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Ideeën om met elkaar  
in gesprek te gaan   

 



Werkmodel 1: Werken met teksten 
 
 

In de eucharistieviering ter gelegenheid van Rerum Novarum 2017  
‘Bewogen bewegers’ vind je heel wat teksten onder ‘de eerste lezing’ en bij ‘de 
bezinning na de communie’ waarmee je een degelijk gesprek kan aangaan. 
Je vindt deze viering op onze website. Surf naar: 
http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving. 
 
 
Mogelijke werkwijze:  

 
 Je kan in groep één of meerdere teksten lezen. Er is een tekstblad 
voor iedereen. 
 

 Daarna duidt ieder persoonlijk aan welke uitspraken of ideeën in 
de tekst(en) hem of haar raken, even doen stilstaan. 

 
 Deze persoonlijke zaken kunnen (vrijwillig) in kleinere groepen of 
per twee met elkaar gedeeld worden.  

 
 Geïnspireerd door die zin of dat idee kan ieder een positieve wens 
neerschrijven voor iemand anders binnen of buiten de groep, de 
Beweging. 

 
 
 

Werkmodel 2: Werken met de kortfilm  

                             ‘De wereld is van iedereen’ 
                                   

 

Voor deze reportage werkten we samen met het productiehuis  
‘Sylvester Productions’ en onze partners Wereldsolidariteit (*) en Arktos 
(**). Deze kortfilm brengt een portret van Lucrecia in Guatemala (sterke 
bewegingsvrouw *) en van Ruben in Antwerpen (jongere in 
begeleiding**).  
 
De reportage werd in het voorjaar van 2016 gerealiseerd naar aanleiding 
van de 125ste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum.  
Ieder jaar opnieuw vieren wij met onze Beweging dit gebeuren en dat is 
uniek in de wereld en in Europa. 

http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving


Dit filmproject past in onze zoektocht naar een actualisering en hertaling 
van Rerum Novarum. Dit om te voorkomen dat ons jaarlijks vieren een 
folklore dreigt te worden, een soort ‘Rerum Fanfarum’. 

 
De hamvraag is natuurlijk:  
Wat is Rerum Novarum, wat zijn die nieuwe dingen in het 
maatschappelijk gebeuren vandaag?  
Daartoe moeten we telkens opnieuw zien wat er in deze wereld gebeurd, 
telkens opnieuw oordelen en telkens opnieuw handelen.  
En we zien dat er nog veel werk aan de winkel is.  
De strijd voor rechtvaardigheid is nog niet gestreden.  
Bovendien moet een eigentijdse sociale boodschap hand in hand gaan 
met een ecologische boodschap.  
 
Dat actuele samenspel van sociale en ecologische ethiek wordt best 
gedragen door een stevig zingevingsverhaal, door een perspectief dat 
ons gaande houdt en veerkracht schenkt. Inspiratie en motivatie zijn 
onmisbaar omdat de wereldwijde strijd voor rechtvaardigheid en 
solidariteit nooit volledig gestreden is en zal zijn. Er ontstaan steeds weer 
nieuwe vormen en structuren van onrechtvaardigheid en uitsluiting. 
 
Ook vandaag willen we ons sociaal en sterk verhaal met veel passie 
blijven vertellen. Met durf en verantwoordelijkheid bouwen we mee aan 
een betere wereld. 

 
Duur van de kortfilm:  
ongeveer 15 minuten in de lange en 4 minuten in de korte versie. 
Voor de reportage surf je naar 
http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving. 
Veel kijkgenot! 
 
Na het bekijken van de film kan je ook nog aan de slag met één van de 
werkmodellen die je eveneens vindt op 
http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving. 
Bekijk de 4 modellen en kies welke verwerking er het best bij jullie past. 
Veel inspiratie en een deugddoende en verrijkende babbel gewenst! 
 
 

Tony De Jans 
Algemeen zingevingscoördinator Beweging.net 

http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving
http://www.beweging.net/algemeen/publicaties/zingeving


Werkmodel 3:  

                        Werken met Beelden van Solidariteit 
 
 

Gesprek n.a.v. Rerum Novarum: Kies de tekening van je voorkeur en bespreek:  Wat 
zie je? 
 

1                              

 
 

2                 



3         

 

4         

1  

Gelijkheid is nog geen gelijkwaardigheid/rechtvaardigheid. 

