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 Ten geleide

I n 2006 publiceerden de Belgische bisschoppen Volwassen 
worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk1. Dit 
schrijven vroeg veel aandacht voor initiatie: groeien in ge-

loof, en ingroeien in het leven van de kerkgemeenschap. Initiatie 
is een sleutelwoord in de catechese. Maar ook de drie sacramen-
ten waardoor je christen wordt, vormen samen de ene, christelijke 
initiatie. In het doopsel vangt het nieuwe leven in Christus aan. 
Het vormsel bevestigt en versterkt dit. De eucharistie voltooit de 
christelijke initiatie en voedt ons telkens weer.

Met onderstaande tekst zetten wij daarom een logische volgende 
stap. Wij willen uitnodigen tot bezinning en zoeken naar ver-
nieuwing in de pastoraal van ‘de sacramenten van de christelijke 
initiatie bij kinderen en jongeren vandaag’. Deze tekst bevat nog 
geen nieuwe beleidslijnen. Die kunnen er later eventueel komen. 
Deze tekst bieden we ter oriëntatie aan voor alle bisdommen in 
ons land. Immers, al zijn er reële cultuurverschillen tussen de 
taalgemeenschappen en tussen stedelijke en landelijke gebieden, 
toch blijken de centrale vragen erg gelijklopend. We willen daar-
om allen samen over hetzelfde nadenken: hoe kunnen we in de 
sacramentenpastoraal kinderen, jongeren en hun ouders beter 
initiëren in het christelijk geloof?

Deze tekst kwam tot stand in een werkgroep die bestond uit de 
vier bisschoppen die binnen de Bisschoppenconferentie referent 
zijn voor liturgie en catechese, en vier medewerkers die de Inter-
diocesane Commissies voor Liturgie en Catechese vertegenwoor-
digden: prof. Henri Derroitte (CIC), E.H. Patrick Willocq (CIPL), 
E.H. Joris Polfliet (ICLZ) en dhr. Stijn Van den Bossche (ICC).

1  Verklaringen van de bisschoppen van België, Nieuwe reeks, nr. 33.
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Uw reacties zijn heel welkom, en nemen wij graag mee voor het 
vervolg. U kunt ze bezorgen aan de diocesane verantwoordelij-
ken voor de catechese. Hun contactgegevens vindt u achteraan 
in deze tekst. 

We danken van harte allen die met ons meedenken over de chris-
telijke initiatie en de sacramentenpastoraal en die zo meewerken 
aan de vernieuwing van de hele kerkgemeenschap.

+ Guy Harpigny en + Patrick Hoogmartens 
(bisschoppen-referent voor de catechese)

+ Jozef De Kesel en + Jean-Luc Hudsyn 
(bisschoppen-referent voor de liturgie)
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Prediking door Johannes de Doper
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1 In de dynamiek van Groeien in geloof

In 2006 publiceerden de Belgische bisschoppen Vol-
wassen worden in geloof. Catechese in het leven van 
de Kerk. In 2007 volgde de aansluitende handreiking 
Groeien in geloof. Beide verklaringen stelden de vraag 

hoe onze Kerk vandaag kan beantwoorden aan haar roeping om 
in de huidige wereld te getuigen van Gods liefde voor de mensen. 
Hoe kunnen wij zelf groeien in geloof? Welke wegen kunnen we 
bewandelen om anderen met het christelijk geloof in contact te 
brengen? Hoe kunnen mensen via de verkondiging, de liturgie 
en de dienstbare inzet van de Kerk geraakt worden door de diepe 
rijkdom van het Evangelie? Hoe kan de catechetische pastoraal in 
onze geloofsgemeenschappen vernieuwd en verdiept worden en 
mensen binnen leiden in de levensgemeenschap met Christus?
 
Het uitgangspunt bij deze vragen was de erkenning dat het in 
onze cultuur, die snelle en grondige verschuivingen meemaakt, 
niet langer vanzelfsprekend is om christen te worden, te zijn en 
te blijven. Na zovele eeuwen van christenheid, waarin het chris-
tendom een vanzelfsprekende en overkoepelende rol speelde in 
de cultuur, ontdekken we opnieuw heel sterk dat mensen niet als 
christen geboren worden. Dat ervaren we vandaag in de eerste 
plaats in onze persoonlijke omgang met het christelijk geloof, in 
ons eigen zoeken en vragen. Daarnaast moeten we binnen deze 
nieuwe, veranderde context ook opnieuw leren wat het betekent 
om het Evangelie te verkondigen en mensen in te wijden in het 
christelijk geloof. In onze contacten met mensen mogen wij het 
geloof niet meer veronderstellen als gekend en vertrouwd. We 
moeten leren om het in zijn kern voor te stellen en er de kracht 
en rijkdom van te laten zien. 

Daarom wezen de verklaringen van de Belgische bisschoppen op 
het belang van een voortdurende initiatie: elke christen heeft er 
nood aan om zijn of haar geloof steeds opnieuw te laten voeden, 
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omdat het ook telkens opnieuw wordt bevraagd en beproefd. 
Er werd ook gesproken over de nood aan heroriëntering van de 
catechetische praktijk en over de uitdaging als kerkgemeenschap 
initiatieven te ontwikkelen voor eerste verkondiging. 

Dat wij vandaag als individuele christenen en als kerkgemeen-
schap een sterker missionair bewustzijn nodig hebben, is een 
inzicht dat niet alleen bij ons leeft. Ook in de ons omringende 
landen, en eigenlijk in de hele wereldkerk, is de voorbije jaren het 
besef gegroeid dat de geloofsoverdracht op grote moeilijkheden 
stuit en bijzondere aandacht vraagt. De oprichting van een pau-
selijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie en 
de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie in 2012 zijn 
er sprekende signalen van. 

De ideeën en vragen die in de verklaringen van 2006 en 2007 
werden aangereikt, hebben de voorbije jaren op vele plaatsen 
reeds een denkproces en dialoog op gang gebracht in verband 
met de heroriëntering en vernieuwing van de catechese. Op 
een aantal plaatsen is men er ook reeds toe gekomen om nieu-
we wegen uit te proberen. We mogen blij en dankbaar zijn om 
alle initiatieven die ondertussen werden opgezet in verband met 
catechese op zondag, gemeenschapscatechese, initiatieven van 
eerste verkondiging en geloofsverdieping, de uitbouw van een ca-
techumenaatswerking. We hopen dat allen die er aan meewerken 
worden gesterkt in hun persoonlijk geloof en in het bewustzijn 
dat zij allen mee verantwoordelijkheid dragen voor de verkon-
diging van het Evangelie.

Ter bespreking

1. In 2006 verscheen Volwassen worden in geloof – Catechese 
in het leven van de Kerk. Hoe is de pastorale situatie ter 
plaatse sindsdien geëvolueerd? Welke stappen hebben we 
reeds gezet naar meer missionair Kerk worden, vooral 
met betrekking tot de initiatie(-sacramenten)?
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2. Heeft de gemeenschap reeds aanvaard dat we niet langer 
als christen geboren worden, maar het kunnen worden? 
Waar wel, waar niet? En waaruit blijkt dat? 

3. Voor wie de tijd heeft: herlees eens de tekst uit 2006. Je 
zal merken dat hij weinig aan actualiteit heeft ingeboet. 
Je kan de tekst downloaden via www.kerknet.be, of door 
de titel te googelen.

2. Vragen in verband met de pastoraal  
van de initiatiesacramenten

Het groeiende bewustzijn dat christen worden onmogelijk is zon-
der een proces van initiatie, roept echter ook nieuwe vragen op, 
met name in verband met de pastoraal van de initiatiesacramen-
ten: doopsel, vormsel en (eerste) eucharistie. 

Deze drie sacramenten zijn bedoeld om de initiatie in het chris-
telijk geloof te structureren en te begeleiden. Volgens de Catechis-
mus van de Katholieke Kerk wordt door de initiatiesacramenten 
“de grondslag van heel het christelijk leven gelegd” (nr. 1212). In 
en door de viering van doop, vormsel en eucharistie wordt de 
Kerk opgebouwd, als lichaam van Christus, tempel van de Geest 
en volk van God. De doop is daarbij het fundament, het vormsel 
bewerkt groei en verdieping van wat er in de doop geschonken 
werd, en in de eucharistie wordt de verbondenheid van de ge-
doopte met de Vader, de Zoon en de Geest telkens weer gevoed 
en hernieuwd. 

We moeten vandaag echter erkennen dat deze sacramenten van 
de christelijke initiatie in vele gevallen niet realiseren wat ze 
eigenlijk vanuit hun betekenis beogen: mensen initiëren in de 
ontmoeting met de levende Heer, Jezus Christus, en in het leven 
van de Kerk, die het Lichaam van Christus is. De viering van de 
initiatiesacramenten zou mensen moeten helpen om te groeien 
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in authentiek christelijk geloof, om meer thuis te komen in de 
familie van de christenen en om zichzelf mee verantwoordelijk 
te weten voor de opbouw van de Kerk en van de wereld. Maar 
de viering van doop, vormsel en eerste communie lijken – hoe 
mooi ook – vaak beleefd te worden als geïsoleerde momenten 
met weinig impact op het concrete leven, en niet als stappen op 
de persoonlijke geloofsweg. 

