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samen
op weg

in het vicariaat
Vlaams-Brabant &

Mechelen



Ik wil allen in ons
bisdom oproepen om

met ernst en
enthousiasme op deze
uitnodiging van paus
Franciscus in te gaan.

Synodaliteit is voor de komende synode niet alleen haar methode maar ook haar inhoud en onderwerp. Vandaar de
titel voor deze synode: “Voor een synodale Kerk: communio, participatie en zending”. Deze drie woorden drukken
precies uit wat met een synodale Kerk wordt bedoeld: een Kerk die zoekt naar een echte en geleefde communio;
een Kerk waar allen bij betrokken worden in gedeelde verantwoordelijkheid, een Kerk die juist daardoor trouw wil
zijn aan haar zending: Gods liefde aan de wereld bekend te maken, een liefde die in Christus zo concreet is
geworden. Heel de Kerk, van hoog tot laag, wordt uitgenodigd om daarover na te denken, elkaar te ontmoeten en
daarover met elkaar in dialoog te gaan: hoe kunnen we meer en meer een synodale Kerk worden?

In een eerste fase, van 17 oktober tot april volgend jaar, is het de beurt aan de plaatselijke Kerken wereldwijd. De
bedoeling is om een zo breed mogelijke consultatie te houden met de uitdrukkelijke zorg om niemand uit te
sluiten. Alle geloofsgemeenschappen van ons bisdom, parochies en pastorale eenheden en federaties, priesters,
diakens en pastoraal werkenden, religieuzen, en ook alle groepen, bewegingen of instanties die bij de Kerk
betrokken zijn, worden uitgenodigd om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Twee fundamentele vragen
Op de agenda staan twee fundamentele vragen: hoe zijn we tot hier toe de synodale weg gegaan en tot welke
verdere stappen inspireert Gods Geest ons vandaag? Bij de eerste vraag kijken we achterom en trachten we dieper
inzicht te krijgen in de weg die we al hebben afgelegd: wat stemt ons tot vreugde? waar blijven de moeilijkheden, de
obstakels, de kwetsuren? Bij de tweede vraag richten we ons op de toekomst: welke zijn de positieve ervaringen die
we verder alle kansen moeten geven? wat kan er beter en anders worden? welke nieuwe stappen kunnen gezet
worden? Waarover bestaat echt consensus? Deze beide vragen zullen natuurlijk verder aangepast en geconcretiseerd
worden naar gelang de verscheidenheid van de groepen. 

Met dit schrijven wil ik allen in ons bisdom oproepen om met ernst en enthousiasme op deze uitnodiging van paus
Franciscus in te gaan. Natuurlijk zal de komende synode geen eindpunt zijn en ook niet alle problemen oplossen.
We zullen ook nadien nog samen op weg moeten gaan. Synodaliteit is een blijvende opdracht en uitdaging voor de
Kerk.

+ Jozef De Kesel

B r i e f  v a n  d e  k a r d i n a a l

De wereld staat vandaag voor grote uitdagingen. Ook binnen de Kerk
leven vele vragen. We hebben als Kerk een vrij klerikaal verleden
achter de rug. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is daar al veel
verandering in gekomen. Vandaag wordt het alsmaar duidelijker: aan
onze roeping als Kerk kunnen we alleen beantwoorden als we het
samen doen. Het is ook de letterlijke betekenis van het woord
‘synode’: samen op weg. Dat is het wat paus Franciscus voor ogen
staat: geen klerikale maar een synodale Kerk. Het is zijn diepe
overtuiging dat het dat is wat God van zijn Kerk verlangt in dit derde
millennium. Alleen zo zijn we in staat het Evangelie geloofwaardig te
verkondigen.

Meer lezen? De volledige brief van de
kardinaal verschijnt in het november-
decembernummer van Pastoralia en vind
je ook op www.vlbm.be/samenopweg
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Goede vrienden,

Graag nodigen we je uit om mee te stappen in het ‘samen op weg’-project binnen
onze kerkgemeenschap. Meer dan ooit hebben christenen elkaar nodig om de
vreugde van het Evangelie te beleven. Het is goed even stil te staan bij de kwaliteit
van onze verbondenheid. Het is goed om sterkere vormen van overleg en
samenwerking na te streven. Samen als gedoopten kunnen we onze zending
waarmaken om Gods goedheid in onze wereld bekend te maken.

In de werkbundel die je ter hand hebt genomen, geven we dit grote project een
concrete en haalbare vorm. We nodigen je uit om er met velen mee aan de slag te
gaan. Dank voor de tijd en de aandacht die je eraan besteedt. Het project kan een
stimulans zijn om verder te bouwen aan een meer synodale kerk waar de inbreng
van iedereen gewaardeerd wordt. We wensen je deugddoende en vruchtbare
momenten van gebed en overleg. 
Verbonden in de Heer en samen met je op weg,

+ Koen Vanhoutte
Vicariale Raad Vlaams-Brabant & Mechelen

S t a p  j e  m e e ?

