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n.a.v. het boekje Vlag de witte vlag' '
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Als je iets te vieren hebt, gaat de vlag uit.
Op steeds meer plaatsen wordt op christelijke feestdagen een 
witte vlag uitgehangen. Wat vieren we eigenlijk op die dagen?

In dit boekje vind je vragen die je helpen om daar samen of 
alleen over na te denken. 
Deze vragen sluiten aan bij het boekje 'Vlag de witte vlag' (ISBN 
978 94 92959 28 7), maar veel van de vragen zijn ook te 
beantwoorden als je dat boekje niet gelezen hebt.  

Je kunt dit als een handreiking gebruiken voor gesprek. Niet elke 
vraag hoeft perse behandeld te worden. Als je in gesprek wilt met 
een ander, dan is het misschien wel goed om iedereen eerst zelf 
na te laten denken over de vraag voordat iemand antwoord 
geeft.

Het is niet nodig om de feestdagen bij langs te gaan in de 
volgorde die hier aangegeven wordt. Ook hoef je ze niet achter 
elkaar te behandelen. Misschien vind je het juist mooi om 
rondom een bepaalde feestdag alleen of met anderen stil te 
staan bij het wonder dat op die dag gevierd wordt.

Het is mijn gebed dat we zo samen mogen groeien in 
verwondering over wat Koning Jezus heeft gedaan en doet. 

Uw  Koninkrijk kome.

Robbert Jansen, november 2020
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     Wat is je eerste reactie op
     ‘vlag de witte vlag’?

Inleiding

        Hoe gebruik je 
        het Boek (de Bijbel) 
        in je leven?

Ik merk dat de christelijke boodschap voor 
mij zo bekend is dat dat deze 
haast vanzelfsprekend is geworden. 
Over veel zaken verwonder ik me niet (meer) 
of bar weinig. 
Wat vind je daarvan? Hoe is dat bij jou?
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        Wie heeft de leiding
in jouw leven?

Verlang je ernaar om 
een echt christen te zijn?

Zo ja, hoe geef je dat verlangen vorm?
Zo nee, wat is jouw grootste 

verlangen in het leven? 

Wat betekent het voor jou concreet dat 
Jezus zegt dat Hij 

de Weg, de Waarheid en het leven is? 
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        Wie heeft de leiding
in jouw leven?

Op christelijke feestdagen wordt gevierd 
wat Jezus heeft gedaan. 

Over welke daad van Jezus 
verwonder je je het meest? 

Welke feestdag hoort daarbij? 
Is dat dan ook voor jou het grootste feest? 

Wat vind je ervan 
dat in Nederland discussie is over 

of bepaalde christelijke feestdagen 
nog wel een officiële feestdag moeten zijn? 
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Wat denk je
dat je op 5 mei 2157
aan het doen bent?

Waarom zou je 
wel of niet 

een witte vlag uithangen
op christelijke feestdagen?
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     Wat is de mooiste 
Hemelvaartsdag

die je ooit hebt beleefd? 
Waarom?

Hemelvaart – Wat staan jullie naar de hemel te kijken?

Je kunt allerlei vragen stellen
bij Jezus' hemelvaart. Welke vragen herken je:

– Waar is Jezus ineens gebleven? 
– Waarom is Hij niet hier op aarde gebleven, 

want dat zou toch veel meer indruk hebben gemaakt? 
– Wat is er feestelijk aan een vertrek? 

– Wie heeft überhaupt bedacht
om Jezus’ afscheid te gaan vieren?
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        Wat betekent de wolk
die bij Jezus’ Hemelvaart

verschijnt voor jou?

Wat heb je als kind
meegekregen

van de betekenis
van Jezus’ Hemelvaart?

Wat valt er te vieren
op Hemelvaartsdag?  

Maak samen een lijst
van gebeurtenissen

waarover jullie je verwonderen
als het gaat om Jezus’ Hemelvaart.
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Stel dat op Hemelvaartsdag
ergens een witte vlag uithangt

en je krijgt de vraag: 
waarom hangt die vlag uit?

Wat zou je dan aan die ander 
willen vertellen?

Wat is je favoriete
Hemelvaarts-lied?
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 Wat zou er voor jou 
Vandaag anders zijn

als het nooit
Pinksteren was geweest?

Pinksteren – Ze verwonderden zich

Vraag eens aan een ander
waar jouw leven van getuigt.

Laat iemand nadenken
over jouw woorden en daden

en die in één woord samenvatten.

 Waarvan
wil je getuige zijn?

Schrijf eens op:
Wie is God de Vader voor je?
Wie is God de Zoon voor je?

Wie is God de Heilige Geest voor je?
Bespreek dit met anderen.
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 Met Pinksteren heropent de
Heilige Geest de 'zaak Jezus'.

Waaraan merk jij dat de Heilige
Geest nog steeds getuigt

in die zaak?

Waar sta jij in de zaak Jezus?
(rechter, 

openbaar aanklager,
verdachte,

getuige)

Wat valt er te vieren
met Pinksteren?

“Je moet in Jezus geloven
anders ga je naar de hel”

Wat is waar aan deze uitspraak?
Wat zou een goede reden zijn

om deze uitspraak niet te doen?
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Wanneer heeft de Heilige Geest
jouw mond gebruikt 

om duidelijk te maken
dat het helemaal verkeerd is

om niet op Jezus te vertrouwen?

