
 
   

Instructie/ handleiding 
 
Dit document bevat een instructie voor een gespreksavond vanuit een Ignatiaanse methode.  

In kleur vindt u de instructie voor de avond, gevolgd door de Bijbeltekst, de instructie voor 
de luistergesprekken en het gebedsblad. 

  
Een inspirerende avond gewenst! 

 
 

Inkaderen/ Woord vooraf: 5 minuten 
 
1 Kort over de synode 
 
2 Kort over bidden met de Schrift, de methode die we vanavond gebruiken 
Er zijn veel manieren van bidden. H. Ignatius van Loyola heeft een manier ontwikkeld om te 
bidden met de Schrift. Het maakt deel uit van een veel groter geheel, maar voor nu volstaat 
deze informatie. We gaan vanavond proeven aan deze manier van bidden. 
We gaan tijd doorbrengen met elkaar, maar ook tegelijk met God. Het is een geïnspireerde 
tijd.  
Dit is trouwens ook wat de synode van ons vraagt. Paus Franciscus is een Jezuïet: de orde die 
leeft vanuit het gedachtengoed van Ignatius van Loyola.  
 
 

Instructie: 10 minuten 
 
1 Opbouw bijeenkomst 
  

1. Stille tijd 10 tot 15 minuten: Ieder doorloopt straks de opdrachten op het blad voor 
zichzelf en in stilte. Deze stilte duurt een kwartier.  
 

2. Daarna gaan jullie uiteen in kleine groepjes om met elkaar te delen wat je wilt delen. 
We noemen dit een ‘luistergesprek’. 20 minuten 

 
3. Als laatste stap is er een plenair gedeelte. Plenair is de plek waar dingen duidelijk 

worden. ‘Komt er iets uit de groep naar boven?’ Dit is echt gemeenschappelijke 
onderscheiding! 20 minuten 
 

2 Bespreken gebedsblad/ de stille tijd 
 
Openingsgebed: Ik plaats me in de nabijheid van God, ik schenk Hem deze tijd. Neem de tijd 
(ongeveer de tijd van een Onze Vader) om in de ruimte van God te komen. 
 
Wat ik aan de Heer wil vragen: Dat ik in waarheid en liefde mag kijken naar het 
‘stroomgebied’ van de tempelstroom, en mijn plaats erin. 
 
Lees (nogmaals) het Bijbelverhaal.  

https://www.youtube.com/watch?v=qw6yISC1d9c


 
 
 
Ik zoek mijn plaats in het verhaal, bijvoorbeeld door me als een mensenkind naar de tempel 
te laten brengen om te zien hoe en waar het water stroomt en wat het brengt. Laat je 
verbeelding maar aan het werk. Neem hier de tijd voor. Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik 
je? Stille tijd, tijd om te overwegen, te kijken naar de beelden die het verhaal bij je oproept. 
Misschien maak je het verhaal af in je hoofd. Kijk goed naar wat je ziet, hoort, ruikt, voelt.  
 
 
Ik sta stil bij wat me in de Bijbeltekst raakt. Enkele punten die mij bij mijn gebed kunnen 
helpen: 

• Het water brengt op diverse manieren leven en vruchten voort. Waar stroomt het in 
onze parochie? Welke vruchten ontstaan er door de parochie? 

• Alleen de moerassen en poelen met stilstaand water blijven zout en zonder leven. 
Waar zie ik in het stroomgebied van mijn parochie stilstand en gebrek aan leven? 

• ‘Het water stroomt immers uit het heiligdom’. Wat is de bron van leven in mijn 
parochie? Hoe ziet ons heiligdom eruit? 

 
Gebed ter afsluiting  
Ik voer een gesprek met God of Jezus en dank Hem voor wat ik ontvangen heb.   
Ik sluit af met een Onzevader, het gebed van Jezus dat me met de andere leden van mijn 
parochie en de wereldwijde geloofsgemeenschap verbindt.  
  
Korte reflectie na de bezinningstijd:   

• Wat heeft me geraakt? Waar brengt me dit met betrekking tot mijn parochie?   

• Waar plaats ik mezelf in het stroomgebied van mijn groep?  

• Ik noteer wat ik wil delen in de kleine groep. 
 

Lees het verhaal hardop: 5 minuten 
 
Stille tijd: 15 minuten 

1. Stille tijd 
2. Reflectie 

 

Luistergesprekken: 20 minuten incl. koffie/thee 
• Zorg voor gespreksleiders die zijn geïnstrueerd 

• Zorg voor ruimtes 

• Zorg voor een symbool dat God symboliseert, of de Geest, of Christus 

• Groepen zijn 4-6 personen.  
Er zijn 3 rondes:  
1. Delen 
2. Wat raakte je in de bijdragen van de ander? 
3. Wat meer op elkaar ingaan. Waar liggen verbindingen? 

 
 
 



 

 
 
Plenair: 20 minuten 

• Ronde 1: Ieder zet een klein kaarsje in het stroomgebied (zie onderstaande 
afbeelding). Vertel waarom jouw kaarsje daar staat. 

• Ronde 2: Reageren: wat raakte mij in wat die ander zei of deed. 

