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B. Een gesprek in parochie of dekenaat rond doopspiritualiteit, zo mogelijk met 

christenen van andere Kerken (protestanten, orthodoxen,…) 

Wat? 
- Een avond met drie gesprekstafels. De bedoeling is om in de parochie of het dekenaat 

gelovigen samen te brengen voor gesprek. Het is een uitstekende aanleiding om 
christenen uit andere christelijke kerken uit te nodigen (protestanten, …). 

Wanneer? 
- Liefst op een avond, tijdens de ‘gebedsweek voor de eenheid onder de christenen’ (16-

23 januari 2022).  
Praktisch: 

- Bij het onthaal kan de banner van het doopproject geplaatst worden. 
- Er wordt best ook een icoon (indien mogelijk van de doop) met kaars voorzien.  
- Wellicht zullen niet alle deelnemers een tochtboekje in hun bezit hebben. Hou er 

rekening mee extra tochtboekjes of toch uitgeprinte exemplaren van dit onderdeel ter 
beschikking te stellen. Deze kunnen gedownload worden op de website.  

- De deelnemers met een tochtboek volgen op pg. 32-34. 
- Er kan ook bij het begin een lied gezongen worden uit het tochtboek om, bij wijze van 

gebed, te starten. Suggestie: ZJ 606 – Wie ingaat tot dit water (Tochtboek pg. 22-23). 
Indien men het lied wat wenst te kaderen of in te leiden kan met gebruik maken van 
de handreiking bij stap 3: ‘Jij bent mijn geliefde’.  

- Taken:  
o Iemand verwelkomt 
o iemand anders legt uit hoe het praktisch loopt. Evt. zijn de aanwezigen (indien 

voldoende talrijk) al in drie groepen verdeeld. 
o Iemand houdt tijdens de avond de timing in het oog (duur van de rondes). 
o Probeer zeker ook drie begeleiders te voorzien. Indien er maar één begeleider 

is die avond verschuift zij/hij telkens mee per tafel 
- Verspreid in de ruimte staan drie tafels of stoelen in een kring, met in het midden 

telkens het Schriftcitaat van de desbetreffende ronde, voldoende groot afgedrukt (evt. 
ook de bijhorende stelling). De groep verplaatst zich telkens na elke ronde. 

- Op het einde komen de groepen bij elkaar in een soort plenum. Enkele interessante 
uitspraken of meningen worden daar nog met elkaar gedeeld. 

 
- Een gespreksgroep bestaat uit ongeveer uit maximum 10 deelnemers. Dit zorgt ervoor 

dat iedereen de ruimte krijgt om iets in te brengen. 
- Indien er meerdere groepen tegelijk starten, is het goed om reeds bij het binnenkomen 

iedereen te vertellen bij welke groep ze horen. Dit kan door middel van een sticker met 
de naam erop in een andere kleur. Je kunt er dan best ook bij vertellen bij welk citaat 
ze starten. Bij het welkom kan dan nog even het parcours geschetst worden. 
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Verloop van de avond (voorzie 1u15): 
- Lied en welkom (10’) 
- Ronde 1 (20’) 
- Ronde 2 (20’) 
- Ronde 3 (20’) 
- Plenum (10’) 

 
Indien wenselijk kan tussen ronde 2 en 3 even gepauzeerd worden.  
Het zou goed zijn als er achteraf nog een informele ontmoeting plaatsvinden met een drankje. 
 
Begeleiding 

- Elke begeleider krijgt een tafel toegewezen. Indien het niet mogelijk is om drie 
begeleiders te voorzien kan men ook met twee of alleen de gesprekken leiden. We 
proberen wel het principe aan te houden: drie tafels met drie citaten.   

- Zorg ervoor dat iedereen veilig en goed kan spreken met enkele afspraken 
o Spreek in de ik-persoon 
o Wees eerlijk en open 
o Ga niet in discussie, maar in dialoog. 

- De begeleider leest rustig het citaat voor en laat na elke ogenblikken stilte de vragen 
klinken. 

