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Vragen rond catechese

1. In de Kerk en binnen de geloofsgemeenschap is er van-
daag veel te doen rond catechese. Er wordt veel nagedacht
en er worden veel initiatieven genomen. Dat is niet verwon-
derlijk. Geloofscommunicatie en geloofsoverdracht behoren
tot de belangrijke vragen waarmee de Kerk vandaag gecon-
fronteerd wordt. Tot voor kort verliep dit alles bij ons hier in
het Westen vrij vanzelfsprekend. Het christelijk geloof met
zijn leer, zijn liturgische feesten en zijn morele gedragscodes
behoorde voor een groot deel tot het cultuurpatrimonium
waarop de ganse samenleving was gebouwd. Het kwam niet
over als iets vreemd. Het was integrerend deel van de wereld
die men bewoonde. 

2. Dat is nu niet meer het geval. Godsdienst blijft weliswaar
een belangrijk maatschappelijk gegeven. Maar het is niet
meer vanzelfsprekend vanuit de godsdienst en met name
vanuit het christendom dat de samenleving wordt opge-
bouwd. De cultuur die ons omgeeft is een seculiere cultuur.
Het is boeiend om in die situatie christen te zijn. Dat wel.
Maar je geloof wordt niet meer gedragen door de samenle-
ving zelf. Je voelt je onvermijdelijk als christen wat weerlo-
zer. Langs alle kanten word je gewaar dat het geloof in God
en alles wat het christelijk geloof voorstelt voor de samen-
leving niet van wezenlijk belang is. Dat maakt de geloofs-
overdracht tot een belangrijke maar niet gemakkelijke
opdracht.

3. Niet verwonderlijk dus dat rond catechese veel vragen
leven. Sinds het laatste Concilie hebben we enorm geïnves-
teerd in de catechese. We hebben de aanpak en de metho-
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den grondig veranderd. Is het niet één van de goede vruch-

ten van de postconciliaire vernieuwing waarvoor we ontzet-

tend dankbaar mogen zijn? En toch blijft de vraag: hoe komt

het dat we er zo moeilijk in slagen het geloof door te geven

aan de volgende generaties? Een groot deel van de kinderen

wordt nog gedoopt, velen ontvangen het vormsel en worden

erop voorbereid, de meesten krijgen godsdienstles op school.

Waarom dan niet het verhoopte resultaat? 

4. Wie draagt hiervoor verantwoordelijkheid? Wie de

schuld? Men moet voorzichtig zijn met dergelijke vragen.

Het gaat hier allereerst om een veranderde situatie en daar

heeft niemand schuld aan. We mogen onze situatie niet

voortdurend vergelijken met vroeger. Het was vroeger ook

niet probleemloos. Dat de situatie veranderd is, is ook geen

puur toeval. We moeten nuchter blijven en de situatie aan-

vaarden zoals ze is. Maar ook vol vertrouwen. We moeten

nadenken en creatieve wegen gaan. En misschien ook onze

verlangens matigen. We moeten samen zoeken hoe we het

geloof en het leven volgens het evangelie zo kunnen ter

sprake brengen dat het goed nieuws is voor mensen van

deze tijd.

5. Het is een goede zaak dat vragen worden gesteld en

nieuwe wegen bewandeld. Er is een verscheidenheid van

aanvoelen en methodiek. Het is niet de bedoeling van dit

herderlijk schrijven om aan die diversiteit en creativiteit een

einde te stellen. Wel integendeel. Maar de vragen blijven. En

er zijn wel geen pasklare antwoorden of recepten. Het debat

blijft open. 
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6. Met deze brief willen we participeren aan dit debat. We
willen geenszins één methode of aanpak aanwijzen als de
enig juiste voor deze tijd. We willen wel met velen zoeken
naar uitwegen en perspectieven. In een eerste deel willen we
wat klaarheid scheppen in de vraag naar de catechese om
haar plaats binnen de geloofsverkondiging beter in het
vizier te krijgen. In een tweede deel brengen we een aantal
fundamentele oriëntaties voor een catechetische pastoraal
onder de aandacht. Op basis van deze oriëntaties duiden we
in het derde en laatste deel enkele suggesties en perspectie-
ven aan voor de catechetische praktijk. 

5

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 5



I  Christen worden in deze tijd

‘Men wordt niet als christen geboren’

7. ‘Fiunt, non nascuntur christiani’: men wordt niet als
christen geboren, men moet het worden. Toen Tertullianus
dat schreef, was dat maar al te duidelijk. Hij leefde tijdens de
overgang van de tweede naar de derde eeuw. Wie christen
wilde worden en vroeg om gedoopt te worden om bij de
nieuwe geloofsgemeenschap aan te sluiten, moest heel wat
maatschappelijke barrières overwinnen. Het evangelie
beantwoordde wel aan de diepste aspiraties en aan de zoek-
tocht van een mens van de Oudheid. Maar toch bleef het
geloof een heel persoonlijke keuze die maatschappelijk
uiterst vreemd bleef. Om maar niet te spreken van de regel-
rechte vervolgingen die van tijd tot tijd werden onderno-
men. Het is maar al te duidelijk: bij zijn aanvang was het
christelijk geloof alles behalve een maatschappelijke van-
zelfsprekendheid. 

8. Je zou op het eerste gezicht denken dat dit natuurlijk
normaal is in de beginfase van het christendom. Later, bij de
evangelisatie van het Westen, is het christendom inderdaad
maatschappelijk vanzelfsprekend geworden. Toch is het dat
niet vanuit zijn oorsprong noch uit zichzelf.  Het kan een
cultuur mee helpen vormen, maar het overstijgt ook altijd
die cultuur. Van meet af aan heeft de Kerk mensen uit alle
rassen en talen en volkeren verzameld in een nieuwe
gemeenschap en broederschap. De situatie van de christen-
heid die we hier in het Westen gedurende eeuwen hebben
gekend is wat ze geweest is, met haar mogelijkheden en
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gevaren. Zij is niet het altijd en overal na te streven doel. 

9. Vandaag is de situatie anders dan vroeger. Dat biedt
nieuwe mogelijkheden. Geloven in God die zich persoonlijk
heeft te kennen gegeven; zijn leven richten naar Jezus die
zijn verlossingswerk verderzet in de Kerk en leven volgens
het evangelie: is dat zo vanzelfsprekend? Kan het verlies van
die vanzelfsprekendheid geen genade zijn voor het geloof?
Is het geen kans om opnieuw de vreemdheid en dus ook de
nieuwheid van het christendom te ontdekken? En te ontdek-
ken hoe het ten langen laatste altijd een persoonlijke en
vrije keuze is, ja ten diepste toe een persoonlijk antwoord op
Gods woord dat het hart van een mens geraakt heeft? 

10. Je wordt niet als christen geboren: je moet het worden.
Dat inzicht moet ons blijvend begeleiden als we hier naden-
ken over de catechese. Natuurlijk zijn er nog heel velen die
door traditie en opvoeding in min of meerdere mate voeling
blijven houden met de Kerk en de christelijke geloofstradi-
tie. Feitelijk zullen dat de meesten zijn aan wie we catechese
geven. Toch moeten we oog hebben voor hen die helemaal
door deze seculiere cultuur gegaan zijn en wier hart geraakt
werd door het evangelie. Hun probleem is niet zozeer hoe je
dat christelijk geloof in een seculiere cultuur nog aanvaard-
baar, verstaanbaar en plausibel kunt maken. Ze ontdekken
het juist als een nieuw geluid, als iets dat ze tot hiertoe niet
vermoed hadden, als een bron van hoop en vreugde. We
moeten deze ‘catechumenen’ ernstig nemen. 

11. Het is een bemoedigend teken dat er mensen zijn die er
opnieuw bewust voor kiezen christen te worden. Ze zijn als
het ware de ‘verkenners’ voor de wegen van het christen
worden in een niet langer christelijke maatschappij en zij
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worden daarbij zelf verkondigers van het geloof. Niet toe-
vallig ziet het Algemeen Directorium voor de Catechese het
catechumenaat als de inspiratiebron van de catechese en als
‘het model waar het catechetisch handelen zich naar richt’
(ADC 90). Deze ‘nieuwe christenen’ kunnen ons helpen in
onze zoektocht naar een catechese voor deze tijd. Want dat
is inderdaad de vraag die ons moet leiden: hoe word je chris-
ten, een leerling van Jezus?

Leerling van Jezus worden

12. ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen, in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leer
hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel,
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de
wereld’ (Mt 28,19-20). Met deze woorden neemt Jezus in het
evangelie naar Mattheus afscheid van zijn leerlingen. Al van
bij de aanvang van zijn verkondiging heeft Jezus onmiddel-
lijk leerlingen geroepen. Hij heeft hulp nodig. De taak is
dringend en de oogst groot. Hij roept er twaalf en daarna
nog tweeënzeventig anderen en zendt hen ‘twee aan twee
voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog
komen zou’ (Lc 10,1). 

13. Toch roept Hij hen niet alleen omdat hij hulp nodig
heeft. Die leerlingen zijn veel méér dan alleen medewerkers
die Hem helpen. ‘Jullie zijn voor Mij geen dienstknechten
maar vrienden’ zegt Jezus (Joh 15,15). Ze worden wel uitge-
zonden, maar ze komen telkens weer bij Hem terug. Want
Hij heeft ze niet alleen nodig bij de verkondiging van het
evangelie. Hij wil met hen ook het leven delen. Er ontstaat
een levensgemeenschap tussen Hem en zijn leerlingen. Pas
gaandeweg zullen ze ontdekken wie Hij is en wat zijn evan-
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gelie betekent. De verkondiging van het evangelie was ook
voor Jezus geen loutere kennisoverdracht. Het evangelie is
Woord van leven. Pas binnen de leefgemeenschap van de
leerlingen met Jezus wordt duidelijk hoezeer het evangelie
ons leven kan veranderen en hoezeer het ‘goed nieuws’ is
voor de mens die zoekt naar waarheid en leven.  

14. Wat geldt voor die eerste leerlingen, geldt ook voor ons.
Je wordt geen christen louter en alleen door een leer te aan-
vaarden. Je wordt het door leerling van Jezus te worden en
aan te sluiten bij zijn gemeenschap. Een gemeenschap die
daarom nieuw en anders is, omdat ze het leven met Jezus
deelt. Aan het einde, als alles is volbracht, als Hij als de
Verrezene afscheid neemt van zijn leerlingen, vraagt Hij hen
te doen wat Hij van bij de aanvang gedaan heeft: mensen
tot leerlingen maken. Ze doen het in zijn naam en in de
kracht van de Geest. Zo wordt de Kerk opgebouwd, tot op
vandaag, uit alle volken en talen, tot gemeenschap rond
Jezus.

15. Je wordt christen door leerling van Jezus te worden. En
gaandeweg ontdek je wat dat betekent. Het evangelie ver-
telt ons hoe op een dag de leerlingen onder elkaar discussi-
eerden wie wel de grootste was (Mc 9,33-37). Toen plaatste
Jezus een kind in hun midden om hun duidelijk te maken dat
ze moesten worden als een kind. Alleen zo kun je deel krij-
gen aan Gods koninkrijk. Alleen een arme van geest kan het
evangelie verstaan. Christenen zijn mensen van de weg (Hnd
9,2), een levensweg, met tochtgenoten, Jezus achterna. En
altijd weer zal Hij ons terzijde moeten nemen en ons onder-
richt geven. Hij roept zijn leerlingen bij zich (Mc 12,43),
onderricht hen (Mc 9,31), legt hen alles uit (Mc 4,34). Het zal
gebeuren naar aanleiding van concrete situaties of vragen
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die we stellen. Gaandeweg zullen we ontdekken wat dat
evangelie voor ons en deze wereld betekent.  Want er is niet
alleen de vraag hoe je christen wordt, maar ook de vraag hoe
je het blijft en hoe je als christen moet leven. Daarom moe-
ten we regelmatig ‘terzijde genomen worden’ en moet Jezus
ons onderrichten. We hebben nood aan catechese om te
groeien in geloof.

Hoe komt men tot geloof?

16. Om een goed begrip van catechese te hebben, is het
belangrijk een onderscheid te maken tussen het moment
waarop iemand voor het eerst het evangelie verneemt en de
catechese die erop volgt. Je volgt catechese omdat je het
evangelie hebt vernomen en tot geloof gekomen bent. Er is
niet eerst de catechese en dan het geloof. Het is omgekeerd:
je bent tot geloof gekomen en dan volgt de catechese. Maar
hoe komt iemand tot geloof? Dat is de vraag waarop het
antwoord veel kan verhelderen.

17. Je komt niet tot geloof alleen maar door dieper na te
denken. Het geloof zal wel nooit de logische conclusie zijn
van een zoektocht naar de zin van het bestaan of naar het
mysterie van de werkelijkheid. Het geloof kan achteraf wel
verstaan worden als antwoord op dat zoeken. Augustinus
heeft jaren gezocht. Jarenlang heeft zijn ziel de existentiële
onrust van het zoeken gekend. En zonder dat zoeken zou hij
wellicht nooit gevonden hebben. Toch is het iets of iemand
anders die hem uiteindelijk over de streep gehaald heeft. De
eigenlijke overgave van het geloof doe je nooit op eigen
krachten alleen. Eer je tot geloof komt, is er eerst iets anders
gebeurd, is er met jou iets gebeurd, is je iets overkomen: je
bent geraakt door God en door zijn Woord. Daar ligt de oor-
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sprong van het geloof: in de ontmoeting met God en met
zijn Woord, in de ontmoeting met Christus. Het is de Geest
die het hart van de mens  ontvankelijk maakt voor God.

18. Het geloof welt ook niet zomaar spontaan uit onze erva-
ring. Het is niet doorheen de ervaring met mezelf, met de
anderen en de wereld rondom mij, dat ik stilaan tot de con-
clusie kom van de waarheid en de zin van het geloof. Het
geloof zal me wel aangrijpen midden in mijn menselijke
ervaring. Maar toch: mijn ervaring op zich, wat ik tegenkom
en beleef, het mag nog zo diep en aangrijpend zijn, brengt
mij niet tot geloof. Ook hier geldt opnieuw: er moet mij iets
overkomen, iets met mij gebeuren, iets dat ik niet in handen
heb: de ontmoeting met de levende God.

19. Hoe komt men dan tot geloof? ‘Door te luisteren komt
men tot geloof’, zegt Paulus in Rom 10,14. Door de verkon-
diging van het evangelie. Dat kan op zovele manieren
gebeuren. Het kan een woord zijn dat me treft, uit de Schrift
of het woord van iemand die de Schrift heel concreet ver-
tolkt. Het kan gebeuren door een moment van ontroering in
de liturgie. Het kan gebeuren door het concrete getuigenis
van iemand die leeft van het evangelie. Maar telkens gaat
het om een luisteren dat een heel persoonlijk gebeuren is
tussen Christus en zijn leerling, tussen God en zijn schepsel.
Het is een woord dat ik niet zelf heb bedacht en dat niet uit
mijn ervaring is voortgebracht of voortgekomen. Een woord
dat me heel concreet wordt toegesproken, in mijn menselij-
ke ervaring en zoektocht, het woord van iemand die me
aanspreekt. Zonder dat woord, zonder die ‘openbaring’,
steunt het christelijk geloof nergens op, is het misschien een
mooi systeem, een mooie levensbeschouwing, maar geen
geloof.  
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20. Zo komt men tot geloof: door het Woord van God dat
mijn hart raakt. Dat bedoelen we met eerste verkondiging.
Het gebeurt langs menselijke woorden of tekenen. Maar het
is God die spreekt en ons hart opent voor zijn Woord. Zoals
het hart van Augustinus na lang zoeken uiteindelijk toch
geraakt werd. Hij heeft het zo prachtig verwoord in het tien-
de boek van zijn Belijdenissen: 

‘Toen hebt Gij geroepen en geschreeuwd 
en mijn doofheid doorbroken.

