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Paastijd (17 april tot 5 juni 2022) 
Geloofsgesprek over de weg van de Ethiopische eunuch 

 
Tochtboek pp. 56-61 

Wat? 

Je kan deze impuls gebruiken voor een uitwisseling in groep, maar je kan de inhoud ervan 

ook persoonlijk verwerken. 

Wanneer? 

Bij voorkeur tijdens een catechesemoment, aansluitend bij de zondagsliturgie. Eventueel 

ook op een weekdag kort ervoor of erna. 

Verloop en voorgestelde duur (totaal 60 min) 

- Samen starten (15 min) 

o Welkom (tochtboek, pp. 56-57) 

o Lied (tochtboek, p. 57) 

o Lectuur van het zondagsevangelie (tochtboek, p. 58) 

o Stille tijd om het verhaal persoonlijk te herlezen en te onderstrepen welke 

zinnen/woorden het meeste treffen. (tochtboek, p. 59, stappen 1 en 2) 

  

- In kleine groepen (ca. 10 pers/1begeleider) (40min) 

o Verdere verkenning van het verhaal. De begeleider kan daarvoor de duiding 

gebruiken in het tochtboek, pp. 59-60.  

o Iedereen leest de zinnen die hij of zij heeft onderstreept en licht kort toe wat er het 

meest blijft hangen. 

o Korte stilte en afsluitend gebed (tochtboek, p. 61) 

 

- Samenkomen voor de viering (5 min) 

o Om tijdig af te ronden kan iemand een signaal geven, bijv. de organist die 

preludeert op het lied dat bij het begin gezongen is.  

o Voorzie een korte pauze voor de viering.   
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Praktisch  

- Men kan zo mogelijk de afbeelding uit het tochtboek downloaden, uitprinten en centraal 

plaatsen, met een brandende kaars erbij, goed zichtbaar voor de hele groep.  

(Zie: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abtei_Seckau_Engelskapelle_Bekehrung_des_

%C3%84thiopiers.jpg 

- Liedkeuze en blaadje of Zingt Jubilate (indien een ander lied dan in het tochtboek). Iemand 

die voorzingt/begeleidt. 

- Ook een Bijbel ligt klaar met de tekst uit de Handelingen (op een statief) 

- De stoelen in de grote groep zijn wat geschikt in een halve cirkel. Nog belangrijker is dat er 

al stoelen klaarstaan voor de gespreksgroepen (met voldoende afstand tussen de 

groepen).  
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