Dat de vertrouwde pastoraal van de initiatiesacramenten niet 
meer aansluit bij onze tijd heeft verschillende oorzaken. Er spelen 
factoren mee die te maken hebben met de manier waarop onze 
huidige cultuur godsdienst benadert en beleeft. Voor vele tijdge-
noten is de godsdienstbeleving geen prioriteit en ook geen geïn-
tegreerd element van het dagdagelijkse leven. Als het opduikt, is 
dat vooral bij bijzondere momenten in het leven waarop mensen 
meer ontvankelijk zijn voor het besef dat de werkelijkheid groter 
is dan wat ze kunnen zien en tasten: de geboorte van een kind, 
de dood van een geliefde, de beslissing om te huwen. Bij zulke 
belangrijke scharniermomenten voelen velen wel de behoefte om 
dit moment te ritualiseren en religieus te duiden. In de moderne 
maatschappij wordt de Kerk dan gemakkelijk beschouwd als een 
instantie die, weliswaar vertrekkend vanuit haar eigen traditie, 
een antwoord kan (en moet) bieden op deze religieuze nood. 
Althans voor de mensen die daar zelf voor kiezen, want het gaat 
in de eerste plaats om een privé-gebeuren. Ondertussen zijn er 
ook andere instanties verschenen op de ‘religieuze markt’, met 
een eigen ritueel aanbod, dat inspeelt op de groeiende vraag naar 
heel persoonlijk gekleurde rituelen en vieringen.  

Het is belangrijk dat wij vandaag bewuster leren erkennen dat 
deze moderne benadering van religie op gespannen voet staat 
met de manier waarop de katholieke Kerk haar eigen roeping en 
de betekenis van ‘geloven’ ziet. De voorbije decennia is duidelijk 
geworden dat de spontane moderne beleving van religie ook leidt 
tot inhoudelijke spanningen en frustraties op het terrein van de 
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sacramentenpastoraal. Vele mensen die een beroep blijven doen 
op de Kerk voor de viering van doop, vormsel of eerste communie, 
zijn veelal wel religieus gemotiveerd. Maar in pastorale contacten 
blijkt toch vaak uit hun reacties dat ze met hun vraag niet altijd 
hetzelfde bedoelen als wat de Kerk met haar sacramenten bedoelt. 
Ze beschouwen het doopsel, de eerste communie en het vormsel 
eerder als overgangsriten dan als werkelijke initiatiesacramenten.

De kinderdoop 

Bij de kinderdoop bijvoorbeeld zal men spontaan het accent 
leggen op de dankbare verwondering om het nieuwe leven dat 
geboren is. Op zich is het natuurlijk begrijpelijk dat dit motief 
aandacht krijgt: de geboorte van een kind is voor ouders een 
ingrijpende ervaring. En dit diepmenselijke gebeuren kan in het 
sacrament van de doop opgenomen en bezegeld worden. Maar 
het wordt problematisch als de meer wezenlijke betekenisele-
menten van de christelijke doop uit het gezichtsveld verdwijnen. 
In de overtuiging van de Kerk wordt de dopeling broer of zus 
van Christus, en daarom wordt hij of zij ook opgenomen in zijn 
wereldwijde familie; wie gedoopt wordt, krijgt – door de gave 
van de heilige Geest - deel aan de overwinning van Christus op 
duisternis, zonde en dood. Het doopsel is het startpunt van een 
levensweg waarin de gedoopte geroepen is om de relatie met God 
– Vader, Zoon en Geest – te verdiepen en telkens te vernieuwen. 
Wanneer deze motieven niet meer ter sprake worden gebracht in 
de voorbereidende verkondiging en niet op een coherente wijze 
tot uitdrukking komen in de doopviering, dreigt de doop uit-
gehold te worden tot een ritueel dat vooral de levenservaringen 
naar aanleiding van een geboorte duidt en bevestigt. Doen wij in 
dit geval nog recht aan de betekenis van het sacrament, als een 
teken waarin Christus’ reddende genade werkzaam aanwezig is? 
En krijgen de mensen zo wat ze eigenlijk ten diepste verlangen?
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Velen wensen ook van de doopviering een intiem familiaal ge-
beuren te maken en vinden het helemaal niet noodzakelijk om de 
bredere kerkgemeenschap er bij te betrekken. Maar zo wordt de 
doop onttrokken aan de context waarin hij eigenlijk thuishoort, 
en verliest hij veel van zijn initiërende kracht. 

Verder rijst de vraag of ouders zich er voldoende van bewust zijn 
dat de doop van hun kind ook het engagement veronderstelt om 
hun kinderen een gelovige opvoeding te geven.  

De eerste communie 

Gelijkaardige vaststellingen kunnen we maken in verband met de 
viering van de eerste communie en het vormsel. Ook deze mo-
menten lijken bij vele mensen niet in de eerste plaats begrepen 
en beleefd te worden als etappes in één doorlopend proces van 
initiatie in het christelijk geloof en in de kerkgemeenschap. Veel 
beslissender in de interpretatie en beleving van eerste communie 
en vormsel is de traditionele situering ervan op belangrijke so-
ciale overgangsmomenten: van kleuterschool naar lagere school 
en van lagere naar middelbare school.

Onze bestaande praktijk van de eerste communie van kinderen 
rond de leeftijd van 7 jaar gaat terug op de beslissing van paus 
Pius X in 1910 om de eerste volledige deelname van kinderen 
aan de eucharistie mogelijks te vervroegen. De redenering van 
de paus was vrij eenvoudig en ging uit van een pastorale zorg: 
kinderen die reeds vertrouwd zijn geraakt met de viering van 
de eucharistie, dankzij een regelmatige praktijk in het gezin en 
dankzij een eerste inwijding in het christelijk geloof, thuis en 
op school, mag men niet langer uitsluiten van de communie. 
Wanneer zij in staat zijn om het onderscheid te maken tussen het 
geconsacreerde brood en gewoon brood moet de Kerk tegemoet 
komen aan hun verlangen naar de ontmoeting met Jezus in de 
communie. In deze logica is de viering van de eerste communie 
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dus helemaal geen eenmalig gebeuren: ze is de afronding van een 
eerste fase in het proces van inwijding in het christelijk geloof, 
weliswaar op maat van de kinderen, die tegelijkertijd vooruitwijst 
naar het vervolg van de initiatie.
 
Het is duidelijk dat de kerkelijke en culturele context sinds 1910 
grondig is gewijzigd. Vele ouders die vandaag de eerste com-
munie aanvragen voor hun kind, voelen zich zelf onzeker op 
het vlak van geloof en geloofsopvoeding. In de voorbereidende 
contacten met hen blijkt dat ook zij eigenlijk nood hebben aan 
catechese over de betekenis van de eucharistie en aan initiatie 
in het leven van de kerkgemeenschap. Zelfs met concrete hulp 
vanuit de school en de parochie komen velen er moeilijk toe om 
met hun kinderen thuis het geloof ter sprake te brengen of er 
uitdrukking aan te geven in hun gewone leven. Dat is, gezien het 
culturele klimaat, niet onbegrijpelijk.
 
Tegelijkertijd ervaren pastorale verantwoordelijken dat de eerste 
communie, net als de doop, door een aantal ouders in eerste 
instantie beschouwd wordt als een overgangsritueel dat de over-
gang markeert van de kleutertijd naar de kindertijd. De ouders 
vinden het belangrijk dat op de dag van de eerste communie 
de kinderen centraal staan: het is immers ‘hun’ dag. Ze zijn – 
begrijpelijk – ontroerd wanneer de kinderen in de viering een 
tekst mogen voorlezen of een lied zingen, waarin ze aan iedereen 
laten zien wat ze al kunnen. Ze hebben er geen moeite mee dat 
de viering helemaal afgestemd is op de kinderen, ook al worden 
zij vooral in de rol van toeschouwers gelaten. Het lijkt hen ook 
logischer en gemakkelijker wanneer deze viering voorbereid en 
gevierd wordt in de context van de school, met de leerkrachten 
die ook instaan voor de godsdienstles. En als de viering in de 
parochiekerk plaats vindt, dan toch liefst in een aparte viering, 
die speciaal gericht is op de kinderen.
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Zonder afbreuk te willen doen aan alle inspanningen om de vie-
ring van de eerste communie kindvriendelijk te maken, rijst hier 
toch de vraag: dreigt in deze logica de eerste communie haar be-
tekenis niet te verliezen? Kan ze in deze situatie nog functioneren 
als een initiatiesacrament? Gaat het er nog om dat we kinderen 
helpen om meer vertrouwd te raken met de eucharistie, met Je-
zus Christus en met de concrete kerkgemeenschap?
 
Het lijkt vandaag noodzakelijk om de viering van de eerste com-
munie opnieuw te verankeren in de voedingsbodem waarin ze 
thuis hoort: de christenen die op zondag samen komen om de 
eucharistie te vieren en zo, dank zij de communie, opgebouwd 
worden tot het Lichaam van Christus. Tegelijkertijd is er een tra-
ject nodig, voor ouders en kinderen, waarin zij in contact kunnen 
komen met een eucharistievierende gemeenschap en catechese 
ontvangen over de betekenis van de eucharistie. 

Het vormsel 

De voorbije decennia zijn er grote inspanningen geleverd voor de 
vormselcatechese. Met de afstand van de tijd moeten we toegeven 
dat de catechese in onze streken te exclusief op de voorbereiding 
van het vormsel was gericht. Hoewel theologisch gezien doop en 
eucharistie eigenlijk het meeste gewicht hebben, gingen de meeste 
aandacht en energie uit naar de pastoraal rond het vormsel.

Ook de beeldvorming rond dit sacrament heeft te lijden gehad 
onder eenzijdige benaderingen. Zo is men over het vormsel 
gaan spreken als over het sacrament van de heilige Geest. Daarbij 
dreigde men te vergeten dat de heilige Geest in alle sacramenten 
geschonken wordt. Men is het vormsel ook te eenzijdig gaan ver-
staan als hét sacrament van de christelijke volwassenheid, zodat 
men het spontaan is gaan aanvoelen als eindpunt en afsluiting 
van de christelijke opvoeding van kinderen. Daarbij ging het be-
sef verloren dat niet het vormsel, maar de eucharistie de voltooi-
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ing is van de christelijke initiatie. De viering van het vormsel bij 
de overgang van de lagere naar de middelbare school heeft deze 
tendens wellicht nog versterkt. Veel nadruk kwam te liggen op 
het geloofsengagement en op de persoonlijke bevestiging van het 
kinderdoopsel. Dat het vormsel, net als alle andere sacramenten, 
allereerst een gave van God is, kreeg te weinig aandacht. Door 
de omkering van de oorspronkelijke volgorde van de initiatie-
sacramenten (doop, vormsel, eucharistie) werd ook de band van 
het vormsel met doop en eucharistie, en de eenheid tussen deze 
drie initiatiesacramenten, uit het oog verloren.

