Materiaal GCL Groep Kaïros
Een richting te
gaan

Werkboek met teksten en vragen over de Ignatiaanse spiritualiteit.
Erg toegankelijk ‘starterspakket’

Het verhaal van de
Pelgrim

Dagboek/getuigenis van Ignatius van Loyola.
Dit boek vertelt op sterke wijze hoe Ignatius’ interesse voor
onderscheiding en geestelijke groei is tot stand gekomen
Boekje van Eloi Leclerc, franciscaan met beschouwingen rond het
evangelie

Afspraak in Galilea
Een onmetelijke
schatkamer
Waar draait het om
als je christen bent

Jean Bastiaens – Leven en bidden met de Bijbel

Marcus evangelie

Mee naar de overkant – Leerhuis voor geloof en pastoraal CCV

Johannes evangelie

Uitleg van het evangelie

Tekst Johan
Verschueren s.J.

Levensgevoel bij jongvolwassenen, een zoektocht naar nieuwe
verboden.

Wraak en
vergeving

GCL weekend o.b.v. stellingen en twee bijbelteksten en bespreking

Beschouwing
goed/kwaad

Beschouwing van opwaartse en neerwaartse spiraal
o.b.v. tekst Johan Verschueren s.j.

Euthanasie

Tekst “Negen overwegingen” van Hans Oudshoorn s.J.

Samen onderweg

Tekst over het huwelijk

Enneagram

Boek met 9 psychologische types

GCL tijdschrift

Tekst De ander nodig om jezelf te zijn

Tekst DS

Mijn plaats in de socio-culturele wereld

Diverse thema’s

§
§
§
§
§
§

Boek van dominicaan Thimothy Radcliffe

Mijn carrière
Vergevingsverhalen
Kiezen delen, bezit, rijkdom en armoede
Sacrament van de verzoening
Verloop van de Geestelijke Oefeningen
Het Levensgebed

Materiaal: Afspraak in Galilea
Boekje van Eloi Leclerc, franciscaan met beschouwingen rond het evangelie
Korte inhoud
Het boekt vertelt op een zeer treffende en gevatte manier dat we God moeten zoeken in ons
dagelijks leven. Jezus is de Heer, maar is ons tegelijk ontzettend nabij. Door Galilea uit te
kiezen tot plaats waar Hij zich weer aan zijn leerlingen vertoonde, deed Hij hen inzien dat hij,
naast de Verrezen Heer, ook nog de mensenzoon bleef die ze hadden gekend, die bij hen had
gewoond. Het Hemels rijk is iets wat in ons bereikt ligt en wat hier en nu kan beginnen. Het
Rijk van God is niet iets wat we te danken hebben aan onze verdiensten of handelingen, maar
het is gebaseerd op de gratuite liefde die de Heer ons aanbiedt.
Het verhaal van de ontmoeting tussen de Verrezene en de leerlingen aan de oevers van het
meer toont meteen aan dat de Jezus die verrezen is niet los staat van de Jezus die de apostelen
aan het meer heeft geroepen. Hij komt terug in het leven van de leerlingen die verdwaasd
achter bleven na Pasen.
De heerschappij van God is er niet één van dominantie en macht, maar van liefde,
verbondenheid en nabijheid. Dit kwam tot uiting in de nabijheid van God in Jezus en die van
Jezus met de mensen. Wie liefheeft, gaat van de dood naar het leven. Vandaar moeten we en
wij als Kerk verzaken aan alles wat afstand schept.
Werkmethode:
§ Lezen van de tekst, één hoofdstuk per keer ter voorbereiding
§ Uitwisseling over wat je aansprak
Toegevoegde waarde naar ieder individu
Aan de hand van het boek ga je actief op zoek naar je mogelijke ontmoetingen van God in je
dagelijks leven. Je wordt als het ware alerter om tekenen van Gods liefde te zien en hierop in
te gaan. Ook wordt het duidelijk dat het geloof geen abstracte theorie is, maar iets dat vanuit
de beleving, als navolging van de historische Jezus in nauwe relatie tot zijn vader, gestalte
krijgt.
Toegevoegde waarde naar de groep
Doorheen de uitwisselingen hebben we ervaren bij elkaar dat op sommige momenten in ons
leven het geloof immens ver verwijderd uit ons leven, terwijl op andere momenten het zo
tastbaar en eenvoudig nabij is. Dit heeft ons bemoedigd in ons zoeken.

Materiaal: Een onmetelijke schatkamer
Boekje van Frans Bastiaens
Korte inhoud
In 10 korte hoofdstukken, wordt telkens een Bijbels thema aangereikt. Dan volgt een
bijbeltekst die de lezer uitnodigt om te bidden met de Schrift (de lectio divina). De auteur
werkt reeds de lectio, de meditatio en de oratio voor ons uit, waardoor de stap naar gebed heel
realistisch wordt.

Werkmethode:
Per vergadering wordt er één hoofdstuk voorbereid. De uitwisseling gaat in de eerste plaats
over wat dit hoofd stuk bij je losmaakt; dit kan zowel gaan over de inleidende tekst, als het
bidden met de Schrift.

Toegevoegde waarde naar ieder individu
Het boek is zeer toegankelijk, maar roept tegelijk op tot een oprechte vorm van gebed.

