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90 304 0554 6.
In september jl. zond de NOT een schooltelevisieprogramma uit onder de titel "Proficiat...met je vormsel",
bestemd voor leerlingen uit de hoogste groep van het basisonderwijs. Het programma ging in op de
betekenis van het vormsel en volgde mgr. Niënhaus met enkele kinderen die zich op deze "rite de
passage" voorbereidden. Tegelijkertijd verscheen er van de hand van programmamaker Cor Sinnema
een cadeauboek met bovengenoemde titel, waarin vooral het aksent ligt op de geloofssymbolen uit de
christelijke traditie.
De auteur was enkele jaren geleden een van de samenstellers van het inmiddels voor velen bekende,
uitstekende boekje Kijk op kerk (Katechetisch Centrum Tilburg), waarin in kort bestek en op eenvoudige,
beeldende wijze de geschiedenis van het christendom en de belangrijke begrippen en topics uit de
katholieke traditie bij elkaar werden gebracht.
Ik zal er zijn - dat als een soort "opvolger" kan worden gezien van Kijk op kerk - is gekomponeerd rond de
driedeling Vader-Zoon-Geest van de christelijke geloofsbelijdenis (de "twaalf artikelen"). In begrijpelijke
taal zet de auteur de betekenis van ieder van deze drie "personen" kort uiteen, waarna de betreffende
artikelen uit de geloofsbelijdenis volgen.
In Ik zal er zijn speelt vooral het kijken naar afbeeldingen - met name uit de christelijke kunsttraditie - een
belangrijke rol. Behalve beknopte (bijbeltheologische en kerkhistorische) informatie óver de afbeeldingen
- o.a het "Oog van God" in de Sint Jan, een schilderij van George Rouault, een sarcofaag, ikoon,
ivoorreliëf, miniatuur, tympaan van de Notre Dame, het "Jesse"-raam van de kathedraal van Chartres,
Rembrandts ets "De verloren Zoon" en Van Goghs "Opwekking van Lazarus" - beoogt Sinnema
kinderen uit deze leeftijdsgroep (schoolverlaters/brugklassers) vooral naar de afbeeldingen te laten
kijken. Het boekje heeft daarom ook het karakter van een ontdekkingstocht: kijken naar wat anderen
vóór ons in hun geloof hebben gezien, en wat je er zelf in ziet. Een boeiende weg, die tevens aantoont
hoe belangrijk beelden en symbolen voor het proces van geloofsoverdracht en -kommunikatie kunnen
zijn.
Even afgezien van het stripverhaal over Jeske en Tim op de linkerpagina's, zou Ik zal er zijn ook voor
volwassenen iets van de rijke traditie van de geloofsbelijdenis kunnen laten zien, - en begrijpelijk maken!
Ouders, ooms en tantes, opa's en oma's, die een "passend" boekje voor hun vormeling zoeken, zou ik
daarom willen aanraden hun cadeautje nog maar even niet te laten inpakken in de boekhandel...

1

