
DE DRIE SLEUTELS OM JE
PAROCHIE TE ONTSLUITEN
Ga in je parochie van onderhoud naar missie

STUDIEGIDS



WELKOM!

Klaar? Laten we beginnen!

Hoe gebruik ik deze studiegids? Hoe zien de sessies eruit?

Deze studiegids zal jou en andere leiders in je
parochie helpen om biddend na te denken over
hoe je kunt beginnen of doorgaan om je parochie
tot leven te laten komen. 

Wij stellen voor dat de pastoor en de belangrijkste
leiders/kernvrijwilligers bij elkaar komen voor drie
sessies. Elke sessie zal zich richten op één van de
drie sleutels van parochievernieuwing.

De focus op deze sleutels heeft het missionaire
potentieel in parochies over de hele wereld
ontsloten - en jouw parochie kan de volgende zijn!

Elke sessie bestaat uit drie onderdelen:

Welkom en een schets van elke sleutel,
inclusief een korte video (15 min).

Persoonlijke reflectie en discussie in kleine
groepen (35 min).

Een tijd van persoonlijk gebed en groepsgebed
(10 min).

Divine Renovation organiseert regelmatig
evenementen voor priesters en andere leiders in de
parochie. Je kunt het gesprek gaande houden door
je bij ons aan te sluiten op divinerenovation.org.



De Kerk bestaat om te evangeliseren. Jouw parochie bestaat om te
evangeliseren. Het staat daar in de ‘grote opdracht.’ Maar doet je
parochie de dingen in de juiste volgorde? Dat wil zeggen, de volgorde
waarin de grote opdracht ze plaatst! Lees het nog eens. Jezus draagt
ons op: ten eerste, ga en maak leerlingen; ten tweede, doop; en ten
derde, leert.

De meeste katholieke parochies halen dit door elkaar. We zijn zo veel
meer geneigd om catechese te geven aan mensen die niet of
nauwelijks geloven. Of om mensen die niet overtuigd zijn van de
betekenis van de sacramenten, de sacramenten toch toe te dienen.

Hoe zou jouw parochie eruit zien als we deze dingen in de juiste
volgorde zouden zetten? Stel je voor dat de mensen in jouw
kerkbanken, in jouw parochie, Jezus in hun hart zouden toelaten. Stel
je voor dat ze echt van Hem houden.
 
Dan zul je merken dat er een verlangen ontstaat in je gemeenschap.
Een verlangen naar de genade die gevonden wordt in de
sacramenten. Een verlangen om meer te leren over Jezus. Dat is het
soort gemeenschap dat wij volgens Jezus mogen scheppen. Het
begint ermee dat wij leerlingen maken: mensen uitnodigen om Jezus
te ontmoeten, in plaats van alleen maar over Jezus te onderwijzen.

SESSIE 1: 
DE PRIORITEIT VAN EVANGELISATIE
Lees in je kleine groep(en) om de beurt de volgende
paragrafen hardop:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.”
— Matteüs 28:19-20

Om dit te doen moet je evangelisatie op de eerste plaats zetten in
jouw parochie. Door evangelisatie bereik je de onkerkelijken en de
ontkerkelijkten. Maar om goed te evangeliseren, moet je er prioriteit
aan geven. Dat kan betekenen dat je andere dingen op een laag pitje
moet zetten of er helemaal mee moet stoppen. Dat kan mogelijk
gaan om vele dingen. De grote opdracht heeft een prijs, maar het is
een prijs die het waard is om betaald te worden. We mogen ervaren
dat Jezus ons kan gebruiken om mensen tot Hem te trekken.  

Bekijk de video The Primacy of Evangelization op:
divinerenovation.org/keys

Het doel van evangelisatie is bekering. Paus Johannes Paulus II
bevestigt dit in Redemptoris Missio: "Het betekent door een persoonlijke
beslissing de heilbrengende heerschappij van Christus aanvaarden en
zijn leerlingen worden."

"Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En
daarover verheug ik mij." — Fil.1:18

Elke parochie moet de taak op zich nemen om "met behulp van
duidelijke en begrijpelijke vormen van communicatie de Heer Jezus
Christus voor te stellen aan de hand van het altijd nieuwe getuigenis van
het kerygma". (Uit De pastorale bekering van de parochiegemeenschap
ten dienste van de evangeliserende zending van de Kerk). 

“Het betekent door een persoonlijke beslissing de
heilbrengende heerschappij van Christus
aanvaarden en zijn leerlingen worden.” (RM 46)



"Het is triest wanneer een gemeenschap van gelovigen
haar verlangen verliest en genoegen neemt met
'onderhoud' in plaats van zich te laten opschrikken
door Jezus en door de explosieve en verontrustende
vreugde van het Evangelie." (Paus Franciscus, 6
januari 2022, homilie voor het hoogfeest van
Driekoningen) Welke activiteiten in je parochie kunnen
worden omschreven als ‘onderhoud’? Hoeveel van de
middelen van je parochie nemen die in beslag? Hoe
zouden we meer prioriteit kunnen geven aan missie?