Geschitterd en gestraald hebt Gij 
en mijn blindheid verjaagd.

Een heerlijke geur hebt Gij verspreid;
en diep ademde ik die in en nu snak ik naar U.

Ik heb geproefd en sindsdien dorst en honger ik naar U.
Gij hebt mijn hart geraakt,

en het is ontvlamd in verlangen naar Uw vrede’ (X,27,38).

21. Natuurlijk hebben de meesten van ons geen dergelijke
bekeringservaring gehad. Wij zijn niet zo tot geloof geko-
men. We zijn gelovigen ‘uit traditie’ in de letterlijke en posi-
tieve zin van het woord: het is ons geleerd, overgeleverd.
Maar dat belet niet dat we iets kunnen ervaren van wat
hierboven is gezegd. Iets van zo’n persoonlijke Godsont-
moeting of Christuservaring moet ons zijn overkomen.
Zonder deze geloofservaring, zonder die mystieke kern van
het christendom, blijven we uiteindelijk vreemd aan zijn
diepste intentie en inhoud. Daarom is geloofsoverdracht
altijd meer dan louter kennisoverdracht. En daarom ook iets
dat we uiteindelijk niet in handen hebben.

12

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 12



Van eerste verkondiging naar catechese

22. De eerste verkondiging is iets heel belangrijks. Zeker
vandaag. Veel mensen zijn vervreemd geraakt van het
geloof. Anderen moeten het goede nieuws van het evange-
lie nog voor de eerste keer vernemen. Die eerste verkondi-
ging gebeurt op zoveel verschillende manieren. Het is de
allereerste opdracht van de Kerk. ‘Wee mij als ik het evange-
lie niet verkondigde’, zegt Paulus (1 Kor 9,16). Voor sommi-
gen kan zelfs de catechese het eerste contact zijn met het
evangelie. Maar strikt genomen is er een duidelijk onder-
scheid tussen die eerste verkondiging en de catechese. Het
Directorium drukt het als volgt uit: ‘De eerste verkondiging
is bestemd voor ongelovigen en voor mensen die onverschil-
lig staan tegenover godsdienst. Ze heeft tot doel het evan-
gelie te verkondigen en uit te nodigen tot bekering. De cate-
chese, onderscheiden van de eerste verkondiging, geeft aan
de pas begonnen bekering verder vorm en doet haar rijpen,
doordat ze de bekeerling inwijdt in het geloof en hem
opneemt in de christelijke gemeenschap. Deze twee vormen
van dienst van het Woord zijn dus van elkaar gescheiden en
vullen elkaar aan’ (ADC 61).

23. Wie eenmaal het evangelie heeft vernomen en tot
geloof is gekomen, wil gaandeweg dat geloof ook beter
leren kennen en beleven. Daartoe zijn vele wegen. Er is aller-
eerst de Schrift, Gods Woord. Het is het stromend en levend
water waarnaar we altijd weer terugkeren. Er is verder de
liturgie en het gebed. Er is de geloofstraditie die ons woor-
den aanreikt om dat geloof ter sprake te brengen en te ver-
staan. Er is de gemeenschap en het leven van de Kerk. Er is
het daadwerkelijk getuigenis en engagement van christenen.
Door een eerste verkondiging wordt iemand geraakt door
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het evangelie en opgeroepen tot bekering. De catechese wil
juist dat beginnend geloof tot volle wasdom brengen. Ze
helpt ons om gaandeweg leerling van Jezus te worden en
ons duidelijk te maken wat het allemaal inhoudt. Ze leert
ons ook deelnemen aan het leven van de Kerk.

24. Hoe dringend de eerste verkondiging ook is, het resul-
taat ervan ligt niet in onze handen. Het kan soms lang
duren, soms jaren, vooraleer het hart van iemand wordt
geraakt. Zoals bij Augustinus. Maar in elk geval: zonder eer-
ste verkondiging is geen catechese mogelijk. Het springt dan
ook onmiddellijk in het oog: in onze gangbare pastorale
praktijk noemen we heel dikwijls ‘catechese’ wat in feite
veeleer neerkomt op ‘eerste verkondiging’. De ‘catechese’
met de ouders die zich voorbereiden op de doop van hun
kind, de ‘catechese’ voor de eerste communie of het vorm-
sel, de ‘catechese’ voor de huwelijksvoorbereiding: het zijn
dikwijls catecheses met mensen die eigenlijk niet echt
geraakt werden door het evangelie en ook nog niet de stap
hebben gezet naar een echte ommekeer in hun leven omwil-
le van het evangelie. Wat we hier bedoelen is uiteraard niet
dat dergelijke catecheses geen zin meer zouden hebben.
Integendeel: we moeten die kansen zeer ter harte nemen en
met grote inzet. Alleen moeten we beseffen dat het hier dik-
wijls om eerste verkondiging gaat en niet om catechese.
Anders verwachten we van zo’n catechese iets dat ze niet
kan geven en geven we aan de deelnemers iets dat ze niet
kunnen verteren. Het kan de pastorale verantwoordelijken
ook hoeden voor ontgoocheling en moedeloosheid. 

25. Hier past ook een bedenking bij het godsdienstonder-
richt dat velen op de scholen ontvangen. De godsdienstles
kan voor leerlingen in bepaalde omstandigheden de beteke-
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nis hebben van een eerste verkondiging. Voor sommigen
zelfs van een echte catechese. Strikt genomen gaat het hier
echter niet om catechese maar om godsdienstles. Er wordt
niet verondersteld dat al die leerlingen ook leerlingen van
Jezus willen worden. De godsdienstles richt zich niet alleen
tot hen die in hun leven geraakt werden door Gods Woord
en zich bekeerd hebben. Alles gebeurt hier binnen de con-
text van school en onderwijs en de bedoeling is dat de leer-
lingen in de les godsdienst zo goed en zo degelijk mogelijk
inzicht krijgen in wat godsdienst is en in het bijzonder wat
christelijk geloof is. De kennismaking en confrontatie met
een levende traditie helpen kinderen en jongeren om gelei-
delijk aan zelf keuzes te maken op het gebied van geloof en
leven. Toch gaat het in het onderwijs meer om onderricht
dan om initiatie. Maar nogmaals, dat belet niet dat de gods-
dienstles de betekenis kan hebben van een eerste verkondi-
ging en voor sommigen inderdaad een echte catechese
vormt. Toch is het belangrijk het onderscheid niet uit het
oog te verliezen. Anders stelt men verwachtingen aan het
godsdienstonderwijs die het niet kan inlossen.

Het geloof van het doopsel 

26. Je komt tot geloof door te luisteren naar Gods Woord.
Toch word je pas christen door de doop. De ontmoeting met
de levende en waarachtige God veronderstelt en bewerkt
een innerlijke omvorming in de mens. Je ontvangt nieuw
leven. Juist die verandering en dat nieuw leven worden je
geschonken in het sacrament. 

27. Christen word je door het water van de doop en de zal-
ving. Ze zijn niet herhaalbaar: je ontvangt ze eens en voor-
goed. Je blijft er door getekend. Toch is het geloof geen zelf-
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verzekerd bezit. Het wordt aangevochten, beproefd. Je kunt
het verliezen. Daarom moet men altijd weer opnieuw geïni-
tieerd worden in het geloof. Vandaar dat ook de eucharistie
een initiatiesacrament is. Daar, aan de Tafel van de Heer,
worden we altijd weer door Christus binnengeleid in de
gemeenschap met de Vader. Daar worden we altijd weer
leerlingen van Christus. Daar worden we opgebouwd tot
woonplaats van de Geest.

28. In zijn Belijdenissen vertelt Augustinus een anekdote die
heel betekenisvol is. Het is een verhaal van de bisschop
Simplicianus over de bekering van de heidense filosoof
Marius Victorinus. ‘Hij las geregeld – aldus het verhaal van
Simplicianus – in de heilige Schrift en alles wat christelijke
literatuur was, zocht hij met grote ijver op en bestudeerde
hij. En tegen Simplicianus placht hij te zeggen – niet in het
publiek, maar in hun meer persoonlijke en vertrouwelijke
gesprekken: ‘Heus, ik ben al christen!’  Dan antwoordde
Simplicianus: ‘Dat zal ik niet geloven en ik zal je ook niet
onder de christenen rekenen alvorens ik je in de kerk van
Christus zie’.  Waarop  Victorinus hem dan uitlachte en zei:
‘De muren maken dus de christen!’  En dat bleef hij steeds
maar zeggen, dat hij al christen was, en Simplicianus gaf dan
telkens datzelfde antwoord, waarop dat grapje over de
muren steeds weer door de ander herhaald werd’ (VIII, II, 4).
Voor Victorinus leek het vanzelfsprekend: een innerlijke
beaming was toch voldoende. Het ontsloeg hem er trouwens
van om er publiek mee buiten te komen. Als bekend filosoof
riskeerde hij veel ergernis te verwekken in Rome. Toch bleef
Simplicianus op zijn standpunt. En uiteindelijk gaf
Victorinus toe: ‘Kom, laat ons naar de kerk gaan; ik wil chris-
ten worden.’ En Augustinus vervolgt: ‘Simplicianus, buiten
zichzelf van vreugde, toog met hem op weg. Toen hij dan de
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eerste heilige tekenen van het catechumenaat ontvangen
had, gaf hij zich niet lang daarna ook op om door het doop-
sel wedergeboren te worden, tot verbazing van Rome, tot
vreugde van de Kerk’. 

29. Deze anekdote is sprekend. Het naar de kerk gaan is
uiteraard niet een kwestie van zich naar een stenen gebouw
te begeven. Het is de geloofsgemeenschap vervoegen en het
catechumenaat beginnen om gedoopt te worden. Je wordt
dus geen christen omdat je innerlijk het evangelie beaamt
en denkt dat je gelovig bent. Het is het doopsel dat het
geloof geeft. Het maakt duidelijk dat het geloof geen louter
innerlijke en subjectieve overtuiging of levensfilosofie is. En
hoezeer ook het geloof een vrije keuze is, het is toch iets dat
je ontvangt. Het is iets dat je overkomt, meer dan dat je het
zelf beslist. 

30. Als het geloof niet alleen voortkomt uit het Woord maar
eveneens uit het Sacrament, dan heeft dat belangrijke ge-
volgen voor de catechese. De catechese is niet los te maken
van de initiatiesacramenten. Ze zijn er innerlijk mee verbon-
den: het een gaat niet zonder het ander. De catechese
bereidt voor op het sacrament en maakt ons tegelijkertijd
open voor wat we in het sacrament hebben ontvangen. 

31. Catechese is dus helemaal verweven met het leven van
de Kerk. Het is veel meer dan louter vormingswerk of 
kennisoverdracht. Ook hier is het Directorium klaar: ‘Alom-
vattend en systematisch van karakter als de initiatiecateche-
se is, mag ze niet afhankelijk zijn van omstandigheden en
toeval; omdat ze leert leven als christen, is ze méér dan
alleen maar onderricht, alhoewel dit er wel bij hoort. Omdat
ze van wezenlijk belang is, heeft ze betrekking op alles wat
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voor een christen ‘gewoon’ is, zonder in te gaan op contro-
versiële kwesties of tot theologische wetenschap te worden.
Tenslotte, als initiatiecatechese vervult ze tezelfdertijd de
taken van initiatie, opvoeding en onderricht. Heel deze rijk-
dom, die typerend is voor het catechumenaat van niet-
gedoopte volwassenen, moet inspiratiebron zijn voor de
andere vormen van catechese.’ (ADC 68) 

32. Hier tekenen zich al de kenmerken af van iedere cate-
chese. Zij is wezenlijk initiatie, ze leidt binnen in het christe-
lijk leven. Ze is geen loutere kennisoverdracht, ook al zal hier
veel moeten onderricht en geleerd worden. Ze is dus niet
hetzelfde als vormingswerk of theologische scholing. Ze
richt zich tot heel de geloofsgemeenschap en wil juist in die
gemeenschap binnenleiden. Catechese is een blijvende op-
dracht en dus nooit af, al zal ze op belangrijke momenten
sterker beleefd en gevierd worden. 

Catechese met volwassenen

33. In de huidige situatie wordt de Kerk zich alsmaar meer
bewust van haar missionaire zending. Ze is geroepen het
evangelie te verkondigen en mensen binnen te leiden in het
geloof. Het is een dringende en boeiende, maar niet altijd
gemakkelijke opdracht. De voorwaarden voor een continue
religieuze socialisatie – in gezin, school en parochie – zijn
nog maar in beperkte mate aanwezig. 

34. Natuurlijk zijn er velen die de catechese volgen ter voor-
bereiding op de eerste communie of het vormsel. En ook de
ouders worden daarbij betrokken. Maar het aantal ouders
dat bij deze gelegenheid catechetisch kan aangesproken
worden, is soms beperkt. En voor veel kinderen en hun
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ouders gaat het hier niet echt om een catechese in de ware
zin van het woord. Velen vragen het sacrament als over-
gangsritueel bij belangrijke momenten in het leven. Het gaat
er bij hen niet uitdrukkelijk om dat ze stilaan binnen willen
komen in het christelijk geloof en het leven van de Kerk.
Daarmee is niets negatief gezegd over deze sacramenten-
pastoraal en haar belang. Maar ook hier is het beter lucide
te blijven en de werkelijkheid onder ogen te zien. Meer en
meer zal het in de toekomst zo zijn dat mensen christen
worden of het blijven omdat ze dat zelf willen. We evolueren
maar al te duidelijk van een automatisch meegekregen toe-
behoren tot de Kerk naar een persoonlijk gemotiveerd
geloof.

35. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het catechetisch
handelen. De gangbare gelijkstelling van catechese met het
geloofsonderricht aan kinderen en jongeren moet doorbro-
ken worden. De catechese moet ‘de beginnende bekering
doen toegroeien naar een levende, uitdrukkelijke en actieve
geloofsbelijdenis’ (ADC 82). Ze richt zich tot mensen die het
geloof willen leren kennen, mensen die in de geloofsge-
meenschap willen ingroeien en erin opgenomen willen wor-
den. Ze richt zich principieel tot mensen van alle leeftijden.
Natuurlijk moet de catechese aangepast zijn aan elke leef-
tijd. ‘Immers, enerzijds speelt het geloof een rol bij iemands
ontwikkeling; anderzijds bestaat in iedere ontwikkelingsfase
het gevaar dat iemand van zijn geloof afdwaalt, en worden
van een mens steeds weer nieuwe dingen gevraagd omwille
van zijn christelijke roeping’ (ADC 171). Niemand zal eens en
voorgoed het geloof verwerven als een zelfverzekerd bezit.
In elke levenssituatie of levensfase zal het worden beproefd
en zal het moeten hernieuwd en verdiept worden.  De eerste
stadia van het geloof, die ook kinderen en jongeren kunnen
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doorlopen, zijn eerste stappen op een weg die verder moet
gegaan worden, wil deze uitkomen op een levend en volwas-
sen geloof. 

