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Kerstmis

Diwali: het feest van licht bij de hindoes

Diwali is een vrolijk hindoefeest, het feest van de duizend lichtjes. We vieren dit feest op
14 november. Diwali is gewijd aan Maha Lakshmi, de godin van het licht, de voorspoed,
het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart.
Het Diwalifeest gaat over de goede dingen die
het kwade overwinnen: het licht wint het van
de duisternis, de warmte van de kou, de waarheid
van de onwaarheid en de reinheid van de
onreinheid. Voor Diwali moet het huis
brandschoon worden gemaakt.
Een week lang eten hindoes geen vlees en
drinken geen alcohol. Zo maken ze zich
van binnen schoon. Ze wassen zich grondig
en trekken nieuwe kleren aan. Dan wordt in
de stikdonkere nacht van de nieuwe maan het
hele huis verlicht met diya’s. Dat zijn aarden
schoteltjes met geklaarde boter als brandstof
en een katoenen pitje.
De oudere vrouwen van de families voeren
voor de deur een plechtigheid uit. Ze bidden
tot Lakshmi en vragen de godin het huis te
bezoeken. De hele nacht branden er diya’s,
lampjes, kaarsen, fakkels en elektrische
lichtjes, zodat Lakshmi het huis goed kan vinden.
Op sommige plaatsen laat men ook kaarsjes
op een blad wegdrijven op rivieren,
meren en vijvers. En vaak is er vuurwerk.
Door al die lichtjes wordt ook het innerlijk
van de mensen verlicht. Iedereen krijgt het
gevoel met een schone lei opnieuw te kunnen
beginnen. Dit feest wordt overal ter wereld door
hindoes gevierd.
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Het kerkelijk jaar: de kerstkring
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Over Diwali
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Kerstmis
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Kerstmis: Wat is dat? Een terugblik
Vul de ontbrekende woorden in.
Weet je het niet meer? Kijk dan even terug in je leerwerkboek op p. 15.

Kerstmis
Kerstmis vindt plaats op
Christenen in West-Europa vieren op die dag

, de Zoon van God

of de Messias. In de Oosterse christelijke kerken vieren mensen
dertien dagen later.
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Het licht verwijst niet alleen naar de

.
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Het kerkelijk jaar: de kerstkring
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Kerstmis
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Kerstmis: hoe vieren christenen dit feest?
Geniet van het verhaal …
Los de vraagjes op:
1 Wat vieren we met Kerstmis?
2 Maria en Jozef werden buitengesloten. Er was geen plaats meer in de herberg.
Werd jij al eens buitengesloten? Hoe voelde jij je toen?

3 Welk licht wees de herders en de wijzen de weg naar de stal?
4 Met Kerstmis breekt een tijd van

aan. Mensen zoeken elkaar op
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en maken het terug goed met mekaar.
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Het kerkelijk jaar: de kerstkring
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Kerstmis

4

Diwali: hoe vieren hindoes dit feest?
Los deze vragen op.
1 Wat is Diwali?
2 Waarover gaat het Diwalifeest?
3 Wat zijn diya’s?
4 Waarom branden hindoes zoveel lichtjes? Wat heeft dit te maken met de godin Lakshmi?
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Wat gebeurt er met het innerlijke van de mens door al die lichtjes?

4

de godin Lakshmi

Het kerkelijk jaar: de kerstkring
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Kerstmis
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Schrijf de woorden in de juiste kolom:

Ik vind
mijn
weg!
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Ik kan uitleggen dat Kerstmis een tijd is van vrede.
Ik kan de symboliek van Kerstmis vertellen.
Ik kan vertellen wat de hindoes doen tijdens Diwali en waarom ze dat doen.
Ik kan inzien dat zowel Kerstmis als Diwali lichtfeesten zijn.

Het kerkelijk jaar: de kerstkring
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Diwali – kerstboom – lichtfeest – schaaltje met olie en wiek – tijd van vrede – Kerstmis –
hindoes – lichtfeest – stal – overwinning van het Licht op de duisternis – godin Lakshmi –
geboorte van Jezus – diya – Messias – christenen
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