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processie

godsdienstige
gelovigen
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groepsgewijze,
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religieuzen

parochie
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herinnering

en

in

een

aan

een

goddelijk wonder of ter verering van een heilige
en ter versterking van het geloof. Vaak worden
er heiligenbeelden, relieken of andere religieuze
voorwerpen

meegedragen.

Vroeger

waren

processies ook een propagandamiddel voor het
geloof

en

een

strijdmiddel

tegen

andersdenkenden.
In Hoogstraten bestond al een processie, toen de Heilig Bloeddoeken toekwamen. Door de
aanwezigheid van het Heilig Bloed kwamen echter veel extra bedevaarders uit Nederland
(Boxtel, Breda, ’s Hertogenbosch, …) de doeken in Hoogstraten vereren.
Dit vereren gebeurde door respect of eerbied te tonen door bijvoorbeeld het hoofd te buigen,
de handen te vouwen, te knielen, te bidden, te zingen, de klaroen te laten schallen, kaarsen
of wierook te branden,

geld of bloemen te offeren, bloemblaadjes of gekleurde

papiersnippers te strooien. Verering of adoratie kent vele vormen en komt voor op vele
plaatsen.

Opdracht 1: Wat is typisch voor een processie?
Een processie is een typisch religieuze optocht met religieuze kledij, voorwerpen, teksten,
gebeden en gezangen.
Bekijk na de film ook de onderstaande foto’s. Los daarna de vragen op.
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1. Wat dragen de mensen mee?
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2. Wat dragen de mensen als kledij en accessoires?

3. Wat doen de mensen die meestappen? Welke handelingen stellen zij?

4. Wat beelden zij uit?

5. Waaraan merk je dat een bepaalde persoon of een bepaald beeld belangrijk is?
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6. Wat kan het voor de parochiegemeenschap betekenen dat de deelnemers dit
tezelfdertijd op dezelfde plek samen doen?

7. Wat maakt een processie volgens jou mooi?

8. Waarom zou je zelf wel/niet meestappen in de processie?

De Heilig-Bloedprocessie in Hoogstraten is sedert 1949 de uitbeelding van de
eucharistieviering, waarin het Heilig Bloedwonder plaatsvond.
Tijdens de Heilig Bloedweek, de tweede week na Pinksteren, gaan er twee of drie processies
uit: op Drievuldigheidszondag (zondag na Pinksteren), op Sacramentsdag (donderdag
nadien) en op de zondag die volgt.
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Opdracht 2: De eucharistie uitgebeeld in de processie
Plaats de onderdelen van de processie ( = onderdelen van de eucharistie) in
chronologische volgorde met cijfers van 1 (= eerst) tot 12 (= laatst). Gebruik hiervoor
onderstaand overzicht van het familiefeest als basisinformatie:

Onze Vader

Voorbeden

Schuldbelijdenis

Gloria (lofzang)

Groot dankgebed

Zending en zegen

Vredewens

Homilie

Communie

Geloofsbelijdenis

Woorddienst

Offerandegebed
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Vergelijking tussen een familiefeest en een eucharistieviering: verrassend!
Een familiefeest

Een Jezusfeest

(Na veel jaren is een familiefeest altijd een
soort herdenkingsfeest. Het geeft steeds
weer veel deugd)

(Samen gedenken wat Jezus deed. Het geeft
altijd weer nieuwe moed, hoop en
geestkracht.)

Aankomst

Opening

De deurbel gaat - de welkomstgroet

De bel - intredelied

De handdruk of kus (herkenning)

Het kruisteken

Welkom: "Kom binnen, ik ben blij voor wat er
hier seffens komen gaat", "Heb je de weg
goed gevonden?"...

Welkomstwoord: priester legt uit wat het
thema is, wat er seffens komen gaat...

Excuses: "Sorry dat het weer zo lang
geleden is", "Wat ben jij veranderd, we
zouden elkaar meer moeten zien dan valt dat
niet op..." én "Och, we zullen er op letten en
meer komen..."

Schuldbelijdenis: "Samen sorry zeggen",
"We hebben ons best niet altijd gedaan" én:
verzoening: "Vergeving van God en van
elkaar"

Plezier: "Blij dat je er bent", "Verrassing: ben
jij er ook, tof zeg!"

Lofzang: "Hoera, God, wij zijn blij hier te zijn"

Wij maken het gezellig bij elkaar

Woorddienst

Vertellen en luisteren over wat ondertussen
is gebeurd. Iemand legt iets uit, vertelt iets
nieuws.
We laten zien dat we dat vertellen leuk
vinden en dat we het feest fijn vinden. Zo’n
familie heeft geloof in mekaar!