- Als begeleider kan je zelf ook deelnemen aan het gesprek of het gesprek op gang 
trekken door zelf een indruk te geven.  

- De begeleider(s) noteren telkens een aantal interessante gedachten, uitspraken of 
meningen bij elke stelling. Op het einde van de avond kunnen die in een plenum of 
synthese worden samengebracht.  

 
Welkom 
 

De begeleider(s) verwelkomt alle deelnemers en één van hen kan de avond inleiden: 
 
Welkom deze avond! Een doopsel verandert de mens. Hoewel velen van ons als kind gedoopt 
werden, blijft het doopsel ons nog elke dag uitdagen. Vanuit de doop werden we christen en heel 
ons leven is er om dat concreet in te vullen. In deze gesprekstafels willen we over drie aspecten 
van ons doopsel ingaan, drie elementen die je misschien niet zo vertrouwd zijn, maar die deel 
uitmaken van een echte ‘doopspiritualiteit’.  
Telkens is er een Schriftcitaat, met daarbij een stelling en die praktisch wordt gemaakt in een 
persoonlijke vraag.  
 
Volgende drie aspecten komen aan bod: 

- De doop is veel meer dan nieuw leven verwelkomen. We delen er in Jezus’ Pasen: de 
oude mens sterft én een nieuw bestaan opent zich. 

- ‘Het doopsel leidt tot een revolutionaire gelijkheid tussen allen die het sacrament 
ontvangen’ (Paus Franciscus) 

- Door de doop komt Gods Geest in je wonen 
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Het gesprek is niet bedoeld om met elkaar in discussie te gaan, maar in dialoog. We spreken vanuit 
de ik-persoon en vanuit de persoonlijke ervaring. Hoe worden deze drie aspecten door jou 
ervaren? In welke praktijk komt het tot uiting? En hoe daagt het je verdere leven als christen uit?   
 
Indien er meerdere groepen starten is het goed nog even de praktische afspraken te herhalen. 
Bv. welke groep waar start en hoe de rondes elkaar opvolgen.  
Nodig de deelnemers in de groepjes ook uit om hun tochtboekje te nemen op pg. 32-34. 
Indien ervoor gekozen wordt om het lied te zingen: voorzie een volgblaadje of nodig de mensen 
met het tochtboek uit om hun boekje te openen op pg. 22-23. 
 
Ronde 1 

De doop is veel meer dan nieuw leven verwelkomen. We delen er in Jezus’ Pasen: de oude 

mens sterft én een nieuw bestaan opent zich. 

‘Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn 

door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de 

Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’  

(Romeinenbrief 6,3-4, NBV) 

Hoe weet ik mij hier uitgedaagd?  

Dat we zijn overgegaan van dood naar leven toont zich in een nieuwe manier van handelen en 

spreken. Hoe zie ik dit gebeuren in het dagelijks leven? 

 
De begeleider leest het citaat rustig voor. Zij/hij laat het Schriftwoord enkele seconden 
binnenkomen. Vervolgens leest zij/hij de vragen voor en kan het gesprek starten. 
 
Mochten sommigen het moeilijk hebben met het citaat kan de begeleider kort even duiden.  
 
Korte duiding: 
 
Paulus spreekt in zijn brief aan de christenen te Rome over het nieuwe leven. Wanneer we gedoopt 
worden dan sterven wij net als Jezus om net als Hem opnieuw te verrijzen. Onze doop is volledig 
gelijklopend met wat Jezus meemaakte: Hij is gestorven en is vervolgens ten leven gewekt door 
de Vader. We worden uitgedaagd als christenen om ook vanuit dit perspectief te leven en een 
nieuw leven te leiden. 
 
**Vergeet zeker als begeleider niet om interessante reacties te noteren** 
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Ronde 2  

‘Het doopsel leidt tot een revolutionaire gelijkheid tussen allen die het sacrament ontvangen’ 

(Paus Franciscus)  

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al 

die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen 

gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest 

doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.’ 

