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DINSDAGCONFERENTIE ‘VREEMDELING IN ROME’ - 21 NOVEMBER 2017
Intro
Thema ‘Vreemdeling in Rome’: niet als toerist maar als ‘werker’
programma Dinsdagconferentie vandaag:
a.
over symposium Rome
b.
toelichting werkmodel Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660)
c.
lectio divina over Veldrede (Lucas 6).
Ad a. Internationaal symposium ‘Welcome the stranger’
Rome, 12 – 15 okt 2017, ruim 10.000 deelnemers, 6 talen, meditatieve bijeenkomsten,
lezingen, ontmoeting met paus Franciscus. Vincentiaanse Familie bestaat uit meer dan ‘200
‘takken’ in 150 landen met circa 2 miljoen leden.
Ad b.
-

Lezing Tjeu/Peter tijdens symposium: werkmodel Vincent voor volksmissies
Gezamenlijke presentatie, titel lezing ’Een huis voor allen?’, 1500 (Engelstalige)deelnemers.
schets van Frankrijk in 17e eeuw: veel armoede, oorlogen, ongeletterdheid, onderdrukking.
Werkmodel Vincent: evangeliseren – bevrijden – organiseren (zie schema).

Ad c.
-

Lectio divina Veldrede (Lucas 6) vanuit rol van leerling
Jezus & Vincent
Vincent stelt Jezus centraal stelt in zijn spiritualiteit. Jezus is leraar en voorbeeld voor het
eigen leven. Jezus is uitgangspunt: ‘Jezus Christus is de regel van de Congregatie van de Missie’.
Een voorbeeld
La Conference des Mardis: er was een spirituele en kerkelijke vernieuwingsbeweging gaande;
opnieuw aandacht voor bijbelse bronnen. Studie, wekelijkse meditatieve samenkomsten rond
teksten met name Evangelie, plannen & methoden ontwikkelen voor verbetering van het werk
aanvankelijk vooral op platteland, onderlinge steun etc. etc.
Klein bibliodrama-experiment
Eerste stap verkennen van werkmodel Vincent (evangeliseren) aan de hand van de Veldrede.
Om zo dicht mogelijk bij tekst te komen, klein bibliodrama-experiment: tekst lezen vanuit rol
van leerling. In Lucas 6 spreekt Jezus rechtstreeks tot zijn leerlingen. Berg- en Veldrede
worden over het algemeen beschouwd als centrale tekst van de wereld- en levensbeschouwing
van Jezus.
Introductie rol
Vandaag zijn we allemaal even leerling van Jezus. Stel je voor dat je door Jezus bent
uitgenodigd om leerling te zijn. Wat zou je reactie zijn? Makkelijk? Moeilijk? Welke
overwegingen, vragen?
Lectio divina
Tekst lezen; reacties op tekst
1. inspireren:
wat leer je van tekst, welke waarden lees je in tekst, wat inspireert? wat
vreemd, moeilijk? etc. etc.
2. ontwikkelen:
wat leer je over jezelf? verschillen in blikrichting etc. etc.
3. realiseren:
waar zet tekst toe aan? wat is je handelingsreactie? etc. etc.
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-

-

-

Epiloog
wat heb je in je rol ervaren?
zie je iets terug van werkmodel Vincent?

