


Vaar naar het diepe! 

“We hebben geen misdienaars meer.” “Ik vind geen nieuwe 
misdienaars.” “Al onze misdienaars willen stoppen.” Het zijn vaak 
gehoorde verzuchtingen in onze misdienaarswerkingen, parochies en 
federaties. 

 

In mei vorig jaar verzamelden 800 misdienaars in Scherpenheuvel voor 
de Vlaamse misdienaarsdag. Tijdens de voorbije zomer reisden we met 
300 Vlaamse misdienaars, waarvan 45 Limburgers, naar Rome voor een 
Europese misdienaarsbijeenkomst. Met 75 000 waren we. Voor vele 
jongeren was het een versterking van hun misdienaar zijn: het besef en 

de ervaring geen zonderling te zijn, maar te behoren tot een grote 
groep. Vele jongeren keerden als fiere misdienaar terug naar huis. 

  

Overtuigd van deze boodschap mogen we jongeren aanspreken en 

warm maken om misdienaar te worden. “Vaar naar het diepe”, zegt 
Jezus tegen Petrus. Hoe onlogisch het ook was om overdag te gaan 
vissen in diep water, toch doet Petrus wat Jezus hem zegt, tegen alle 
regels van de visserij in. Het resultaat overdondert Petrus, maar Jezus 

spreekt hem toe: “Wees niet bang.” “Vrees niet.” Jezus zegt dit ook 
vandaag tegen ons, in een tijd waarin ons bootje averij heeft opgelopen 
en probeert stand te houden in woelige waters. “Vrees niet, en vaar naar 
het diepe!” (Lc 5,1-11) 

 

In wat volgt geven we enkele tips over het werven van misdienaars en 
een aanzet om mogelijke misdienaars te zien, hen aan te spreken en er 

voor hen te zijn. Misdienaars zijn een geschenk voor de vierende 

kerkgemeenschap, maar ook wij kunnen iets voor hen betekenen. We 
hebben hen iets te bieden, alleen beseffen we het zelf niet altijd en 
maken we er soms te weinig werk van. In deze brochure doen we 
hierrond enkele suggesties. 

 



 

Misdienaars hebben elkaar nodig. Daarom is het belangrijk dat hen 
kansen geboden worden om mekaar te ontmoeten, elkaar beter te leren 

kennen en als vrienden samen op weg te gaan. Wanneer misdienaars 
groep vormen en lief en leed met elkaar delen, zijn ze ook op die manier 
een voorbeeld voor de vierende kerkgemeenschap. 

 

Voorliggende brochure is een vervolg op ‘De misdienaar in de liturgie’, 
de brochure die vorig jaar werd uitgebracht bij een eerste 
vormingsavond over de taken van de misdienaar in de liturgie. 

Met deze brochure over het werven van misdienaars willen we geen 
opsomming geven van dingen die moeten of geen lijstjes die vervolgens 
afgewerkt dienen te worden. Ideeën geven, tips aanreiken en de 
plaatselijke misdienaarswerkingen ondersteunen en bemoedigen, dat is 
het opzet van deze tekst. Geen verplichtingen, wel mogelijkheden, 
aandachtspunten en toemaatjes. 

 

Vaar maar naar het diepe, gooi je netten uit en wees niet bang! 
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Misdienaars zien 

Waar vinden we kinderen/jongeren die misdienaar willen/kunnen zijn? 

 

In de parochie 

 

• Kinderen/jongeren aanspreken 

* Tijdens de voorbereiding van het vormsel 

Op sommige plaatsen gebeurt dit in een beurtrol, soms 

verplicht.  

* Aanwezigen tijdens gezinsviering 

* Regelmatige jonge kerkgangers aanspreken 

* Bij huisbezoeken 

• Folders achteraan in de kerk: misdienaar zijn, iets voor jou?! 

• Artikeltje/oproep in de plaatselijke bladzijden van Kerk & Leven 

• Website van de parochie 

 

De ervaring leert dat het vaak niet alleen de misdienaars zijn die 

geraakt moeten worden door het appel, maar ook de ouders. Hun 

vertrouwen en bereidwilligheid zijn even belangrijk als de wil van de 

kinderen en jongeren zelf. In die zin vormen jonge gezinnen die af en 

toe mee eucharistie vieren een ideaal doelpubliek. 