(Eerste Korintiërsbrief 12, 13, NBV) 

Door de doop wordt wat menselijk gezien verdeelt tot een eenheid gebracht. Hoe daagt deze 

zienswijze christengemeenschappen van deze tijd uit?  

En wat betekent het voor de oecumene (de dialoog tussen de verschillende Kerken)? 

 
De begeleider leest het citaat rustig voor. Zij/hij laat het Schriftwoord enkele seconden 
binnenkomen. Vervolgens leest zij/hij de vragen voor en kan het gesprek starten. 
 
Mochten sommigen het moeilijk hebben met het citaat kan de begeleider kort even duiden.  
 
Korte duiding: 
 
Door het doopsel worden we allen gelijk aan elkaar. Niemand is meer of minder dan de andere. Er 
is onder gedoopten geen sprake meer van slaven of vrije mensen.  
Paulus vergelijkt in dit citaat de kerkgemeenschap met een lichaam. In het lichaam zijn er veel 
verschillende delen (organen, oren, ogen…). Toch vormen ze één lichaam en werken ze samen.  
Het doopsel doet ons in verscheidenheid deelnemen aan die ene gemeenschap van christenen. 
Ondanks al onze zichtbare verschillen is er dus eenheid en die eenheid vinden we in Christus.  
 
**Vergeet zeker als begeleider niet om interessante reacties te noteren** 
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Ronde 3 

Door de doop komt Gods Geest in je wonen. 

‘Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden 

woont?’ 

(Eerste Korintiërsbrief 3,16 NBV) 

De verbondenheid met Christus beleven, een nieuwe stijl van leven vinden (ronde 1), een ander 

soort gemeenschap vormen (ronde 2): het is maar mogelijk in de mate dat Gods Geest in ons 

werkt. Toch is Hij in de Latijnse Kerk sinds eeuwen de Grote Vergetene: het lijkt wel alsof we op 

eigen houtje proberen geloven. Hoe daagt dit woord van Paulus je dan uit? Kan je ermee 

instemmen? 

 
De begeleider leest het citaat rustig voor. Zij/hij laat het Schriftwoord enkele seconden 
binnenkomen. Vervolgens leest zij/hij de vragen voor en kan het gesprek starten. 
 
Mochten sommigen het moeilijk hebben met het citaat kan de begeleider kort even duiden.  
 
Korte duiding: 
 
Ook in de brief aan de christenen in Korinthe gebruikt Paulus een herkenbaar beeld. Ons lichaam 
wordt vergeleken met een tempel. Het is een tempel waar we na het doopsel Gods Geest mogen 
en kunnen laten wonen. Enkel als we dit zo beleven kan de Geest van God ook te midden van ons 
wonen (en werkzaam zijn). 
 
**Vergeet zeker als begeleider niet om interessante reacties te noteren** 
 

Plenum 

Na de derde ronde wordt de avond in plenum neergelegd. Er wordt dan per citaat kort stilgestaan 
bij enkele (!!) interessante gedachten of reacties. Het is niet de bedoeling de dialoog verder te 
zetten in het plenum. Bewaak ook hier alleszins goed de timing. 
Als er nog tijd over is kunnen de begeleiders de deelnemers van de gesprekstafels uitnodigen om 
hun ervaring van de avond met elkaar te delen en wat ze zelf ervan meenemen naar huis.  
Er kan vervolgens ook nog een moment van ontmoeting worden georganiseerd met een drankje.  
 

Tip 
 
Tijdens deze avond kunnen ook de opgenomen getuigenissen van christenen uit andere Kerken 
samen bekeken en besproken worden. Dat is vooral interessant wanneer er geen andere 
Kerken in de parochie vertegenwoordigd zijn. Het kan ook extra stof leveren indien de 
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verzamelde groep eerdere klein zou zijn. De filmpjes zijn te vinden op 
www.levenvanuitdedoop.be  

http://www.levenvanuitdedoop.be/

