …) spreken over de betekenis van het doopsel.
Hij of zij kan hiervoor gebruik maken van het spel ‘Weg van Jezus’.
a. Inleiding op het spel
De priester, diaken of doopcatechist geeft de volgende toelichting:
-

-

‘Het paspoort van een christen’ schetst een beeld van de weg die een christen wil
gaan. De grote ‘stappen’ in het geloof worden op ‘het paspoort’ weergegeven
(doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, …).
Het doopsel is het begin van de weg. Vanaf nu zal het kind de weg van Jezus
proberen te gaan en trachten te leven als ‘christen’. Welke stappen zal een kind
hierbij zetten? Welke vragen / opgaven zal het kind tegenkomen op zijn weg
doorheen het geloof?
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-

-

Bedoeling van het spel is om ‘een levensweg van een christen uit te tekenen’.
Werkwijze: Elke aanwezige krijgt een aantal kaarten. Men verdeelt gewoon alle
kaarten tot deze op zijn. Om de beurt zal elke speler een kaart mogen ‘aanleggen’
aan de levensweg van de nieuwe christen. Hierbij proberen we rekening te houden
met de volgorde van de verschillende ‘stappen’, zoals vermeld op ‘Het paspoort van
een christen’ (eerst doop, dan eerste communie, dan vormsel, …). In de loop van het
spel komt de betekenis van het doopsel en de taak van de ouders, peter en meter ter
sprake.
Toelichting bij de verschillende kaarten:
Het spel bevat diverse kaarten:
 Een startkaart (= het doopsel): deze kaart bevat het begin van een weg, die
duidelijk één specifieke richting uitgaat. Een kindje laten dopen is beloven om
samen met dit kind ‘de goede weg in te slaan’ en zich te laten leiden door de
richting, die Jezus ons wijst.
 Eventueel kan er ook gewerkt worden met een eindkaart (= het eeuwig leven bij
God / na de dood): deze kaart verwijst dan naar onze toekomst bij God.
Christenen geloven dat de dood niet het einde is van ‘onze levensweg’. Wij
geloven dat God Jezus nieuw leven heeft geschonken (verrijzenis) en wij geloven
dat een christen samen met Jezus doorheen de dood mag gaan naar nieuw leven.
Ook na de dood mag een christen voor eeuwig leven bij God.
 Kruis-punt-kaarten: Een kruis verwijst naar de kruisdood en de verrijzenis van
Jezus. Hierdoor is het kruis het kernsymbool van het christendom. Tegelijkertijd is
een kruispunt een punt waarop diverse wegen elkaar ‘ontmoeten’.
De kaarten met een kruispunt verwijzen dan ook naar cruciale momenten
waarop men ‘dicht’ bij Jezus (het kruis) staat en waarop men Hem kan
ontmoeten (waar onze wegen elkaar kruisen).
Er zijn een aantal kruis-punt-kaarten waarop een woord vermeld staat. Deze
woorden verwijzen naar de sacramenten, momenten van intense ontmoeting met
Jezus. Tijdens een sacrament komt God ons tegemoet. En ook wij zetten een stap
in het geloof. Sommige sacramenten kan men meermaals ontvangen (bv.
verzoening, eucharistie, …). Er zijn dan ook meerdere kaartjes die dit woord
bevatten. Op de achterzijde van het kaartje wordt kort vermeld waarom dit moment
in het leven van een christen een belangrijk ‘(kruis)punt’ is.
 Wegwijzer-kaarten: Er zijn 6 wegwijzer-kaarten. Op de achterzijde van deze
kaarten staat een vraag vermeld. Bedoeling is dat de ouder, peter of meter, die
deze kaart zal aanleggen, kort nadenkt over ‘belangrijke wegwijzers in het leven
van een christen’. Op de ene kaart wordt bijvoorbeeld gevraagd welke mensen ons
de weg van Jezus wijzen. Op een andere kaart vraagt men naar gebeurtenissen
die verwijzen naar ‘God’. En op nog een andere kaart wordt verwezen naar
natuurelementen die ons de weg kunnen wijzen naar God. Op sommige
wegwijzer-kaarten wordt de vraag gesteld hoe wij als ouders, peter en meter het
kind de weg van het geloof kunnen wijzen.
 Bagage-kaarten: Er zijn eveneens 6 bagagekaarten. Op die kaarten staat een
vraag vermeld met behulp waarvan de speler kan nadenken over de bagage die
we aan een christen kunnen meegeven voor onderweg: vragen over
(kinder)bijbels, gebedenboekjes, een kruisje voor het slapengaan, … .
 Kaarten met gevarendriehoeken: Er zijn drie gevarendriehoeken. Deze kaarten
laten de speler even stilstaan bij de mogelijke ‘moeilijkheden’ op de weg van
het geloof. Wat maakt geloven heden ten dage ‘moeilijk’? Wat maakt
geloofsopvoeding niet eenvoudig?
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b. Het spel
Na deze algemene uitleg deelt de begeleider de kaarten uit en start hij of zij het spel. Hij of
zij doet dit op de volgende wijze:
1. De begeleider van het spel legt de startkaart (= het doopsel).
Hij of zij geeft hierbij de volgende toelichting:








