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Hoe kom je tot een bijeenkomst ‘kleurrijk vieren’?
1) Motivatie: waarom een gezamenlijke viering?
Iedereen vertelt over:
je eigen religieuze achtergrond;
hoe je het gebed beleeft;
waarom je contact wil met mensen die een andere religie heeft
hoe je die andere religie beleeft;
waarom je aan een gezamenlijke viering/bijeenkomst wil werken.
2) Drempels wegnemen: bespreek de vragen die veel worden gesteld.
Stel vragen, zoals:
kun je tot dezelfde God bidden?;
ben je bang dat je ‘eigen godsdienst’ vertroebelt of vermengt?
ben je bang dat de ander je wil ‘bekeren’?
kun je bidden 'voor' in plaats van 'met' andere religies, zodat de ander tot het inzicht van de ‘eigen’
religie komt?
3) Kies een thema dat mensen herkennen en dat daardoor samenbindt.
Neem een onderwerp dat nu speelt en iets zegt over bijvoorbeeld samenwerking, vrede, openheid.
4) Kies teksten uit de heilige boeken en bespreek deze met elkaar.
Bespreek met elkaar waarom je juist die tekst wil bespreken? Gebruik de uitleg ook later, bij de
bijeenkomst.
5) Gebeden: schrijf teksten voor de gebeden vooraf op en laat ze aan elkaar lezen.
6) Bespreek de mogelijkheid om muziek en zang te gebruiken.
7) Bespreek de mogelijkheid om met attributen te werken. Bijv.: olielampjes en kaarsen, wierook.
8) Bespreek het gebruik van liturgische kleding en de manier waarop je dat toelicht tijdens de
bijeenkomst.
9) Zegenwens
Spreek af hoe je elkaar ter afsluiting de vrede toewenst, en hoe je deze vredeswens aan elkaar
doorgeeft. Een gebaar of symbolische handeling, bijvoorbeeld een lichtje doorgeven, versterkt de
vredeswens versterken.
10) Stel een ‘programma’ op.
Het Platform Levensbeschouwing Kleurrijk Fryslan gebruikt voor de bijeenkomsten de volgende
opbouw:
• Welkom door gastheer/gastvrouw
• Welkom door organiserend comité
• Muziek of zang
• Begroetingen in verschillende talen, van de 'oudste' religie naar de 'jongste'.
• Lezen uit de heilige boeken in verschillende talen plus uitleg
• Muziek of zang
• Gebeden in verschillende talen, in volgorde van 'jongste' naar 'oudste'.
• Vredeswens en/of ritueel, eerst voorgangers onderling, daarna met alle aanwezigen.