 

 

 

 



Op school 

• Pastoor en/of misdienaars vertellen in verschillende klassen wat 

misdienaar zijn is en geven aan geïnteresseerden een infobrief mee 

Vb. Tijdens zo’n voorstelling kunnen volgende vragen 
gesteld worden: 

Wil ik misdienaar worden? (interesse) 

Kan ik misdienaar worden? (tijd) 

Mag ik misdienaar worden? (ouders) 

• Promofilmpje: misdienaar worden - iets voor jou?! 

 

Dit is niet altijd eenvoudig en hangt ook af van de contacten met de 

school en de godsdienstleerkracht. In sommige klassen kan de 

godsdienstleerkracht, priester of misdienaar bij het begin van het 

bezoek misschien de vraag stellen wat de leerlingen denken dat een 

misdienaar zoal mag doen. 

 

De misdienaars zelf 

• Misdienaars zelf de vraag laten stellen 

 * aan vriendjes/vriendinnetjes  

 * broers en/of zussen 

 

Wanneer een misdienaar zich gedragen weet en er trots op is dat hij of 

zij misdienaar is, zal dit automatisch gebeuren. Hier kunnen we 

onrechtstreeks toe bijdragen en dit heeft het meeste kans op slagen. 

 

 



Goede “marketing” 

Tips om kinderen/jongeren warm te maken  

voor het ‘beroep’ van misdienaar 

 

We zijn ervan overtuigd dat goede marketing ook in kleine dingen zit. 

Kinderen betrekken in een viering en de aandacht vestigen op de 

bijzondere taak en inzet van de misdienaar ligt in eenvoudige dingen. 

 

In de parochie 

 

• In vieringen bij dankwoordjes ook de misdienaars vernoemen (dit 
getuigt ook van dankbaarheid naar de misdienaars zelf) 

   Vb. applaus aan het einde van een viering  
   voor een nieuwe misdienaar 

• Parochieverantwoordelijken en medewerkers wijzen op het 
belang en de bijzondere taak van misdienaars 

• Kinderen die in de viering aanwezig zijn aanspreken om een 
taakje op zich te nemen tijdens de viering 

• Met misdienaars aanwezig zijn bij andere parochiale/federatieve 
gebeurtenissen 

• De uitstraling van een toffe “misdienaarsvriendengroep” 

Dit laatste heb je niet helemaal zelf in handen, maar kan wel in de hand 

gewerkt worden. Hier gaan we verder op in in de paragraaf over de 

misdienaarswerking buiten de liturgie. 

 
 
 
 
 
 



Voor de misdienaars zelf 

• Een vriendelijk woord voor en na de viering door de priester en 
de koster (eventueel vergezeld door een snoepje) 

• Geïnteresseerde misdienaars uitnodigen voor een ontbijt bij de 

misdienaarsverantwoordelijke en/of pastoor, eventueel samen 
met de andere misdienaars. 

• Misdienaars de liturgie laten verzorgen en hen hiervoor 
voldoende ruimte geven (zie de brochure: De misdienaar in de 
liturgie) 

• Eigen blaadje met dienkalender en leuke weetjes (eventueel 
gemaakt door de oudste misdienaars) 

• Kleine attenties 

* De goede Sint 

* Paaseieren 

* Verjaardagskaartje 

* Vastenwijzer (leuke zoekposter met spelletjes) 

* … 

 

 

 

 

 

 



Een aantrekkelijke vacature 

Wat zijn de toffe dingen aan misdienaar zijn? 

 

• Één van de mooiste taken in de liturgie 

• De eucharistieviering van dichtbij mogen meemaken 

• Dingen doen die belangrijk zijn om de viering mooi te laten 
verlopen 

*  Als de priester het evangelie leest en er zijn geen kaarsen… 

* Als de priester aan tafel gaat en er is niemand die opdient… 

• Niet de hele tijd moeten stilzitten 

• Zelfs lawaai mogen maken! (bel of gong) 

• Daarbuiten een paar keer per jaar samenkomen als vrienden 

• De mensen helpen in hun bidden 

 

Word misdienaar in een toffe vriendengroep,  

verbonden met duizenden anderen over de hele wereld! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



De misdienaarswerking De misdienaarswerking De misdienaarswerking De misdienaarswerking 

buiten de liturgiebuiten de liturgiebuiten de liturgiebuiten de liturgie    
 

 

Enkele keren per jaar of op regelmatige basis samenkomen met de 
misdienaars uit de parochie, federatie of het dekenaat kan veel 
betekenen voor misdienaars. De reden van samenkomen en het 
programma van de samenkomsten kunnen heel uiteenlopend zijn. Een 
ontspannende uitstap als bowlen, een pretparkbezoek of een kerst- of 
paasontbijt bevorderen zeker de groepssfeer en helpen om mekaar op 
een speelse manier te leren kennen.  

