Je leert over
het verhaal van
het wonder van
Boxtel en over
het bewaren
van eeuwenoude
bloeddoeken.
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Lesbladen groep 5-6

Het is
Een
Wonder!
�†�
Wonder
Soms gebeuren er wonderlijke dingen in het leven. Dingen die je niet kunt
verklaren. Iemand die ongeneeslijk ziek is wordt toch beter of ….. We
noemen dat dan een wonder. Sommige mensen geloven dat God of Allah
of Jahweh zo’n wonder laat gebeuren. Anderen geloven in de krachten van
de natuur. Weer andere mensen geloven dat er soms gewoon wonderen
gebeuren waar geen verklaringen voor zijn en noemen dat het mysterie van
het leven. Waar je ook in gelooft, wonderen bestaan. Dat er iets gebeurt
waardoor je denkt: Wow, ik snap niet precies wat er is gebeurd, maar het is
wel bijzonder!
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Een bijzonder feest
in Boxtel

#2

Door de straten van Boxtel
trekt ieder jaar een processie,
een grote stoet mensen. Het is
de eerste zondag na Pinksteren.
Aan de processie doen honderden mensen mee. Je ziet
en hoort van alles! Trommels,
mooie vaandels, muziek van
de harmonie en mensen dragen kleurrijke kostuums. Zelfs
de burgemeester loopt mee.
Mensen komen van ver om
hiernaar te kijken! Het is bijzonder wat in Boxtel gebeurt.
Want wat dragen die mannen
op hun schouders? Wat laten ze
zien?
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Verkennen
Waar gaat het over? Wat weet ik
hier al van?
1. Heb je de processie wel
eens gezien? Of heb je een
keer meegedaan? Ken jij
mensen die meelopen?
2. Wat weet jij al van de

Heilig Bloedprocessie in
Boxtel? Schrijf drie din
gen op.
Hieronder zie je een draadje
rode garen. Er zijn mensen die
een draadje om hun pink doen.
Het draadje is tegen een Heilig
Bloeddoek aan gehouden. Ze geloven dat je dan niet ziek wordt.

voor het jaar 1380 in de SintPetrusbasiliek plaatsvond.
5. Een eeuw is honderd
jaar. Hoeveel eeuwen is
het Heilig Bloeddoek al
bewaard gebleven?
6. Hoe kan de bloeddoek
zo goed bewaard zijn
gebleven? Bedenk drie
redenen.
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Vraag
formuleren
3. Heb jij een voorwerp of
draag je iets bij je dat jou
een veilig gevoel geeft?
Beschrijf het.
4. Welke wonderen ken
jij? Of ken je iemand die
een wonder heeft mee
gemaakt? Beschrijf het
wonder.
Tijdens de processie in Boxtel
wordt de Heilig Bloeddoek getoond. De doek met bloed is
al eeuwenoud. Het herinnert
ons aan een wonder dat kort

Wat wil ik weten? Wat ga ik
onderzoeken?
7. Maak van de volgende
zinnen een vraagzin.
⋆⋆ Het verhaal van het
wonder van Boxtel.
⋆⋆ Het bewaren van de
oude bloeddoeken.
8. Heb je nog een andere
vraag over het bijzondere
feest? Schrijf het op.
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Informatie
verzamelen
Op welke manier kom ik aan
informatie?
Je gaat op zoek naar antwoorden op de vragen die jij hebt
gemaakt.
☝☝ Wat zie je op de plaatjes
hiernaast (links)?
De plaatjes zijn van schilderijen uit ongeveer het jaar 1605.
Ze staan op een kist waar de
Heilig Bloeddoeken in bewaard
zijn. Deze kist is nu nog te zien
in de Sint- Catharinakerk in
Hoogstraten in België.
9. Bekijk de vier plaatjes
goed. Wat zie je?
10. Welk verhaal kun jij
ontdekken?
☝☝ Bekijk de korte film
‘Bloedwonder scholen
project’
Ga naar
www.bloedprocessieboxtel.nl
en bekijk de korte
film.
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11. Waar worden de twee
Heilig Bloeddoeken nu
bewaard?
12. Hoe heet de rivier bij de
kerk?
☝☝ Wist-je-dat?
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Wist je dat de Heilig
Bloeddoeken sinds het jaar
1380 op verschillende plaatsen
zijn bewaard? Het was soms
nodig ze te verstoppen en in
veiligheid te brengen:
⋆⋆ In een kistje onder het
bed van Eligius van den
Aker.
⋆⋆ In een oude kerk van
Boxtel.
⋆⋆ In een klooster in
’s-Hertogenbosch.
⋆⋆ In de Bloedkapel van
kasteel Stapelen in
Boxtel.
⋆⋆ In een abdij in
Antwerpen (in België).
⋆⋆ In de Sint-Catharinakerk in Hoogstraten (in
België).
⋆⋆ Nu wordt één
Bloeddoek in de SintPetrusbasiliek in Boxtel