36. Juist daarom moet de catechese voor alle levensfasen
principieel uitgaan van de catechese met volwassenen. Het
verdient daarom volgens het Directorium aanbeveling ‘om
de catechese van de volwassenen als uitgangspunt te
nemen, en van daaruit de richting te bepalen van de voor de
andere leeftijdsgroepen bestemde catechese’ (ADC 171).
Precies omdat de vanzelfsprekende religieuze socialisatie
veel kleiner is geworden, moet het accent wel gelegd wor-
den op het geloof als een persoonlijke en gefundeerde
keuze. De toekomst van de Kerk hangt af van mensen die
God in hun leven hebben ontdekt, Christus hebben ontmoet
en voor wie het evangelie een woord van leven is geworden. 

37. Catechese met kinderen blijft uiterst belangrijk. Maar ze
kan slechts de aanzet zijn naar een volwassen geloof. En ook
dat geloof van volwassenen is niet eens en voorgoed gege-
ven. Het zal in de verschillende levensfasen en situaties
moeten begeleid en verdiept worden. Het geloof van vol-
wassen mensen kan alleen vitaal blijven als het zich weet te
verbinden met steeds nieuwe levenservaringen. Vooral als
het in crisis of bij ingrijpende veranderingen staande blijft
en daardoor zijn deugdelijkheid bewijst. Als ik mij het geloof
in zijn centrale inhoud heb eigen gemaakt, dan kan ik het
aan dat er vragen gesteld worden, vragen van buiten en 
vragen binnen in mezelf. Het zijn juist die vragen die mijn
geloof zullen toetsen en verdiepen en die mij zullen toever-
trouwen aan het ene geheim dat ons geloof draagt. Dat 
uiteindelijk beoogt de catechese met volwassenen.
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Ter bespreking 

1. Geloven is ten diepste toe een persoonlijk antwoord op
Gods woord dat het hart van een mens heeft geraakt.
Waar herken je dit in jouw geloofsverhaal?

2. Als je naar (jong)volwassenen luistert die het christelijke
geloof hebben ontdekt, wat valt je dan op in hun ver-
haal? Op welke wijze zijn zij verkenners voor de wegen
van het christen worden in een maatschappij die niet
langer christelijk is?

3. Lees het fragment uit de afscheidsrede van Jezus in Joh
15,1-17. Wat betekent voor jou de levensgemeenschap
tussen Jezus en zijn leerlingen? Wat roepen de beelden
bij je op?

4. Hoe zie jij het onderscheid tussen eerste verkondiging en
catechese? Op welke wijze verheldert dit onderscheid
onze huidige catechesepraktijk?

5. Het geloof komt niet alleen voort uit het woord, maar
ook uit het sacrament. Welke belangrijke gevolgen heeft
dit inzicht voor onze opvatting van wat catechese is? 

6. Op welke wijze ervaar je zelf de noodzaak van een per-
manente initiatie in het geloof?

7. Waarom is het belangrijk catechese met volwassenen als
uitgangspunt te nemen om de richting te bepalen bij elke
catechese voor andere levensfasen?

8. Noteer voor jezelf wat deze reflectie over christen wor-
den in deze tijd betekent voor je opvatting over cate-
chese vandaag. 
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II  Algemene oriëntaties 

voor een catechetische pastoraal

Het omvattend karakter van de catechese

38. Wie werkelijk in contact gekomen is met het evangelie
en erdoor geraakt werd, wil het beter leren kennen. Wie 
eenmaal van het geloof heeft geproefd, wil er de diepere
rijkdom van smaken. Ook doen zich nieuwe omstandigheden
voor of zijn er nieuwe ervaringen, die maken dat de rijkdom
en de betekenis van het geloof opnieuw ontdekt moeten
worden. Dat is precies de opdracht van elke catechese: dat
mensen telkens opnieuw de onuitputtelijke rijkdom van het
evangelie leren kennen en ervaren. Daarom is catechese een
noodzakelijke en blijvende opdracht van iedere kerkgemeen-
schap. 

39. In het tweede deel van onze brief willen we een aantal
algemene oriëntaties aanreiken voor een catechetische pas-
toraal die mensen wil binnen voeren in het huis van het
geloof en hen wil ondersteunen om volwassen te worden in
dat geloof. Welke zijn de noodzakelijke ingrediënten van
deze catechese? Allereerst wil je het geloof beter leren ken-
nen. Je wil als christen ook leren bidden en de schoonheid
van de liturgie ontdekken. Geloven doe je ook niet alleen. Er
is de familie en het gezin en vooral de plaatselijke kerkge-
meenschap. Belangrijk is dat een christen zich niet afzondert
van de samenleving met al haar vragen en uitdagingen. Het
is dikwijls in het zoeken, samen met anderen, naar een
menswaardiger en rechtvaardiger samenleving dat de kracht
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van het evangelie zich openbaart. Om iemand te begeleiden
naar een volwassen geloof is er dus meer nodig dan alleen
kennisoverdracht. 

40. Het Algemeen Directorium spreekt van het allesomvat-
tende karakter van de catechese: ze beoogt een echte beke-
ring en een integrale vorming: ‘De catechese leidt iemand
binnen in de kennis van het geloof en in de praxis van het
christelijke leven; daarbij bevordert ze een geestelijke ont-
wikkelingsgang die geleidelijk een verandering teweeg-
brengt in iemands manier van denken en handelen’ (ADC
56,c). Het geloof wil niet alleen gekend maar ook beleefd
worden: in gebed en liturgie en in een leven volgens het
evangelie. Dit omvattende karakter van de catechese willen
we in dit tweede deel in kaart brengen.

Schrift en catechese

Luister!

41. ‘Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer is de enige.
U zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met
geheel uw ziel en met al uw krachten’ (Dt 6,4). Deze tekst
behoort tot het hart van de Schrift. Als men Jezus vroeg
naar het voornaamste gebod, verwees Hij naar deze tekst
(Mc 12,29-30). Wat opvalt, is juist het eerste woord: luister!
Zonder dat luisteren is er geen geloof. Geloven komt uit dat
luisteren (Rom 10,17). In het eerste deel van deze brief heb-
ben we er reeds over gesproken. Het geloof ontstaat niet uit
een theoretische reflectie noch uit de autonome zelferva-
ring van de mens. Er is iets dat je overkomt, Iemand die tot
je spreekt, die je raakt en je oor en je hart opent. 
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42. Het is dus niet zomaar een vaag, diffuus en onbestemd
geluid. Het is een woord van Iemand die spreekt. Het is het
Woord, dat van in den beginne bij God was en waardoor
alles werd geschapen (Joh 1,1-3). Dat Woord heeft God ook
in de tijd gesproken. Het is het Woord dat Israël het eerst
gehoord heeft. Het Woord dat de profeten heeft bezield. Het
Woord dat, toen de volheid van de tijd gekomen was, vlees
van ons vlees is geworden (Joh 1,14). De aanhef van de
Hebreeënbrief zegt het kernachtig: ‘Nadat God eertijds vele
malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had
door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot
ons gesproken door de Zoon’. Dat Woord is niemand anders
dan Jezus Christus.

43. Van dat spreken van God legt de Schrift getuigenis af, in
Oud en Nieuw Testament. Geen wonder dus dat de Schrift
een fundamentele en centrale betekenis heeft voor de cate-
chese. Het is de taak van de catechese de Schrift te ontslui-
ten en het hart toegankelijk te maken voor wat God door-
heen de Schrift vandaag te zeggen heeft. Zoals Jezus gedaan
heeft met de leerlingen op weg naar Emmaüs: ‘Beginnend
met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de
Schriften op Hem betrekking had’ (Lc 24,27). En de reactie
van de leerlingen liegt er niet om: ‘Brandde ons hart niet in
ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften
ontsloot?’ (Lc 24,32). Daaraan zie je al hoe het verstaan van
de Schrift meer is dan een louter intellectueel gebeuren.
Begrijpen doe je uiteindelijk met het hart.

Verstaan 

44. De Bijbel is geen boek dat alleen voor ingewijden is
bestemd.  Het is een uitzonderlijk literair document en
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behoort tot het religieuze cultuurpatrimonium van de
mensheid. Het is een open boek, toegankelijk voor iedereen.
Het spreekt over God en mens, over leven en dood, over
liefde en haat, over vreugde en lijden. Niets menselijks is de
Bijbel vreemd. Het is een onuitputtelijke bron van religieuze
gevoelens en diepmenselijke ervaringen. Deze gewoon men-
selijke, literaire en culturele benadering van de Schrift is al
een eerste weg om in contact te komen met de rijkdom van
zijn inhoud. 

45. De Bijbel echter goed lezen en verstaan is niet altijd
gemakkelijk. Het gaat om een tekst uit een ver verleden. Dat
stelt wel problemen. Het is een vraag die vandaag dikwijls
gehoord wordt: Waarom dat oude boek? Waarom niet zoe-
ken naar nieuwe woorden om de boodschap te verkondigen?
Waarom nog vasthouden aan die oude woorden? Getuigen
ze niet van een tijd die onherroepelijk tot het verleden
behoort? Wat hebben ze ons te zeggen? Die vragen worden
terecht gesteld en moeten au sérieux genomen worden.
Maar ze kunnen nooit een reden zijn om de Schrift dan maar
terzijde te schuiven en zijn toevlucht te nemen tot heden-
daagse teksten die wel direct toegankelijk zijn. Dat zou bete-
kenen dat we Gods Woord niet meer kunnen of willen horen.
Het loont de moeite om door te dringen in wat de Schrift
ons te zeggen heeft, ook daar waar de tekst soms weerbar-
stig is. Vandaar de noodzaak van catechese.

Historisch verstaan

46. De catechese kan hiervoor de hulp inroepen van de
theologie en het moderne bijbelonderzoek. Die hebben op
dit punt baanbrekend werk verricht. Ze geven ons inzicht in
het historisch en literair verstaan van de tekst, zonder de kri-
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tische vragen die de mens van vandaag zich stelt, uit de weg
te gaan. Als er bijbelavonden worden georganiseerd, blijken
altijd weer heel veel mensen geïnteresseerd te zijn. Het
toont hoe bevrijdend en inspirerend het bijbelonderzoek kan
zijn. Het verstaan van de Schrift vraagt natuurlijk meer dan
louter exegetisch onderzoek. Catechese mag geen cursus
exegese worden. Toch betekenen de resultaten van het exe-
getische bijbelonderzoek een grote hulp voor de catechese
om het hart van mensen open te maken voor het verstaan
van de Schrift.

Gelovig verstaan

47. Voor de christen is de Schrift echter niet zomaar een
tekst zoals andere. Hij heeft een heel bijzondere betekenis:
definitieve en onherroepelijke getuige van Gods Woord. Als
iemand tot de diepe betekenis van de Schrift wil doordrin-
gen, is een literair en historisch verstaan wel noodzakelijk
maar niet voldoende. De Schrift wil ook gelovig verstaan
worden. En dat betekent: als Woord van God. 

48. De Schrift bevat het verhaal van de geloofservaring van
Israël en van de vroegste Kerk. De ontstaansgeschiedenis van
deze teksten omvat vele eeuwen. De Bijbel bevat ook vele
verschillende geschriften. In die zin is het niet één boek
maar een verzameling van vele boeken. Daarenboven zijn die
boeken van uiteenlopende literaire genres. Maar hoe won-
derlijk het ook mag klinken, toch steekt in die Bijbel een
diepe eenheid. Hoe verschillend ook, er klinkt voor de goede
verstaander overal hetzelfde verhaal, zij het in zovele toon-
aarden. De Bijbel bevat wel degelijk één verhaal, hij bevat
één boodschap en vormt uiteindelijk één boek. Er loopt één
rode draad door de ganse Schrift. Zonder die rode draad kun
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je de Schrift niet verstaan zoals hij uiteindelijk is bedoeld. Je
kunt dan eventueel wel de afzonderlijke teksten historisch
en literair begrijpen. Maar niet wat met die teksten ten diep-
ste is bedoeld.

49. Wat is die rode draad? Het is de boodschap dat God er is
en dat Hij op zoek is naar de mens. God, die woont in het
ontoegankelijk licht, wil de mens onnoemelijk en onzegbaar
nabij zijn. Hij zoekt verbondenheid en wil zich aan ons te
kennen geven. Hij wil ons alles geven, alles wat Hij is en alles
wat Hij heeft. Om geen andere reden dan dat Hij de mens en
deze schepping, het werk van Zijn handen, ten einde toe
liefheeft. Niet alleen in theorie of in de zin dat Hij dat alles
wel zou willen. Maar in de zin dat Hij het heeft gedaan en
nog altijd doet, tot op vandaag. Al van in den beginne en
vanaf de dag dat Hij Abraham riep tot op de dag toen de
volheid van de tijd gekomen was en Hij ons zijn eigen Zoon
gegeven heeft. En tot Hij wederkomt, blijft God ons in
Christus’ Geest nabij en doet Hij zijn verbond gestand.

50. Daarover gaat het in de Schrift. En over alles wat het
voor de mens meebrengt aan vreugde en hoop en nieuw
leven. Daarom gaat dit boek over God en zijn volk. En dus
ook over de mens, over zijn zoeken en tasten, over zijn bid-
den en smeken, over zijn trouw en ontrouw. De Schrift heeft
het over zoveel dingen en op zoveel verschillende wijzen,
maar altijd weer gaat het om dat ene: dat we door God
gekend en bemind zijn. De verschillende bijbelboeken en de
verschillende passages zijn slechts verstaanbaar vanuit die
ene boodschap, dat ene kerygma: dat God in Christus deze
wereld ten einde toe liefheeft en redt.
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51. Zo wordt het duidelijk waarom de Schrift zo centraal
staat in de catechese. De catechese wil mensen binnenleiden
in het grote verhaal van Gods liefde. Het gaat er niet zomaar
om de verschillende bijbelteksten literair en historisch meer
toegankelijk te maken. Die verschillende passages en teksten
geven hun diepste betekenis pas prijs vanuit de binnenste
kern van de Schrift. Ze moeten gelezen en begrepen worden
niet als afzonderlijke inspirerende teksten, maar binnen de
context van dat grote verhaal van Gods liefde, binnen het
verband van heel de Schrift. Als men ze uit dit verband rukt,
zal men zich bij veel van die teksten toch altijd weer afvra-
gen waarom we er nog aan vasthouden en wat ze voor ons
nog te betekenen hebben. Begrepen naar hun diepste
bedoeling zijn deze woorden in de volle zin van het woord:
woorden van leven.

Woord van God

52. Er is nog meer. De Schrift spreekt ons niet alleen over
God en zijn liefde voor de mensen. Ze is ook zelf Woord van
God. De Bijbel blijft natuurlijk een literaire tekst. Maar die
tekst, die dode letter, kan levend Woord worden, Woord van
God tot ons gesproken. Als in de eucharistie of een andere
liturgische viering de lector na de lezing uit de Schrift zegt:
‘Zo spreekt de Heer’, dan is dat niet zomaar bij manier van
spreken. Dat is juist het eigene van de liturgie: alle uiterlijke
dingen verwijzen naar de onzichtbare werkelijkheid. Ook de
woorden. De Schriftlezing bevat dan niet alleen maar woor-
den van die of die auteur, of woorden over dit of dat ver-
haal, maar Woord van God waardoor wij persoonlijk aange-
sproken worden. Het zijn woorden die ons raken en die om
antwoord vragen. Zolang men niet doorstoot naar die
dimensie van het woord en van het persoonlijk aangespro-
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ken worden, is de Schrift nog niet wat hij uit zichzelf uitein-
delijk bedoeld te zijn: Woord van God. Pas dan wordt het
hart brandend, zoals de leerlingen van Emmaüs mochten
ervaren. 