Het doopsel is het ‘begin’. Het sacrament van het doopsel is een initiatiesacrament. Door
het doopsel wordt een kind opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Vanaf nu zal de gedoopte met God op weg gaan. De gedoopte zal ‘volgeling van
Christus’ worden en proberen om de weg van Jezus te gaan.
Dit volgen van Jezus wordt in de doopviering symbolisch uitgedrukt door het aansteken
van de doopkaars aan de paaskaars. Het licht van de paaskaars verwijst naar Jezus.
Jezus is het licht dat voor ons uittrekt en ons de weg wijst.
De keuze voor het doopsel is ‘richtinggevend’. De weg op de kaart gaat dan ook duidelijk
één richting uit. Wie zich laat dopen ‘bekeert’ zich. Hij of zij keert zich af van wat kwaad is
en keert zich toe naar het goede, naar God.
Op de weg van het geloof mag het kind rekenen op diverse reisgezellen.
De peter en de meter beloven tijdens de doopviering om het kind op weg te helpen en te
ondersteunen op zijn geloofstocht.
Tijdens de doopviering vragen we meermaals ‘Gods bescherming voor onderweg’. Zowel
tijdens de handoplegging, als ook tijdens de zalving met heilig Chrisma vragen we God
om het kind te beschermen op zijn levensweg.
Ook het witte doopkleed dat tijdens de doopviering opgelegd wordt, verwijst naar het feit
dat de gedoopte ‘een nieuw leven begint’ en een nieuwe weg inslaat.

2. Eventueel legt de begeleider de ‘eindkaart’ vervolgens op enige afstand van de
startkaart.
Hij of zij geeft hierbij de volgende toelichting:
 Als christenen geloven wij dat wij niet alleen hier en nu op weg mogen gaan met
Jezus, maar wij geloven ook dat wij, na onze dood, voor eeuwig mogen leven bij God.
 Door het doopsel worden wij ‘christen’: volgeling van Christus. Wij mogen Hem ook
volgen op zijn weg doorheen de dood naar een eeuwig leven bij God. Hierbij kan
verwezen worden naar Rom 6,3vv .
3. Vervolgens legt elke speler om de beurt één van zijn of haar kaarten neer.
Zo wordt er een levensweg gevormd. Men dient vanzelfsprekend min of meer de
volgorde van ‘Het paspoort van een christen’ te volgen, wat betekent dat men moet
kiezen voor een logische plaats voor de kaart van het ‘Vormsel’ of de kaart van het
‘Huwelijk / Wijding’.
De kaarten met een wegwijzer, gevarendriehoek of bagage mogen gewoon tussen de
kruispunt-kaarten toegevoegd worden.
Een wegwijzer geeft wel aan in welke richting de levensweg verder ‘aangelegd’ moet
worden.
Telkens wanneer er een kaart aangelegd wordt, leest men de tekst of vraag op de
achterzijde voor en indien er een vraag gesteld wordt,
tracht men deze ‘samen’ te beantwoorden. De ‘lege’ kruis-punt-kaarten bevatten 8x
dezelfde tekst. Deze tekst hoeft vanzelfsprekend slechts éénmaal voorgelezen te
worden.
Op deze wijze kan een geloofsgesprek gevoerd worden.
De begeleider kan het spel nog verrijken door vooraf aan te geven
dat de weg van een christen meestal niet altijd ‘rechtdoor’ loopt,
wij maken soms omwegen, maar we mogen er op vertrouwen dat God
ook dan met ons meegaat en ons terug op het ‘goede pad’ wil brengen.
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