We mogen met misdienaars ook gelovig op weg gaan en hen helpen 
groeien om als gelovige in het leven te staan, ook buiten het dienen van 
de mis. Na de eucharistieviering met hen iets doen rond het evangelie, 
samen delen over wat het betekent elkaar de handen te reiken bij het 
Onze Vader en elkaar de vrede te wensen… Af en toe stilstaan bij het 
waarom van bepaalde taken van een misdienaar en de betekenis van 
bepaalde delen van de eucharistie loont zeker ook de moeite. Kortom, 
er zijn onnoemelijk veel mogelijkheden en het lijstje is oneindig. 

Wat je ook doet met misdienaars, volgende pijlers zijn essentieel in een 
misdienaarswerking: 

 

 

 

 

 

 

 



Band met het geloof 

Een misdienaarswerking is meer dan een jeugdbeweging. Misdienaars 
komen aan het altaar letterlijk samen rond Christus en staan in dienst 
van Hem. Ook buiten de liturgie mogen we met hen op weg gaan rond 
wat het kan betekenen om vandaag christen te zijn en waarom die 
Blijde Boodschap ons ook echt blij kan maken. 
 
 

Belang van de groep 

Wil een werking echt functioneren, dan is ze gericht op de hele 
misdienaarsgroep en is het belangrijk om te investeren in 
groepsvorming. Een misdienaarswerking mag een plek zijn waar 
misdienaars elkaar kunnen ontmoeten, vrienden van mekaar worden en 
na een activiteit al uitkijken naar een volgend moment van ontmoeting.  
 
 

Oog voor de identiteit van ieder individu 

Niet alleen de groep is belangrijk, maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
van elke misdienaar. Het is belangrijk dat ieder individu zich 
gewaardeerd en aanvaard weet zoals hij of zij is. Ieder mag er zijn met 
zijn zwakke en sterke kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dragende figuren 

Een misdienaarswerking kan niet zonder begeleiders, zonder dragende 

figuren die de misdienaars samenbrengen en het voor hen opnemen. 
Dit kan de priester zelf zijn, maar nog beter is het wanneer dit ook 
gedragen wordt door anderen: ex-misdienaars, lectoren, ouders…  Ook 
oudere misdienaars kunnen betrokken worden in de begeleiding van de 
misdienaarsgroep. 
 

Gedragen door een groter geheel 

Daarnaast is het ook voor misdienaars belangrijk dat ze zich gedragen 

weten door een groter geheel. Misdienaars dienen niet alleen de 
plaatselijke kerkgemeenschap, maar dragen op die manier ook zorg 
voor de grote universele kerkgemeenschap. Daarom is het voor 
misdienaars verrijkend en versterkend om af en toe andere misdienaars 
te ontmoeten op een federatieve of dekenale samenkomst, een 
diocesane of nationale misdienaarsdag in Scherpenheuvel… Het zijn 
momenten waarop misdienaars mogen ervaren dat ze niet alleen zijn, 
dat ze deel uitmaken van een grotere groep die hen draagt. Dit kan ook 
op jeugdpastorale initiatieven van IJD zoals de fakkeltocht, een 
pelgrimstocht, Wereldjongerendagen… Het vraagt van de plaatselijke 
verantwoordelijken minder inspanningen en kan heel veel betekenen 
voor iedere misdienaar.  



Heilige Tarcisius, 

het is zo lang geleden  

dat jij je leven gegeven hebt. 

Voor ons is het moeilijk te begrijpen 

wat het voor jou betekende “christen te zijn”. 

 

Jij was zo moedig 

dat je alles voor jouw dienst hebt gedaan. 

Voor ons, vandaag, is het onvoorstelbaar 

dat jij daarvoor moest sterven. 

 

Daarom is het nu zo goed 

dat jij onze patroonheilige bent. 

Het is bemoedigend te weten, 

dat ons leven alleen zinvol wordt als wij dienen. 

 

Wij zeggen je dank, Tarcisius. 

Dank voor jouw getuigenis en jouw leven. 

 

Wij vragen je: 

bemoedig ons in onze dienst 

en help ons als vrienden van Jezus te leven. 

 

Amen. 