53. Voor de catechese is dat erg belangrijk. Je wordt maar
echt ontvankelijk voor de Schrift als je niet alleen leest,
maar ook luistert. Luisteren doe je naar iemand die spreekt.
De Bijbel bevat niet alleen een boodschap of religieuze
inhoud, het is het Woord van iemand die mij aanspreekt. Tot
driemaal toe wordt Samuël bij zijn naam geroepen: ‘Samuël!
Samuël!’. Tot hij het begrijpt en zegt: ‘Spreek, Heer, uw die-
naar luistert’ (1 S 3,10). De catechese staat in dienst van dit
luisteren en antwoorden. Maar om de Bijbel als Gods Woord
te horen, heb je meer nodig dan de Bijbel alleen. Daarom is
catechese niet uitsluitend bijbels. Om Gods levend Woord in
de Schrift te ontdekken, heb je nog zoveel meer nodig: de
gemeenschap van de Kerk, de sacramenten, het gebed, het
getuigenis van broers en zusters, en nog zoveel waarop we
nu verder willen ingaan.

Ter bespreking

1. Waarom heeft de Schrift een centrale betekenis in de
catechese?

2. Omschrijf met eigen woorden wat de binnenste kern van
de Schrift is? 

3. Geef enkele haalbare suggesties voor een meer bijbelse
eerste verkondiging en catechese. 
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Catechese en Kerk

Gods Woord brengt mensen samen

54. Gods Woord is niet allereerst en ook niet uitsluitend tot

mij alleen gericht. God is niet met mij begonnen. Het Woord

is er al ‘van in den beginne’. Door dat Woord werd Abraham

geroepen en werd hij de vader van velen, van een volk. De

Hebreeënbrief spreekt zelfs van ‘een wolk van getuigen’

(Heb 12,1) die ons is voorafgegaan. En ook vandaag ben ik

niet alleen om op Gods Woord te antwoorden. God spreekt

me wel heel persoonlijk aan. Maar zijn Woord voert me bin-

nen in de gemeenschap van hen die datzelfde Woord verno-

men hebben. Gods Woord sticht gemeenschap, niet alleen

met God zelf, maar ook met hen die leven van dat Woord.

Gods Woord verzamelt mensen, brengt hen samen tot een

gemeenschap, tot een volk, een ekklesia, een Kerk. Er is geen

luisteren naar dat Woord noch een leven volgens dat Woord,

tenzij binnen de gemeenschap van de Kerk. Daarom voert de

catechese niet alleen binnen in het geloof maar ook in de

gemeenschap van de Kerk die dat Woord ontvangen heeft,

die het verkondigt en er zelf van leeft. 

Volk van God

55. Men spreekt vaak over de Kerk als over een instituut. De

Kerk heeft uiteraard een institutionele kant. Ook zij kan niet

buiten geëigende vormen van institutionalisering. Toch is

dat niet haar wezen en evenmin haar reden van bestaan. De

Kerk is een geloofswerkelijkheid. Wie binnengeleid wordt in

het geloof of het dieper leert kennen, gaat de Kerk anders

leren zien en waarderen. Met de ogen van het geloof. 
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56. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft met grote gedre-
venheid en diepgang over de Kerk gesproken, niet alleen
over haar hiërarchische instelling maar ook over haar wezen
en zending. In de Constitutie over de Kerk Lumen gentium
heeft het Concilie gesproken over de Kerk als over het Volk
van God. Dat is een heel bijbelse manier van spreken. De
Kerk vindt inderdaad haar oorsprong niet in zichzelf. Zij
heeft geen zelfbeschikkingsrecht. Zij is het volk dat God zich
heeft verworven. Hem behoort zij toe. Zij is ook het Lichaam
van Christus. Christus, Gods mensgeworden Woord, gestor-
ven en verrezen, is haar fundament en hoeksteen. Zij is een
levend lichaam, Hij het hoofd. Zij is ook tempel van de hei-
lige Geest. Dat mensen ontvankelijk worden voor Gods
Woord, dat ze het beamen en levende ledematen worden
van dat Lichaam, dat is niet hun prestatie. Het is het werk
van Gods genade, van de Geest, die Heer is en het leven
geeft.

57. Dat is de diepe werkelijkheid van de Kerk. Men komt
haar niet op het spoor als men de Kerk alleen maar afstan-
delijk in haar institutionele gestalte benadert. Zij is het ene
en heilige volk van God. Heilig, omdat ze op een bijzondere
wijze God toebehoort. Eén omdat Christus haar enige Heer
is. Maar met een universele zending: voor de ganse wereld
het universele teken van Gods liefde. Ze is een nieuwe
gemeenschap, niet gebonden aan ras en taal en cultuur en
volk, in waarheid katholiek, verbonden met alle broers en
zusters waar ook ter wereld en met allen die ons in hetzelf-
de geloof zijn voorgegaan. En ze is apostolisch. Het geloof
heeft ze ontvangen, niet zelf gemaakt of bedacht. Het is
gefundeerd op het geloof en het getuigenis van de aposte-
len, door Jezus zelf geroepen en gezonden. Wie christen
wordt, ontdekt de vreugde en de fierheid tot dit nieuwe volk
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en tot die wereldwijde gemeenschap te behoren. De cate-
chese die het geloof beter doet kennen, zal die vreugde
alleen maar verdiepen.

Het geloof van de Kerk

58. Daarmee is het duidelijk dat het geloof dat een christen
belijdt, niet iets is dat hij of zij zelf gemaakt heeft. Het is het
geloof van de Kerk. Het is het antwoord dat ik zelf geef op
Gods Woord, dat mijn hart heeft geraakt. Het is een ant-
woord dat ik niet zelf heb bedacht. Het is een geloof dat ik
wel hoogst persoonlijk belijd, maar dat ik toch ten diepste
toe ontvangen heb. 

59. In de paasnacht worden de catechumenen gedoopt.
Alvorens zij de doop ontvangen, wordt hun gevraagd of ze
geloven en voortaan als christen willen leven. Er wordt hun
niet gevraagd wat dit geloof voor hen persoonlijk allemaal
betekent. Ook niet hoe ze het zelf zouden willen formuleren.
Wat hun gevraagd wordt is te antwoorden en volmondig ‘ja’
te zeggen, vrij en met de volle instemming van hun hart. Het
wordt hun gevraagd met de woorden van het symbolum, de
geloofsbelijdenis van de ganse Kerk. Het zijn oude, geijkte
woorden. Ze zijn het resultaat van de grote beslissingen die
de vroege Kerk heeft genomen om trouw te blijven aan het
evangelie en het geloof van de apostelen. Als christen sta je
in een traditie, de traditie van de Kerk. Een levende traditie
want ze is als een stroom die ons altijd weer met de oor-
sprong verbindt. 

60. Tot op vandaag behoort deze belijdenis, naast de Schrift
zelf, tot het belangrijkste gemeenschappelijke erfgoed van
alle christelijke Kerken. Daarin wordt uitgezegd dat de
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Schrift geen ‘eigenmachtige uitleg’ verdraagt (2 Pe 1,20). Als
de catechumenen in de nacht van Pasen gedoopt worden, is
het niet de eerste keer dat ze die woorden horen. Op de vijf-
de zondag in de veertigdagentijd worden hun die woorden
geleerd, ‘overgeleverd’, de redditio symboli. Neen, het ge-
loof komt niet van onszelf, het is antwoord op Gods woord,
het is het geloof van de Kerk. Catechese leidt niet alleen bin-
nen in de Schrift maar ook in het geloof van de Kerk.

61. Dit betekent meteen dat de catechese niet alleen een
zaak is van doorgeven van het geloof. Catechese is meer dan
uitleggen wat ons geschonken werd. Catechese is meer dan
een overdracht van leraar naar leerling. We merkten het
hierboven reeds op: iedere gelovige blijft leerling, een leven
lang. Niemand kan zeggen dat Gods woord voor hem of haar
zonder geheimen is. Bovendien doet elke mens nieuwe
levenservaringen op. Telkens weer wil het licht van het
evangelie daarover schijnen. Het geloof van de Kerk wil
steeds opnieuw ontdekt worden als een actuele weg ten
leven. Dat maakt dat catechese nooit zomaar eenrichtings-
verkeer is. Ze vraagt binnen de Kerk om een klimaat van
wederkerigheid. We begeleiden elkaar op onze geloofstocht.
Daarom kan de catechese zich ook niet beperken tot aparte
doelgroepen. Tot kinderen of jongeren; tot ouders van dope-
lingen of van communicanten. Een goede catechetische pas-
toraal heeft alle gelovigen op het oog, temidden van de hele
Kerk.

De plaatselijke kerkgemeenschap

62. De universele en wereldwijde Kerk bestaat in vele plaat-
selijke Kerken en gemeenschappen. Wie christen wordt of
volwassen wil worden in geloof, heeft nood aan een plaats
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waar hij of zij kan thuiskomen in geloof. Een plaats waar
men broers en zusters vindt in hetzelfde geloof. Dietrich
Bonhoeffer, een protestantse dominee die voor zijn geloof
gestorven is, heeft het heel mooi gezegd. In zijn boek over
de navolging van Jezus legt hij er grote nadruk op hoe per-
soonlijk iemand zich engageert als hij Jezus en zijn evange-
lie echt wil navolgen. Toen hij dit schreef waren in Duitsland
de nazi’s op het toppunt van hun macht. Bonhoeffer wist
dus wat hij zei als hij het geloof omschreef als een persoon-
lijke daad. En toch blijft de christen met zijn keuze en zijn
geloof niet eenzaam achter. Daarom schreef Bonhoeffer:
‘Iedereen komt alléén tot de navolging, maar niemand blijft
alleen in de navolging’. Dat is altijd de kracht van Gods
Woord en van het evangelie: het is niet tot mij alleen
gericht; het verzamelt mensen tot een nieuwe gemeen-
schap.

63. Een kerkgemeenschap is de plaats waar het geloof wordt
beleefd en gedeeld, waar het kan groeien en vruchten dra-
gen. Het is de plaats waar men samenkomt om te luisteren
naar Gods Woord. Waar men de verbondenheid viert en
dankbaar gedenkt hoe we door de dood en de verrijzenis van
Christus zijn verlost. Ze is ook een plaats waar christenen
elkaar helpen om Gods Woord concreet gestalte te geven in
het leven. Want God spreekt niet vruchteloos. Wie echt luis-
tert, wordt een ander mens. Gods Woord bevrijdt ons van de
zelfzucht, het leert ons wat liefde is, het maakt ons tot
broers en zusters, het leert ons solidair zijn met mensen in
nood. Het evangelie is geen abstracte boodschap. In het
leven van een plaatselijke christelijke gemeenschap wordt
het evangelie concreet en levenskrachtig. ‘Want zoals de
regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen
terugkeren, wanneer ze de aarde hebben gedrenkt, haar
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hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer ze zaad
hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal
het ook gaan met mijn woord. Het komt voort uit mijn
mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas
wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt en alles heeft
volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden’ (Js 55,10-11).

Ondergedompeld in de geloofsgemeenschap

64. De concrete kerkgemeenschap heeft een belangrijke rol
te vervullen in de catechese. Het christelijke geloof is geen
levensbeschouwing die je ten individuele titel kunt aanhan-
gen. Je leert het eigenlijk maar kennen en je komt er pas 
stilaan in binnen, als je het leven gaat delen van de kerkge-
meenschap. De catechese wil uiteraard de betekenis en de
rijkdom van het geloof beter leren kennen. Goede en dege-
lijke kennisoverdracht is dus belangrijk. Maar catechese en
initiatie in het geloof vragen meer. 

65. Catechese kan zich niet beperken tot het verstaanbaar
maken van het christelijke geloof. Niet dat een goede didac-
tiek onbelangrijk is. De laatste decennia is hierin terecht veel
geïnvesteerd. Met veel deskundigheid proberen catechisten
op een niet belerende, enthousiaste en aantrekkelijke manier
het geloof ter sprake te brengen. Maar didactische inspan-
ningen alleen volstaan niet. Zeker in onze geseculariseerde
samenleving stellen velen ernstige vragen waarop de cate-
chese moet ingaan. Velen worden door het geloof pas echt
gefascineerd, als ze uitdrukkelijk in contact komen met een
vitale geloofsgemeenschap. Je wordt christen door de doop
en de onderdompeling in het water. Maar je leert het geloof
pas echt smaken, wanneer je ook ‘ondergedompeld’ wordt in
het leven van de Kerk. Catechesemomenten gaan dus best

35

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 35



samen met een concrete kennismaking met het leven in de
plaatselijke geloofsgemeenschap, in het bijzonder met haar
liturgie en haar daadwerkelijke zorg voor mensen. Dit vraagt
natuurlijk om gastvrije gemeenschappen, parochiaal of
parochie-overstijgend, gemeenschappen waar een nieuwko-
mer zich van harte welkom mag weten. 

Ter bespreking

1. Met welke rituelen drukken de catechumenen in de paas-
nacht uit dat christen worden is: ‘binnengeleid worden in
het geloof van de Kerk’?

2. Dietrich Bonhoeffer schrijft: ‘Iedereen komt alléén tot de
navolging, maar niemand blijft alleen in de navolging’.
Wat betekent deze uitspraak in jouw gelovig leven?

3. Hoe kunnen catechesemomenten mensen concreet doen
kennismaken met (ondergedompeld worden in) het le-
ven van de plaatselijke geloofsgemeenschap?
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Catechese en liturgie

Woord en sacrament

66. Gods Woord is niet alleen een mededeling of de commu-
nicatie van een inhoud. Het is het woord van Iemand die ons
hart raakt. En het is bovenal het Woord dat doet wat het
zegt. Het spreekt ons niet alleen over Gods liefde, het is het
Woord waarin God ons metterdaad zijn liefde toezegt. Het
zegt niet alleen dat God een God van vergeving is, het is het
Woord waardoor God metterdaad vergeving schenkt. Het
spreekt niet alleen over het nieuwe leven dat God ons wil
schenken, het schenkt ons nieuw leven, een nieuwe geboor-
te. Zoals Gods Woord mens is geworden in Jezus Christus, zo
wordt datzelfde Woord heel concreet en reëel in de sacra-
menten die we vieren en ontvangen. Daarom zijn beide
onafscheidelijk: Woord en Sacrament. 

