Catechumenaat – de tweede periode: de inwijding in het gelovig leven

Stapstenen voor catechumenen
De Interdiocesane Commissie voor Catechese in België heeft een zestal modules (Stapstenen)
uitgegeven voor begeleiders van catechumenen.
Een nieuwtestamentisch ontmoetingsverhaal vormt de kern van elke module. Dit wordt
verbonden met andere Bijbelteksten, met elementen van de liturgie, met inhouden uit de
christelijke geloofsbelijdenis en met getuigenissen van grote spirituele figuren uit de
kerkelijke traditie. Elke module voorziet drie samenkomsten van telkens anderhalf uur. In de
opbouw van deze samenkomsten – zoals beschreven in de begeleidersmap – worden
momenten van uitwisseling en gesprek afgewisseld met momenten van stilte, persoonlijke
reflectie en gebed. De samenkomsten zijn dus niet bedoeld als ‘lessen’, maar wel als een
initiërend gebeuren voor de begeleiders en de catechumeen of de catechumenen.
De Stapstenen sluiten aan bij de uitdagingen op de weg van de initiatie in het christen zijn:
Nieuwkomers verwelkomen
Module I: ‘Hij komt ons tegemoet’- Jezus en Zacheüs – Lc.19,1-10
Terugkijken op de weg die al is afgelegd
Module II: ‘Hij spreekt ons aan’- Jezus en Nataniël – Johannes 1,43-51
De vraag naar vergeving
Module III: ‘Zijn vergeving bevrijdt ons’- Jezus en de overspelige vrouw – Joh. 8,1-11
Leren bidden
Module IV: ‘Hij leert ons bidden’- Jezus en de leerlingen – Lc.10,21-22
Op weg gaan met Jezus
Module V: ‘Hij verkondigt het Rijk Gods’- Jezus en de toehoorders – Lc.13,18-19
Een definitieve keuze maken
Module VI: ‘Van duisternis naar licht’- Jezus en de blindgeborene – Joh. 9,1-9.18.30-41.
De samenkomsten hebben hun plaats in de weg van het catechumenaat zoals die is
uitgetekend in de Orde van dienst voor de viering van dan de initiatiesacramenten voor
volwassenen. Langs vier wegen groeien de kandidaten tijdens het catechumenaat in geloof:
“door een aangepaste catechese, door liturgische vieringen, door een groeiende vertrouwdheid
met de praktijk van een christelijke levensstijl en door getuigenis” (nr.19) De uitgave
Stapstenen voor catechumenen wil geschikte werkvormen aanreiken voor een aangepaste
catechese.
Beschikbaar materiaal
 Begeleidersmap
op een dubbele A-4 pagina per module wordt uitgelegd hoe de drie samenkomsten van

anderhalf uur kunnen verlopen. Perspectief geeft aan waar het in de module wezenlijk
over gaat. In de blauwe kaders wordt van elke samenkomst het doel omschreven.
 Deelnemersmap
De catechumeen treft op vier pagina’s per module het nieuwtestamentisch verhaal,
andere schriftteksten, elementen van de liturgie, inhouden uit de christelijke
geloofsbelijdenis en getuigenissen van grote spirituele figuren uit de kerkelijke traditie
aan.
 Persoonlijk cahier
De catechumeen wordt uitgenodigd om persoonlijke reflecties te noteren in het cahier
dat als een soort ‘logboek’ kan functioneren waarin hij of zij kan terugblikken op de
afgelegde weg. Daarnaast geeft het cahier ook informatie over het verloop van het
catechumenaat en van het liturgisch jaar en bevat het de teksten van enkele christelijke
gebeden.
Stapstenen voor catechumenen is een uitgave van LICAP België.
Prijs: € 12,00 voor Begeleidersmap, deelnemersmap en cahier. € 10,00 voor deelnemersmap
en cahier. Bestellen: Boekhandel Guimard-shop Brussel. E: info@guimard-shop.be
Meer informatie: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

