Biblioloog via Zoom
Werkwijze
Op vier avonden in het najaar geeft Neely de Ronde online
bibliodrama. Elke avond staat een kort bijbelgedeelte centraal.
Met bibliodrama verken je een tekst door zelf deel te worden van
het verhaal. Dit gebeurt doordat ieder lid van de groep zich
vereenzelvigt met een rol in het verhaal. Vanuit deze inleving
ontdekken we wat er op het spel staat.
Ervaring leert dat deze werkwijze verrassend werkt en dat we
nieuwe inzichten opdoen over (soms zeer bekende) verhalen én
over onszelf. Bovendien is het een fijne manier om met elkaar in
contact te zijn.
Thema: Hoog en laag – meer en minder – groot en klein – arm en
rijk
We kiezen vier keer een korte tekst uit het evangelie van Lucas. In
al deze teksten gaat het om de tegenstelling hoog – laag, meer –
minder, groot – klein, arm -rijk. Steeds licht er iets op van het
Koninkrijk van God. Maar wát is dat precies? En hoe participeren
wij daarin? Wat gebeurt er dan met ons? We sluiten deze serie af
met de lofzang van Maria, een mooie tekst in de tijd van advent.
Het gaat om de volgende verhalen:
- Lucas 14 vers 1, 7 t/m 11 en 15; de gelijkenis van de
hoogste en laagste plaats op een bruiloftsfeest
- Lucas 18, 9 t/m 14; de gelijkenis van de farizeeër en de
tollenaar
- Lucas 18, 15 t/m 27; Jezus zegent de kinderen – de rijke
jongeling
- Lucas 1, 46 t/m 55; de lofzang van Maria

DATA EN BIJBELGEDEELTES
Data:
29 september 20222
27 oktober 2022
17 november 2022
15 december2022
Steeds beginnen we om 20.00 uur. Van te voren kunnen we een
kwartiertje bijpraten. Uiterlijk om 22.00 uur sluiten we de avond
af.
Aanmelden via bidindebinnenkamer@gmail.com
Kosten: €50

Wie ben ik?
Mijn naam is Neely de Ronde. In 2020
heb ik de cursus Bibliodrama Begeleiden
afgerond bij De Zevende Hemel. Sinds
die tijd begeleid ik verschillende
groepen met bibliodrama of met
biblioloog. In het dagelijks leven ben ik
als docent geschiedenis en
levensbeschouwing verbonden aan het
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest.