67. Voor de catechese is dat inzicht heel belangrijk. Dikwijls
stelt men het zich zo voor dat men eerst het geloof leert
kennen, om dan nadien te zien hoe dat geloof in de liturgie
kan verwoord en gevierd worden. Zo ziet men iets wezenlijks
over het hoofd. Liturgie wordt dan herleid tot vroomheids-
praktijk achteraf. Of ze wordt alleen maar illustratie bij wat
ik al wist. Toch is het in en door de liturgie dat ik het hart
van het geloof leer kennen en vermoeden. Het is niet alleen
een exegese van de paasverhalen die me doet begrijpen wat
met verrijzenis is bedoeld. Je moet de liturgie van de paas-
nacht meemaken om het te weten. Daar brandt het vuur en
wordt het licht aangestoken, daar wordt uitvoerig uit de
Schrift gelezen, daar worden de grote momenten van de
heilsgeschiedenis in herinnering gebracht, daar wordt
gedoopt, daar wordt de eucharistie gevierd met allen die tot
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nieuw leven zijn gewekt, daar is het levend Lichaam van de
Heer: daar rond het doopbekken en rond de ene tafel gaat
men vermoeden wat het betekent dat Christus de dood
overwonnen heeft.

68. Het gaat hier om het oude adagium lex orandi, lex cre-
dendi: zoals de liturgie leert bidden, zo moet je ook geloven.
Je zou het spontaan eerder omgekeerd denken: eerst moet
je het geloof leren vatten en verwoorden en pas dan kun je
het in de liturgie en in de gebedstaal gebruiken. Toch ver-
loopt het niet altijd zo: van de theologie naar de liturgie. Het
is veelal de liturgie zelf en haar verwoording die ons aan het
denken zetten en ons doen verstaan waar het in het geloof
om gaat. 

69. Een goede catechese moet niet alleen de Schrift leren
kennen maar ook de rijkdom van de liturgie. Niet dat we van
de liturgie een catechese moeten maken. Dan doen we
onrecht aan de liturgie. Liturgie moet onbevangen zichzelf
kunnen zijn. Maar zonder het uitdrukkelijk te zoeken of na
te streven, leiden de liturgie en de viering van de sacramen-
ten ons binnen in het hartsgeheim van het geloof, in het
verbond met God. Binnen het bestek van deze brief kunnen
we niet de hele rijkdom van de christelijke liturgie en van de
viering van de verschillende sacramenten ontvouwen. We
beperken ons tot de doop en de eucharistie. 

Doopsel en catechumenaat

70. Je wordt geen christen zonder het geloof. Toch word je
het pas als je ook gedoopt bent. Geloven is meer dan er een
bepaalde overtuiging op nahouden. Het is een nieuwe
geboorte, een innerlijke omvorming, een nieuw leven. Daar-
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om staat catechese nooit op zichzelf alleen. Ze bereidt voor
op de doop of ze dringt dieper door in het nieuwe leven dat
in de doop wordt ontvangen. Catechese is dus altijd betrok-
ken op de doop, of beter gezegd: op het nieuwe leven dat
we in de doop ontvangen. 

71. Dat is heel duidelijk in het catechumenaat. Hier bereidt
de catechese voor op de doop die normaal in de paasnacht
wordt ontvangen. Het is een langzaam rijpingsproces. Er is
eerst de bekering en het eerste contact met de boodschap
van het evangelie. Pas dan begint het eigenlijke catechume-
naat. Er is de periode voorafgaand aan de doop, met de
intense voorbereiding tijdens de veertigdagentijd. Na het
ontvangen van de doop is er de mystagogische catechese tij-
dens de paastijd. Hier wordt verdiept en verinnerlijkt wat
men in het sacrament ontvangen heeft en leert men deelne-
men aan het leven van de kerkgemeenschap. 

72. ‘In de tijd van de kerkvaders gebeurde de eigenlijke cate-
chumenale vorming door de bijbelse catechese waarin het
verhaal van de heilsgeschiedenis centraal stond; de directe
voorbereiding op het doopsel gebeurde door de leerstellige
catechese waarin de zojuist doorgegeven geloofsbelijdenis
en het Onze Vader werden uitgelegd, samen met de morele
implicaties daarvan; in de fase die volgde op de initiatiesa-
cramenten, gebeurde het door de mystagogische catechese
die bijdroeg tot het innerlijk doorleven van de sacramenten
en door zich in te voegen in de gemeenschap. Dit schema
van de kerkvaders is nog steeds een bron van licht voor het
catechumenaat in onze tijd en voor de initiatiecatechese’
(ADC 89).

39

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 39



73. Het Algemeen Directorium voor de Catechese be-
schouwt het catechumenaat als bron en inspiratie van alle
catechese in de Kerk. Natuurlijk is er een groot verschil tus-
sen catechumenen en hen die het doopsel reeds ontvangen
hebben. Maar er zijn er vandaag velen die wel gedoopt zijn
maar grote nood hebben aan initiatie en catechese. Onder
hen ook velen die, al zijn ze gedoopt, vervreemd raakten van
het geloof en het nu opnieuw ontdekken. Elke catechese,
ook na de doop, blijft betrokken op wat in de doop ontvan-
gen werd. Zo vindt iedere catechese in de Kerk haar bron en
inspiratie in het catechumenaat.

74. Het catechumenaat leert ons vooreerst het fundamen-
teel belang van de geloofsinitiatie voor het leven van de
Kerk. Een kerkgemeenschap die daartoe niet meer in staat is,
snijdt zich af van de eigen toekomst en verliest alle vitaliteit.
Het catechumenaat toont daarenboven aan dat die initiatie
een taak is van de ganse gemeenschap. Het is de gemeen-
schap zelf die mensen opneemt en helpt om volwassen te
worden in geloof. Sommigen binnen de gemeenschap, pries-
ters, diakens en catechisten, zullen die zorg bijzonder ter
harte nemen. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van
de gemeenschap als zodanig. Ten derde is het catechumenaat
niet enkel op de doop gericht maar ook op het mysterie van
Pasen. Zo toont het aan hoezeer alle christelijke initiatie een
paaskarakter heeft: het leidt binnen in de dood en de
opstanding van Christus, bron van hoop en nieuw leven. En
tenslotte is het catechumenaat ook daarom zo inspirerend
omdat het opgevat is als een geleidelijk proces en een ware
leerschool van geloof. 

75. ‘Daardoor krijgt de catechese, die na het doopsel gege-
ven wordt, een dynamiek met eigen kenmerken: intensiteit
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en volledigheid van de vorming, haar geleidelijk karakter
met welomschreven stadia, haar band met riten, symbolen
en tekenen, met name van bijbelse en liturgische aard, haar
voortdurend terugverwijzen naar de christelijke gemeen-
schap’ (ADC 91). En het Directorium voegt er onmiddellijk
aan toe: ‘De catechese na het doopsel is geen slaafse kopie
van het op het doopsel voorbereidend catechumenaat en
erkent de catechisanten als gedoopten; toch zal ze er goed
aan doen zich te laten inspireren door deze school van
voorbereiding op het christelijke leven en haar voordeel
doen met de voornaamste elementen van het catechume-
naat’.

Catechese en eucharistie

76. In haar Constitutie over de Liturgie noemt het Tweede
Vaticaans Concilie de liturgie de bron en het hoogtepunt van
alle kerkelijk leven en activiteit. Dat geldt heel bijzonder
voor de eucharistie, het ‘allerheiligste sacrament’. Het is
onmogelijk iemand binnen te leiden in het christelijke
geloof en het beter te leren kennen, zonder initiatie in de
viering van de eucharistie. 

77. Stel dat iemand, die van geloof en Kerk helemaal niets
weet, je komt vragen wat een christen eigenlijk gelooft en
wat de Kerk is. Op die vraag zijn verschillende antwoorden
mogelijk. Men kan nadruk leggen op de leer of de moraal, op
de cultus of de organisatie van het kerkelijke leven, op de
impact van het christendom op de cultuur en het sociale
leven. Dat zijn allemaal mogelijke benaderingswijzen. Maar
er is ook een andere weg. Je kan die persoon ook heel een-
voudig antwoorden: wacht tot het zondag is, kom naar de
bijeenkomst van de christenen en je zult zien wat er gebeurt
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als ze samenkomen voor de eucharistie. Eigenlijk is daar
alles te zien en te horen wat met geloof en Kerk wordt be-
doeld. 

78. Op zondag komen de christenen inderdaad samen. Of
beter, worden ze samen geroepen. Want ze zijn volk van
God, niet een vereniging die ze zelf hebben gesticht. God wil
zijn volk ontmoeten en verbondenheid stichten. Een priester
gaat voor. Teken dat niemand anders deze gemeenschap
leidt dan Christus zelf, Gods Zoon, die ons maakt tot zijn
levend Lichaam. Het eerste wat God verlangt, is te spreken.
Dat is dan ook het eerste wat die gemeenschap doet: luiste-
ren naar Gods Woord. We zeiden het reeds: geloven komt
van dat luisteren. Er wordt voorgelezen uit de Schrift, met
als hoogtepunt het evangelie. Daarna worden de lezingen
uitgelegd: wat dit Woord hier en nu concreet betekent.
Want het zijn niet zomaar teksten, maar Gods levend Woord.

79. Wie spreekt, verlangt dat men luistert en antwoordt. Dat
doet die gemeenschap: luisteren en antwoorden. Ze ant-
woordt met de geloofsbelijdenis en de voorbede. Die
geloofsbelijdenis is niet zomaar het opzeggen van de voor-
naamste geloofspunten. Het is ja zeggen op Gods openba-
ring en liefde, Hem ons vertrouwen geven en ons toever-
trouwen aan alles wat Hij ons schenkt en belooft in zijn
geliefde Zoon. Tussen de lijnen door klinkt de dankbaarheid
en de lofprijzing om zijn liefde en trouw. Toch is de toon niet
zelfverzekerd of triomfantelijk. We doen het vanuit het
besef van onze zwakheid en onmacht. Vandaar de intenties:
voor de Kerk zelf, voor de wereld en voor de eigen gemeen-
schap: om trouw aan het evangelie en om een levend geloof
en een waarachtig getuigenis. Maar ook voor alle menselij-
ke nood, in de eigen gemeenschap en wereldwijd. Aan die
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intenties merken we hoe Gods Woord ons solidair maakt en
hoezeer de Kerk de hoop maar ook de angsten van de men-
sen deelt.

80. Door woord en antwoord ontstaat ontmoeting en ver-
bondenheid tussen God en zijn volk. Maar die verbonden-
heid wordt nog veel dieper wanneer men verzameld wordt
rond dezelfde tafel. Het is Christus die de maaltijd voorzit en
het grote dankgebed uitspreekt, verbonden met de zijnen.
Hij doet wat Hij gedaan heeft de laatste avond van zijn
leven. Hij breekt het brood en zegent de beker, zijn lichaam
voor ons gegeven, zijn bloed voor ons vergoten, ‘een nieuw
en altijddurend verbond’. Daar geeft God ons het dierbaarste
wat Hij heeft. ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij
zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken’ (Joh 3,16). Daar
krijgen we deel aan de zelfgave van Christus aan de Vader.
En zo worden niet alleen de gaven van brood en wijn waar-
achtig Lichaam en Bloed van Christus. Door de aanroeping
van de Geest wordt de gemeenschap zelf innerlijk omge-
vormd tot levend Lichaam van Christus en tot tempel van de
heilige Geest. Daar worden we familie van God, ‘huisgeno-
ten van God’ (Ef 2,19), broers en zusters van Christus. Daar
delen we door de kracht van de Geest in de diepe eenheid
tussen Vader en Zoon. Daar krijgen we deel aan Gods verlos-
singswerk, aan het plan dat Hij heeft om deze wereld te red-
den en alles nieuw te maken, ‘een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde’ (Apk 21,1).

81. Rond deze tafel ontstaat een nieuwe verwantschap, een
nieuw broederschap. Toch sluit die gemeenschap zich niet
op in zichzelf. Aan die tafel leren we ook solidair te zijn in
alle menselijke nood, leren we breken en delen. We krijgen
in waarheid sacramenteel deel aan de nieuwe wereld van
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Gods Koninkrijk. Maar nog is de wereld niet definitief ver-
lost. ‘We weten immers dat de hele schepping kreunt en
onder barensweeën lijdt, nog altijd’ (Rom 8,22). Nog is er lij-
den en onrecht en onzin. Nog is er de dood. Daarom viert de
Kerk de maaltijd van Gods Koninkrijk, ‘hoopvol wachtend op
de komst van Jezus Messias’, uitziend naar de dag dat God
allen zal verzamelen als zijn geliefde en verloste kinderen,
‘van alle rangen en standen, van alle rassen en talen om in
eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige verzoening in een
nieuwe wereld die vervuld is van Gods vrede’.

82. Je kunt niet vrijblijvend deelnemen aan deze samen-
komst op zondag. Je wordt gezonden om daadwerkelijk te
leven van wat je daar ontvangen hebt. Niet alleen rond deze
Tafel wordt de gemeenschap levend Lichaam van Christus.
Midden in de wereld is de Kerk geroepen zichtbaar teken en
sacrament te zijn van Gods liefde en solidariteit. Midden in
de wereld en levend tussen de mensen zijn christenen geroe-
pen te getuigen van het evangelie, in woord en daad. 

83. Geen wonder dat de viering van de eucharistie zo
belangrijk is voor het leven van de Kerk en van de christen.
Alles wat voor het geloof essentieel is, komt daar ter sprake
en wordt er daadwerkelijk beleefd: het luisteren naar Gods
Woord en het biddend antwoord van de mens, in dankzeg-
ging en smeekbede; de belijdenis van het geloof; de ont-
moeting en het verbond met de Vader; de gemeenschap met
Christus; de bezieling van de Geest; broederlijkheid en
gemeenschap; concrete solidariteit met mensen in nood; de
zending en het getuigenis. Alles waarvan het geloof leeft,
vindt hier zijn bron en hoogtepunt. 
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84. De catechese staat dus niet alleen op de doop maar ook
op de eucharistie gericht. Zoals de catechese voorbereidt op
de doop, zo bereidt ze ook voor op de eucharistie.
Binnenleiden in het geloof betekent binnenleiden in het
geheim van doop en eucharistie. Het geloof is niet alleen
een visie over het leven, maar schenkt nieuw leven. En aan
dat nieuwe leven hebben we deel door de sacramenten.
Natuurlijk is de liturgie als zodanig geen catechese. Toch
mag de catechese haar band met de liturgie niet loslaten,
want dan komt ze los van het geloofsleven zelf. Het blijft
een ingrijpende en diepgaande vernieuwing van het Tweede
Vaticaans Concilie wanneer het oproept tot de ‘volledige,
bewuste en actieve deelname’ in de liturgie. De catechese
moet christenen daarbij helpen. 

Ter bespreking

1. Op welke wijze kan de catechese de rijkdom van de
(paas)liturgie aan het licht brengen?

2. Herlees het fragment over Doopsel en catechumenaat.
Noteer voor jezelf hoe het catechumenaat, dat gericht is
op de doop en op het mysterie van Pasen, onze cateche-
sepraktijk kan inspireren.

3. In de eucharistische samenkomst op zondag is alles te
zien en te horen wat met geloof en Kerk wordt bedoeld.
Hoe kan de catechese christenen helpen om te komen tot
een volledige, bewuste en actieve deelname aan de
eucharistie?
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Catechese en gebed

85. We wezen in het vorige punt op de band tussen cateche-
se en liturgie. Maar er is niet alleen de liturgie, het gemeen-
schappelijke gebed van de Kerk. Er is ook het persoonlijke
gebed. Het liturgische gebed voert als vanzelf naar de per-
soonlijke ontmoeting met God en Christus. En op zijn beurt
wordt de liturgie gedragen door het persoonlijke gebed van
de christen. Hoe zou men volledig, bewust en actief kunnen
deelnemen aan de liturgie, als men zelf nooit komt tot per-
soonlijk gebed? 