Vertellen en luisteren over oude verhalen en
nieuwe
Homilie: priester legt uit wat de oude
woorden voor vandaag betekenen
Geloofsbelijdenis: Bevestiging dat we bij
elkaar horen (Kerk), geloven in dezelfde
verhalen rond God, Jezus en de Geest.

We wensen dat het zo kan blijven

Voorbede: elkaar mooie dingen toewensen,
bidden voor elkaar

Aan tafel!

Tafeldienst

Gastheer/-vrouw zegt: Tijd om aan tafel te
gaan.

Priester nodigt uit rond de tafel van Jezus
(Jezus is de gastheer! Priester staat in zijn
plaats.)
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Eerst worden nog cadeautjes opengedaan.

We doen een omhaling (voor elkaar, voor
armen, enz... = kerk)

Lekker eten op tafel zetten.
We klinken een glas.
Iemand zegt nog iets over het eten en
waarom we gekomen zijn.

We zetten brood en wijn, bloemen,... op tafel.
We zingen een offerandelied.
Priester zegt een gebed over de maaltijd:
offerandegebed.

We danken voor het lekkere eten en denken
aan de familieleden die ondertussen
overleden zijn en toch ook bij ons hoorden.

Groot dankgebed: Over Jezus, die goed was,
daarvoor stierf, maar in hostie en wijn altijd
bij ons wou blijven.
We bidden het "Onze Vader".

"Smakelijk eten" wensen wij.

Vredeswens

Zachte muziek op de achtergrond

Communielied

We eten samen

Communie met iedereen samen

Tijd om afscheid te nemen

Slot

Nog eens elkaar het beste toewensen.
"Kom maar snel terug, het was fijn dat je er
was". "Dank u voor je komst".
Uitwuiven: "Tot weerziens"

Bezinning: een wens uitdrukken voor de
toekomst.
Slotgebed: danken voor het vieren
Zending en zegen: doe verder wat goed is en
kom snel terug!
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Opdracht 3: Het katholieke geloof uitgedrukt in de processie
In de processie draagt elke groep zijn eigen symbolen, eigen kleuren en kledij, die meer
zeggen dan je op het eerste gezicht ziet.
Bekijk de foto’s en zoek telkens het symbool van de groep.
Duid hieronder aan bij welk onderdeel van de eucharistieviering deze foto’s thuis horen.
1. Zet het nummer van de foto bij het juiste onderdeel van de eucharistie.
2. Zet het nummer van de foto ook achter de juiste verklaring

Gloria

wijn wordt gezegend tot heilig bloed van Christus

Consecratie

lezingen uit de Bijbel en uitleg door de priester

Woorddienst

loflied ter ere van God

Schuldbelijdenis

als een onschuldig lam heeft Jezus zijn leven opgeofferd voor
het geluk van alle mensen

Offerande

voor de zware fouten (zonden) vraagt men God om vergeving

Lam Gods

de vruchten van de aarde zijn een offer voor de Heer
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Achtergrondinformatie:
Structuur van de eucharistie
OPENINGSRITUS
•

Begroeting: Welkom en uitnodiging om mee te vieren

•

Kruisteken: Uitdrukking van geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

•

Schuldbelijdenis: God om vergeving vragen

•

Gloria: Loflied

•

Openingsgebed: Een gebed aan God

WOORDDIENST
•

Eerste lezing: Lezing uit het Oude Testament

•

Tweede lezing: Lezing uit het Nieuwe Testament

•

Evangelie: Verhaal uit het leven van Jezus

•

Homilie (preek): De Schriftlezingen worden verduidelijkt

•

Geloofsbelijdenis: Uitspreken van het geloof in God, Jezus, de H. Geest en de Kerk

•

Voorbeden: Bidden voor de grote noden van Kerk en wereld

TAFELDIENST
•

Bereiding van de gaven: Aanbrengen van de gaven en klaarmaken van het altaar.

•

Gebed over de gaven: Deze gaven komen van God en zijn bestemd voor God

•

Eucharistisch dankgebed: Herdenken van het laatste avondmaal met de
consecratiewoorden

•

Onze Vader: Bidden met de woorden van Jezus

•

Vredeswens: De wens dat Gods vrede mag komen

•

Breken van het Brood: Door het Brood (Zichzelf) te breken, maakte Jezus duidelijk
dat mensen zich ook moeten breken voor elkaar

•

Lam Gods: Verwijst naar Christus die zijn leven opofferde voor de mensen

•

Communie: Ontvangen van de hostie, het symbool van Christus
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SLOTRITUS
•

Slotgebed: Gebed dat het thema van deze eucharistieviering nog eens
samenvat

•

Zending: Gezonden worden om van het geloof te getuigen

•

Zegen: Gods zegen krijgen, licht en kracht
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