Het is op het terrein van de vormselpastoraal dat er de voorbije 
decennia wellicht het meest is gezocht naar nieuwe wegen. In 
verschillende Belgische bisdommen heeft men de leeftijd van het 
vormsel verlaat en geplaatst tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar. 
In het zuiden van het land behield men daarbij rond de leeftijd 
van 11-12 jaar de viering van de Geloofsbelijdenis (Profession de 
foi). Een van de doelstellingen van deze reorganisatie was dat 
de opgroeiende jongeren zelf bewuster zouden kiezen voor het 
vormsel en dat een langer catechesetraject er in zou slagen om 
de vormelingen sterker te initiëren in het geloof en in de kerk-
gemeenschap. Vandaag moeten we vaststellen dat de verlating 
van de vormselleeftijd de fundamentele moeilijkheden van de 
christelijke initiatie niet wegneemt. Op welke leeftijd het vorm-
sel ook wordt gevierd, er zijn andere initiatieven nodig dan de 
voorbereiding op dit sacrament om jongeren te laten ingroeien 
in de gelovige gemeenschap. 

Impasse of oproep tot vernieuwing?

In onze pastoraal rond de doop, het vormsel en de eerste com-
munie botsen we telkens op dezelfde fundamentele moeilijkheid. 
Het blijkt niet vanzelfsprekend dat de sacramenten, die bedoeld 
zijn om mensen op de weg te zetten van het geloof en hen in het 
christelijk geloof te doen groeien, deze initiërende functie ook 
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werkelijk vervullen. De moeilijkheden mogen ons echter niet 
verlammen. Ze moeten ons wel aanzetten tot onderscheiding: 
wat is er in de huidige situatie nodig opdat onze sacramenten 
hun eigen betekenis niet verliezen? Ze mogen immers niet wor-
den tot vrijblijvende en geïsoleerde momenten van religieu-
ze duiding: vanuit hun verworteling in de Bijbelse boodschap 
bevatten ze altijd ook een oproep die richting en zin wil geven 
aan het dagelijkse handelen en de concrete levenskeuzes van de 
mensen die ze vieren. 

En wat is er nodig opdat wij als kerkgemeenschap niet te kort 
schieten in onze opdracht om het Evangelie te verkondigen? Als 
we niet in een impasse terecht willen komen waarbij de kerkge-
meenschap nog vooral instaat voor een ‘dienstverlening’ die de 
religieuze noden van de moderne mens beantwoordt, moeten we 
wegen zoeken om de sacramentenpastoraal beter te integreren 
in het geheel van onze verkondiging. De uitdaging bestaat er in 
om de pastoraal naar aanleiding van doop, vormsel en eerste 
communie meer te gaan beleven als een reële weg tot initiatie 
en eerste verkondiging, als één van de domeinen waarop zich de 
ontmoeting kan voltrekken tussen God en de mens. We hebben 
als Kerk nood aan een doordachte pedagogie van de initiatie. 

Ter bespreking

1. Het catechumenaat is het model van alle catechese. Pro-
beer je daarom eens in te leven in hoe een catechumeen 
van pakweg 30 jaar oud de drie initiatiesacramenten be-
leeft. Wat zouden ze voor haar of hem kunnen betekenen?

2. Ga opnieuw door de tekst van hfst 2, en probeer de inhou-
delijke elementen per sacrament in twee kolommen onder 
te brengen: overgangsmoment in het leven – christelijke 
initiatie. Welke elementen passen in beide kolommen?
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De doopvont rust op twaalf sterke ossen (vgl. 2 Kr 4,4)
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3 Hoe handelen in de huidige situatie? 

De pastoraal van de initiatiesacramenten zo organiseren 
dat wij mensen echt in contact brengen met Christus, 
met zijn Evangelie en zijn Kerk: het is niet vanzelfspre-
kend. Er zijn vruchtbare en minder vruchtbare manie-

ren om met de spanningen die we op het terrein meemaken, om 
te gaan. Het vraagt een aantal vaardigheden en grondhoudingen 
waarin we ons vandaag bewust moeten oefenen. Daarop willen we 
verder ingaan. 

Vooraf: wat is de opdracht van de Kerk? 

Het is belangrijk dat wij als Kerk open staan voor de spirituele en 
religieuze noden van onze tijdgenoten: we mogen ons niet afslui-
ten voor onze cultuur, we moeten inderdaad zoeken hoe wij een 
antwoord kunnen bieden aan het eerlijke zoeken en verlangen 
van mensen naar verdieping, spiritualiteit en religieuze beleving. 
Tegelijkertijd is het essentieel dat wij als christenen niet vergeten 
hoe de Schrift spreekt over de opdracht van de Kerk. De Bijbelse 
traditie geeft daarop een origineel en verrassend antwoord, dat 
een andere logica weerspiegelt dan die van vraag en aanbod: de 
logica namelijk van roeping en antwoord. De Kerk heeft de  fun-
damentele opdracht zelf naar Gods roepstem te luisteren en die 
Stem ook in de wereld te laten klinken. Het Evangelie verkondi-
gen betekent: op een waarachtige manier getuigen van Gods lief-
de voor de wereld. De Kerk moet dit doen voor mensen van alle 
leeftijden en in alle situaties. Dus ook voor ouders die een kindje 
hebben gekregen, en voor kinderen en jongeren die opgroeien. 
Gods liefde voor deze mensen kenbaar maken, hen uitnodigen 
om haar te aanvaarden, hen leren om er met hun eigen leven een 
antwoord op te geven: dat is ook in de pastoraal van de initiatie-
sacramenten de fundamentele opdracht. 
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Wij mogen ons als Kerk dus niet beperken tot het ingaan op de 
vraag van mensen naar sacramentele vieringen. Vertrekpunt van 
de sacramentenpastoraal moet zijn: het besef dat wij als Kerk een 
boodschap van waarheid meedragen over de grote vragen van het 
menselijk bestaan. De uitdaging is: hoe op een geloofwaardige 
manier aan de mensen tonen dat het Evangelie voert tot echte 
menselijkheid, tot hun geluk en vrede? In dit verband mogen wij 
de woorden van Paulus niet vergeten: “Want Christus heeft mij 
niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkon-
digen, en dat niet met geleerde woorden.” (1 Kor 1,17). En ook: 
“Wee mij, als ik het evangelie niet verkondigde!” (1 Kor 9,16).

Niet altijd aanpassen

Niet enkel ingaan op de vragen van mensen naar een viering, 
dat veronderstelt ook: de inhoud van de boodschap die wij ver-
kondigen niet altijd zo willen aanpassen dat ze naadloos aansluit 
bij hun spontane verwachtingen. Het is natuurlijk al te waar dat 
de christelijke geloofstraditie in onze huidige cultuur voor velen 
vreemd klinkt en niet onmiddellijk toegankelijk en verstaanbaar 
is. Blijft het Evangelie trouwens niet weerbarstig, ook voor men-
sen die al lang de weg van het geloof gaan? Het is niet goed die 
vreemdheid en weerbarstigheid zoveel mogelijk weg te werken 
en te neutraliseren. Het heeft weinig zin het geloof of de inhoud 
van de sacramenten zo te proberen verwoorden dat het voor de 
meeste mensen min of meer aanvaardbaar wordt. Dan dreigt het 
zout zijn kracht te verliezen … (cf. Lc 14,34-35). 

Op dit vlak kunnen de weliswaar prille ervaringen met de vol-
wassen geloofsleerlingen in het catechumenaat ons een richting 
aanwijzen: daar aanvaarden we iets gemakkelijker dat er bekering 
nodig is van de vraag naar het doopsel tot het verlangen om 
christen te worden. Een dergelijke oproep tot bekering zou ook 
moeten klinken in de voorbereiding van ouders op de doop, de 
eerste communie of het vormsel van hun kind. 



19

Een strenge aanpak?

Tegenover de strategie van de aanpassing staat een andere weg 
die op langere termijn wellicht eveneens onvruchtbaar is: die van 
de strengere aanpak. Het verlangen om ‘orde op zaken te stellen’ 
en om voor elk sacrament duidelijke ‘minimumvoorwaarden’ aan 
te geven, vertrekt vaak vanuit een oprechte bezorgdheid: men 
wil de waarachtigheid van de sacramenten behoeden en men-
sen bewust maken dat geloof en geloofsopvoeding vandaag een 
persoonlijke keuze en een engagement vereisen. Wij mogen als 
Kerk inderdaad iets vragen van mensen en een beroep doen op 
hun verantwoordelijkheid en inzet. Maar het is toch heel belang-
rijk dat de verwachtingen en afspraken bij de voorbereiding op 
de sacramenten haalbaar zijn. Bovendien moeten we vermijden 
dat door ons spreken en handelen het beeld wordt bestendigd 
van een strenge, oordelende Kerk, met weinig oog of hart voor 
de huidige levensomstandigheden en voor de geloofsgroei van 
mensen. 

Gastvrijheid én vrijmoedigheid

Een minder comfortabele, maar naar ons oordeel meer vruchtbare 
weg, is deze waarop de pastoraal van de initiatiesacramenten zich 
oefent in het samenhouden van gastvrijheid en vrijmoedigheid. 
Het is een pastorale houding die met mensen wil vertrekken waar 
zij staan, maar hen toch wijst waartoe het Evangelie hen roept. 