86. In het geloof gaat het allereerst om de ontmoeting met
de levende en waarachtige God die ons nabij komt in zijn
Zoon. Het geloof wekt in ons een diep besef van Gods nabij-
heid en is uiteindelijk een act van overgave en diep vertrou-
wen. Het is geloven in Iemand. De gelovige zegt niet ja tegen
een leer of levensbeschouwing, maar tegen Iemand. In het
hart van het geloof staat niet een idee of een theorie, maar
een Persoon.

87. Het gebed is de toetssteen van het geloof. Iemand kan
theologisch goed onderlegd zijn, op een boeiende en juiste
manier over God spreken en over het belang van het geloof
voor mens en cultuur. Maar dat impliceert nog niet dat die
iemand zelf een gelovige is. Er is een wereld van verschil tus-
sen spreken over God en spreken tot God. Iemand kan een
zwakke mens zijn of zelfs een grote zondaar; iemand kan
onderhevig zijn aan twijfel en aanvechting. Maar dat bete-
kent nog niet dat die iemand niet gelooft. Zolang die
iemand, zelfs in vertwijfeling en nood, tot God spreekt,
zolang weet ik dat hij een gelovige is. In die zin is het gebed
de toetssteen van het geloof. 
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88. Het gebed is ook het hart van het geloof. Want in het
gebed vindt de ontmoeting plaats tussen God en mens, tus-
sen Christus en zijn leerling. Catechese wil binnenleiden in
het geloof en er de volle rijkdom van doen kennen en sma-
ken. Daarom is het leren bidden integraal deel van de cate-
chese. Het gebed is niet iets dat er aan de rand of op het
einde nog bijkomt als een soort vrome toepassing. Bidden
behoort wezenlijk tot het geloof. We legden in deze brief al
zoveel nadruk op het Woord. God is een sprekende God. 
En wat Hij ten diepste toe verlangt, is dat er wordt geluis-
terd en geantwoord. Welnu, het gebed is de plaats van dat
luisteren en dat antwoorden. Het is de plaats waar God het
hart van een mens raakt en waar een mens – onmogelijke
mogelijkheid! – het hart van God raakt. 

89. De catechese moet spreken over het gebed en er het
belang en de zin van laten oplichten. Dat is geen eenvoudi-
ge opdracht. De diepe dingen van het leven ter sprake bren-
gen, is altijd moeilijk. Je riskeert gemakkelijk in clichés of
banaliteiten te vervallen. Wat liefde is en wat een echte ont-
moeting betekent, is niet eenvoudig onder woorden te bren-
gen. Dat God er is, dat Hij me wil ontmoeten, dat Hij heel
persoonlijk tot mij spreekt en dat mijn antwoord Hem raakt,
dat alles zijn geen vanzelfsprekende dingen. Zeker niet voor
een moderne mens met zijn vragen en scepsis. Juist daarom
is het zo belangrijk dat erover gesproken wordt en dat de
vragen worden behandeld. Het is immers in het gebed dat
we raken aan het geheim zelf van waar het in het geloof om
gaat.

90. De catechese moet niet alleen spreken over het gebed,
maar ook daadwerkelijk leren bidden. Ook dat behoort tot
haar opdracht. Het is niet iets waarvoor alleen maar op het
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einde, achteraf, nog even wat tijd genomen wordt. Het is
juist in en door het gebed zelf dat ik stilaan leer begrijpen
wat geloven werkelijk is. Je komt het pas op het spoor door
het daadwerkelijk contact met God en de ontmoeting met
Christus. Het is een spijtige ervaring in sommige catecheti-
sche initiatieven: men heeft alles gedaan om de volle rijk-
dom van het geloof te doen kennen, maar achteraf consta-
teert men dat het voornaamste is vergeten: binnenleiden in
de praxis zelf van het bidden. Daarom is het belangrijk dat
de catechese gegeven wordt in een sfeer van gebed. Pas dan
bereikt ze haar ware bedoeling en diepte.

91. In die zin is het sprekend dat bij de voorziene riten van
het catechumenaat niet alleen de geloofsbelijdenis wordt
overgedragen, maar ook het Onze Vader. Het Directorium
drukt het mooi uit: ‘Gemeenschap met Jezus Christus brengt
zijn leerlingen ertoe te streven naar een houding van gebed
en beschouwing zoals die van hun Meester. Leren bidden
met Jezus betekent bidden met dezelfde gevoelens waarmee
Hij zich richtte tot zijn Vader: aanbidding, lofprijzing, dank-
zegging, kinderlijk vertrouwen, smeekgebed, bewondering
voor zijn heerlijkheid. Die gevoelens ziet men weerspiegeld
in het Onze Vader, het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen
leerde en dat model is van alle christelijk bidden. De over-
dracht van het Onze Vader, samenvatting van het hele
evangelie, is dus het ware bewijs van de vervulling van deze
taak.’ (ADC 85) 

92. Er zijn vele vormen van bidden. Eén zouden we hier bij-
zonder willen vermelden. Die van het biddend lezen van de
Schrift. Het is de oude methode van de lectio divina zoals
ze vooral in de monastieke traditie is bewaard gebleven.
Velen ontdekken haar vandaag opnieuw als een wijze van
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persoonlijk gebed die bijzonder geschikt is voor de mens van
deze tijd. Ze bestaat erin dat men gedurende een bepaalde
tijd een korte bijbeltekst aandachtig leest, er dieper in door-
dringt en uiteindelijk vanuit deze tekst bidt tot God. Het is
een bij uitstek christelijke gebedsvorm: het bidden tot God
vindt zijn voortdurende oorsprong in het luisteren naar Gods
Woord. Hier wordt duidelijk hoe intiem geloven en bidden
met elkaar verbonden zijn en hoe ze beide hun oorsprong en
bron vinden in het luisteren naar God die ons roept en
wenkt.

Ter bespreking

1. Wat betekent het in jouw gelovig leven dat het gebed de
toetssteen en het hart is van het geloof? 

2. Waarom is het belangrijk dat de catechese gegeven
wordt in een sfeer van gebed? Op welke wijze kan dat?

3. Hoe kan de catechese mensen leren bidden? 

Catechese en moreel leven 

93. ‘Krachtens zijn innerlijke dynamiek wil het geloof
gekend, gevierd, beleefd en in gebed vertaald worden. De
catechese moet voor elk van die aspecten zorg dragen’ (ADC
84). Zo behoort niet alleen de kennis maar ook de beleving
van het evangelie tot de zorg van de catechese. Geloven
heeft consequenties voor het handelen. God ontdekken en
tot geloof komen, betekent altijd bekering. Het gaat niet
alleen om een andere wijze van denken, maar ook van han-
delen. Geloof heeft onherroepelijk met het morele handelen
van doen.
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94. De morele betekenis van het geloof is vandaag een deli-
caat punt. Bij heel wat mensen leeft de indruk dat het chris-
telijke geloof een geheel is van geboden en verboden.
Anderen, vanuit een steeds groter wordend seculier aanvoe-
len, zien in het christendom slechts een geheel van morele
en humanitaire waarden. Ze beleven het evangelie vooral als
een oproep tot medemenselijkheid en solidariteit. We kun-
nen daar alleen tegenover stellen dat het in het geloof aller-
eerst gaat om de ontmoeting met de levende en ware God.
Maar we voegen er onmiddellijk aan toe: dat is geen vrijblij-
vende ontmoeting. 

95. Voor de ontmoeting met God geldt, wat voor elke ware
ontmoeting geldt: ze is ingrijpend en verandert mijn leven.
Er zijn natuurlijk ook terloopse ontmoetingen: men komt
elkaar toevallig tegen, er worden enkele woorden gewisseld
en dan gaat elk zijn gang. Maar er zijn ook ontmoetingen die
ingrijpend zijn. Ik word geappelleerd. De situatie is niet meer
dezelfde. Ik blijf niet meer wie ik was. Er zijn ontmoetingen
die zo ingrijpend zijn dat ze heel mijn leven bepalen. Die mij
de ogen openen voor wie ik ten diepste ben en waartoe ik
geroepen ben. 

96. Het geloof kan niet tot een morele gedragscode herleid
worden. God komt niet allereerst als een eisende en ver-
plichtende God. Het is een God die ons kent en liefheeft en
die zelf door ons wil gekend en bemind worden. Zo heeft Hij
zich geopenbaard in Christus: in Hem heeft Hij deze wereld
ten einde toe liefgehad. Ook als God aan zijn volk de Tien
Geboden of Woorden schenkt, dan begint Hij niet met de
geboden. Zijn eerste woord is niet wat wij moeten doen,
maar wat Hij gedaan heeft: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u
heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis’ (Ex 20,2). Het is
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een woord van liefde. Wat Hij verlangt, is wederliefde en
trouw in het verbond: ‘U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten’
(Dt 6,5).

97. Liefde is maar mogelijk waar vrijheid heerst. Maar even-
zeer is het waar dat liefde verplicht. Zo gaat het wanneer
mensen diep met elkaar verbonden zijn: je probeert te
beantwoorden aan wat de ander van jou verwacht. Zo is het
ook met God: wie leeft in Zijn verbond, leert stilaan denken
en voelen en handelen als God, ‘onverdeeld goed zoals de
hemelse Vader onverdeeld goed is’ (Mt 5,48). Wat voor God
belangrijk is, wordt het stilaan ook voor mij. Gods geboden
zijn ‘verbondseisen’. Het gaat nooit om een repressieve
moraal. Zijn woorden of geboden zijn woorden van leven,
maar dan wel van een leven in verbondenheid met Hem.

98. Leven in Gods verbond is bron van vreugde en geluk.
Maar het vraagt wel een innerlijke omvorming en bekering.
Want Gods gedachten zijn nu eenmaal niet de onze (Js 55,8).
In ons leeft een gespletenheid en een onmacht tot liefde.
Indrukwekkend is de wijze waarop Paulus spreekt in het 7de
hoofdstuk van de Romeinenbrief over deze diep menselijke
zelfervaring: ‘Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het
kwade dat ik niet wil’ (Rom 7,19). Wie christen wil worden
of volwassen wil worden in het geloof, moet niet alleen
Gods Woord leren kennen, maar er ook leren naar leven.
Christen zijn is een voortdurende bekering. Het vraagt altijd
leren onderscheiden wat God van ons verlangt en hoe we op
zijn liefde kunnen antwoorden. 
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99. Zo is de catechese niet alleen een leerschool maar ook
een levensschool. Het is boeiend te zoeken wat Gods leefre-
gels en zijn verbondseisen heel concreet betekenen.
Belangrijk zijn daarbij allereerst de Tien Woorden of de
Decaloog. Ze zijn in hun beknoptheid en directheid zo uni-
verseel en tonen hoezeer Gods Woord garant staat voor
ware humaniteit. Maar ook de wijze waarop de boeken
Exodus en Deuteronomium laten zien wat concreet van een
volk van God gevraagd wordt en hoe het opgeroepen wordt
tot broederschap en solidariteit. Of de Profeten die in wisse-
lende omstandigheden telkens duidelijk maken wat Gods
Woord hier en nu concreet betekent. Maar bovenal zal de
aandacht gericht worden op het evangelie en in het bijzon-
der op de bergrede van Jezus. 

100. Het Directorium stelt: ‘De catechese moet aan de leer-
lingen leren om hun Meester in zijn doen en laten te volgen.
Ze zullen een proces van inwendige verandering doormaken,
waardoor ze door hun deelname aan het paasmysterie van
de Heer van de oude mens overgaan naar de nieuwe mens
die in Christus tot volmaaktheid is gekomen. Voor de van-
daag zo noodzakelijke morele vorming zal men steeds moe-
ten teruggaan naar de Bergrede, waarin Jezus de Tien
Geboden herneemt en er de stempel op drukt van de geest
der zaligsprekingen. De evangelisatie die ook de verkondi-
ging en het voorhouden van de moraal met zich meebrengt,
toont heel haar aantrekkingskracht als ze niet alleen het
Woord verkondigt maar het Woord ook voorleeft.’ (ADC 85)

101. Waar het gaat om de morele vorming en de navolging
van het evangelie zal het altijd weer duidelijker worden hoe
onafscheidelijk de twee voornaamste geboden zijn: de lief-
de tot God en de liefde tot de naaste. Je kunt God niet lief-
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hebben zonder je naaste lief te hebben. ‘Want als hij zijn
broeder, die hij ziet, niet liefheeft, kan hij God niet liefheb-
ben, die hij nooit heeft gezien’ (1 Joh 4,20). Of zoals Paulus
het zegt: ‘de liefde vervult de gehele wet’ (Rom 13,10). Gods
gebod geldt niet alleen mijn persoonlijk leven. Het leert me
niet alleen hoe ik moet leven, maar ook hoe ik moet samen-
leven. Het heeft daarenboven maatschappelijke betekenis.
Ook dat moet door de catechese duidelijk worden: hoe
levenskrachtig en ingrijpend Gods Woord is, bij wijlen zeer
veeleisend, maar altijd leven bevorderend en garant voor
ware menselijkheid.

Ter bespreking

1. Christen zijn vraagt een voortdurende bekering. Wan-
neer ervaar je dat? Geef een concreet voorbeeld.

2. Op welke wijze kan de catechese een levensschool (en
niet alleen een leerschool) worden waarin we als christe-
nen thuiskomen in de navolging van Jezus? Hoe vinden
we daarbij de juiste toon (niet moraliserend, maar ook
niet vrijblijvend)?

Catechese en de ethisch-maatschappelijke vragen

102. In een moderne cultuur leeft de tendens om het geloof
te reduceren tot loutere privé-aangelegenheid. Uiteraard is
het geloof een vrije daad en een persoonlijke overtuiging.
Maar daarom is het nog niet zonder maatschappelijke bete-
kenis. Overigens, het leven en het samenleven stellen de
mens altijd voor vragen en uitdagingen. Er moeten keuzes
gemaakt worden. En die zijn van ethische aard. Daarom staat
het geloof niet onverschillig tegenover die vragen en uitda-
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gingen. In de samenleving wordt daarover gedebatteerd. De
Kerk wil aan dit debat participeren en haar stem laten horen.

103. Dit debat is onvermijdelijk. We schreven het reeds in
onze brief Geroepen om te verkondigen: ‘Dit debat gaat
over de grote opties van cultuur en samenleving. Het gaat
om de fundamentele vraag waar we naartoe willen, wat
waarachtig mens-zijn is en hoe we kunnen samen leven. Het
gaat om opties die altijd ethische implicaties hebben. Ze
kunnen niet louter rationeel-technisch beantwoord worden.
Het gaat om de vele vragen rond het begin en het einde van
het leven. Het gaat om menselijke relaties, om liefde en sek-
sualiteitsbeleving. Het gaat om het probleem van de migra-
tie en de aanwezigheid van mensen uit andere culturen in
onze samenleving. Het gaat om de groeiende armoede,
zowel hier als in de Derde Wereld. Het gaat om opvoeding,
onderwijs en werkgelegenheid. Het gaat om ecologie en 
globalisering.’ (nr. 84)

104. Het is niet de bedoeling een volledige inventaris te
maken van al de problemen waarmee we vandaag in onze
samenleving geconfronteerd worden. Alleen willen we zeg-
gen dat het christelijke geloof deze vragen niet kan terzijde
schuiven alsof het daar niets mee te maken heeft. De Kerk
deelt de fundamentele vragen van de tijd waarin ze leeft. Ze
heeft weliswaar niet op elk van die vragen steeds het pas-
klare antwoord. Maar het evangelie leert haar te onderschei-
den wat goed is en wat niet, wat menselijkheid bevordert en
wat niet. Zij benadert deze vragen vanuit het evangelie en
vanuit Gods grote liefde voor de mens en voor deze wereld. 