In deze werkbundel vind je een suggestie
voor de bijeenkomst die je kan organiseren
met je pastorale zone, parochie,
geloofsgemeenschap, vereniging,
werkgroep, beweging ...

Op de volgende bladzijde vind je het
verloop van deze bijeenkomst, die in twee
grote blokken is ingedeeld. In het eerste
deel blikken we terug hoe we tot nu toe als
christenen samen op weg zijn gegaan. In
het tweede blok focussen we op de
toekomst en gaan we na hoe we kunnen
groeien in overleg en samenwerking. 

Je kan zelf kiezen of je de twee blokken in
één bijeenkomst plant of in twee
samenkomsten.

Het is belangrijk dat je vóór de bijeenkomst
een moderator aanduidt die het gesprek
begeleidt. Ook een verslagnemer is
cruciaal.

O v e r  d e z e  b u n d e l

samen
op weg



Verloop van de bijeenkomst

VERWELKOMING
OPENINGSGEBED
SCHRIFTLEZING: OP WEG NAAR EMMAUS
TERUGBLIK

SLOTGEBED
PAUZE

BLOK 1: TERUGBLK

SCHRIFTLEZING: OP WEG NAAR JERUZALEM
VOORUITBLIK

SLOTGEBED

BLOK 2: VOORUITBLIK

Hoe zijn we tot nu toe als christenen samen op weg binnen
onze kerkgemeenschap en met de grote mensenfamilie?

Hoe kunnen we in de toekomst als christenen groeien in het
samen op weg gaan binnen onze kerkgemeenschap en met

de grote mensenfamilie?



1 . O p e n i n g s g e b e d :  W i j  s t a a n  v o o r  U ,  H e i l i g e  G e e s t

BLOK 1: TERUGBLIK

Wij staan   voor U, Heilige Geest,
in Uw naam komen we samen. 
U die onze raadgever zijt,
kom tot ons,
sta ons bij
woon in onze harten.
Leer ons wat we moeten doen
en toon ons de weg die we samen moeten volgen.
Behoed ons ervoor,
kwetsbaar en zondig als we zijn,
de richting kwijt te raken
en verwarring te veroorzaken.
Laat niet toe
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad
brengt.
Geef ons de gave van onderscheiding:
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden
beïnvloeden.
Breng ons tot eenheid in U:
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn
op de weg naar het eeuwig leven.
Dit vragen we U,
Gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen,
in gemeenschap met de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Het Adsumus Sancte Spiritus is een beroemd gebed, toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (6de-
7de eeuw). Van oudsher wordt het gebruikt op concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ook
elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie begon ermee. 
Overal ter wereld zal dit gebed nu worden gebruikt in de groepen die samenkomen in het kader van het
synodaal traject. 



Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp
Emmaüs, dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt.  14 Ze spraken met
elkaar over alles wat voorgevallen was.  15 Terwijl ze met elkaar in
discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen
mee.  16 Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen. 
 17 Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te
praten?’ Met sombere gezichten bleven ze staan.  18 Een van hen,
die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige
inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen
is gebeurd?’  19 ‘Wat dan?’ vroeg Hij. Ze zeiden Hem: ‘Wat er
gebeurd is met Jezus van Nazaret. Hij was een profeet, machtig in
woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. 
27 En Hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf
betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle Profeten.  28 Toen ze
bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij
verder wilde gaan.  29 Maar met aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons,
want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde.’ Toen ging Hij
mee naar binnen om bij hen te blijven.   

2 . O p  w e g  n a a r  E m m a ü s  ( L c .  2 4 ,  1 3 - 1 9 . 2 7 - 2 9 )



“De leerlingen gingen op weg” 
Als ik spreek over onze kerk, wie bedoel ik daar dan mee? Met wie gaan we
op weg en wie laten we aan de kant?

“Ze spraken met elkaar”
Heb ik me vrijuit kunnen uitdrukken in onze gemeenschap en kon ik eigen
suggesties doen over hoe we dienstbaar zijn in de samenleving? Leerde ik
luisteren naar anderen?

"‘Wat dan?’ vroeg Hij."
Hoe werden mijn vragen en zorgen beluisterd? Hoe werd ik betrokken bij
besluitvorming?

"Hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had."
Hoe kwamen wij samen tot ontdekking wat God onze gemeenschap wil zeggen?
Wat vergemakkelijkte of remde ons luisteren naar zijn stem?

Onderstaande vragen kunnen je helpen om je antwoord op de grote vraag
te formuleren. Noteer wat je wil delen met de anderen.

3 . T e r u g b l i k

Hoe zijn we tot nu toe als christenen samen op weg binnen
onze kerkgemeenschap en met de grote mensenfamilie?

Gespreksronde 1  |  deel met elkaar wat je neerschreef
Gespreksronde 2  | deel wat je trof bij het beluisteren van de ander
Gespreksronde 3  |  overleg met elkaar over een gezamenlijk
                                             antwoord voor het verslag

We nemen wat tijd om in stilte volgende vraag te beantwoorden.



