Fiche ‘Werkwijze bij GCL-bijeenkomsten’
In dit fiche wordt een aantal tips gegeven over hoe een GCL-bijeenkomst kan verlopen met behulp
van ‘drie rondes’. De GCL-Wereldvergadering in Buenos Aires werkte ook voor een aanzienlijk deel
volgens dit stramien. Het nieuwe Wereldbestuur raadt deze methode aan voor lokale GCLbijeenkomsten in haar Project 171 van januari 2019. Zij gaf dit project de titel mee: ‘God is met ons!’
(Mat. 1, 23)
De drie rondes in een geestelijk groepsgesprek
Deze methode van geestelijke conversatie gebeurt na persoonlijk gebed, ter voorbereiding op de
bijeenkomst. De input voor het persoonlijk gebed kan variëren: een fiche met enkele Bijbelteksten en
richtvragen, een podcast van ‘Bidden Onderweg’, een hoofdstuk van een boek uit de spirituele
literatuur, etc.
De grondhouding tijdens het groepsgesprek is er een van respectvol, dankbaar en biddend luisteren.
Iedere persoon beschrijft kort en helder zijn of haar ervaringen, gebruikmakend van de ‘ik-vorm’.
Iedereen is een ‘expert’ van de eigen ervaring. Stilte tussen de sprekers is goed. Stilte betekent niet
simpelweg wachten, maar in gebed luisteren naar wat de persoon echt zegt. Als je luistert naar de
anderen, let op de innerlijke bewegingen in jezelf, dit is waar de Geest werkzaam is.
Iemand in de groep neemt de rol van tijdsbewaker op zich, zodat iedereen zich in de beschikbare tijd
kan uitdrukken.
Eerste ronde
Eén voor een deelt iedereen de vruchten van zijn of haar persoonlijk gebed, eventueel
gebruikmakend van aantekeningen over de afgelopen gebedsperiode. Tijdens deze ronde wordt er
niet gereageerd op datgene wat wordt gedeeld, behalve dat er mogelijk vragen ter verheldering
worden gesteld. Na deze ronde kunnen er enige momenten stilte in acht worden genomen. Tijdens
deze stille reflectiemomenten overweeg je de gevoelens en bewegingen die je hebt ervaren tijdens
het luisteren naar de anderen. Welke gevoelens kwamen op? Wanneer ervoer ik harmonie met
anderen? Waar ervoer ik weerstand? Kreeg ik (een nieuw) inzicht in een bepaald punt?
Tweede ronde
In deze ronde worden de relevante punten uit de stille reflectie gedeeld.
Derde ronde
In deze ronde kan de consensus die is ontstaan in de groep worden benoemd. Welke zijn de
overeenkomsten en gezamenlijke bewegingen van de Geest die de groepsleden hebben ervaren?
Wat is het overheersende gevoel of idee dat blijft hangen? Er kan worden afgesloten met een gebed
of een lied.
Op deze manier kan de oproep van de GCL-wereldvergadering om te verdiepen, te delen en uit te
gaan naar anderen (to deepen, to share, to go forth) geleidelijk aan steeds meer gestalte krijgen.
Tenslotte vijf suggesties bij gelegenheid van de Wereld GCL-dag 2019, op of rond 25 maart:

a. Hoe kan de oproep voor GCL om te verdiepen, te delen en naar buiten te gaan (to deepen, to
share, to go forth) meer eigen gemaakt worden? Wat betekent deze termen voor ieder groepslid in
zijn / haar eigen context? Hoe voelt eenieder zich geroepen voelen om op deze oproep te reageren?
Een (her)lezing van het slotdocument van de GCL-Wereldvergadering wordt hierbij aanbevolen (zie
de links onder d).
b. Faith Sharing Encounter! Zorg ervoor dat de gemeenschap een ontmoeting heeft met de leden van
een plaatselijke parochie of school, vergelijkbaar met de ontmoetingen van de GCLWereldvergadering in de Barrios van San Miguel in Buenos Aires. Zorg ervoor dat mensen elkaar in
kleine groepen ontmoeten, en voorzie een format voor hen om te bidden en hun geloof met elkaar
te delen. Verzamel vervolgens de hele groep om de ervaringen te delen.
c. Gebruik het fiche ‘Mijn persoonlijke ervaring in GCL’ voor een reflectie en deelronde over de gaven
die ieder persoonlijk heeft ontvangen in GCL. Dit fiche vraagt om ter voorbereiding op de
bijeenkomst enige tijd in gebed door te brengen.
d. Sta met je GCL-groep stil rond de persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring van gebed en
onderscheiding. Overweeg de context van je GCL groep. Kies eventueel een gedeelte uit het
slotdocument van de Wereldvergadering, zorg ervoor dat de deelnemers tijd hebben voor
persoonlijk gebed, laat ze vervolgens in kleine groepen uitwisselen met behulp van de drie ronden,
en deel daarna de bevindingen in de hele groep. De links naar het slotdocument zijn de volgende:
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(ENGLISH).pdf
http://www.cvx-clc.net/filesNewsReports/AM2018_FinalDocument%20(FRENCH).pdf
e. Deel de ervaringen van de groep op onze Facebookpagina:
https://www.facebook.com/GemeenschapvoorChristelijkLevenVlaanderen/

