Integrale Vorming
(update: 15/04/2015)
Globale vormingsdoelstellingen:
Deze vorming wil de deelnemers toerusten:
1. Door hun levensfundament als discipel van Jezus te helpen leggen of versterken.
2. Door vanuit dat levensfundament te leven-dienen-werken volgens identiteit, individuele
roeping en de gaven & talenten van God gekregen.
3. Om hun naaste –in de kerk en buiten de kerk – te dienen vanuit een evenwichtig christelijk
leiderschap.
4. Om met de juiste levensplanning te leven-dienen-werken in de zorgende plaatselijke
gemeenschap.
5. Om in een wisselwerking met die gemeenschap te bedienen als discipel-leider.
Globale attitudedoelstelling:
6. De deelnemers kunnen over de leerinhoud evenwichtig van gedachten wisselen met de
anderen in de vormingsgroep.
7. Ze tonen daarbij ontvankelijkheid voor verschillen in perspectief - hetzij andere klemtonen
hetzij dat ze breder of smaller zijn.

Module: 1. Identiteit
Inhoudelijke uitwerking
•

Deze module wil de deelnemers op drie domeinen bewust maken van het belang van hun
identiteit. We bekijken wat dogma en theologische uitgangspunten uitwerken voor het leven,
dienen en werken in de praktijk.

•

Deze module brengt geen uitgebreide theologische uitwerking – die opdracht ligt bij de
plaatselijke gemeenten en specifieke opleidingen.
Deze vorming gebruikt wel de basis die daarover gelegd is om daarmee de deelnemers te
vormen voor (en in) hun praktijk van christen-zijn, leider-zijn en gemeenschap-zijn.

Doelstelling(en) specifiek voor de module ”identiteit”:
Cognitief
Elke deelnemer kan zijn/haar eigen beeld van God, van zichzelf en van de omgevende wereld
• eerlijk herkennen en verwoorden; motiveren en naar nieuw (of: vernieuwd) inzicht bijstellen
•

vanuit diens eigen bewustzijn, beleving en (geloofs)opvoeding die hij/zij tot nu toe heeft
ontvangen

•

op basis van wat de bijbel daarover zegt, en met behulp van andere bronnen die op bijbelse
basis daarover kennis doorgeven.
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•

ten opzichte van de hedendaagse beelden die in de christelijke en de seculiere
gedachtenwereld daarover de ronde doen.

Attitude
Elke deelnemer is bereid eerlijk aan de hand van de inhoud van deze module
•

het eigen beeld van God, van zichzelf en van de omgevende wereld te situeren en
accepteren; te evalueren, bij te stellen en te versterken.

•

de eigen identiteit te evalueren en te versterken, zonder zich voortdurend gedwongen te
voelen zich te vergelijken met anderen of zich te laten dicteren hoe hij/zij zou moeten zijn.

K5 - integraalverbindingen met het leven-dienen-werken van de deelnemers:
Karakter:
• Herkenning van eigen gedrag, voorkeuren, sterkten en zwakten, roeping
Kennis
• Een parate basis bezitten voor interpretatie en voor keuzes over de omgang met zichzelf en
de naaste, individueel en in groep
Kunde
• Vanuit de theoretische basis en door regelmatig gebruik ervaring opbouwen hoe men zichzelf
en de naaste constructief kan helpen in ieders leven-dienen-werken.
Koers
• Verduidelijkte levensroeping en/of bedieningsontwikkeling, een meer doordacht gebruik van
gaven en talenten
Kader
• Via de individuele mentor (over persoonlijk leven, iemand omkaderen), zorg dragen, de ander
dienen.
• Via groepssituaties (plaatselijke gemeente en/of werk, club, …)

Praktische uitwerking
•

Deze module is geplaatst aan het begin van de cyclus van Integrale vorming
o omdat de onderdelen de uitgangspunten van leven-dienen-werken recapituleren
o omdat die de deelnemers vanuit de verschillende christelijke gemeenten, kerken en
gemeenschappen helpt tot een vormingsgroep te groeien.

•

De module beslaat
o 4 dagdelen in een klassikale ontmoeting op zaterdagen.
o 4 digitale besprekingen van 45’ tot 60’ via het Lync-platform.

•

Voor elk van de 3 onderdelen is een opvolgingstaak voorzien, die deelnemers aanzet om naar
hun eigen leven – dienen – werken terug te koppelen.

•

Planning Werkvormen:
o Zelftesten (10%)
o Plenair gesprek & brainstorming (45%)
o Kleine groep (15%)
o Individuele toepassing (30%)
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Hoofdpunten van de Inhoud:
•

•

Wie is God?
Welk beeld hebben we van God en waar komt dat vandaan?
o Drievuldigheid:
eigenheid van de drie Personen in Eén en hun onderlinge relaties
hoe laat God doorheen zijn Drie-enig leven-dienen-werken Zichzelf zien?
hoe kijkt de Drie-ene God naar iedere mens?
hoe maakt de Drie-ene God zichzelf bekend?
o

Wat betekent dit voor mensen?
wedergeboren, vanuit een corrupte schepping in Gods Koninkrijk
leven met een roeping in Gods Koninkrijk – vandaag
onderweg naar morgen
het grotere plaatje van Gods Koninkrijk over de eeuwen

o

Andere accenten in andere kerken

Wie is de mens?
o Wie is de mens vanuit Gods perspectief: zondeval en genade
wat betekent het gered te zijn?
wat betekent het met Hem in relatie te zijn?
hoe verloopt die relatie?
o

•

Een beter inzicht krijgen in de eigen identiteit:
wie ben ik
hoe vind ik zin in dit bestaan?
hoe leef ik met noden, welbevinden, voorkeuren

Wat is de levenscontext?
o Ik-wij-zij:
etniciteit, culturele identiteit en patronen
o

cultuur vanuit de Bijbel:
mensen (en verhalen) in de bijbel kijken naar hun omgeving
identiteit als christen

o

een “bijbelse rol” van en voor cultuur
relatie tussen culturele identiteit en identiteit als christen

o

Over onderzoeken en resultaten
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