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VERDIEPENDE CATECHESEBEURT 

NA HET BEZOEK AAN LET IT SHINE 2019 
 

 

 
Vooraf 

 

Het document dat je hier in handen hebt, is de verdiepende catechesebeurt. Waarvan hebben de 

vormelingen op Let it Shine mogen proeven? Hoe hebben ze Let it Shine ervaren, op welke manier 

heeft het hen geraakt? Welk verband houdt dit met hun vormsel? Dit komt in deze verdiepende 

catechesebeurt aan bod. Deze catechesebeurt duurt ongeveer een uur. 

 

 

Wat heb je voor deze catechesebeurt nodig? 

 

• (Kinder)bijbel 

• De wand/het bord met vlammetjes, geknutseld tijdens de inleidende catechese 

• De letters ‘LET IT SHINE’ uit de bundel van de inleidende catechese. De letters worden op 

gekleurd papier gekopieerd volgens het aantal groepjes (10 vormelingen per groepje, 

1 groepje = 1 kleur). De letters zijn uitgeknipt. 

• Langwerpige kaartjes, passend bij de vorm van bovenstaande letters. Per letter = 1 kaartje 

• Balpennen of stiften 

• Voorwerpen (of een foto hiervan) per groepje van 10 vormelingen: zonnecrème, olijfolie, zalf, 

smeerolie, aardolie. 

• Lijm of plakband om de kaartjes te plakken op de wand 

• Eén of meerdere mensen die kort willen getuigen over hun geloof 

• Het Let it Shine-lied 

• Voor elke vormeling een kopie van het werkblad (zie bijlage) 
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1.  Let it shine! 

 

Doelstelling 

In dit eerste deel staan we stil bij hoe de vormelingen Let it Shine hebben ervaren, wat hen geraakt 

heeft, wat hen bijgebleven is, wat ze onthouden hebben. Samen zoeken ze naar woorden die deze 

ervaring kunnen omschrijven. 

 

Aanpak (15 min) 

• We maken groepjes van ongeveer 10 vormelingen. 

• Per groep worden de letters van het woord LET IT SHINE meegegeven (dezelfde letters die in 

de inleidende catechese werden gebruikt). 

• Bij elke letter van dit woord denken de vormelingen aan wat Let it Shine op dit moment bij 

hen oproept, ze zoeken een woord dat begint met deze letter.  

Bijvoorbeeld: E -  Enthousiasme. 

• Ze schrijven dit woord op een kaartje en leggen dit kaartje naast de letter. 

• Op het einde van deze eerste opdracht worden de kaartjes van de verschillende groepen 

verzameld en op de wand tussen de vlammetjes geplakt (reeds gebruikt tijdens de inleidende 

catechese). 

 

Vooraleer naar deel 2 over te gaan, kan de catechist vragen welke 2 belangrijke symbolen van het 

vormsel tijdens Let it Shine aan bod kwamen. Vooraan stonden 2 grote banners met een foto. De 

vormelingen kunnen die 2 woorden op het werkblad noteren. 

 

 

2 Olie, gezalfd worden 

 

Doelstelling 

Op Let it shine hadden we het over de verschillende soorten en betekenissen van olie. We gaan 

daarover samen in gesprek en geven ook duiding bij de betekenis van de zalving in het vormsel. 

 

Aanpak (20 min) 

• De vormelingen blijven in groepjes van 10 zitten.  

• De catechist noemt het eerste symbool: olie voor de zalving. Hij/zij vraagt aan de vormelingen 

of ze zich nog herinneren welke soorten olie tijdens Let it Shine aan bod kwamen. Wanneer 

ze de soort olie raden, wordt de olie/een foto getoond. 

• We spreken met elkaar over wat deze soorten olie doen, waarom ze zo belangrijk voor ons 

zijn. Er wordt een kaartje onder elke soort olie gelegd met de naam van de olie en een woord 

dat omschrijft wat de olie doet: 

o ‘Smeerolie - soepelheid, beweging’  

Smeerolie zorgt ervoor dat je ketting niet vastroest, dat hij soepel blijft. 

Ook de Geest zet mensen in beweging. 

o ‘Olijfolie - geeft smaak’ 

Olijfolie gebruiken we tijdens het koken, het geeft smaak aan ons eten. 

Ook de Geest geeft smaak aan ons leven als christen. 

