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Lees met elkaar het onderstaande nieuwsbericht.

'Carnaval ook een feest voor het oosten'
RIJSWIJK - Carnaval is niet meer alleen een feest voor het katholieke zuiden.
Ook in Oost-Nederland ontstaat steeds meer belangstelling voor vooral het verkleden, drinken
en hossen. Dat zegt directrice Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed in Utrecht.
Ineke: ''Het speelt zich nu vooral af op het platteland in het oosten en een beetje rond
Utrecht’’, zegt Strouken, die benadrukt dat het carnaval daar meestal gevierd wordt bij
vriendenclubs, vaak in een gehuurde garage of boerenschuur.
Symboliek
De symboliek achter het carnaval in het oosten is niet zo belangrijk, weet Strouken. Volgens
haar gaat het vooral om feestvieren met elkaar, omdat vrienden bij elkaar willen zijn.
''Het is een vorm van sociale cohesie. Je ziet het vooral toenemen op de plaatsen waar sprake
is van een hechte gemeenschap. Dan ligt het eraan of mensen het leuk vinden om rond
carnaval bij elkaar te komen. Het had ook net zo goed een andere gelegenheid kunnen zijn,
bijvoorbeeld Halloween."
Hoewel de belangstelling niet zo groot is als in de jaren '80, toen carnaval boven de rivieren
een hit werd, ziet Strouken wel een tendens: ''Het heeft alles te maken met de
individualisering en globalisering. Mensen trekken zich dan in kleinere verbanden terug.
Daarin is dit een van de manieren."
Het is tegenwoordig heel populair om ‘vrij’ of ‘onafhankelijk van anderen’ te zijn. In het
berichtje hebben jullie kunnen lezen dat mevrouw Strouken vindt dat de individualisering de
oorzaak is van de verplaatsing van carnaval. Met individualisering bedoelen mensen vaak het
proces waardoor mensen als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te
staan. Mevrouw Strouken heeft misschien ook wel gelijk: we vinden het immers allemaal
belangrijk zelf onze zaakjes te regelen.
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Ben je het met de laatste zin eens?
Lees met elkaar Johannes 8 : 31.

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft,
bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.’ 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands
slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.
35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36
Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
De Joden die Jezus hier toespreekt, waren fel voorstander van de tien geboden van God. Zij
vonden dat je pas echt vrij was als je je hield aan die wetten. Die wetten hadden ze toch van
God gekregen en het was al eeuwen zo dat die wetten bestonden. Het is dus heel bijzonder
wat Jezus in deze tekst zegt.
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Welk vers vind je het opvallendst?

Jezus zet in dit verhaaltje de ideeënwereld van de Joden compleet op zijn kop. Niet door de
wet wordt je een goed en ‘vrij’ mens, maar door Jezus zelf. Soms denken we misschien dat
de gebeurtenissen uit dit soort bijbelverhalen ouderwets of saai zijn. Dat kan terecht zijn:
vaak kijken we liever een voetbalwedstrijd of tv-serie dan dat we enthousiast bijbel gaan
lezen.
-

Heb jij wel eens momenten waarop je wel liever bijbel leest dan (bijvoorbeeld) tv
kijkt?
Wat als Jezus tegen jou zou zeggen dat je alleen door hem werkelijk vrij kan zijn?
Geloof je dat?

Als we het nieuwsbericht nu weer lezen lijkt het idee van Jezus – dat je alleen door hem vrij
bent – gek. Het idee van individualisering, je eigen boontjes doppen, is niet echt wat Jezus
tegen ons zou zeggen. Of wel?
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Lees het nieuwsbericht nog een keer. Past het idee van Jezus ergens in het verhaal?
Waarom wel/niet?