 
Afsluiting: 5 minuten  



 

 
 

Het stroomgebied van het heiligdom 
 
 

 

Bijbeltekst 
1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de 
drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van 
de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten 
zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we 
liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit 
sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar 
liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en 
liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el 
en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en 
toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er 
alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier.  6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, 
mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.7 Toen ik weer terug was, zag 
ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water 
stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in 
de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen 
van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.  Als dit 
water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt 
leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten 
zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de 
poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan de oevers van de rivier 
zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de 
vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit 
het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’ (Ezechiël 47, 1-
12) 
 

 
 
  



 

 
Handleiding voor het luistergesprek in kleine groepen  
  
Het gesprek, waarin de mogelijkheid wordt gegeven om in een kleine groep met elkaar 
ervaringen te delen die in de persoonlijk stille tijd zijn opgekomen, vraagt om een klimaat 
van veiligheid en vertrouwelijkheid. Daarom zijn er spelregels voor dat gesprek opgesteld. 
Het gesprek verloopt in een viertal rondes.  
  
Spelregels  
- Er wordt afgesproken, wie het gesprek leidt. ‘Leiden’ is in dit geval zorgen dat ieder aan de 
beurt komt per ronde (ieder ongeveer evenveel spreektijd), de tijd bewaken en de overgang 
maken naar de volgende ronde. Het is een technisch leiderschap.  Diegene die leidt, is zelf 
ook deelnemer.  
- Ieder is zelf verantwoordelijk of en wat hij deelt. Het is belangrijk zelf aan te voelen wat 
daarin de persoonlijke grens is. Niets ‘moet’!   
- Ieder die wil delen, maakt dat kenbaar door de veer in de hand te nemen en als hij klaar is 
deze veer weer in het midden terug te zetten. Er is geen discussie. Ieder zegt het zijne.  
- Wat in de kleine groep is gedeeld, is in vertrouwen gedeeld en vraagt om zorgvuldige 
omgang in de plenaire ruimte.  
  
Rondes  
1ste ronde: Iedere deelnemer krijgt de ruimte om te delen wat er in de persoonlijke stille 
tijd is opgekomen.  
2de ronde: Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid aan te geven wat hem geraakt heeft in 
wat hij bij een ander gehoord. Het gaat dus in deze ronde niet om een herhaling van 
een eigen gedachte, ervaring, mening.  
3de ronde: Mogelijkheid om nog wat meer op elkaar in te gaan en eventueel te kijken waar 
de verbindingen liggen, visies overeenkomen, welke verschillen zichtbaar worden.  
4de ronde: Gelegenheid om als afsluiting even samen stil te zijn, een lied te zingen of iets 
dergelijks.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gebedsblad 

 

Het stroomgebied van het heiligdom 
 
 
 
 

Bijbeltekst 
1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de 
drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van 
de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten 
zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we 
liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit 
sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar 
liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en 
liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el 
en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en 
toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er 
alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier.  6 De man zei tegen mij: ‘Zie je dat, 
mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.7 Toen ik weer terug was, zag 
ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water 
stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in 
de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen 
van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed.  Als dit 
water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt 
leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten 
zijn. Er zullen net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de 
poelen worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan de oevers van de rivier 
zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de 
vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit 
het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’ (Ezechiël 47, 1-
12) 
 

 
 
Openingsgebed: Ik plaats me in de nabijheid van God, ik schenk Hem deze tijd. 
 

 
 
Wat ik aan de Heer wil vragen: Dat ik in waarheid en liefde mag kijken naar het 
‘stroomgebied’ van mijn parochie of kerkgemeenschap. 
 
 
 
Ik zoek mijn plaats in het verhaal, bijvoorbeeld door me als een mensenkind naar de tempel 
te laten brengen om te zien hoe en waar het water stroomt en wat het brengt. 
 

 
  



 
 
 
Ik sta stil bij wat me in de Bijbeltekst raakt. Enkele punten die mij bij mijn gebed kunnen 
helpen: 

• Het water brengt op diverse manieren leven en vruchten voort. Waar stroomt het in 
mijn parochie? Welke vruchten ontstaan er? 

• Alleen de moerassen en poelen met stilstaand water blijven zout en zonder leven. 
Waar zie ik in het stroomgebied van mijn parochie stilstand en gebrek aan leven? 

• ‘Het water stroomt immers uit het heiligdom’. Wat is voor mij de bron van leven in de 
parochie? Hoe ziet ons heiligdom eruit?  

 
 
Gebed ter afsluiting 
Ik voer een gesprek met God of Jezus en dank Hem voor wat ik ontvangen heb.  
Ik sluit af met een Onzevader, het gebed van Jezus dat me met de andere leden van mijn 
parochie en de wereldwijde geloofsgemeenschap verbindt. 
 

 
Korte reflectie na de bezinningstijd:  

• Wat heeft me geraakt? Waar brengt me dit met betrekking tot mijn parochie?  

• Waar plaats ik mezelf in het stroomgebied van mijn groep? 

• Ik noteer wat ik wil delen in de kleine groep. 

 