 



  3 

o ‘Aardolie - geeft warmte’ 

Aardolie is een brandende vloeistof die energie geeft, we gebruiken aardolie om warmte 

te maken. Ook de Geest zet mensen in vuur en vlam. 

o ‘Zonnecrème - bescherming’ 

Zonnecrème gebruiken we om veilig van de zon te kunnen genieten, ze biedt 

bescherming. Zo ook doet de Geest, Hij gaat met ons mee en waakt over ons. 

• Ook zalf is een soort olie. We gaan in gesprek na waar zalf zoal voor gebruikt wordt in ons 

dagelijks leven: om pijn weg te nemen, om jeuk te verminderen,... 

 

Vroeger werden koningen gezalfd: er werd over het hoofd van de uitverkoren persoon olie/zalf 

gegoten. Die olie werd gemaakt van fijne kruiden.  Zo werd ook koning David in de Bijbel gezalfd. 

Tijdens Let it Shine beluisterden de vormelingen dit Bijbelverhaal. Wie herinnert zich nog iets van 

het verhaal over de zalving van koning David? 

Nadat de vormelingen samen het verhaal gereconstrueerd hebben, kan de catechist het nog eens 

uit een (kinder)bijbel voorlezen ( 1 Samuël 16, 1-13): 

 

De HEER sprak tot Samuël: “Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï in Betlehem, want één 

van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd.” Samuël deed wat de HEER bevolen had. 

Toen hij in Betlehem kwam, stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei 

tegen Isaï: “Geen van hen heeft de HEER uitverkoren.” Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al 

uw jongens?” Hij antwoordde: “Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.” Toen zei 

Samuël tegen Isaï: “Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï 

liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei 

de HEER: “Hem moet u zalven: hij is het.” Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te 

midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de HEER over David. 

 

Deze zalving heeft een diepe betekenis: zoals zalf de huid van de mens doordringt (zoals olie ook 

vlekken kan maken en een stof kan doordringen),  zo doordringt de kracht van God de nieuwe 

koning, de mens die in Hem gelooft, en wordt hij door de Geest van God geïnspireerd. 

 

Net als David worden ook wij tijdens ons vormsel gezalfd met olie. De kracht van God zal ons 

doordringen, we zullen de H. Geest ontvangen. Die H. Geest doet met ons zoals wat olie doet: Hij 

brengt ons in beweging, geeft smaak aan ons leven, Hij gaat met ons mee en waakt over ons en 

maakt van ons vurige en enthousiaste christenen. 

 

 

3. Vurig enthousiast 

 

Doelstelling 

Op Let it Shine beluisterden we het Pinksterverhaal. We staan nog even bij de kern van dit 

Bijbelverhaal stil. We beluisterden ook een getuigenis. De vormelingen benoemen wat hen is 

bijgebleven. Er wordt naar een getuige uit de plaatselijke geloofsgemeenschap geluisterd en de 

jongeren worden uitgenodigd om ook enthousiast over hun geloof te vertellen. 
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Aanpak (25 min) 

Vuur, symbool voor de heilige Geest, was de tweede belangrijke kapstok op Let it Shine. De link met 

het vormsel is duidelijk: het vuur van de heilige Geest zet mensen in vuur en vlam, geeft hen de 

kracht en de moed om over hun geloof te vertellen. De jongeren worden doordrongen door de 

heilige Geest en krijgen kracht om enthousiaste christenen te worden. 

 

STAP 1 

Je kan als catechist het verhaal van Pinksteren kort in je eigen woorden vertellen (Hand 2, 1-4) of 

voorlezen uit de Bijbel. Samen met de vormelingen ga je op zoek naar de betekenis van dit verhaal: 

de leerlingen ontvangen de Heilige Geest (-> vurige tongen) en geraken in vuur in vlam. Ze zijn niet 

meer bang, maar getuigen enthousiast over hun geloof in Jezus. Op het werkblad kunnen de 

vormelingen noteren wat ze mooi vinden aan dit verhaal. 

 

STAP 2 

Op Let it shine hoorden we een getuigenis van iemand bij wie het vuur van de H. Geest in zijn/haar 

hart brandt, iemand die met veel enthousiasme sprak over hoe het is om in het voetspoor van Jezus 

te stappen.  Vraag aan de vormelingen wat ze onthouden hebben, welk woord hen geraakt heeft, 

wat indruk gemaakt heeft, enz.. 

 

STAP 3 

Ook in onze eigen gemeenschap zijn er mensen die vol vuur kunnen getuigen over hun geloof. 

• We gaan in gesprek met iemand (of meerdere mensen) die getuigt over zijn of haar geloof. 