bewaard: in een kluis in
een met rood beklede
fluwelen doos.
13. Op zolder van de SintPetrusschool in Boxtel
worden ook spullen
bewaard van de Heilig
Bloedprocessie. Denk aan
de mooie kleren, vaandels
of de karren.
De zolder van school is
een goede bewaarplek.
Ken jij nog meer veili
ge bewaarplekken voor
kostbare spullen?
14. Pak een atlas en
zoek de plaatsen op:
Boxtel, ’s-Hertogen
bosch, Antwerpen en
Hoogstraten.
Hoeveel kilometer ligt
Boxtel van Hoogstraten?
In welke provincies
liggen Boxtel en
Hoogstraten?

De processie is een lange stoet
van mensen. Je ziet verschillende groepen. De groepen lopen
altijd in dezelfde volgorde.
De schilddraagsters laten zien
welke groep volgt. Zo zie je
de openingsgroep, de bijbelse
groep, de liturgische groep, de
historische groep, het schrijn,
de mariale groep en de groep
van het heilig sacrament. Iedere
groep beeldt een eigen verhaal
uit. De mensen dragen kleding
van vroeger en hebben mooie

spullen bij zich. Er valt veel
te zien en te ontdekken. Veel
plezier!
Als jij naar de Heilig Bloed
processie gaat, neem dan de
volgende vragen mee:
15. Ook Eligius van den Aker
loopt mee. Je vindt hem
in de historische groep.
Dat is de vierde groep uit
de processie.
Bekijk de foto hiernaast
van Eligius. Herken je
hem in de processie?

Wat heeft hij voor schoe
nen aan?
16. Bekijk de foto links. De
Heilig Bloeddoek wordt
op een speciale manier
vervoerd. Het is heel be
langrijk in de processie.
Zie je de doek aan het be
gin of aan het einde van
de processie?
Hoeveel dragers tel jij?
Welke versieringen zie
jij?
17. Welke muziekinstru
menten hoor en zie je
allemaal in de Heilig
Bloedprocessie?
18. Ben je nog mensen tegen
gekomen die jij kent?
☝☝ Naar buiten met de klas
Je gaat met de klas naar
de straten waar de Heilig
Bloedprocessie ieder jaar doorheen trekt.
Let op het verkeer! Maak onderweg de volgende vragen:

☝☝ Ga naar de Heilig
Bloedprocessie

Wat heeft hij bij zich?

19. Bekijk het route-kaartje
(volgende pagina). Waar
start je? Zet daar een
kruisje.
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20. Schrijf de straten op waar
je doorheen loopt. Zijn de
straatnaamborden goed te
vinden? Zien alle naam
borden er hetzelfde uit?
21. Zoek de Dommel.
Gebruik je kaartje.
Stroomt het water snel
vandaag?
Staat het water hoog of
laag? Waar zie je dat aan?
Wat zou een goede plek
zijn geweest om de doe
ken uit te spoelen?
22. Loop naar de SintPetrusbasiliek. Zoek het
beeld van Eligius. Geef
aan op het kaartje waar
het beeld staat.
Bekijk het beeld van alle
kanten. Welke tekst staat
op het beeld?
Voelt het beeld ruw of
glad?
Is het een groot of klein
beeld?
Van wat voor materiaal
is het gemaakt? Kies uit:
hout / glas / beton / klei /
steen / plastic / brons.
Hoe kun je het beeld
schoonmaken? Wat heb je
daarvoor nodig?

Wat vind jij van het
beeld? Waarom?
23. Kun je naar binnen in de
kerk? Kijk goed rond. Zie
je de kluis? Wat staat op
de voorkant van de kluis?
Kun je de ramen zien
waarin het wonder staat
afgebeeld? Maak een te
kening van het raam dat
jij mooi vindt.
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Conclusie
Wat is het antwoord op mijn
onderzoeksvraag?
24. Lees de vragen terug uit
opdracht 2. Geef ant
woord op de vragen.

25. Maak zelf een doos of
kistje waarin je iets
belangrijks kunt bewa
ren voor later. Maak
afbeeldingen waarop je
duidelijk kunt zien welk
verhaal erbij hoort.
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Delen
Wat heb ik geleerd? Hoe kan ik
dat delen met anderen?
26. Schrijf drie dingen op die
jij hebt geleerd over het
Heilig Bloedwonder in
Boxtel.
27. Maak de zin af. De Heilig
Bloedprocessie is een
bijzonder feest in Boxtel
omdat…
28. Laat je klasgenoten je
bewaardoos of kistje
zien. Vertel wat je erin
wilt bewaren voor later.
Wanneer haal je het te
voorschijn? Aan wie laat
je het zien?
29. Beantwoord voor jezelf
de vraag: geloof jij in
wonderen?
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