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Tastbare voorwerpen kunnen herinneringen
oproepen of helpen om een bepaald accent
te leggen bij een gebeurtenis of (geloofs)
feest Met die gedachte ontwikkelt Ellie Keiler
zogenoemde kijktafels. Een kijktafel kan helpen
om je bijvoorbeeld op Pinksteren te richten.

Pinksteren
zichtbaar
maken IN
JE HUIS

De vruchten van de Geest

Vuur en liefde

Zeven gaven

Onderzetter 'Blij dat u er bent voor ons'.

De kaarsvlam en de

Zeven kaarsjes in

Rood fruit als symbool van de vruchten

roosjes: vuur en liefde.

vuurkleuren verwijzen
naar de zeven gaven

van de Geest

van de Geest. Links
een afbeelding van
een duif. Rechts
bloemen als waaiers/
pluimen: de Geest

• J n de adventstijd versieren velen
^ ^ r de kamer met extra lichtjes en
dennengroen. En een liturgische
schikking kan helpen om stil te staan bij
de lijdenstijd op weg naar Pasen. Maar
bet is moeilijker om Pinksteren tastbaar te
maken.

gelie gehoord. Het is het geboorte- en verjaardagsfeest van de kerk. Tijdens Pinksteren gaan we concreet aan de slag met wat
er gebeurde op paasmorgen: opstaan en
het leven van Jezus voortzetten. Dat kunnen
we laten zien op een pinksterkijktafel."

Lopend vuur
Kjjktafetboek maak je

Verjaardagsfeest

inspiratie zichtbaar, Ellie

„Terwijl Pinksteren zó belangrijk is", zegt
Ellie Keiler. Haar Kijktafel boek biedt onder
andere ideeën om de betekenis van christelijke feesten zichtbaar en tastbaar te maken.
„Pinksteren, dat is de komst van de heilige
Geest. De dag waarop de apostelen het
geloof begonnen te verspreiden. Zonder
Pinksteren had niemand ooit van het Evan -

Keiler- Hoonhout Het vier
iritneembare onderzetters
waarop acht inspïratieteksten
staan die het hart kunnen
vormen van de kijktafeL
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Ellie Keiler is theologe en ontwikkelde de
kijktafel als vorm van geloofscommunicatie. In haar boek reikt ze voorbeelden aan
hoe je op een speciaal plekje in je huis iets
zichtbaar kunt maken van de seizoenen,
van wat je wilt vieren, aan wie of wat je
wilt terugdenken of waar je in gelooft.
„Je hoeft daar geen dure spullen voor aan
te schaffen, je hoeft niet ingewikkeld te

doen. Met eenvoudige materialen kom
je al heel ver. Zo heb ik voor Pinksteren eens zeven brandende kaarsen op
een rijtje gezet, als symbool van een
lopend vuur. Of een vetplantje neergezet dat 'levend steentje' heet, een
verwijzing naar de gelovige die een
levend steentje van de kerkgemeenschap kan zijn.
Het maken van een kijktafel kun je
eenvoudig zelf doen of samen met
(kleine) kinderen. Je kunt er ook
telkens iets aan toevoegen, zodat het
een 'verhaal' wordt dat een mooie
aanleiding vormt om over te praten:
elke kijktafel is zonder woorden een
verhaal 'op schaal'. •

waait waarheen hij
wil.

Verwarm ons hart
Een kaars in de
vorm van een grijze
steen ligt tussen
echte kiezelstenen.
'De Geest van God
bezielt wie koud
zijn en versteend',
zingen we in een

pinksterlied.
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