
De taken voor misdienaars 
Misdienaars behoren essentieel tot de eredienst en zijn lichtpilaren voor de hele 

geloofsgemeenschap. Vele mensen dragen hen een warm hart toe. Daarom wil  IJD, 

Jongerenpastoraal Vlaanderen onze misdienaars bedanken en bemoedigen voor hun 

dienstwerk. We willen hen ook ondersteunen. In dit document sommen we alle mogelijke 

taken in vieringen op. 

 

1. Voorbereiding en houdingen 

 

Wees tijdig aanwezig voor de eredienst begint, dan kan je alles rustig afspreken en 

klaarmaken. Goede afspraken maken in de voorbereiding van de eredienst met de 

verantwoordelijke voor de misdienaars, is zeer belangrijk. 

 

2. Een basisregel 

 

Een handige basisregel voor misdienaars is: één voorwerp bij één persoon. Elk liturgisch 

voorwerp (kaars, kruis, belletjes, gon, ambo, altaar, kruis, albe…) wordt op die manier slechts 

door één persoon aangeraakt. Zo zijn de taken duidelijk verdeeld. 

 

3. Mogelijke taken in de eucharistieviering 

 

We sommen hieronder taken op die de misdienaar kan uitvoeren. Deze voorbeelden zijn een 

suggestie en kunnen in elke kerk anders zijn. De misdienaar zal altijd moeten luisteren naar 

de verantwoordelijke voor de misdienaars, dit kan de priester, koster of 

misdienaarsbegeleider zijn. 

Wij adviseren om de misdienaar zoveel mogelijk taken te laten uitvoeren die mogelijk zijn. 

Dit zal hen bemoedigen in hun dienst. 

 

 intredeprocessie: 

o wierookvat en scheepje meedragen 

o processiekruis meedragen 

o twee kaarsen meedragen 

o andere misdienaars kunnen mee opstappen 

 

 evangelieprocessie: 

o twee kaarsen meedragen en rond de ambo staan; plaats tekens op de grond 

zodat je weet waar je moet staan. 

o ofwel: aanbieden scheepje en wierookvat aan priester die wierookt 

o ofwel: misdienaar plaatst schaal met wierook voor de ambo 

 

 

 



 voorbeden: 

o misdienaars kunnen een symboolhandeling stellen na elke voorbede bv. 

kaarsje ontsteken, bloem neerleggen ... 

o een schaal met wierook aanbrengen en deze voor de ambo plaatsen 

 

 bereiden van de gaven: 

o Corporale, kelk, pateen, palla, ampullen met water en wijn, kelkdoekjes 

aanbrengen, eventueel op een of meerdere schalen/plateaus zodat de 

priester deze kan aannemen.  

o Waar gebruikelijk kan een misdienaar brandende kaarsen op het altaar 

plaatsen. 

o ofwel: aanbieden scheepje en wierookvat.  

o ofwel: een schaal met wierook aanbrengen en deze voor het altaar plaatsen 

o Het nodige aanbrengen voor de handenwassing (schaal, waterkan, 

handdoek), eventueel op een plateau. 

 

 tijdens het eucharistisch gebed: 

o waar gebruikelijk ‘bellen’ na het ‘Heilig’ en tijdens het opheffen van brood en 

wijn 

o waar gebruikelijk kan de misdienaar hostie en kelk bewieroken tijdens de 

consecratie 

 

 bij de vredewens: 

o De misdienaar wuift of groet naar de mensen. Je bent een voorbeeld voor de 

kerkgangers. 

 

 tijdens de communie:  

o Een oudere misdienaar kan de rol van steward op zich nemen. 

 

 na de communie: 

o ampul water aanbrengen op een schaal 

o kelk en pateen aannemen op een schaal 

o waar gebruikelijk: brandende kaarsen wegnemen van het altaar 

 

 na de zegen: 

o meegaan in de processie met processiekruis, twee kaarsen, wierookvat en 

scheepje 

 

 Mee dienen = mee bidden 

o Het is belangrijk om als misdienaar mee te bidden in de kerk. Je kan hierbij 

een boekje gebruiken, zodat je vertrouwd raakt met de teksten. 

 

 

 



 

4. Extra taken 

 

Misdienaars kunnen ook meehelpen met de extra taken in de voorbereiding en opruim van 

de eredienst. Vooral voor de oudere misdienaars zijn een aantal extra corona taken 

weggelegd: 

• De koster helpen om het nodige voor de viering klaar te zetten. 

• Voor de viering de mensen achteraan in de kerk verwelkomen. 

• Misblaadjes uitdelen 

• … 