Toegevoegde waarde naar de groep
De groep heeft meer dan ooit de smaak te pakken gekregen om de Bijbel verder te leren
kennen, mede dank zij dit boek. Als gevolg daarvan zijn we begonnen aan het
Marcusevangelie.

Materiaal: Waar draait het om als je christen bent?
Boek van Thimothy Radcliffe, we hebben de Nederlandse vertaling genomen.
Korte inhoud
Het boek geeft aan waarin christenen kunnen uniek zijn in de wereld, of misschien eerder
waarvan ze leven. Het behandelt een aantal thema’s zoals vrede, waarheid, de verdeeldheid in
de kerk, angst, gemeenschap, Zondagsrust enz.
Ieder thema wordt uitgewerkt met een lange reeks ervaringen die de auteur in zijn rijkgevuld
leven heeft meegemaakt, op diverse plaatsen in de wereld. Het wordt gekruid met een vleugje
humor, wat het geheel alleen maar geloofwaardiger en toegankelijker maakt.

Werkmethode:
§ Lezen van de tekst, één hoofdstuk per keer ter voorbereiding
§ Uitwisseling over wat je aansprak
Toegevoegde waarde naar ieder individu
Het boek is op een erg positieve manier geschreven, heeft geen taboes en roept ons op om op
een blije, misschien zelfs excentrieke manier -maar minimaal overtuigend- te leven vanuit
Gods liefde. Ons niet laten remmen door enige bekrompenheid of onvolmaaktheid.
Iedereen in de groep vond dit boek echt deugddoend, een echte aanrader.

Materiaal: Enneagram, auteur: Richard Rohr, Andreas Ebert
Korte inhoud:
Het enneagram is een zeer oude typologie die negen verschillende karakters beschrijft.
Het stelt 9 persoonlijkheidstypes voor. Dit is gebaseerd op hoofd-, hart- en buikgroepen
waarbij telkens een introverte, een extroverte en neutrale types op bestaan.
Je kan je afvragen of de mensen wel te vatten zijn in zo een beperkt aantal subtypes, wat
typisch een gebrek is van dit soort onderverdelingen. Het boek is er zeker open voor,
behandelt naast deze negen types ook zogenaamde vleugeltypes en ambieert ook niet om
allesomvattend te zijn.
Een ander gebrek van onderverdelingen zou kunnen zijn dat het mensen in vakjes plaatst en
erin laat zitten. Het enneagram laat echter zien hoe een mens kan groeien en zich veranderen,
terwijl eveneens de valkuilen getoond worden.
Het enneagram stoelt op een oude traditie van meer dan 2000 jaar geleden, het zou door
geestelijke meesters zijn gebruikt. In de late middeleeuwen is het door soefi broederschappen
verder ontwikkeld.
Wat is nu de band met de gcl en met ons geloof? Sommige mensen hebben inderdaad de
neiging de psychologische ontwikkeling en de spirituele groei los te zien van elkaar.
Eenvoudig gezegd gaat het om de vraag: waarom lopen wij als mensen zo vaak tegen ons zelf
op ipv door te dringen tot God? In onze egocentrische maatschappij hebben we vaak de
neiging in onze eigen gevoelens te blijven steken. Zo zien we God vaak als een projectie van
onszelf, van hoe wij God nodig hebben. Per type wordt er een wortelzonde voorgesteld, bv de
vrees, de hebzucht, de trots, … Zonde kan je zien als iets wat ons van God afzondert, een
soort dwaalweg. Je kan God pas ontmoeten als je je er voor open stelt, op een oprechte
manier. Als je gevangen zit in jezelf, in je eigen vicieuze cirkel of kortzichtigheid, wordt dat
moeilijk.
Er relaties tussen de types, nl ieder type heeft een streeftype, waarnaar men naar toe zou
moeten evolueren om zijn/haar kwaliteiten ten volle te gebuiken en een valkuil, iets waarnaar
men dreigt te verzanden.
Tot slot wil ik nog vermelden dat ook in de bedrijfswereld dit instrument meer en meer
gehanteerd wordt.
Werkmethode:
§ Ter voorbereiding lezen van het boek; velen hadden ervaring dat het erg makkelijk las
§ Stilstaan bij de inleidende vragen (welke vraag past bij jou het best)
o Heeft mijn leven zin?
o Word ik bemind?
o Aanvaard me zoals ik ben!
§ Uitleg van de verschillende types
§ Keuze van het meest aansluitende type en bespreking in groep
Toegevoegde waarde naar ieder individu
Inzicht in eigen aard, de beschrijving van ieder type is soms verrassend precies en legt goed
uit wat je kwaliteiten zijn en je valkuilen. Bovendien toont het aan hoe anderen je percipiëren
en waar je kan groeien.
Toegevoegde waarde naar de groep
De relaties in de groep worden soms op de proef gesteld doordat iemand als te dominant, te
passief, te angstig, te zeer zoekend naar bevestiging etc wordt aanzien. Door duiding van hoe
iemand tot zo’n houding komt, ontstaat er al veel begrip naar die houding toe. Dit moet nl niet

direct gezien worden als iets negatiefs dat bewust wordt gespeeld naar de anderen, maar
veeleer iets waarin de persoon zelf vast zit vanuit zijn eigen zijn. Doordat de persoon in
kwestie en de groep samen tot dit inzicht komen, ontstaat er veel goodwill om hier op een
betere manier mee om te gaan. Ook worden vaak misverstanden vroegtijdig onderkend.

