
 PLECHTIG MOMENT LENTEFEEST 

 Beste lentekind 

 Voor we beginnen ga ik eerst jouw mama, papa, broer of zus een opdracht geven: ga even 
 een stok halen. Een borstel bijvoorbeeld. We hebben die dadelijk nodig. 

 Ondertussen, liefste lentekind, wil ik jou enkele dingen vertellen. 

 Vandaag vieren wij jouw lentefeest. Misschien vier je ook nog op een ander moment je 
 lentefeest. Dat is fantastisch. Je kan niet voldoende feest vieren vind ik. 

 Maar weet jij eigenlijk wat een lentefeest is? 

 Je viert niet gewoon dat het lente is. Al is dat ook wel leuk. Nee, bij het lentefeest sta  jij  in de 
 kijker. 

 We vieren dat jij groeit. Ja niet alleen in de hoogte, maar ook als persoon. 

 Ik bedoel daarmee dat jij nu al heel wat kan. Je hebt al ongelofelijk veel geleerd. Op school, 
 maar ook buiten school. Denk maar eens goed na wat je allemaal geleerd hebt van je 
 ouders, je opa en oma, misschien een grote broer of zus. 

 Je hebt nog een heel leven voor jou. Om bij te leren. Om jouw talenten te verkennen. Om 
 dromen na te volgen. 

 In dat leven, zullen er ook speciale momenten zijn. Dingen die je in het zonnetje wil zetten. 
 Jouw geboorte, was bijvoorbeeld al zo’n moment. En misschien trouw je ooit, dan is dat 
 weer zo’n moment. Maar óók jouw lentefeest is zoiets. Hopelijk ligt je haar dus goed 
 vandaag! 

 Zie je, groot worden is niet niets, dat verdient wel eens speciale aandacht! Op vele plekken 
 over de hele wereld vieren mensen het opgroeien. Sommige kinderen krijgen dan voor het 
 eerst een hostie in de kerk, andere moeten een paar dagen alleen overleven in de jungle of 
 iets heel dappers doen om te bewijzen dat ze geen kleine snotneus meer zijn. 

 Ok, de jungle, dat zal niet gaan. En we geloven zo ook wel dat je dapper bent. Maar een 
 klein proefje, dat moet toch wel kunnen. Dus… waar is die stok? Maak je klaar voor jouw 
 plechtige overgangsproef. 

 Laat iemand de stok boven de grond houden, op de hoogte van jouw knieën. 
 Als je daar overheen springt, dan spring je officieel de toekomst tegemoet. 
 Voel nu even je voeten goed tegen de grond drukken. Nu zijn het nog die van een klein 
 kindje, maar als ze achter de stok landen, zullen ze die van een groot kind zijn, op weg naar 
 een nieuw hoofdstuk in het leven. 

 Adem even goed in. Zijn je veters dicht? Niks dat in de weg ligt? 



 Concentreer je. OK, - 3, 2,1 en spring! 

 Proficiat! Je hebt met deze sprong niet alleen de grootsheid van je lichaam getoond, maar 
 ook die van je moed! Applaus! 

 Maar aha, het is nog niet voorbij. We hebben nog een extra levensles om je mee te geven. 
 Nu vragen we aan je assistent om die stok zo ongeveer ter hoogte van je navel te houden. 

 Dat wordt wel zeer moeilijk om over te springen … 
 Misschien kan je een beetje hulp gebruiken. 
 Vraag aan je mama of papa, of grote broer of zus om jou mee over de stok te helpen. 

 Oké. Maak je klaar. 1, 2, 3. 

 Gelukt? 

 Ja kijk. 
 Je gaat nog heel wat in je leven tegenkomen. Uitdagingen. 
 Sommige dingen zullen vanzelf gaan, bij andere dingen ga je een beetje moeten oefenen. 
 Sommige dingen zal je alleen kunnen doen, en voor andere ga je moeten samenwerken. 
 En dat is prima. Want samen staan we sterk. Wat je ook gebeurt, je staat er niet alleen voor, 
 onthou dat goed. Dat is het andere deel van dit feest: het is niet alleen jij die groot wordt 
 maar ook wij die je daarbij steunen en aanmoedigen. 


