Bijbel - Delen
Gods Woord in het
leven van elke dag

Deze folder is een uitgave van MISSIO in het
kader van Wereldmissiemaand 2013.

Op Missiezondag 20 oktober wordt over
de hele wereld in de katholieke Kerk
gecollecteerd voor het pastorale werk van
parochies in de derde wereld.

MISSIO Nederland maakt deel uit van de
internationale Pauselijke Missiewerken.
MISSIO steunt wereldwijd kinderen in
nood, het pastorale werk van parochies en
bisdommen en de opleiding van priesters,
diakens, pastorale werkers en catechisten.

Wilt u het werk van
MISSIO steunen?

Oktober is Wereldmissiemaand. In 2013
besteedt MISSIO Nederland aandacht aan
de Kleine Christelijke Gemeenschappen in
Tanzania.
Het eerste weekend van oktober (5 en 6
oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de
kinderen.

Materialen voor Wereldmissiemaand en
meer informatie over de Kleine Christelijke
Gemeenschappen in Tanzania kunt u vinden
op onze website www.missio.nl.

Geef dan uw bijdrage op
Rekening 1566, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Colofon
Foto’s: Missio Schweiz, Ostermann,
Postbus 93140, 2509 AC Den Haag

Michel Teksten: Missio Schweiz en

t 070 304 74 44 E missio@missio.nl

Missio Nederland Lay out: Beelenkamp

www.missio.nl

Ontwerpers Druk: Kooiman Drukwerk

De zeven stappen van het Bijbel – Delen
In Tanzania vormen de Kleine
Christelijke Gemeenschappen de kern
van het kerkelijke leven. Maar niet
alleen daar, ook elders in Afrika, Azië
en Latijns-Amerika maken kleine
geloofsgroepen een wezenlijk
onderdeel uit van de parochies.

In veel van deze groepen leest men samen de Bijbel volgens ‘de
zeven stappen’. Deze manier van Bijbellezen is ontwikkeld door het
pastoraal centrum Lumko in Zuid-Afrika. Het gaat om het verbinden
van Gods Woord met het dagelijkse leven. In deze geloofsgroepen
gebeurt kerk. Mensen luisteren naar Gods Woord, delen met elkaar
hun geloofser varingen, hun zorgen en vreugdes en zien naar elkaar
om door concrete hulp te bieden.
Enkele basisregels die men in Kleine Christelijke Gemeenschappen
hanteert:
-	Iedere deelnemer wordt serieus genomen als drager van de heilige
Geest;
-	Iedereen kan leiding geven aan een groep, men hoeft geen
bijbeldeskundige te zijn;
- Bijbel – Delen is geen discussiegroep of Bijbelcursus;
- Iedereen heeft directe toegang tot God;
-	De persoonlijke en sociale situatie van het dagelijkse leven wordt
bezien vanuit het licht van het evangelie.
Met de zeven stappen, zoals hiernaast beschreven, kunt u zelf in
uw (bestaande of nieuwe) groep aan de slag. Neem als Bijbeltekst
bijvoorbeeld het evangelie van de komende zondag. Meer is niet
nodig!

1. Welkom: je plaatsen in de aanwezigheid van Jezus
We worden ons er van bewust dat de Heer in ons midden is.
Wie brengt dit tot uitdrukking in een gebed?
2. Lezen:

luisteren naar het Woord van God
We zoeken in de Bijbel het boek/het evangelie/de tekst … op.
Als ieder het heeft gevonden: wie wil de tekst voorlezen?

3. Herlezen: de woorden tot ons laten komen
Ieder kiest uit de tekst een woord of een korte zin die haar/hem
getroffen heeft en spreekt die hardop drie keer rustig uit.
Tussen ieders inbreng een korte stilte ter bezinning.
Dan leest iemand de tekst nog eens in zijn geheel voor.
4. Zwijgen:

Gods tegenwoordigheid er varen
Nu worden we enkele minuten helemaal stil en laten in die stilte
God tot ons spreken.

5. Je uitspreken: samen God ontmoeten, door de anderen
We wisselen uit wat ons getroffen heeft, welk woord of welke zin ons
persoonlijk heeft aangesproken.
6. Doen: het Woord van God werkt aanstekelijk

We praten over een taak die zich nu aan ons voordoet en die we
op ons willen nemen. Christus werkt in deze wereld, door ons.
Waartoe worden we gezonden, hier en nu? Afspreken: wie doet wat?
We blikken terug op onze vorige afspraak.

7. Bidden:

tot God spreken
We bidden samen. Ieder heeft de kans een eigen bede uit te spreken.
We sluiten af met een lied dat iedereen kent.