105. Daarbij moeten we voor ogen houden dat het in het
geloof niet alleen om een persoonlijke bekering gaat. Het
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evangelie van Christus bedoelt ook een omvorming van deze
wereld. Kern van Jezus’ prediking was het Rijk Gods, dat in
Hem reeds tastbaar aanwezig kwam: ‘De tijd is rijp en het
koninkrijk van God is ophanden’ (Mc 1,14).  De mystieke en
de maatschappelijke dimensie gaan hier samen. Het evange-
lie maakt van ons nieuwe mensen. Nieuwe mensen zijn in
staat om te bouwen aan een nieuwe wereld. 

106. Daarom behoort het eveneens tot de opdracht van de
catechese om samen te zoeken hoe het evangelie antwoord
geeft op de grote maatschappelijke uitdagingen van onze
tijd. Men mag het natuurlijk niet beperken tot louter een
analyse van de problemen. Het komt eropaan te ontdekken
hoe origineel en bevrijdend de benadering vanuit het evan-
gelie kan zijn. Precies deze vragen kunnen tot dieper inzicht
leiden in de originaliteit en de humaniserende kracht van
het geloof. Maar ook hier is geloof niet vrijblijvend. Daarom
is de catechese verbonden met de diaconale dimensie van de
Kerkgemeenschap die haar zending waarmaakt in de wereld. 

Ter bespreking

1. Hoe brengen we de fundamentele vragen die vandaag
leven in onze samenleving aan bod in de catechese? 

2. Op welke wijze kunnen we de catechese verbinden met
diaconale initiatieven in onze kerkgemeenschap?

55

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 55



Catechese en omgaan met zinvragen

107. Er zijn niet alleen de ethische vragen. Er zijn ook de
existentiële zinvragen. In een seculiere samenleving hebben
ze niet aan betekenis ingeboet. Integendeel. Wetenschap en
techniek geven geen antwoord op alle vragen. We beschik-
ken als nooit tevoren over mogelijkheden en middelen, en
toch is er veel leegte en een knagend gevoel van onvoldaan-
heid in onze samenleving. Want de mens leeft niet alleen
van brood. De mens is een wezen dat hunkert naar méér. Hij
is een zinzoekend en zinstichtend wezen. 

108. Maar in die zoektocht staat hij vandaag heel dikwijls
alleen. Vroeger werd hij daarin gedragen door heel de
samenleving. De godsdienst speelde daarbij een grote rol.
Die gaf aan het leven en aan heel de samenleving een grote
eenheid en bood houvast. Dat is niet meer het geval. Nu
moet de mens zelf op zoek gaan. Hij zoekt waar hij kan 
vinden. En stelt zelf wel iets samen: à la carte. Zo worden
de directe verlangens en behoeften wel onmiddellijk bevre-
digd. Maar of het gevonden antwoord waar is en gefun-
deerd, dat is nog iets anders. Het grootste risico van een vol-
komen seculiere samenleving is niet dat men niet meer
gelooft, maar dat men van alles gelooft. Er is zoveel te krij-
gen op de zingevingsmarkt. En niet altijd van dezelfde kwa-
liteit. 

109. We mogen niet blind zijn voor deze situatie. We moe-
ten de vragende en zoekende mens ernstig nemen.
Natuurlijk is het evangelie niet het directe en evidente ant-
woord op al dat zoeken en vragen. Wie zoekend is, komt niet
noodzakelijk aan de deur van de Kerk aankloppen. Toch zijn
er velen die wachten op een antwoord. Hierop moeten we
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bedacht zijn. Vandaag moeten we leren zo aanwezig te zijn
in de samenleving dat mensen die verlangen naar zin, naar
spiritualiteit en innerlijkheid, de Kerk als een mogelijke
gesprekspartner tegenkomen. Zoekende mensen moeten in
contact kunnen komen met het evangelie en de gemeen-
schap van de Kerk. Onze geloofsgemeenschappen mogen
zich niet opsluiten in zichzelf. Het is hun opdracht te zoeken
hoe ze bij anderen een gelovige honger kunnen wekken. Dat
heeft niets van doen met ongepaste opdringerigheid. We
moeten mensen op hun spirituele zoektocht uitnodigen en
gastvrij ontvangen. Zo krijgen ze de kans om in vrijheid 
kennis te maken met het geloof. Hier ligt de taak voor een
echte eerste verkondiging. Ook voor hen kan het evangelie
van Gods liefde antwoord geven op de diepste levensvragen
van de mens. 

110. Catechese is meer dan alleen een theoretische uitleg
van de inhoud van het geloof. Toch mag het belang van de
inhoud en van de correcte verwoording ervan echt niet
onderschat worden. Veel mensen leven met eenzijdige of
ronduit verkeerde geloofsvoorstellingen. En meer en meer
wordt men geconfronteerd met een totaal gebrek aan reli-
gieuze cultuur. Als de catechese wil helpen volwassen te
worden in het geloof, dan heeft ze op dit terrein een grote
verantwoordelijkheid. We verwijzen hier met nadruk naar de
Katechismus van de Katholieke Kerk, die een kostbare hulp
is voor allen die werkzaam zijn in de catechese met volwas-
senen.
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Ter bespreking 

1. Hoe kunnen we er in onze plaatselijke kerkgemeenschap
voor zorgen dat zoekende mensen in contact komen met
het evangelie?

2. Wat betekent het concreet een gastvrije geloofsgemeen-
schap te zijn?

3. Waarom is het vandaag belangrijk dat in de catechese
aandacht is voor de inhoud van het geloof en voor de
correcte verwoording ervan? 

Catechese en de ontmoeting van mens tot mens

111. Na alles wat hierboven is gezegd, willen we ten slotte
nog wijzen op het belang van persoonlijke ontmoetingen en
gesprekken. Christenen zijn geroepen om getuigenis af te
leggen van hun geloof. Ook hiertoe zal de catechese die wij
op het oog hebben mensen toerusten. De verkondiging van
het evangelie is geen louter binnenkerkelijke aangelegen-
heid. Geloof wordt in de eerste plaats gecommuniceerd in
persoonlijke ontmoetingen en gesprekken. Geloof communi-
ceren is een zaak van ‘hart tot hart’, van mens tot mens.
Mensen worden gelovig via ontmoeting met concrete perso-
nen die in hun dagelijks leven christen proberen te zijn en
die bereid zijn hierover op een of andere manier met ande-
ren in gesprek te treden. Je kan met anderen slechts spreken
over geloof vanuit je eigen geloof. 

112. Catechese gebeurt niet alleen binnen de ruimte van de
Kerk of daar waar ze als zodanig is georganiseerd. Ze kan
ook gebeuren midden in de wereld, bij de zovele gelegenhe-
den die het leven biedt, in toevallige ontmoetingen. Een
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christen engageert zich niet alleen in de Kerk. Midden in de
wereld en in het leven van elke dag zijn we geroepen om het
evangelie te beleven en ervan te getuigen. Het christelijke
leven speelt zich af in het gezin en op het werk, in het
beroepsleven en in de professionele taak die men vervult, of
in de maatschappelijke verantwoordelijkheden die men
heeft. Dit getuigenis van christenen, in woord en daad, is
van onschatbare betekenis voor de catechese zoals we die
hier op het oog hebben. Ook deze ontmoetingen kunnen
mensen de ogen openen voor de diepte en de rijkdom van
het geloof.

Ter bespreking 

1. Heb je al eens de ervaring gehad geloof te kunnen commu-
niceren van hart tot hart? Kan je daar iets van vertellen?

2. Wat betekent het concreet voor jou te getuigen van het
christelijk geloof in je gezin, in je buurt en op je werk, in
je beroepsleven of in de maatschappelijke verantwoorde-
lijkheden die je draagt?
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III  Enkele praktische aanbevelingen

113. In dit derde deel willen we enerzijds bemoedigen en
anderzijds enkele praktische oriëntaties geven om alles wat
hier over de catechetische pastoraal gezegd is, concreter
vorm te geven in de verschillende bisdommen. We willen
allereerst bemoedigen. Want er zijn vroeger en nu vele ini-
tiatieven genomen die in de richting gaan van wat hier
voorgesteld wordt. Het is belangrijk dat die initiatieven
gekend zijn en dat erover uitgewisseld wordt. We moeten
geenszins van nul beginnen! Maar we willen toch ook enke-
le richtlijnen en aanbevelingen geven. Ingeburgerde opvat-
tingen veranderen, verloopt niet altijd vanzelfsprekend. Toch
is het belangrijk dat we de hier aangeduide weg resoluut
inslaan. Gezamenlijk overleg en nieuwe initiatieven kunnen
de catechese een diepere en bredere dynamiek geven in de
richting die we hier in onze brief hebben voorgesteld.

Samen nadenken

114. Wat we allereerst vragen is dat deze tekst aandachtig
wordt gelezen. Hij kan leiden tot een gedachtewisseling en
een gesprek waaraan zoveel mogelijk christenen kunnen
deelnemen. Deze brief wil allereerst een uitnodiging tot
reflectie zijn over wat we kunnen doen. Het is voor heel de
christelijke geloofsgemeenschap, bijzonder voor de priesters,
diakens en allen die pastorale verantwoordelijkheid dragen,
een kans om  meer bewust te worden van het belang en de
noodzaak van een catechetische pastoraal vandaag. Wij
hopen dat wat hier wordt aangereikt, het gesprek zal stof-
feren en dat het getoetst wordt aan de concrete realiteit. 
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115. We mogen hierbij de belangrijkste vraag niet over het
hoofd zien: hoe christen worden en blijven binnen de huidi-
ge culturele en maatschappelijke veranderingen? Hoe vol-
wassen worden in het geloof? Die vraag verwoordt de
hoofdbekommernis van onze brief. De overdracht van het
geloof blijft vandaag de grote uitdaging. Daarom moeten we
er ernstig over nadenken, zowel op lokaal en diocesaan als
op interdiocesaan niveau. Het is een werk van lange adem
dat ons ook de komende jaren zal bezighouden. We vragen
voor het pastorale werkjaar dat nu begint het debat daar-
over heel uitdrukkelijk te openen. De aandachtige lezing en
bespreking van deze brief vormen daarvan reeds de eerste
stap.

Uitnodiging en getuigenis

116. Moeten we het evangelie direct en zonder omwegen
verkondigen? Of moeten we veeleer eerst luisteren naar het
verhaal van mensen en met hen op weg gaan? Die vragen
worden bij het nadenken over catechese vaak gesteld. We
moeten natuurlijk beide doen: mee op weg gaan en mensen
iets aanbieden.

117. In de evangeliën is Jezus’ houding duidelijk en ze toont
ons een dubbele pastorale weg. Allereerst staat Jezus open
voor al wie naar Hem toe komt. Daarna stelt Hij hen voor
met Hem op weg te gaan en Hem te volgen. Het is de weg
van de dood naar het leven, de weg naar Pasen, een weg
waarop de leerling geleidelijk de diepe betekenis van de per-
soon van Christus ontdekt, het geheim van de gave van zijn
leven en dood. Die twee houdingen van Jezus moeten onze
pastoraal kenmerken. We moeten open en ontvankelijk zijn
voor ieder mens in volstrekte eerbied voor zijn of haar eigen
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situatie, zonder te oordelen, met als enige bedoeling te luis-
teren en te begeleiden maar tezelfdertijd onvermoeibaar
uitnodigen tot de navolging van Christus. Het geloof moet
aangeboden worden als een levensweg in het voetspoor van
Christus. Er moet verduidelijkt worden welke de etappes zijn
op die levensweg, hoe ze liturgisch gevierd worden, wat de
rijkdom is van het geloof en welk verhelderend licht er valt
vanuit het evangelie op het menselijk bestaan. Het is de roe-
ping van elke christen, van elke plaatselijke gemeenschap en
van de Kerk in een bisdom om het evangelie bekend te
maken, het geloof voor te stellen en het aan te bieden. Soms
vrezen christenen van proselitisme beschuldigd te worden
als ze verantwoording afleggen van de hoop die in hen leeft.
Dan vragen we hen te bedenken dat de openheid en het res-
pect voor elke mens en de uitnodiging om Jezus te volgen,
zowel vandaag als in Jezus’ tijd, slechts de twee zijden zijn
van één en dezelfde houding. Wat rest er van de eerbied
voor de ander, als ik niet bereid ben uit te spreken en mee te
delen wat mij ten diepte beweegt? Het contact kan dan
alleen maar oppervlakkig blijven.

118. In het eerste deel van onze brief hebben we veel aan-
dacht besteed aan de vraag hoe iemand tot geloof komt. Er
moet ons iets overkomen, hebben we toen gezegd. Het gaat
om de ontmoeting met Christus, die ons aanspreekt en 
uitnodigt tot bekering. Het gaat daarin om de ‘eerste 
verkondiging’ van het geloof. Ze gebeurt op verschillende
manieren: een getuigenis, een moment van ontroering in de
liturgie, een schriftwoord dat plots als Woord van God gaat
klinken… Natuurlijk kunnen we zoiets niet volkomen pro-
grammeren. Het is het geheim van God die op zoek is naar
de mens. Toch willen we hier uitdrukkelijk wijzen op de mis-
sionaire dimensie van het doopsel. Dikwijls wordt die con-
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creet in de persoonlijke ontmoetingen tussen christenen. We
kunnen en moeten meer gelegenheden scheppen waarin
deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden. We denken hier
aan de vele vieringen op belangrijke levensmomenten. Maar
waarom ook niet mensen, die weinig aansluiting zoeken bij
de kerkgemeenschap, uitnodigen tot gesprek, uitwisseling
en debat? Om dezelfde reden pleiten we voor goede en 
verzorgde liturgie: ook zij die er soms maar bij toeval aan
deelnemen, moeten er iets kunnen proeven van waar het in
het geloof uiteindelijk om gaat.

Een catechetische geheelheidspastoraal

119. De catechese met kinderen en opgroeiende jongeren
blijft natuurlijk onmisbaar en noodzakelijk. Maar de cate-
chese richt zich niet alleen tot hen. De catechese wil elke
gedoopte helpen om volwassen te worden in geloof. In de
huidige situatie moeten we de catechese een nieuwe impuls
geven, precies door haar te centreren op de catechese met
volwassenen. We denken hier allereerst aan volwassenen die
het doopsel vragen. Of aan hen die ooit gedoopt zijn maar
eigenlijk nooit echt catechese hebben gekregen en die nu
het geloof herontdekken. We denken vervolgens aan de
velen die belangrijke levensmomenten willen vieren. Er zijn
de ouders die hun kind laten dopen: moeten we hen bij dit
eerste initiatiesacrament niet sterker begeleiden?  Dergelijke
initiatieven bestaan natuurlijk al: ze moeten alleen versterkt
worden. Ook de pastorale groepen rond uitvaart en rouw-
verwerking moeten ingeschakeld worden in een bredere
catechetische geheelheidspastoraal. Hetzelfde geldt voor de
vele bezinnings- en gebedsgroepen rond evangelie en
geloof. We denken eveneens aan de vele conferentie- en
debatavonden, sessies en bijeenkomsten waar het geloof of
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een bepaald geloofsinzicht meer systematisch wordt behan-
deld. Of initiatieven waar men precies probeert de band te
leggen tussen geloofsinhoud, beleving, gebed en liturgie. We
denken aan de retraites die een gelegenheid bij uitstek zijn
om te zien waar we als gelovige staan. Die lijst van initiatieven
waarbij volwassenen catechetisch betrokken worden, is na-
tuurlijk niet volledig. We kunnen nog vernoemen: de ouders
van kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie
of hun vormsel. Of zij die zich voorbereiden op het toch wel
uiterst belangrijk levensmoment van hun sacramenteel
huwelijk.