Wanneer mensen een vraag stellen aan de Kerk, komt het erop 
aan oprecht en belangeloos hun vraag te beluisteren, zonder 
daaraan oordelen te koppelen. Zo’n gastvrije houding is niet 
vanzelfsprekend, we zijn daarin best realistisch: zowel individu-
ele gesprekken als bijeenkomsten in groep verlopen niet  altijd 
rimpelloos. Ouders die deelnemen aan een voorbereidende 
samenkomst kunnen zich onwennig voelen om iets te zeggen 
over hun geloof of over de motieven die hen ertoe brengen een 
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sacramentele viering te vragen. Het belangrijkste is dat er tijd 
genomen wordt om met hen te spreken. Zo geven wij hen een 
kans om stil te staan bij vragen waarvoor in het dagdagelijkse 
ritme soms de tijd ontbreekt, en hun getuigenis kan ook verrij-
kend zijn voor ons.

Luisteren is dus de eerste noodzakelijke basishouding in het 
contact met ouders, kinderen en jongeren. Luisteren is hoe dan 
ook een vaardigheid die actieve inzet veronderstelt. Het is een 
kunst om niet alleen te beluisteren wat er gezegd wordt, maar 
ook gevoelig te worden voor de eventuele onderliggende vra-
gen. Gelovig luisteren betekent bovendien dat men luistert vanuit 
de grondhouding: “Waar is Gods Geest al aan het werk?” De 
ontmoetingen met ouders en kinderen vormen voor pastorale 
verantwoordelijken en catechisten zelf een kans om het Evan-
gelie op een nieuwe manier te ontvangen. De moeilijkheid om 
de diepere levenservaringen ter sprake te brengen is niet alleen 
een probleem voor de mensen die komen aankloppen. Het is 
ook voor geen enkele gelovige evident om zijn of haar geloof in 
woorden uit te drukken.

Het voorgaande maakt duidelijk dat men zich in de voorberei-
ding op een viering nooit mag beperken tot een administratief 
contact, waar alleen praktische afspraken worden gemaakt. We 
moeten er alles aan doen opdat het leven en de diepere vragen 
en verlangens van mensen ter sprake kunnen komen.

Het is vervolgens ook nodig om die vragen en ervaringen te la-
ten beschijnen door het licht van het Evangelie. De tweede stap 
bestaat er dan ook in om in een geest van vrijmoedigheid  het 
christelijk geloof ter sprake te brengen, en om mensen uit te no-
digen zich open te stellen voor de stem van het Evangelie. Daarbij 
moeten we leren niet bang te zijn om als gelovigen te spreken, 
op een getuigende en persoonlijke manier. De uitdaging ligt voor 
ons om zelf op een eenvoudige manier aan anderen te vertellen 
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op welke manier het geloof in Jezus Christus ons leven verandert, 
hoe wij ons doopsel proberen te beleven en waarin dat nieuwe 
leven bestaat dat we ontvangen door Gods Geest. Hoe grondiger 
wij zelf vertrouwd geraken met de inhoud van ons geloof, des te 
bewuster zullen wij zelf leren leven vanuit ons doopsel en vorm-
sel. Hoe meer wij zelf de eucharistie gaan ervaren als een leven-
gevende ontmoeting met Christus de Heer, des te meer zullen 
wij in staat zijn om bruggen te slaan tussen onze geloofstraditie 
en onze cultuur. 

Initiatie in een catechetische gemeenschap

Mensen kennis laten maken met Christus, zijn Evangelie en zijn 
Kerk, vanuit de overtuiging dat dit vandaag ook voor hen de 
bron kan zijn van geluk, levenskracht en authentieke menselijk-
heid, dat is de bedoeling van heel onze pastoraal, ook van de 
pastoraal van de initiatiesacramenten. Het vereist in onze huidi-
ge context een sterker initiërende aanpak. Initiatie in het geloof 
veronderstelt echter meer dan een eenmalige ontmoeting, waarin 
geluisterd wordt naar het levensverhaal van mensen en naar het 
Evangelie. Men zal pas dieper kunnen gaan aanvoelen wat chris-
telijk geloven inhoudt, door deel te nemen aan het leven van de 
kerkgemeenschap, door andere christenen te leren kennen, door 
te beleven en te ervaren: want deelnemen aan het leven is altijd 
belangrijker dan het spreken erover. Daarom is het zo wezenlijk 
dat ontmoetingen waarbij kinderen en hun ouders zich voor-
bereiden op de doop, het vormsel of de eerste communie niet 
los van de geloofsgemeenschap georganiseerd worden. Anders 
dreigen we zelf een ‘onkerkelijk’ beeld van deze sacramenten te 
bevestigen en te bestendigen. Het is een goede ontwikkeling dat 
op verschillende plaatsen pogingen worden gedaan om de ca-
techetische voorbereiding van kinderen en hun ouders te doen 
aansluiten bij de samenkomsten van de geloofsgemeenschap op 
zondag. Het is heel belangrijk dat zij daarbij uitgenodigd worden 
om deel te nemen aan de gewone vieringen, aan de bestaande 



22

initiatieven van gemeenschapsvorming en diaconie. Zo kunnen 
ook mensen die weinig vertrouwd zijn met het concrete leven 
van de Kerk hopelijk iets gaan proeven van de levensstijl waartoe 
het Evangelie oproept. Het gastvrije onthaal op deze momenten 
is niet alleen een taak voor de voorganger of enkele catechis-
ten: het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van alle gedoopten. 
Op dit punt moeten alle christenen zich bevragen: “Hoe draag 
ik  ertoe bij dat ‘nieuwe’ mensen zich welkom kunnen voelen in 
onze gemeenschap?”

Ter bespreking

1. Probeer samen te concretiseren: wat betekent verkeerde 
aanpassing en verkeerde verstrenging in de pastoraal van 
doopsel, vormsel en eerste communie? Welke vergissingen 
dreigen we te maken in elk van beide richtingen?

2. Gastvrij en vrijmoedig met mensen op weg gaan, betekent 
vooral hen een eindje mee op weg laten gaan met de kerk-
gemeenschap. Hoe kunnen we dat ter plaatse aanbieden?
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De Vader, de Geest en de Zoon, met Johannes de Doper
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4. De betekenis van de initiatiesacramenten  
als ijkpunt voor de pastoraal 

In de zoektocht naar een meer initiërende en missi-
onaire pastoraal van de initiatiesacramenten moeten 
we ons laten leiden door de inhoud en betekenis van 
deze sacramenten zelf. Daarbij lijken ons twee kracht-
lijnen belangrijk.

De initiatiesacramenten: een eenheid

De drie initiatiesacramenten vormen inhoudelijk gezien een een-
heid, ook al worden in onze westerse Kerk in het geval van kin-
deren doop, vormsel en eerste communie in de tijd gespreid. De 
Catechismus van de Katholieke Kerk stelt: “De christelijke initiatie 
bestaat uit een geheel van drie sacramenten: het doopsel dat het 
begin is van het nieuwe leven; het vormsel dat er de bevestiging 
van is; en de eucharistie die de leerling voedt met het lichaam en 
bloed van Christus met het oog op zijn omvorming in Christus.” 
(nr. 1275). 

Het nieuwe leven waarover de Catechismus spreekt is het leven 
van Christus, de verrezen Heer die de dood heeft overwonnen. 
Wanneer mensen gedoopt worden, het vormsel en de eucharistie 
ontvangen, wordt een steeds diepere verbondenheid uitgedrukt 
met Jezus Christus: wij worden ondergedompeld in zijn dood 
en verrijzenis, Hij laat ons delen in de heilige Geest waarvan Hij 
zelf helemaal was doordrongen, en Hij schenkt ons zichzelf als 
voedsel, opdat ook wij – zoals Hij – de weg van de graankorrel 
leren gaan. Omdat wij broers en zusters van Christus worden, 
en omdat wij de gave van Gods Geest ontvangen, mogen ook wij 
ons – zoals Hij – de geliefde kinderen weten van God.

Deze fundamentele eenheid en onderlinge verbondenheid van 
de drie initiatiesacramenten moet ons aanzetten om in onze 
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pastoraal genoeg aandacht te geven aan de continuïteit tussen 
de verschillende stappen in het initiatieproces. De doop is het 
begin van de geloofsweg, en de gedoopte wordt van meet af aan 
geroepen om het aangegane levensverbond met Christus en met 
zijn Vader te verdiepen. Het beeld van de weg, dat in de Schrift zo 
vaak wordt gebruikt om uit te drukken wat geloven is, is echt wel 
goed gekozen. Als geïnitieerde christen leven, betekent: leren om 
je levensweg te gaan in groeiende verbondenheid met God, in 
navolging van Christus, met de kracht van Gods Geest. Dat is een 
proces dat tijd en geduld vraagt, begeleiding en ondersteuning. 
En dat doe je nooit alleen, maar samen met broers en zusters in 
het geloof, met steun van de Kerk. De initiatiesacramenten zijn 
natuurlijk wezenlijke stapstenen, maar eigenlijk gaat het om een 
dynamisch gebeuren van het groeien in geloof. 

De eucharistie: de voltooiing van de christelijke initiatie

De viering van de doop, het vormsel en de eerste communie vor-
men dus geen geïsoleerde momenten. Het zijn stappen op de weg 
van de initiatie in het christelijk leven dat steeds weer gevoed, 
hernieuwd en verdiept moet worden. Daarom precies is niet het 
vormsel, maar de eucharistie de voltooiing van de christelijke ini-
tiatie: de sacramentele initiatie tot het christelijk geloof mondt uit 
in het sacrament dat per definitie telkens weer herhaald wordt, 
op het ritme van de zondag, de dag van de Heer. De eucharistie 
op zondag heeft de functie van een steeds hernieuwde inwijding 
in de verbondenheid met Christus. Precies door deze logische 
volgorde van doop, vormsel, eucharistie, wordt duidelijk: chris-
ten zijn is nooit af. We hebben door het doopsel en vormsel de 
identiteit van ‘christen’ ontvangen, maar we moeten het steeds 
opnieuw worden. En dat is onmogelijk wanneer Christus zelf ons 
daartoe niet zelf het voedsel aanreikt. 