2  

Wanneer je niet alleen de ‘gever’ maar ook de ‘ontvanger of vrager’ als

 solidair figuur aanwijst dan krijgt solidariteit een wederzijds gelaat. 

3  

Alle figuren komen van achter hun werkbank vandaan, trekken de 

handschoenen uit en komen in het centrum samen, daar nemen ze elkaar bij 

de armen. Je ziet het  verschil: één met reuma, een oude hand, één met gelakte 

nagels, één met lelijke littekens, een vuile werkershand, een zwarte hand,… 

4  

Borstkanker: lotsverbondenheid, kwetsbaarheid en tegelijk ook krachten 

bundelen om te strijden. 



Werkmodel 4:   

                           Bezinningsgesprek Rerum Novarum 
 
 
 
Solidariteit is een oud woord, we moeten opletten dat we de inhoud niet laten 
verouderen. Welke items zijn volgens U nog het meest actueel?  
Kies uit de thema’s hierbij: 
 
 

1) Solidair zijn is samen in kwetsbaarheid gaan staan 
 

Niet iedereen heeft de kans om van structurele solidariteit te genieten. Bijvoorbeeld: wij 
beschikken over het privilege om naast de verplichte aansluiting bij de mutualiteit ook een 
extra hospitalisatieverzekering te kunnen hebben, een privilege waar anderen niet bij 
kunnen. Solidariteit is zich mee verantwoordelijk voelen voor hen: Wie zorgt voor hen? Op 
wat kunnen zij beroep doen? 
 

 
 

 
 



2) Bruggen bouwen, geen muren 
 

Onze sociale en christelijke geïnspireerde inzet is een schreeuw om bruggen te bouwen en 
muren af te breken: we kiezen voor gastvrijheid, voor ontmoeting, we willen ons het lijden 
van armen en rechtelozen aantrekken. 
 

 
 

 



3) Betrokken en verantwoordelijk 
 
In onze hedendaagse cultuur is het belangrijk dat je mensen accepteert, dat je nabijheid en 
betrokkenheid cultiveert. 
 

 
 
  



 

4) Lotsverbondenheid 
 

Solidariteit wordt ook wel eens omschreven als ‘lotsverbondenheid’. Wie niet gelooft dat we 
het zijn omdat we allemaal broers en zussen van eenzelfde Vader (God) zijn, kan vandaag er 
niet meer omheen dat de globalisering ons laat zien dat ons lot met elkaar verbonden is.  
deze lotsverbondenheid bijzonder sterk: het stelt dat mijn welzijn verbonden is aan dat van 
jou; dat als het niet goed gaat met jou, het onmogelijk helemaal goed kan gaan met mij.  
 
 
 

 

 



5) Open en gastvrij 
 
 
Waardigheid van de mens: dat betekent ook openheid en gastvrijheid. We respecteren de 
onderlinge verschillen en we zetten ons in voor eenheid te midden van verscheidenheid. We 
erkennen de aanwezigheid van de ander en we verzetten ons tegen uitsluiting en de trend 
om mensen van elkaar te vervreemden.  
 
 
 
 

 
  



 

6) Universeel, voor iedereen, solidariteit een wereldwijde dimensie geven 
 

Christen zijn betekent ook dat we de solidariteit niet beperken tot ons eigen gezin, eigen 
vereniging, eigen volk of taalgebied of land. We worden uitgedaagd de solidariteit af te 
meten aan hoe het algemeen belang gediend wordt. 

 

 

  



7) Wederkerig 
 

 
Bekijken we solidariteit niet al te vaak vanuit een liberale blik: wat ik voor de ander doe, doe 
ik voor mezelf. Wanneer je echter niet alleen de ‘gever’ maar ook de ‘ontvanger of vrager’ 
als solidair figuur aanwijst dan krijgt solidariteit een wederzijds gelaat. Solidariteit is de 
deugd die zich voor het algemeen welzijn, voor iedere persoon, maar ook de gemeenschap 
in haar geheel en dus de onderlinge relaties wil inzetten. 
 
  



 

8) Onvoorwaardelijk 
 
Mensen hebben eerst recht op de goederen die ze nodig hebben om een volwaardig leven 
te leiden. Pas in tweede instantie worden ze gevraagd om bij te dragen. Hun eventuele 
bijdrage is dus geen voorwaarde om recht te hebben op deze solidariteit. Dus geen 
koppeling tussen een sociale woning en het spreken van de taal, tussen het actief zoeken 
naar werk en een uitkering ontvangen, … 
 
 

 
 