Wat is je
favoriete Pinksterlied?

Iemand zei eens:
 ‘Als het waar is dat de situatie van de wereld

vergelijkbaar is 
met die van gevangenen in een dodencel 

en als de situatie van de wereld zo kritiek is
en als Jezus is gekomen om ons te redden,

dan moeten we dat toch aan iedereen laten weten?! 
Waarom bazuinen christenen dat dan niet overal rond?’

Wat doe jij?

Met Pinksteren
Vragen mensen aan Petrus:

Wat moeten wij doen?

Wat is daarop jouw antwoord?
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 Als je in je kindertijd
de vraag kreeg:

Wat vieren we met Kerst?
Wat zou je dan hebben gezegd?

Kerst – Komt verwondert u hier mensen

Wat stond
de afgelopen drie jaar centraal

in jouw kerstvieringen?

Als je moet kiezen wat wordt het dan:
– kerstboom of kerststal

– kerstdiner of kerstdienst
– kerstverlichting of kerstster

– witte kerst of witte vlag
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Kerst komt van Christus.
Stel dat je voor een groep mensen
mag bepalen hoe twee dagen lang

de komst van Christus gevierd
gaat worden. 

Hoe zou je plan er uit zien? 

Een tiener vertelde eens:
‘Ik weet maar één ding zeker

in dit leven en dat is dat ik doodga.’ 

Wat zijn jouw zekerheden in het leven?)
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Hoe zie jij het leven?

Zie je het leven als een wit vel
waarop zwarte stippen verschijnen

als er iets niet goed gaat 
of

als een zwart vel waarop een witte stip is verschenen
met de belofte dat het ooit eens helemaal wit zal zijn?

Vrede betekent dat je goede relaties hebt.
Jezus heeft als Vredevorst

de relatie met God willen herstellen. 

Wat vind je ervan
dat er mensen zijn die daarom

een witte vlag met Kerst uithangen? 

Wat is jouw
Favoriete
Kerstlied?
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 Maak een top 5 van de christelijke feestdagen. 
Kerst

Goede Vrijdag
Pasen

Hemelvaart
Pinksteren 

Op welke plaats staat Goede Vrijdag bij jou? Waarom? 

Goede Vrijdag – Is dat, is dat mijn Koning?

Met Goede Vrijdag wordt gevierd
dat Jezus in de plaats van mensen stierf. 

Waarom zou jij de doodstraf hebben verdiend? 
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Heb je wel eens beleden
dat iemand anders schuldig is?

Heb je wel eens aan iemand
je eigen schuld beleden?

Welke gevoelens roept het bij je op
als je denkt aan je eigen schuld?

Lees Psalm 139.

Wat vind je van de eerste verzen
en wat vind je van de laatste verzen? 

Reageer eens
op de uitspraak:

Adam en Eva hebben gezondigd
en daar plukken wij

de zure vruchten van.
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Hoe proberen mensen
vandaag de dag

aan God gelijk te zijn?

Jezus zegt aan het kruis:
'Mij dorst'.

Dorst heeft te maken
met waar je sterk naar verlangt.

Waar heb jij dorst naar?

Wat is voor jou
echte rust?

Wat betekenen Jezus’ woorden 
‘Het is volbracht’

voor jou?

Wat is je
favoriete

Goede Vrijdag-lied?
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Alles goed?

Pasen – Blijdschap en verwondering

Wat betekent het woord ‘Pinksteren’?
Wat betekent het woord ‘Kerst’?

Pasen betekent ‘voorbijgaan’, ‘passeren’. 

Leg eens uit wat dat voor jou
te maken heeft met hoe je Pasen viert. 

Stel dat je een zaal mag versieren
om Pasen te vieren.

Hoe pak je dat aan?

Hoe komt die zaal er uit te zien?  
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Waar is er vrede in jouw leven?

Kun je je voorstellen dat de leerlingen twijfelen,
terwijl Jezus voor hen staat

die uit de dood is opgestaan?
Waar kom jij in je leven twijfel tegen

en hoe ga je daarmee om? 

(Voor degenen die deze vraag lastig vinden, omdat ze zelf nooit twijfelen
en bij zo’n vraag dus meteen alleen aan zichzelf denken: 

hoe kun je groeien in je inlevingsvermogen in de twijfel van een ander?)
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Hoe gaat Jezus om
met de twijfel van sommige leerlingen?

Wat staat in de Bijbel
over jouw leven geschreven? 

Wat is je
favoriete
Paaslied?
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Tot slot

Je schrijft elke dag een stukje van je in memoriam
in de herinnering van anderen.

Als je iets wilt doorgeven ook over je dood heen,
zul je dat tijdens je leven moeten regelen.

Wat wil je dat anderen zich van jou herinneren?
Wat is het belangrijkste dat je zou willen doorgeven

 en hoe doe je dat?

Wat zou je ervan vinden
als er na je dood

een witte vlag over de kist gelegd wordt? 
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Waar verlang je het meest naar
als het gaat om de voltooiing

van Gods Koninkrijk?

Wit is de kleur van overgave, reiniging en overwinning.
Welke plaats neemt overgave in in jouw leven?

Hoe zit dat met reiniging?
Hoe zit dat met overwinning?

Wat is je
favoriete lied?
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