Deze theologische grondstructuur van de initiatiesacramenten 
moet ons aanzetten om in onze catechese en pastoraal de inwij-
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ding in de eucharistie als einddoel voorop te stellen. Hoe kunnen 
we er naar streven dat de deelname aan de eucharistie en het le-
ven vanuit de eucharistie opnieuw ontdekt wordt als het einddoel 
van de christelijke initiatiesacramenten?

Ter bespreking

1. De drie sacramenten van de initiatie vormen een eenheid, 
en de eucharistie is het hoogtepunt ervan. Herlees dit hoofd-
stukje even en probeer deze beide grondtrekken van de 
christelijke initiatie in eigen woorden te verhelderen.

5 Groeien naar een initiërende pastoraal van de 
initiatiesacramenten

Hoe kunnen wij dan vandaag de pastoraal van de initiatiesacra-
menten in een meer missionair perspectief plaatsen? Hoe ervoor 
zorgen dat de voorbereiding en viering ervan ook werkelijk ten 
dienste staan van de christelijke initiatie, dat wil zeggen: dat ze 
kinderen, jongeren en volwassenen meer thuis laten komen in 
het geloof en in de Kerk? Daarvoor willen we in wat volgt een 
aantal pistes aanreiken. 

5.1. De doop: het begin van de geloofsweg 

Het aantal pasgeborenen dat in onze Kerk wordt gedoopt is de 
voorbije decennia geleidelijk maar gestaag gedaald. Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat ouders bij de geboorte van een kind 
aankloppen bij de katholieke Kerk en vragen om het doopsel. Dat 
betekent wellicht ook: het wordt meer en meer een persoonlijke, 
vrije keuze. Net zoals geloven zelf dat is.
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De traditie heeft de kinderdoop altijd gerechtvaardigd vanuit de 
overtuiging dat de kinderen gedoopt worden op grond van het 
geloof van hun ouders. In de huidige context is het dan eigen-
lijk ook onontbeerlijk dat wij aan ouders die voor hun kind het 
doopsel vragen, een zeker initiërend traject voorstellen, vanuit 
dezelfde grondhouding waarmee wij met volwassen geloofsleer-
lingen op weg gaan naar hun doopsel. De voorbereiding op de 
doopviering moet ouders, peters en meters helpen om in te zien 
dat een waarachtige keuze voor het doopsel ook de keuze impli-
ceert om zich te engageren op de weg van de geloofsopvoeding 
van hun kind. De Orde van dienst vraagt dat zij deze belofte tij-
dens de viering publiek uitspreken. Tegelijkertijd kan de voor-
bereiding van de doop de ouders uitnodigen tot een bezinning 
op hun eigen doopsel: zij zullen tijdens de viering na de belofte 
gevraagd worden om in de geloofsbelijdenis in eigen naam te 
antwoorden: “Ja, ik geloof ”. Om het sacrament van de doop in 
waarheid te kunnen vieren, is er bij de ouders dus geloof nodig 
of minstens de intentie om hun kind toe te vertrouwen aan het 
geloof van de Kerk: geloof in Gods liefdesgave, in de verbonden-
heid met Christus, in de aanwezigheid van de heilige Geest, in 
de opneming in de kerkgemeenschap: dit alles wordt door het 
doopsel gerealiseerd en uitgedrukt. 

We wezen er reeds op dat het doopsel het begin is van de ge-
loofsweg, het is de ‘poort’ naar de andere sacramenten en dus 
een beslissende stap: wie gedoopt is, zal normaal gezien ook het 
vormsel en de eucharistie ontvangen. We mogen de ouders dus 
oproepen om het doopsel niet te beschouwen als een geïsoleerd 
gebeuren, zonder opvolging, maar als de eerste etappe van een 
weg waarop hun kind initiatie nodig zal hebben in het geloof. En 
zoals in de gehele opvoeding dienen ook op dit vlak de ouders 
hun kind voor te gaan en te ondersteunen.
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De voorbereiding op de doop

- Het is belangrijk dat ouders voldoende tijd krijgen om stil te 
staan bij de betekenis van de stap die ze zetten. We stelden het 
reeds hierboven: in de opvatting van de Kerk is de doopaan-
vraag geen vraag naar een eenmalige rituele dienstverlening. 
Het gaat voor de ouders om een vraag om tot de kerkgemeen-
schap te (blijven) behoren, en voor hun kind om in die nieu-
we familie opgenomen te worden. Voor zover de aanvragers 
niet vertrouwd zijn met die ‘familie’, hoort daar een tijd van 
kennismaking bij. Daarom is het nodig dat er enige tijd ver-
loopt tussen de doopaanvraag en de viering van de doop. Wij 
suggereren een termijn van minimum drie maanden. Het is 
essentieel om hierbij te streven naar een gemeenschappelijke 
aanpak en om hierover goed te communiceren via verschillen-
de kanalen (bisdomblad, Kerk & Leven, website, folders …). 
Zo kan de idee sterker doordringen dat ook de doop van een 
kind vanwege de ouders een voorbereiding veronderstelt.

- De uitdaging bestaat er vervolgens in om in de periode tussen 
de doopaanvraag en de viering een aantal kansen te creëren 
tot ontmoeting met de ouders van dopelingen. Op verschil-
lende plaatsen brengen doopcatechisten ouders thuis een be-
zoek. Zij vormen vaak een kostbaar aanspreekpunt en geven 
de geloofsgemeenschap een concreet gelaat. Heel waardevol 
en noodzakelijk is ook een gezamenlijke catechetische en 
 liturgische voorbereiding van het doopsel: met een groep 
ouders en liefst ook met de doopcatechisten of enkele andere 
leden van de geloofsgemeenschap. Hier en daar probeert men 
ook peters, meters en grootouders op een of andere manier 
daarbij uit te nodigen. In onze huidige praktijk worden deze 
bijeenkomsten meestal ‘s avonds gepland. Maar waarom niet 
proberen om deze ontmoetingen te integreren in een initiatief 
van catechese op zondag, aansluitend bij de viering? De kans 
op betekenisvolle contacten met christenen ter plaatse wordt 
zo vergroot. Inhoudelijk kunnen deze catechesemomenten 
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voor de ouders uitgaan van de kernelementen van de doop-
liturgie. Maar de ervaring toont dat ouders ook dikwijls open 
staan voor diepere vragen in verband met geloof en de opvoe-
ding van hun kind, op voorwaarde dat de toon van spreken 
niet theoretisch of belerend is.  

- Het aanbieden van een traject voor ouders op weg naar het 
doopsel - hoe bescheiden ook - zou vandaag een prioriteit 
moeten worden in onze pastoraal. We moeten er ook naar 
streven dat men zo’n voorbereiding gaat zien als een positieve 
kans en een hulp vanwege de kerkgemeenschap, eerder dan 
een ‘toelatingsvoorwaarde’. Het aanbod van zo’n traject in de 
kerkgemeenschap doet een beroep op de keuzevrijheid van 
de ouders. Geloofsgesprek, een zekere duur van de weg, en 
de weg gaan in gelovige gemeenschap: deze drie elementen 
creëren samen ruimte voor een onderscheidende omgang met 
de doopaanvraag, bij ouders en de kerkgemeenschap.
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Geloofsleerlingen ontvangen het doopsel
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Bijzondere aandachtspunten 

- De laatste jaren wordt regelmatig het doopsel aan-
gevraagd voor kinderen die reeds de leeftijd heb-
ben om zelf catechese te ontvangen. Vaak gebeurt 
dit naar aanleiding van de wens van een kind om 

samen met leeftijdsgenoten deel te nemen aan de eerste com-
munie. Het is heel belangrijk dat in deze gevallen de vraag 
naar het doopsel afzonderlijk wordt behandeld. Voor deze 
situatie bestaat er namelijk een aangepaste Orde van dienst 
voor de viering van de initiatiesacramenten op schoolleeftijd 
(ICLZ, 2001). Hierin wordt een initiatietraject voorgesteld, 
naar analogie met het catechumenaat van volwassenen, maar 
aangepast aan de eigen situatie van kinderen die tot de ‘jaren 
van verstand’ zijn gekomen (6-7 jaar). Het initiatietraject telt 
idealiter drie liturgische stappen die de catechetische voor-
bereiding ritmeren: de opneming onder de geloofsleerlingen 
waarbij de kandidaat-dopelingen in de geloofsgemeenschap 
worden verwelkomd en waarbij de ouders en hun kind het 
verlangen uitspreken om op weg te gaan naar het doopsel; 
de overdracht van de geloofsbelijdenis en het Onzevader en de 
zalving met catechumenenolie; en ten slotte de viering van de 
drie initiatiesacramenten, bij voorkeur tijdens de paaswake of 
tijdens een eucharistieviering op zondag. De traditionele volg-
orde van de initiatiesacramenten (doop, vormsel, eucharistie) 
kan hier dus in principe worden hersteld. De Orde van dienst 
wijst er echter op dat het ook aangewezen kan zijn het vormsel 
uit te stellen, zodat de pasgedoopten samen met hun leeftijds-
genoten gevormd kunnen worden op een later tijdstip.