H i e r  k a n  j e  j e  g e d a c h t e n  n e e r s c h r i j v e n



4 . S l o t g e b e d

Vader, in de kracht van de Geest
brengt U ons samen rond Jezus,
de opgestane Heer.
Wij danken U voor de gemeenschap
waarin we mogen thuiskomen.
We vinden er bemoediging en inspiratie.

Vergeef ons als we onze oren sloten
voor het verhaal van anderen.
Vergeef ons als we elkaar voorbijliepen,
miskenden of teleurstelden.

Geef ons een aandachtig hart,
een opmerkzame geest
voor ieder die met ons op weg gaat.
Verbind onze harten en gedachten
in overleg en samenwerking
om blije getuigen te zijn van Jezus, onze Heer.



Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit,
brak het en gaf het hun.  31 Nu gingen hun de ogen open en ze
herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.  
32 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’  
33 Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem;
daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen.  34 Die zeiden:
‘Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’  
35 Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem
hadden herkend bij het breken van het brood. 36 Terwijl zij dit aan
het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. ‘Vrede!’ zei
Hij tegen hen. 

1 . O p  w e g  n a a r  J e r u z a l e m  ( L c .  2 4 ,  3 0 - 3 6 )

BLOK 2: VOORUITBLIK



“Nu gingen hun de ogen open” 
Wanneer zie ik mogelijkheden of kansen voor groeiende verbondenheid en
dialoog in onze gemeenschap? Wanneer zie ik daarvoor belemmeringen?

“Meteen stonden ze van tafel op”
Waar zie ik sporen voor vernieuwing om samen op weg te gaan? Welke
paden blijven we best bewandelen? 

"Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd"
Welke vormen van overleg en medeverantwoordelijkheid zie ik graag
groeien in de kerk van morgen?

"‘Vrede!’ zei Hij tegen hen"
Waar zie ik kansen om als gedoopte mijn verantwoordelijkheid op te
nemen om samen met anderen mee te bouwen aan een kerkgemeenschap in
dienst van de samenleving?

2 . V o o r u i t b l i k

Hoe kunnen we in de toekomst als christenen groeien in het
samen op weg gaan binnen onze kerkgemeenschap en met
de grote mensenfamilie?

Gespreksronde 1  |  deel met elkaar wat je neerschreef
Gespreksronde 2  | deel wat je trof bij het beluisteren van de ander
Gespreksronde 3  |  overleg met elkaar over een gezamenlijk
                                             antwoord voor het verslag

Onderstaande vragen kunnen je helpen om je antwoord op de grote vraag
te formuleren. Noteer wat je wil delen met de anderen.

We nemen wat tijd om in stilte volgende vraag te beantwoorden.



H i e r  k a n  j e  j e  g e d a c h t e n  n e e r s c h r i j v e n



3 . S l o t g e b e d

Beweeg ons, Geest van God,
in het voetspoor van Jezus, de Gezalfde.
Beweeg ons tot solidariteit
met mensen in armoede. 

           Breng ons samen, heilige Geest,
           in één gemeenschap van geest en hart.
           Breng ons dichter bij elkaar
             in zorg voor ieder ander.

Maak ons, Geest van heiligheid,
tot enthousiaste leerlingen van de Heer.
Maak onze kerk dienstbaar
in zorg voor de schepping, in dienst van de vrede. 

           Leer ons, Pinkstergeest, de taal van de liefde
           die ieder verstaat.
           Leer ons geloven, hopen en liefhebben
             door uw kracht.



I n v u l b l a d :  t e r u g b l i k

Noteer hier in maximum tien regels je gezamenlijk antwoord na blok 1, of
vul het online invulformulier in op www.vlbm.be/samenopweg.

Datum:
Plaats:
Type groep (pastoresploeg, koor, kerkfabriek ...): 

Antwoord:

Stuur dit blad met je antwoord vóór 2 maart 2022 op naar
vicariaal contactpersoon voor de synode An Mollemans op
het adres Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, Frederik de
Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Hoe zijn we tot nu toe als christenen samen op weg binnen
onze kerkgemeenschap en met de grote mensenfamilie?



I n v u l b l a d :  v o o r u i t b l i k

Noteer hier in maximum tien regels je gezamenlijk antwoord na blok 2, of
vul het online invulformulier in op www.vlbm.be/samenopweg.

Hoe kunnen we in de toekomst als christenen groeien in het
samen op weg gaan binnen onze kerkgemeenschap en met
de grote mensenfamilie?

Datum:
Plaats:
Type groep (pastoresploeg, koor, kerkfabriek ...): 

Antwoord:

Stuur dit blad met je antwoord vóór 2 maart 2022 op naar
vicariaal contactpersoon voor de synode An Mollemans op
het adres Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, Frederik de
Merodestraat 18, 2800 Mechelen.



Vragen bij deze bundel? Contacteer vicariaal contactpersoon
voor de synode An Mollemans via an.mollemans@vlbm.be