SESSIE 1: VOORTZETTING VAN HET GESPREK
Vragen voor reflectie en gesprek:
Neem 5 minuten de tijd om in stilte na te denken over elk van de
onderstaande vragen. Schrijf je gedachten op. Neem daarna de tijd
om elke vraag als groep te bespreken.

Wat werpt op dit moment in je parochie de meeste
vruchten af op het gebied van evangelisatie? Wat is
de grootste mogelijkheid tot evangelisatie die je ziet?

Wat is één stap die jouw parochie zou kunnen
nemen om deze sleutel van de prioriteit van
evangelisatie te omarmen?

Herlees het citaat van paus Johannes Paulus II. Op
welke manieren nodigt jouw parochie mensen uit
om dit persoonlijke antwoord aan Jezus te geven?



SESSIE 1: GEBED
Een uitnodiging tot gebed
Je kunt bidden zoals je wilt. We stellen voor om niet gewoon af te
sluiten met een kort gebed, maar wat tijd te nemen voor stilte, korte
uitwisseling, en/of voorbeden met betrekking tot deze sleutel.
Hieronder staat een leidraad die je kunt gebruiken of aanpassen.

Begin met het kruisteken.

Bid samen, als een groep:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van
uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en
alles zal worden herschapen. En Gij zult
het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Nu kan de groep een moment stilte nemen, nadenkend over alles
wat vandaag besproken is. Vraag de heilige Geest om iets wat
besproken is te benadrukken, terwijl je ook openstaat voor iets
nieuws dat God zou willen zeggen.

Houd 2-3 minuten van stil gebed en bezinning.

Ieder kan kort delen wat de Heer in zijn of haar hart legt.

Sluit de tijd van gebed af met een Onze Vader.



We kunnen parochievernieuwing niet alleen doen. Niemand heeft alle
gaven en sterkten die nodig zijn om in zijn of haar eentje een
parochie te leiden, laat staan te veranderen. Er bestaat niet zoiets
als een compleet persoon, maar je kunt wel een uitgebalanceerd
team hebben. 

Als een pastoor vernieuwing leidt in de parochie, kan hij
samenwerken met mannen en vrouwen, leken en gewijden, om Gods
Koninkrijk hier op aarde tot stand te brengen.

De seculiere wereld heeft ontdekt dat leiderschap een wetenschap
is. Het is een miljardenindustrie, met boeken, tests, coaches en
trainingsprogramma's die allemaal zijn ontworpen om leiders zoals
jij te helpen zo goed mogelijk leiding te geven. Als het al belangrijk is
voor een bedrijf dat widgets of sneakers verkoopt om zo goed
mogelijk leiding te geven, hoeveel belangrijker is het dan niet voor
priesters en parochieleiders die mensen naar God leiden en zich
bezighouden met vragen van het eeuwige?

God heeft je een leider gemaakt. Nu moet je je leiderschap omarmen,
met de kracht van de heilige Geest (waar we later naar zullen kijken).

SESSIE 2:
HET BESTE VAN LEIDERSCHAP
Lees in je kleine groep(en) om de beurt de volgende
paragrafen hardop:

"Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij apostelen, anderen
profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de
heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het
lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in
het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de
gehele omvang van de volheid van de Christus.” 
— Efeziërs 4:11-13

"Sommigen maakte Hij apostelen, anderen
profeten, anderen evangelisten, weer
anderen herders en leraars, om de heiligen
toe te rusten voor het werk der bediening.”

Bekijk de video over Het Beste van Leiderschap op:
divinerenovation.org/keys



Denk na over de slechtste ervaring die je met een team
hebt gehad. Wat maakte die ervaring zo negatief?

SESSIE 2: VOORTZETTING DISCUSSIE
Vragen voor reflectie en discussie:
Neem 5 minuten de tijd om in stilte na te denken over elk van de
onderstaande vragen. Schrijf je gedachten op. Neem daarna de tijd
om elke vraag als groep te bespreken.

Denk aan het beste team waarin je ooit hebt gezeten.
Wat waren de positieve eigenschappen van dat team?

Hoe zouden jouw sterke kanten gebruikt kunnen
worden bij de vernieuwing van je parochie?

Herlees het vers uit Efeziërs 4 en denk na over je
eigen gaven en sterke punten. Welke woorden
komen het meest overeen met jouw gaven? Welke
vind je het meest ontmoedigend of moeilijk?



SESSIE 2: GEBED
Een uitnodiging tot gebed
Je kunt bidden zoals je wilt. Wij stellen voor om niet alleen met een kort
gebed af te sluiten, maar ook een tijd van stilte in te lassen, kort met
elkaar te delen, en/of voorbeden te bidden specifiek rond deze sleutel.
Hieronder staat een leidraad die je kunt gebruiken of aanpassen.

Begin met het kruisteken.