 De praktijk bewijst dat het zowel voor een geloofsgemeen-
schap als voor de ouders en kinderen een deugddoende er-
varing kan worden wanneer de pastorale verantwoordelijken, 
in samenspraak met ouders, leerkrachten en catechisten, een 
klein voorbereidend traject uitwerken, waarbij de doopkandi-
daten en hun ouders effectief uitgenodigd worden om contact 
te krijgen met de verzamelde gemeenschap. 
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- Voor ouders die niet burgerlijk of kerkelijk gehuwd zijn is 
de doopaanvraag voor hun kind vandaag soms de aanleiding 
om zich tegelijkertijd kandidaat te stellen voor de huwelijks-
voorbereiding. Als in het gesprek met ouders blijkt dat zij er 
open voor staan, kunnen pastorale verantwoordelijken deze 
mogelijkheid ook zelf ter sprake brengen, zonder er echter 
een voorwaarde van te maken voor het doopsel van hun kind. 
Het is belangrijk te vermelden dat het huwelijkssacrament 
ook in een heel eenvoudige liturgische viering kan worden 
toegediend, los van de organisatie van een huwelijksfeest.

 Wij herinneren er ook aan dat bij de aanvaarding van de doop-
aanvraag niet de concrete familiale of relationele context van 
de ouders bepalend is, en ook niet hun al dan niet burgerlijk 
of kerkelijk gehuwd zijn (of -kunnen zijn). Doorslaggevend is 
de bereidheid van de ouder(s) om hun kind toe te vertrouwen 
aan het geloof van de Kerk en het daarin ook op te voeden.

- Van de dooppeter en -meter wordt gevraagd dat zij de  ouders 
bijstaan in de geloofsopvoeding van hun kind. Dit veronder-
stelt dat het geloof hen zelf niet vreemd is en dat zij niet lou-
ter gekozen worden omwille van sociale tradities of vriend-
schapsbanden. Peter en meter – strikt gezien volstaat één 
van beide – moeten volgens de Orde van dienst de geschikte 
leeftijd hebben om deze taak op te nemen, en zelf de drie 
initiatiesacramenten hebben ontvangen. Zo nodig zal men 
aan ouders en kandidaat-peters of -meters de viering van het 
vormsel suggereren, als blijkt dat één van hen dit sacrament 
zelf nog niet heeft ontvangen.

- De opname van kinderen in de kerkgemeenschap gaat alle 
gedoopten aan. Dat wordt liefst ook zichtbaar in de organi-
satie van de dooppastoraal. Die wordt bij voorkeur gedragen 
door een groep mensen, waarbij priester, diaken en doop-
catechist(en) samenwerken en zowel bij de voorbereiding als 
de viering elk hun eigen taak opnemen.
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De doopviering zelf

- In de algemene inleiding bij de Orde van dienst voor de liturgie 
van het kinderdoopsel (ICLZ, 1980) wordt verschillende malen 
een inhoudelijke motivering gegeven van de concrete richtlij-
nen voor de doopviering: vele praktische bepalingen komen 
voort uit de betekenis zelf van dit sacrament. Zo wordt het 
doopsel bij voorkeur gevierd op zondag (met de paaswake en 
paaszondag als uitgelezen momenten) “om het paaskarakter 
van het doopsel in het licht te stellen” (nr. 9). Het kan op die 
dag ook regelmatig tijdens de eucharistieviering gevierd wor-
den, om zo “heel de gemeenschap er bij te betrekken en om 
de band tussen doopsel en eucharistie beter tot uitdrukking 
te brengen”. De doop gebeurt in de regel in een parochiekerk 
- de plaats waar de familie van gelovigen thuis is - waar er een 
doopvont is. 

- De Orde van dienst stelt dat het wenselijk is “al de kinderen 
die onlangs zijn geboren, samen te dopen in één gemeen-
schappelijke viering. Het doopsel wordt dus in dezelfde kerk 
en op dezelfde dag geen tweemaal gevierd tenzij er daartoe 
een gegronde reden zou zijn.” (nr. 27) Deze voorkeur heeft 
alles te maken met de zorg om het kerkopbouwende karakter 
van de doop heel concreet tot uitdrukking te brengen: de vie-
ring van het doopsel van enkele kinderen samen en liefst in 
aanwezigheid van een aantal parochianen, maakt er een kerk-
gebeuren van, net zoals dat ook het geval is bij het vormsel 
en de eucharistie. Gemeenschappelijke doopvieringen laten 
niet alleen toe de verenging van de doop tot een geboortefeest 
te doorbreken: ze vermijden een te subjectieve invulling van 
de liturgie en bieden meer kans om ook zang en muziek te 
integreren (bv. door de aanwezigheid van een organist). Ze 
kunnen helpen om de doop daadwerkelijk sterker te gaan be-
leven als de opname in de kerkgemeenschap.
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- De doopliturgie is opgevat als een pelgrimstocht in het kerk-
gebouw: het onthaal kan gebeuren aan de ingang van de kerk; 
daarna gaat men zitten voor de woorddienst; vervolgens kan 
men in processie naar de doopvont gaan, en ten slotte naar 
het altaar voor het bidden van het Onzevader. Deze verplaat-
singen zijn symbolische handelingen, die ritueel reeds de 
weg willen uitdrukken die de kinderen te gaan hebben om 
christen te worden: van het portaal tot aan het altaar van de 
eucharistie. Men ontzegt het ritueel voor een deel zijn zeg-
gingskracht als men principieel dit aspect van de doopviering 
schrapt. In dezelfde zin is het belangrijk om ook andere ele-
menten uit de Orde van dienst niet zozeer aan te passen dat ze 
hun eigenlijke betekenis verliezen. We denken met name aan 
het gebed om vrijwaring van het kwaad, het wijdingsgebed 
over het doopwater, de aaneenschakeling van doopbeloften 
en geloofsbelijdenis of de duidingswoorden bij de verklarende 
riten: elk van deze elementen willen de betekenis van de doop 
aan het licht brengen, als de instelling van een levensverbond 
met Jezus Christus.

- Het is Christus zelf die doopt. De specifieke handelingen die 
dit tot uitdrukking brengen, zoals de onderdompeling of be-
gieting en zalving, worden gesteld door de voorganger die 
liturgisch de rol van Christus vervult. Het is niet goed om in 
deze gebaren de ouders en/of peter en meter te betrekken: dit 
kan enkel de theologische én antropologische symboolkracht 
ervan afzwakken.

- Het dienstboek stelt: “Men kan dopen door onderdompeling 
of door begieting; de eerste manier van dopen is meer ge-
schikt om de deelname aan Christus’ dood en verrijzenis aan 
te duiden” (nr. 22). Wie ooit een doop door onderdompeling 
heeft meegemaakt, weet dat dit een heel sterk gebaar is. De 
tekst uit Romeinen 6, die stelt dat de dopeling samen met 
Christus de overgang maakt van Pasen, wordt er zelfs zon-
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der woorden duidelijk. Ook voor de ouders kan dit een sterk 
moment zijn: ze moeten hun naakte kind afgeven, maar ze 
ontvangen het ook opnieuw in hun armen. Deze vorm van 
dopen is natuurlijk niet altijd en overal mogelijk. Het vraagt 
een goede praktische voorbereiding en materiële omkadering. 
Maar het loont de moeite om te onderzoeken of deze wijze 
van dopen niet af en toe te realiseren is. 

- Ten slotte blijft het belangrijk aandacht te hebben voor de 
waardigheid, schoonheid en netheid van de doopruimte en de 
gebruikte voorwerpen (doopvont, chrismatorium, doopkaars, 
bord met doopaandenken …). Ook zorg voor esthetische 
schoonheid speelt een rol in de werkdadigheid van de liturgie 
en is een hulp om de symbolen te laten spreken van God.

Na de viering van de doop

- Net als de ouders is ook de Kerk geroepen om er voor te zor-
gen dat de doop geen geïsoleerd gebeuren is. Daarom is het 
belangrijk ouders ook na de viering van het doopsel uit te no-
digen voor activiteiten van de gelovige gemeenschap: gezins-
vieringen, een moment van catechese op zondag, een viering 
met zegening van de kinderen op 2 februari, eventueel ook 
een bijzondere samenkomst aansluitend bij een zondagsvie-
ring, waarbij men de ouders samen laat terugblikken op de 
voorbije doopviering. 

- Volgens de Catechismus vereist de aard zelf van het doopsel 
van kinderen een “catechumenaat na het doopsel” (nr. 1231). 
Hiermee bedoelt men niet alleen dat er na de doop eigenlijk 
een gestructureerde catechese nodig is; het gaat er om dat 
het geloof dat met de doop geschonken is geleidelijk aan ont-
vouwd wordt, doorheen een heel opvoedingsproces. Hierbij 
staan wij als kerkgemeenschap voor de grote uitdaging om 
ouders en gezinnen effectief te ondersteunen in de verant-
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woordelijkheid die zij hebben opgenomen bij de doop van 
een kind. Hier blijkt opnieuw hoezeer de pastoraal van de 
kinderdoop zich allereerst tot de ouders, peters en meters 
richt. Kinderen zullen niet kunnen groeien in geloof, als zij 
dat geloof niet voorgeleefd zien en aangereikt krijgen van vol-
wassenen. De vraag is hoe wij als Kerk volwassenen daarbij 
kunnen helpen.

Ter bespreking

1. Overloop wat hier wordt aangereikt en leg er de reële 
dooppastoraal ter plaatse naast. Wat zou dienen te ver-
anderen? Waarmee ben je het grondig eens, wat roept 
misschien weerstand bij je op in de tekst?
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De heidense honderdman Cornelius wordt gedoopt door Petrus (vgl. Hnd 10)
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5.2. Het vormsel: bevestiging van het doopsel

In de Catechismus van de Katholieke Kerk is het 
tweede sacrament van de initiatie het vormsel. Dit 
sacrament wil bevestigen en versterken wat in de 
doop werd geschonken. In die zin is de viering ervan 

niet facultatief (CIC, can. 890). Het uitstel van het vormsel op 
latere leeftijd leidt er vandaag toe dat verschillende gedoopten 
het vormsel niet meer ontvangen. Dit is eigenlijk een anomalie. 
Wij willen daarom in de Belgische bisdommen streven naar één 
viering, met daarin de hernieuwing van de doopbeloften (geloofs-
belijdenis), het vormsel en de zogenaamde plechtige communie, 
ten laatste op de leeftijd van 11-12 jaar. De hernieuwing van de 
doopbeloften bij het vormsel en de viering van het vormsel tij-
dens een eucharistie laten toe om de eenheid van de drie initia-
tiesacramenten beter aan het licht te laten komen.
Het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat mensen pas op latere leef-
tijd om het vormsel vragen. Voor deze situatie zullen de bisdom-
men regelmatig vormselvieringen voorzien.