• Na de getuigenis(sen) schrijft elke vormeling een woord in een vlammetje op de wand dat 

omschrijft hoe hij of zij de getuigenis(sen) heeft ervaren, wat hem of haar bijblijft. 

 

We hopen dat het vormsel dit ook met de vormelingen mag doen: dat ze enthousiaste christenen 

mogen worden, vurige jongeren die niet bang zijn om over Jezus te vertellen. 

Wanneer alle vlammetjes ingevuld zijn, neem je een groepsfoto van alle vormelingen bij de wand. 

Stuur deze door naar severine.verhulst@bisdombrugge.be . 

 

 

4.  Tot slot... 

 

De catechist vat nog eens kort de boodschap van deze catechesebeurt samen. 

 

Tijdens het vormsel zullen de vormelingen gezalfd worden met heilige olie, net zoals koning 

David. Ze zullen daardoor de heilige Geest ontvangen. De heilige Geest zet hen in beweging, 

geeft smaak aan hun leven, verwarmt en beschermt hen. Op Let it Shine hebben we gebeden 

en gezongen opdat de heilige Geest elk van de vormelingen kracht zou geven. We hebben ook 

mensen gehoord bij wie het vuur van de Geest in hun hart brandt, mensen die durven spreken 

over wie Jezus voor hen is in hun leven. Ook hier vandaag, wat dichter bij huis, hoorden we 

mensen die vol enthousiasme hebben getuigd van hun geloof. We hopen dat ook de 

vormelingen vurige, enthousiaste jonge mensen mogen worden die over Jezus durven 

vertellen. 
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Om deze catechesebeurt af te ronden, kan je samen het Let it Shine-lied zingen en een gebed 

bidden. 
 

LIED 

 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 

 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 
 

 

GEBED 

 

Kom heilige Geest, zet ons in beweging. 

Spoor ons aan om flinke jongens en meisjes te zijn 

en om ons in te zetten voor een ander. 
 

Kom heilige Geest, geef smaak aan ons jonge leven 

en maak ons tot kinderen die blij spelen en leren in Jouw Geest. 
 

Kom heilige Geest, bescherm ons 

en steun ons waar we het moeilijk hebben. 

Help ons steeds voor het goede te kiezen. 
 

Kom heilige Geest, maak ons warm vanbinnen en enthousiast 

zodat we goed en vriendelijk zijn voor alle mensen om ons heen. 
 

Kom heilige Geest, doordring ons met Jouw kracht 

en maak ons vurig voor de boodschap die Jezus ons gegeven heeft. 
 

Amen.  
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Bijlage 
 

 

 

 

 

 

 

VERDIEPENDE CATECHESEBEURT 

NA HET BEZOEK AAN LET IT SHINE 2019 

 

Wat vond ik van Let it Shine? Wat heb ik onthouden? 

Noteer naast elk letter een woord dat met deze letter begint. 

L ……………………………………………………  S …………………………………………………… 

E ……………………………………………………  H …………………………………………………… 

T ……………………………………………………  I …………………………………………………… 

I ……………………………………………………  N …………………………………………………… 

T ……………………………………………………  E …………………………………………………… 

 

SYMBOOL 1: …………………………………………………………………. 

 

Soort olie?    Wat doet die olie? 

………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………….  ……………………………………………………………………………………… 

 

SYMBOOL 2: …………………………………………………………………. 

Wat vind ik mooi aan het Pinksterverhaal? 

 

Wat heb ik onthouden van de persoon die op Let it Shine getuigde? 

 

Welk woord zal ik op het  vlammetje noteren? 
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LIED 

 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

This little light of mine, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 

 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Everywhere I go, I'm gonna let it shine 

Let it shine, shine, shine 

Let it shine! 
 

 

GEBED 

 

Kom heilige Geest, zet ons in beweging. 

Spoor ons aan om flinke jongens en meisjes te zijn 

en om ons in te zetten voor een ander. 

 

Kom heilige Geest, geef smaak aan ons jonge leven 

en maak ons tot kinderen die blij spelen en leren in Jouw Geest. 

 

Kom heilige Geest, bescherm ons 

en steun ons waar we het moeilijk hebben. 

Help ons steeds voor het goede te kiezen. 

 

Kom heilige Geest, maak ons warm vanbinnen en enthousiast 

zodat we goed en vriendelijk zijn voor alle mensen om ons heen. 

 

Kom heilige Geest, doordring ons met Jouw kracht 

en maak ons vurig voor de boodschap die Jezus ons gegeven heeft. 

 

Amen. 
 


