‘Vaar naar het diepe’
(Interactieve) bezinningen voor ieder van ons
Het is belangrijk onszelf te voeden en te ‘herbronnen’ en dit niet enkel voor
anderen te beogen. Deze bezinning nodigt uit tot stilvallen, delen en elkaar te
beluisteren om zo tot verdieping te komen.
Uitgeprobeerd op Wepsvergaderingen of overlegmomenten van Don Bosco
Vorming & Animatie hebben ze hun deugdelijkheid en haalbaarheid bewezen. We
wensen jullie evenveel energie en inspiratie toe.
“Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij
ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden boot met spreken, zei hij
tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester,
de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden
te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen
bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken.” (Lc5,3-7)
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4. Een Totemnaam voor Jezus van
Nazareth

Concrete informatie
Benodigdheden
Accommodatie
Duur
Groepsgrootte
Voorbereiding

Eventueel een blaadje papier
Geen specifieke vereisten
Hangt af van het aantal deelnemers
Kan in meerdere kleine groepjes
Niets

Algemene informatie
 Doelstelling
Geloofsverdieping. Reflectie op de betekenis of de rol van Jezus Christus in je
leven. Komen tot een geloofsgesprek

 Beschrijving
Veel scoutsgroepen hebben de traditie hun leden op een bepaalde leeftijd
een totem te geven. Dit is een dier. Elk dier heeft bepaalde eigenschappen
en men kiest dan het dier met de meeste gelijkenissen. Vaak heeft een
totem ook een voortotem. Dit is een extra eigenschap die ook bij je past
maar niet in het totemdier aanwezig is of die dient om een eigenschap te
versterken. Bijvoorbeeld: parate pijlstaart
De opdracht bestaat erin een totemnaam te geven aan Jezus van
Nazareth in overeenstemming met het beeld dat jij van hem hebt.
Na een moment van persoonlijke reflectie worden de totemnamen en de
motivatie die er je toe gebracht heeft deze te kiezen, gedeeld met de
andere groepsleden.
 Aandachtspunten
 Variaties