Het zwaartepunt van de pastoraal en catechese in voorbereiding 
op het vormsel zal best niet alleen liggen bij een ontdekking van 
de geloofsinhouden. Echte initiatie veronderstelt meer dan dat. 
Het is dan ook heel belangrijk dat de vormelingen en hun ouders 
uitgenodigd worden om kennis te maken met en deel te nemen 
aan het kerkelijke leven via plaatselijke en/of diocesane initiatie-
ven. Het gaat er dus niet zozeer om aparte of speciale initiatieven 
te ontwikkelen, maar om hen uit te nodigen op de bestaande 
kansen tot catechese, liturgie, sociale inzet en ontmoeting. Deze 
aanpak werd reeds uitgebreider voorgesteld in de brochure van 
de Interdiocesane Commissie voor Catechese: Pastoraal bij het 
vormsel. Catechese en gemeenschap, Licap, 2010. 

In het bijzonder zal men in de aanloop naar het vormsel de kan-
didaat-vormelingen, hun ouders, peters en meters, uitnodigen 
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tot regelmatige deelname aan de parochiale zondagseucharistie. 
De ervaringen met etappe-vieringen (startviering, naamopgave, 
kruisoplegging, overdracht van het Evangelie, overdracht van de 
geloofsbelijdenis …) zijn meestal positief en vragen ondersteu-
ning en verdere bekendmaking. Ze bieden kansen tot een her-
nieuwd contact van vormelingen én hun ouders met de plaatse-
lijke geloofsgemeenschap. De expliciete uitnodiging tot deelname 
aan de eucharistie kan helpen om het beeld van het vormsel als 
‘eindpunt’ of ‘bekroning’ van de kindertijd te doorbreken.  Het 
is belangrijk om sterker de eucharistie in het licht te stellen als 
de voltooiing van de christelijke initiatie en als het voedsel dat 
christenen nodig hebben om hun verbondenheid met Christus 
telkens opnieuw te voeden. 

Het vormsel wil de blik van de gedoopten meer openen op de 
bredere kerkgemeenschap: het eigen bisdom en de universele 
Kerk. Daarom is de bisschop in de westerse traditie de ‘eerste’ 
bedienaar van het vormsel. De groep van vormheren is daarom 
zo mogelijk niet al te uitgebreid: het gaat liefst om naaste mede-
werkers van de bisschop. 
Omwille van dit accent op de bredere kerkgemeenschap pleiten 
wij er voor om in parochies waar zich slechts enkele vormelin-
gen aandienen resoluter te kiezen voor een echte samenwerking 
tussen alle gemeenschappen van een pastorale eenheid. Zowel 
de catechetische voorbereiding als de viering zelf winnen daarbij 
aan kwaliteit en zeggingskracht.  

Vanuit de betekenis van het vormsel zelf is de paastijd de meest 
geschikte periode voor de viering ervan. Men zal het vormsel niet 
vieren tijdens de advent of de veertigdagentijd. 

Wat de liturgische uitwerking van de vormselvieringen betreft, 
willen we oproepen tot meer eenvoud en tot respect voor de Orde 
van dienst. Deze is vaak nog te weinig gekend bij de mensen die 
de vormselviering voorbereiden. Zoals elke liturgische viering 
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moet ook een vormselviering proberen om de aanwezigen iets 
te laten proeven van Gods aanwezigheid, van de kracht en de 
vreugde die het samen bidden en zingen kan geven. Precies om-
dat we in vormselvieringen vele mensen ontmoeten die niet erg 
vertrouwd zijn met de kerkelijke liturgie, is het kostbaar dat ze op 
dat moment iets kunnen horen en zien van datgene waar het in 
het christelijk geloof om gaat; dat ze kunnen zien waar christenen 
hun voedsel halen, hoe ze samen bidden en stil worden. Daar-
om is het belangrijk te streven naar een sobere liturgie die niet 
oppervlakkig of ‘kinderachtig’ is. Er is nood aan een creativiteit 
die mensen probeert open te maken voor de Geest, om wiens 
aanwezigheid gebeden wordt tijdens het vormsel; geen creativi-
teit die applaus wil uitlokken en waar de aandacht voortdurend 
op de vormelingen zelf getrokken wordt. In een vormselviering 
moeten ook de volwassenen aangesproken worden. Zo niet be-
vestigen we zelf het hardnekkige vooroordeel dat godsdienst en 
geloof een zaak voor kinderen is. De viering moet dus niet alleen 
op de kinderen worden gericht: het zijn niet de vormelingen die 
de viering helemaal moeten dragen. Wanneer zij teveel taken op 
zich moeten nemen, dreigt dit hun innerlijke rust en aandacht 
te verstoren. Ook de vaste medewerkers aan de liturgie (koor, 
organist, lectoren …) kunnen een kostbare rol spelen om de kwa-
liteit van de viering te garanderen. Het is beter te focussen op de 
kernsymbolen van de viering (handoplegging, zalving, brood en 
wijn) dan allerlei elementen toe te voegen die het verloop van de 
viering verzwaren en verlengen. 

Na de viering van het vormsel is het belangrijk om de vormelin-
gen uit te nodigen naar jeugdpastorale initiatieven. We mogen 
blij zijn met de gemeenschappen waar er een kringwerking, een 
misdienaarswerking of een jongerenkoor bestaat of waar er een 
jeugdbeweging is die jongeren ook bewust christelijk wil initië-
ren. Het is vaak langs deze weg dat adolescenten de regelmatige 
deelname aan de eucharistie op zondag niet uit het oog verlie-
zen. Maar het lukt niet overal om een groepje jongeren samen te 
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brengen en te begeleiden. Daarom is het heel belangrijk ontmoe-
tingskansen te ontwikkelen op een breder niveau en jongeren in 
contact te brengen met diocesane en interdiocesane initiatieven: 
Taizé-vieringen, inleefdagen in een abdij, jongerenpelgrimages, 
de Wereldjongerendagen … Hoe klein en bescheiden deze initia-
tieven soms ook zijn, ze zijn heel kostbaar voor de verdere initia-
tie en geloofsgroei van opgroeiende mensen. Een sterke ervaring 
op het vlak van gebed, liturgie, inzet voor anderen en authentieke 
vriendschap kan ook vandaag jongeren er toe brengen hun geloof 
te verdiepen en aansluiting te zoeken met de kerkgemeenschap. 

Ter bespreking

1. Overloop wat hier wordt aangereikt en leg de reële vormsel-
pastoraal ter plaatse ernaast. Wat zou dienen te verande-
ren? Waarmee ben je het grondig eens, wat roept misschien 
weerstand bij je op in de tekst?

2. Maakten jullie al kennis met de brochure Pastoraal bij het 
vormsel – Catechese en gemeenschap? Indien niet, dan kan 
dit een gelegenheid zijn !

5.3. Eerste communie 

We hebben reeds beklemtoond dat de eucharistie vanuit theolo-
gisch standpunt de voltooiing is van de christelijke initiatie. Het 
eigen leven breken en delen als brood, in navolging van Jezus, 
dat is onmogelijk op eigen menselijke kracht alleen. Daarvoor 
heeft men eerst de kracht nodig van de heilige Geest, de Geest 
die in het doopsel reeds werd ontvangen en die in het sacrament 
van het vormsel opnieuw werd geschonken, als een kracht tot 
getuigenis en medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de 
Kerk. In de eucharistie ontvangen we daartoe het Lichaam van 
Christus als voedsel. De heilige Geest brengt ons er tot eenheid 
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en bouwt ons op tot het levende Lichaam van Christus. 
Deze logica van de traditionele volgorde: doop, vormsel, eucha-
ristie wordt vandaag opnieuw duidelijk bij de initiatie van vol-
wassenen. Bij de initiatie van kinderen die kort na de geboorte 
werden gedoopt, gaat echter in België de eerste communie bijna 
altijd nog aan het vormsel vooraf. Ze gebeurt op de meeste plaat-
sen rond de leeftijd van 7 of 8 jaar. De toekomst zal uitwijzen 
of een effectief herstel van de oorspronkelijke volgorde van de 
initiatiesacramenten ook in de situatie van kinderen wenselijk 
wordt. Hoe dan ook, de actuele volgorde mag niet leiden tot een 
verschuiving in betekenis van de eerste communie. Integendeel: 
het is belangrijk om de huidige praktijk van de eerste communie 
te toetsen aan, en bij te sturen vanuit de oorspronkelijke, eigen-
lijke betekenis ervan. 

De eerste communie is het moment van de eerste volledige deel-
name aan de eucharistie. Deze stap veronderstelt een vorm van 
initiatie in het geheel van de eucharistieviering, door de regel-
matige deelname aan de eucharistie. Dit geldt niet alleen voor 
de kinderen, maar ook voor de ouders, die zich bij de doop en-
gageerden voor de geloofsopvoeding van hun kind. De voorbe-
reiding op de eerste communie is een kans tot (een vernieuwd) 
contact met hen. Het is belangrijk om ouders in de aanloop naar 
de eerste communie van hun kind uit te nodigen hun eigen ge-
loof te herbronnen of te herontdekken.

