
Mysterie, gemeenschap, zending 

Parochie-vitalisering 



Vaticaans Concilie: Kerk is:  

 – Mysterie   Christus als priester 

– Gemeenschap Christus als koning en herder 

– Zending  Christus als leraar en profeet 

 

 

 

 



Dimensies, accenten, activiteiten 

• Mysterie: (priesterschap) (vieren)  
– Gebed 

– Rituelen 

– Liturgie 

– Sacramenten 

• Gemeenschap (herderschap) (leren van elkaar) 
– Luisteren naar en spreken met elkaar 

– Dingen doen met elkaar 

– Elkaar ondersteunen in liefde 

• Zending (leraar en profeet) (dienen) 
– Ad intra (binnen groep), ad extra (in Kerk, school, buurt en wereld) 

– Spiritueel, Intellectueel, emotioneel, lichamelijk 

 



Parochie als mysterie 

• Niet geheim in zin van  

– Waar zijn we in  

 hemelsnaam mee bezig… 

– Waar blijft het geld 

– Geen esoterische sekte  

• Maar: Jezus Christus is leven van de Kerk 

– Wij zijn Zijn lichaam 

– De Geest belééft dat lichaam 

 



      Exupérie 



Pastoraat als gemeenschap 

    
– We zijn geen horizontaal clubje; spirituele entiteit, 

Lichaam van Christus, door doop en eucharistie 

– Kinderen van één Vader  

– Zelfde bestemming: hemel 

– Talenten zijn ten dienste  

 van geheel 

– Er is leiderschap aanwezig 

– Er is oog voor elkaar,  

 delen van vreugde en smart 

– Solidariteit 

– Subsidiariteit 

– Éen met wereldkerk 

 



Zending  
• Zending komt voort uit 

gemeenschap, en wordt erdoor 
gedragen en gevoed. 

• Wat is er mis met doelgerichte 
pastoraal? Doel ligt niet alleen in 
de groep zelf.  

• Zending dichtbij en veraf. 

• Talenten vragen om  
uitbouw, en oefening 

• Persoonlijk en 
gemeenschappelijk 



Deze aspecten versterken elkaar 

Mysterie 

Gemeenschap 

Zending 



Drie elementen, niet los van elkaar 

mysterie 

gemeenschap zending 



Overlappingen 

mysterie gemeenschap zending 

mysterie geestelijke 

begeleiding 

catechese, 

initiatie, reizen, 

bedevaarten 

multimediaal, 

‘mystiek’ materiaal 

maken 

gemeenschap gebed, liturgie, 

sacramenten 

vieren 

gezamenlijk eten, 

alpha cursus 

gemeenschap-

pelijke 

evangelisatie 

zending uitnodigen voor 

viering 

Uitnodigen voor of 

organiseren van 

sociale activiteit 

voorbereiding, 

uitvoering, 

evaluatie 



Juiste balans in diepgang, 

gemeenschap en outgoing 



Pastoraat in balans 

• Misgroei als  

– Teveel mysterie: pastoraat gaat zweven. Jak 

brief… geen woorden maar daden 

– Te weinig mysterie: geen pastoraat meer  

– Teveel nadruk op eigen gemeenschap: veel 

ruzie, naijver 

– Te weinig nadruk op gemeenschap: mensen 

haken af, geen sociaal netwerk 

– Te weinig zending: inteelt, geen groei 

– Te veel zending: geen hart, gastvrijheid, rust 



Voorbeeld 1: accent 
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Voorbeeld 2: accent op 

gemeenschap 
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Voorbeeld 3: accent op zending 
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Programmering 
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