Bid samen, als een groep:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van
uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en
alles zal worden herschapen. En Gij zult
het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Nu kan de groep een moment stil zijn, nadenkend over alles wat
vandaag besproken is. Vraag de heilige Geest om iets wat
besproken is te benadrukken, terwijl je ook openstaat voor iets
nieuws dat God zou willen zeggen.

Houd 2-3 minuten van stil gebed en bezinning.

Ieder kan kort delen wat de Heer in zijn of haar hart legt.

Sluit de tijd van gebed af met een Onze Vader.



Dit is het werk van God. Het is niet door je eigen kracht dat
jouw parochie zal veranderen. Het kan niet zonder Hem.

Net als de eerste discipelen kun je niet in je eentje op weg gaan
als de held van het verhaal. Eerst moet je bidden. Dan wacht je
tot je bekleed wordt met kracht uit de hemel. Het is de kracht
van de heilige Geest die jouw werk vruchtbaar maakt. Roep de
heilige Geest aan en verwacht dat Hij komt, want de Vader
heeft Hem aan ons beloofd. Geef je werk aan Hem over, je
leiderschap, je parochie, en geef je helemaal over aan Hem.

Gebed is de motor van onze missie. Al het werk dat je doet om
je parochie te transformeren moet doordrenkt zijn van gebed.

SESSIE 3:
DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST
Lees in je kleine groep(en) om de beurt de volgende
paragrafen hardop:

" Laat u bezielen door de Geest. Spreekt elkander toe in psalmen
en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt
voor de Heer van ganser harte.  Zegt altijd voor alles dank aan
God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus."
— Efeziërs 5:18-20

"Laat u bezielen door de Geest."

Bekijk de video over De kracht van de heilige Geest op:
divinerenovation.org/keys



Denk aan een tijd dat jij vervuld werd met de heilige Geest
— hoe was dat? Wat voor verschil maakte het in je leven?
Als je je niet met die ervaring kunt identificeren, wat is
dan je beeld van zo’n ervaring?

SESSIE 3: VERVOLG DISCUSSIE
Vragen voor reflectie en discussie:
Neem 5 minuten de tijd om in stilte na te denken over elk van de
onderstaande vragen. Schrijf je gedachten op. Neem daarna de tijd
om elke vraag als groep te bespreken.

Hoe zou het eruit zien als de heilige Geest in kracht
kwam en mensen in je parochie veranderde? Beschrijf
welke verandering er volgens jou te zien zou zijn. Hoe
zou het eruit zien als al jouw parochianen radicaal
afhankelijk zouden zijn van de heilige Geest?

Herlees het vers uit Efeziërs 5. Verschillende
wetenschappers in de Griekse taal en
bijbelcommentatoren wijzen erop dat in dit vers de
Griekse gebiedende wijs wordt gebruikt. Het heeft de
connotatie van een voortdurende aanvulling, een
voortdurende staat van vervuld zijn. Hoe zou onze
parochie voortdurend vervuld kunnen worden van de
heilige Geest?



SESSIE 3: GEBED
Een uitnodiging tot gebed
Voor deze laatste sessie stellen wij voor om aan het begin van het
gebed extra tijd te nemen om de heilige Geest te verwelkomen.

Begin met het kruisteken.

Bid samen, als een groep:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van
uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en
alles zal worden herschapen. En Gij zult
het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Misschien wil je de heilige Geest een paar keer verwelkomen door
te bidden "Kom heilige Geest". 

Laten we een moment stil zijn en nadenken over alles wat we
vandaag besproken hebben. Laten we de heilige Geest vragen om
iets wat we besproken hebben te benadrukken, terwijl we ook
openstaan voor iets nieuws dat God ons wil zeggen.

Houd 2-3 minuten van stil gebed en bezinning.

Ieder kan kort delen wat de Heer in zijn of haar hart legt.

Sluit de tijd van gebed af met een Onze Vader.



divinerenovation.org/connect

HEBBEN WE AL GEZEGD DAT WE
GRATIS ZIJN?

Divine Renovation is niet "het zoveelste programma" - wij
willen dienstbaar zijn. Jij bent de expert van jouw parochie, en
wij kunnen jou helpen deze te ontsluiten op een manier die
tegemoet komt aan de behoeften van jouw gemeenschap en
samenleving. We hebben parochies over de hele wereld die de
3 sleutels omarmen en vernieuwing zien.

Is jouw parochie klaar om één van hen te zijn?

Ons werk wordt volledig gefinancierd door onze geweldige
donateurs. God heeft Divine Renovation geroepen om
leiders zoals jij te helpen, ongeacht waar je parochie zich
bevindt op de reis van onderhoud naar missie. We zouden
graag de kans krijgen om naast je te staan tijdens je reis.
Het enige wat je hoeft te doen is vragen.

DANK VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE
STUDIEGIDS! WIE WIJ ZIJN

Voor de Nederlandse vertaling is gebruikt gemaakt van:
Bijbelteksten: rkbijbel.nl • Teksten uit de kerkelijke documenten:
rkdocumenten.nl