In dit verband vragen de experimenten met ingroeivieringen – 
die op verschillende plaatsen gebeuren – ondersteuning: in de 
aanloop naar de eerste communie worden ouders uitgenodigd 
om deel te nemen aan een aantal gewone zondagsvieringen. Deze 
vieringen worden niet thematisch opgevat of uitgewerkt. Wel is 
er bijzondere aandacht voor het gastvrije onthaal van de ouders 
met hun kinderen. Ook kunnen er in deze vieringen eventueel 
enkele bijzondere elementen worden geïntegreerd, zoals de over-
dracht van het Onzevader, als eerste gebed dat de ouders aan hun 
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kinderen moeten aanleren. Op sommige plaatsen zal er verder 
een beperkt catechetisch aanbod mogelijk zijn, dat ouders kan 
ondersteunen in hun verantwoordelijkheid in de geloofsopvoe-
ding van hun kind(eren).

Voor de kinderen is, naast de herhaalde deelname aan de eu-
charistieviering in de geloofsgemeenschap, een inhoudelijke on-
dersteuning wenselijk vanuit de basisschool. Daarbij zal men de 
kinderen laten kennismaken met de persoon van Jezus en met 
de basiselementen van de eucharistie: welkom en openingsritus, 
de Schrift en de liturgie van het woord, brood en wijn, gemeen-
schap vormen rond Jezus Christus, danken, vergeving vragen en 
schenken, …

Waar de school een kostbare rol kan spelen in het geloofsonder-
richt en eventueel ook in de voorbereiding van de kinderen op 
de viering, is de parochie of pastorale eenheid de aangewezen 
plaats voor de kennismaking met de geloofsgemeenschap en voor 
de daadwerkelijke viering van de eerste communie. Zonder deze 
kerkelijke inbedding dreigt de eerste communie haar betekenis 
te verliezen. De viering in de schoot van de parochie biedt ook 
de beste garanties voor een viering die trouw blijft aan de eigen-
heid van de liturgie. Daarom is het vandaag belangrijk dat men 
tot een juist evenwicht komt tussen de rol van parochie, school 
en ouders.

Het is niet noodzakelijk dat alle kinderen op een en dezelfde dag 
van het jaar samen hun eerste communie doen. In dit systeem 
zijn de eerstecommunievieringen vaak aparte vieringen, los van 
de gewone zondagsvieringen en van de geloofsgemeenschap. En 
het heeft helemaal geen zin om de eerste communie te gaan vie-
ren in een woord- en communiedienst: zo gaat haar betekenis als 
eerste volledige deelname aan de eucharistie volledig verloren.
Het is wel denkbaar en doenbaar dat op een aantal zondagen 
in de paastijd een kleinere groep kinderen de eerste communie 
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doet, in het kader van een zondagse eucharistie. Als de ouders 
en de kinderen tijdens de voorafgaande maanden al een stuk 
geïnitieerd werden door mee te komen vieren, zal de drempel 
daarvoor al merkelijk lager liggen.
 
Naast het model van de eerste communie in groep voorzien de 
bisdommen ook reeds de volgende mogelijkheid: ouders die 
heel regelmatig in de zondagsmis aanwezig zijn, kunnen aan de 
parochiale verantwoordelijken vragen dat hun kind tijdens een 
gewone parochiale zondagsviering voor de eerste keer de com-
munie ontvangt, op het moment dat het daarvoor klaar is (vanaf 
de leeftijd van 7 jaar). 

Ter bespreking

1. Overloop wat hier wordt aangereikt en leg er de reële pas-
toraal bij de eerste communie ter plaatse naast. Wat zou 
dienen te veranderen? Waarmee ben je het grondig eens, 
wat roept misschien weerstand bij je op in de tekst?

5.4. De uitdaging van de initiatie: verder groeien in geloof

We pleiten er niet voor om veel bijzondere initiatieven voor de 
verschillende doelgroepen te organiseren, los van de gemeen-
schap. Onze eerste doelstelling moet blijven: mensen in contact 
brengen met het leven van de concrete kerkgemeenschap. Wel 
roepen wij op om volwassenen die hun kind aanbieden voor 
doop, eerste communie of vormsel uit te nodigen voor de ge-
wone initiatieven, waarbij men probeert om mensen te initiëren 
in het geloof en het leven van de Kerk. De samenkomst op zon-
dag zal daartoe in de toekomst de meest aangewezen gelegen-
heid zijn. Deze dag is en blijft de hartslag van elke christelijke 
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gemeenschap. Dit betekent niet dat alles tijdens de liturgische 
samenkomst zelf moet gebeuren. Wel dat er in aansluiting bij 
deze samenkomst af en toe gelegenheden geschapen worden 
tot ontmoeting, gemeenschapsopbouw en geloofsvorming. Als 
ouders, jongeren en kinderen bij deze gelegenheden betekenis-
volle menselijke contacten kunnen leggen met andere gelovigen, 
in een sfeer van gastvrijheid en vriendschap, kan ook hun ont-
vankelijkheid groeien voor de boodschap van het Evangelie. Zo 
groeit ook de kans dat de viering van doopsel, eerste communie 
of vormsel geen eindpunt vormt, maar een stap wordt naar een 
grotere betrokkenheid bij het geloof en het leven van de Kerk. 

Hiermee is de vraag gesteld naar de vitaliteit van onze parochie-
gemeenschappen: welke gemeenschappen beschikken over de 
energie en de vaardigheid om zulke initiërende initiatieven uit 
te proberen? Waar is men in staat om jongere en oudere mensen 
te onthalen en meer thuis te laten komen in het geloof en de 
Kerk? In de toekomst zullen we daartoe niet op alle plaatsen in 
staat zijn. Dat is wellicht niet het belangrijkste. Als er maar een 
voldoende aantal plaatsen zijn waar iets hiervan gerealiseerd kan 
worden.  

Ter bespreking

1. Hoe schatten we onze eigen plaatselijke situatie in binnen 
dit ruimere plaatje? Hoe kunnen we groeien naar meer 
samenwerking? Zijn wij daarbij een centrumplek voor de 
toekomst, of dienen we veeleer los te laten? Welke stappen 
kunnen we in beide gevallen zetten?   
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6.  Tot slot

We staan als Kerk vandaag voor de grote uitdaging om het Evan-
gelie in onze tijd te beleven, te verkondigen en door te geven. 
We moeten nieuwe wegen zoeken voor eerste verkondiging, ge-
loofsinitiatie en catechese. Hier hebben wij willen schetsen hoe 
deze opdracht ook een uitdaging vormt voor de pastoraal van de 
initiatiesacramenten. In deze complexe materie bestaan er geen 
eenvoudige oplossingen of strategieën die alle vragen en moei-
lijkheden meteen doen verdwijnen. Wij hebben geprobeerd een 
aantal krachtlijnen aan te geven die de richting wijzen waarin we 
in de Belgische bisdommen de komende jaren willen werken. De 
vernieuwing en heroriëntering van onze catechetische pastoraal 
vraagt tijd en energie, en blijft in onze huidige situatie een hele 
opdracht. Maar het is hoopvol dat er ondertussen plaatsen zijn 
waar de geleverde inspanningen vruchten opleveren, en waar 
duidelijk wordt dat de boodschap van het Evangelie ook in onze 
tijd nieuwe mensen kan aanspreken. 

Wij willen allen die meewerken op één van de aangehaalde ter-
reinen uitnodigen tot verder onderling gesprek en denkwerk over 
deze thematiek. Als kerkgemeenschap moeten we de komende 
jaren verder onderscheiden waar het op aankomt; wat we moe-
ten veranderen en wat we moeten behouden om de verkondi-
ging van het Evangelie echt te dienen. Wij willen daarom ook 
alle medewerkers in de pastoraal van de initiatiesacramenten 
oproepen om te reageren op deze oriëntaties, en om hun eigen 
ervaringen, voorstellen en suggesties over te maken aan de dio-
cesane verantwoordelijken van de catechese. De verschillende 
Belgische bisdommen zullen op basis hiervan verder werken aan 
een coherent diocesaan en interdiocesaan beleid op het vlak van 
geloofsinitiatie en sacramentenpastoraal. 

Belangrijk is daarbij tenslotte dat wij binnen de pastorale een-
heden blijven werken aan een gemeenschappelijke aanpak op 
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het terrein, en aan een heldere communicatie, zowel met alle 
medewerkers als met de mensen die zich met een vraag tot ons 
richten. Het is in de huidige omstandigheden echt noodzakelijk 
om onze krachten niet te versnipperen en de onderlinge samen-
werking en collegialiteit te versterken, en dit tussen alle pastora-
le verantwoordelijken, priesters, diakens, pastorale werk(st)ers, 
catechisten en andere vrijwilligers. Wij willen van harte allen 
danken die zich inzetten om deze geest van samenhorigheid en 
eenheid te bevorderen. Wij willen hen ook aanmoedigen in het 
bewustzijn dat zij daardoor meewerken aan de zending van onze 
Kerk, om een bescheiden, maar tastbaar teken te zijn van Gods 
vriendschap voor de mensen.

+ Jozef De Kesel
+ Guy Harpigny
+ Patrick Hoogmartens
+ Jean-Luc Hudsyn

Reacties en suggesties na de lectuur en bespreking van deze tekst 
kan u liefst voor 1 september 2014, bezorgen op volgende adressen:

• Bisdom Antwerpen: johan.govaerts@ccv.be

• Bisdom Brugge: elisah.gommers@bisdombrugge.be

• Bisdom Gent: peter.vande.vyvere@ccv.be

• Bisdom Hasselt: ria.thaens@bisdomhasselt.be 

• Vicariaat Vlaams Brabant – Mechelen: 

 kristl.van.cleemput@vlbm.be

• Vicariaat Brussel-Nederlands: ria.dereymaeker@ccv.be
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Het doopsel leidt ons binnen in de Kerk,
waar de eucharistie de initiatie voltooit.