120. Alles wat reeds aan catechetische initiatieven bestaat,
moet opgenomen worden in een bredere dynamiek. De voor-
bereiding op eerste communie en vormsel moet uiteraard
behouden blijven. Daarvoor is hun belang, zowel sacramen-
teel en pastoraal, als maatschappelijk en psychologisch te
belangrijk. Met velen zijn we ons natuurlijk wel bewust van
hun ambiguïteit en grenzen. Ze functioneren veelal als
‘overgangsriten’ en riskeren daarom de eigen catechetische
dimensie te ontkrachten. Juist daarom is het goed deze tra-
ditionele sacramentenpastoraal te herdenken binnen het
geheel van een bredere catechetische aanpak. Voor die glo-
bale pastorale aanpak moeten de gemeenschappen zelf uit-
maken welk ritme mogelijk en nodig is, rekening houdend
met de personen waarop ze beroep kunnen doen en de
mogelijkheden en middelen waarover ze beschikken. Dat kan
van plaats tot plaats anders zijn. Toch is het wenselijk dat er,
indien mogelijk, gemeenschappelijke activiteiten zijn voor
alle leeftijden, liefst in directe betrokkenheid op de zondag-
se samenkomst voor de eucharistie. Even wenselijk blijft
natuurlijk dat er activiteiten worden georganiseerd voor die
of die leeftijd of voor dat of dat levensmoment.

64

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 64



Band met de liturgie

121. Het is van groot belang dat de liturgie zo gevierd wordt
dat mensen geraakt worden door de rijkdom van het chris-
telijk geloof. Dat geldt vooral voor de liturgie op zondag en
heel bijzonder voor de liturgie van de paasnacht. Een meer
mystagogische catechese kan daar nadien op verder bou-
wen. De gezangen moeten goed gekozen en ingeoefend zijn,
de lezingen goed vertolkt, de homilie verhelderend om Gods
woord te verstaan. De liturgie moet levensnabij zijn, maar
ook waarachtig en trouw aan de geest van de liturgie en
haar ritueel. We moeten bedacht zijn op de waarachtigheid
van de tekenen en symbolen. Liturgische werkgroepen en
voorgangers moeten oog hebben voor de schoonheid van
gewaden en voorwerpen. Een goede en juiste inrichting van
de liturgische ruimte is belangrijk. Zo kan de liturgie voor
velen een plaats van herbronning zijn waarop de catechese
nadien verder kan bouwen. Vandaar het belang van een
goede samenwerking tussen werkgroepen catechese en
liturgie. Zonder de liturgie is de catechese afgesneden van
wat haar voedt en draagt.

Aandacht voor de geloofsinhoud

122. We merkten op hoezeer de catechese gegrondvest blijft
op Gods Woord. Er bestaan eenvoudige hulpmiddelen bij het
lezen en het persoonlijk eigen maken van teksten. Zo kan de
catechese ons helpen om het Woord, dat in de liturgie ver-
kondigd werd, opnieuw te lezen en te verstaan door het op
ons leven te leggen, op onze vreugde en pijn, op alles wat
het leven en onze verantwoordelijkheden ons vragen. Zo
blijft de Schrift inderdaad het fundament van elke cateche-
se. Toch is de catechese meer dan Schriftuitleg. Het christe-
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lijk geloof biedt een coherente visie op de zin van het men-
selijk bestaan. Dat mag de catechese niet vergeten. De
geloofsbelijdenissen, in de liturgie gebruikt, zijn voor de
catechese een leidraad en een overzicht van de grote
geloofsinzichten van het christendom.  We moeten die
inzichten verduidelijken en er verder op ingaan: ze laten ons
geleidelijk aan het heilsperspectief zien dat het geloof aan
elke mens aanbiedt, zowel voor dit aardse bestaan als voor
onze eeuwige bestemming. Werkinstrumenten als de
Katechismus van de Katholieke Kerk en zijn compendium
of het nog steeds actuele Geloofsboek van de Belgische bis-
schoppen zijn in die zin onmisbaar om catechetische bijeen-
komsten rond Gods woord en rond de geloofsinhoud voor te
bereiden.  

Pastorale structuren uitbouwen

123. Het is maar al te duidelijk: een dergelijke vernieuwing
van de catechetische pastoraal veronderstelt een minimum
aan pastorale structuren. Op diocesaan niveau kan een dio-
cesane dienst deze catechetische pastoraal coördineren, in
samenspraak met de bisschop enerzijds en met de plaatselij-
ke gemeenschappen anderzijds. Dat is trouwens de vraag
van het Algemeen Directorium, dat verwijst naar de nood-
zaak van een dergelijke dienst en zijn samenstelling en
opdrachten beschrijft (ADC 265-267). Deze dienst moet erop
toezien dat plaatselijk de nodige schikkingen worden getrof-
fen. Velen werken op het terrein van de catechese met grote
inzet, maar nog te geïsoleerd. Het zou goed zijn dat, waar
het mogelijk is en in samenspraak met de priester en de 
pastorale ploeg, een werkgroep catechese wordt opgestart.
In akkoord met hen die de algemene pastorale verantwoor-
delijkheid dragen, kunnen die werkgroepen dan catecheti-
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sche initiatieven organiseren die zich richten tot de hele
geloofsgemeenschap, tot de volwassenen, de jongeren, de
kinderen. Het is aan hen om het ritme en de wijze van wer-
ken te bepalen. Om goed te kunnen werken moeten die
werkgroepen kunnen rekenen op de regelmatige betrokken-
heid en hulp van de diocesane dienst. 

Aandacht voor plaatsen van catechese

124. Ook al is de werkgroep verantwoordelijk voor de cate-
chese, toch blijft de catechese, zoals we al lieten verstaan,
een zaak van de hele geloofsgemeenschap. Catechese
gebeurt altijd in organische verbondenheid met de initiatie-
sacramenten. Die  band moet concreet zichtbaar blijven. 
In die zin durven we zeggen dat de eerste plaats van cate-
chese de kerkruimte zelf is. Door de architectuur en de litur-
gische ruimte is het kerkgebouw inderdaad heel dikwijls een
plaats van permanente initiatie. Via het portaal treden we
binnen in een ruimte van verbondenheid met Christus. De
doopvont (of het wijwatervat) herinnert er ons aan dat het
doopsel de blijvende bron is van alle christelijk leven. We
stappen verder naar de plaats waar het Woord wordt ver-
kondigd en het altaar staat, de plaats waar tijdens de eucha-
ristie de Zoon zich helemaal geeft aan de Vader en aan zijn
Kerk. Zo heeft alles in een kerk een betekenis. Dit geldt voor
elke kerk, maar meer nog voor de vele kerken die door hun
architectuur, kunstschatten, schilderijen en andere voorwer-
pen, soms meer het geloof verkondigen dan met woorden
mogelijk is. 

125. Maar er is natuurlijk niet alleen het kerkgebouw.
Catechese kan ook elders gegeven worden, in de parochielo-
kalen, bij christenen aan huis, of in de natuur die bij toch-
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ten of bedevaarten een uniek en prachtig kader biedt tot
bezinning, gebed en geloofsgesprek. Daarenboven beschik-
ken we in onze bisdommen over heel bijzondere plaatsen
van geloof en kerkelijkheid: de abdijen die een oase van
vrede en gebed zijn. Door de stilte die er heerst en door de
kwaliteit van de liturgie leiden ze als vanzelf naar een gro-
tere intimiteit met Christus. Ook de bedevaartsoorden waar
we Maria en andere heiligen vereren, zijn belangrijk. De
liturgische vieringen en de mogelijkheid tot persoonlijk
gebed bemoedigen en sterken er velen in hun geloof.
Hetzelfde geldt  voor retraitehuizen en bezinningscentra,
voor religieuze gemeenschappen, voor de nieuwe bewegin-
gen of alle andere plaatsen van geloofsbezinning en her-
bronning. Het is een goed idee om bepaalde catechetische
activiteiten nu en dan op deze plaatsen te laten doorgaan.
Zo leren we de verscheidenheid en de eenheid van de vele
gaven in het ene Lichaam van Christus ontdekken.

Bevorderen van het catechumenaat

126. Waar volwassenen zich als catechumenen voorbereiden
op de initiatiesacramenten moet geleidelijk aan een dienst
catechumenaat opgericht worden, verbonden met de dienst
catechese. Zo kunnen de catechumenen een intense vor-
ming krijgen die hen binnenleidt in het leven met Christus.
Die vorming duurt ten minste een jaar en wordt gegeven
door begeleiders die zelf goed gevormd zijn in het christelijk
leven. Ze vindt haar hoogtepunt tijdens de veertigdagentijd,
tijd bij uitstek van voorbereiding op het doopsel.  De richt-
lijnen van de Orde van dienst voor de viering van de ini-
tiatiesacramenten voor volwassenen tonen aan hoe de ver-
schillende stadia van het doopselsacrament liturgisch kun-
nen gevierd worden, zowel in een diocesane viering met de
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bisschop (zoals voor de ‘definitieve roeping’ op de eerste
zondag van de veertigdagentijd) als in de plaatselijke
gemeenschappen.

127. Naast de catechumenen zijn er steeds meer jongeren en
volwassenen die opnieuw hun doopsel ernstig willen nemen.
Ze hebben het doopsel wel als kind ontvangen, maar waren
er tot nu toe weinig bewust van. De diocesane dienst cate-
chumenaat en de diocesane dienst catechese moeten oog
hebben voor dit gegeven en zorgen voor een passende bege-
leiding. Ook bij blije of droeve gebeurtenissen zoals een
huwelijk, een begrafenis of bij ziekte, zijn er gedoopten die
de betekenis van het geloof op een of andere manier
opnieuw ontdekken en de draad van een christelijk leven
willen opnemen. We kunnen deze mensen die willen ‘herbe-
ginnen’ laten aansluiten bij de verschillende stadia van het
catechumenaat of bij sommige ervan. Vooral moeten we
erop toezien dat deze ‘hernieuwers’ aansluiting vinden bij
christelijke gemeenschappen waar catechese echt een zorg
is. Want de grote uitdaging voor hen en voor de catechume-
nen zelf, is juist, om na hun herontdekking van het geloof of
na hun sacramentele initiatie, een gemeenschap te vinden
waar dit geloof of dit hervonden geloof zich verder kan ont-
wikkelen door de liturgie en de catechese zoals we het hier
beschreven hebben. 

Vorming van catechisten en begeleiders

128. De catechetische pastoraal die we in deze brief voor-
stellen en aanbevelen, veronderstelt uiteraard zowel een
basisopleiding als een permanente vorming. Dat geldt aller-
eerst voor hen die de pastorale zorg van de Kerk dragen:
priesters, diakens, parochie-assistenten en pastoraal wer-
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kenden. Deze vorming behelst de drievoudige dimensie van
iedere catechese: geloven, vieren en beleven. Anders gezegd:
de geloofsinhoud, de liturgie en de sacramenten, en het
christelijk leven zelf met zijn ethische consequenties zowel
op sociaal als persoonlijk vlak.

129. Het is belangrijk dat de diocesane diensten voor cate-
chese en catechumenaat, in overleg en na afspraak met de
bisschop en zijn raad, kunnen rekenen op de hulp en mede-
werking van de diocesane vormingsdiensten. Hetzelfde geldt
voor de instituten voor theologische vorming, van welke
aard ook, en de theologische faculteiten van de katholieke
universiteiten. Zij kunnen meewerken aan de opleiding en
permanente vorming van verantwoordelijken voor cateche-
se en catechisten. Opleiding en vorming zijn uiterst belang-
rijk. Zij dienen in de mate van het mogelijke een systemati-
sche benadering van de vragen op het gebied van theologie,
spiritualiteit, pedagogie en communicatie te omvatten. 

130. Voor wie zich occasioneel inzetten voor de catechese
en slechts voor een beperkte duur meewerken, is het beter
dat de diocesane diensten ter plaatse een vorming aanbie-
den in kortere modules die nauwer aansluiten bij vragen die
aan de orde zijn. In alle bisdommen zijn er initiatieven rond
theologische vorming en sessies voor geloofsverdieping die
zeer goed werk verrichten. Deze catechisten kunnen daarbij
aansluiten en zo de nodige opleiding en vorming ontvangen
voor hun opdracht.

Het concrete getuigenis ondersteunen

131. Velen zijn vandaag op een of andere manier betrokken
in de zorg om de geloofsoverdracht en de catechetische pas-
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toraal. Hierbij horen zij die van het geloof getuigen in de
marge van de samenleving. Zij verdienen onze bijzondere
aandacht, ondersteuning en begeleiding. We denken aan
hen die zieken en stervenden nabij zijn in de ziekenhuizen
en verzorgingstehuizen, die gevangenen bezoeken,  die zorg
dragen voor minder valide medemensen - fysiek of mentaal
-  aan hen die het opnemen voor de armen in onze samen-
leving. Door hun dienstwerk geven ze concreet gestalte aan
de liefde van Christus voor alle mensen, in het bijzonder
voor de armen en de zwakken. Tot deze diaconie is de Kerk
geroepen en wie er zich voor inzet, draagt op zijn of haar
wijze bij tot de catechetische opdracht van de Kerk.  Daar
gebeurt immers de zo noodzakelijke eerste verkondiging van
het evangelie en ook daar geschiedt permanente vorming in
het geloof. Velen van hen werken nog in de schaduw en
hebben nood aan een geloofsbegeleiding op de maat van
hun dienstwerk. Ze verdienen de steun van de plaatselijke
gemeenschappen, die trouwens zelf gevoed en gesterkt kun-
nen worden door hun getuigenis van geloof, hoop en liefde.
Want tenslotte blijft iedere catechese geënt op het levend
getuigenis van christenen en in dat getuigenis ligt altijd
haar voedingsbodem.

Bespreek de aanbevelingen die in dit derde deel aan bod

komen met de pastorale verantwoordelijken in je geloofsge-

meenschap.

1. Welke punten vergen nog verdere reflectie en gesprek?

2. Welke van de aanbevelingen vind je nu reeds terug in de
huidige catechesepraktijk?

3. Van welke elementen wil je de komende jaren verder
werk maken?
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Tot besluit

132. We hebben in deze brief een pleidooi gehouden voor
vernieuwing en verdieping van de catechese. De overdracht
van het geloof is in onze seculiere samenleving de grootste
uitdaging maar wellicht ook onze meest dringende
opdracht. Catechese is meer dan voorbereiding op eerste
communie of vormsel. Ze moet het geheel van onze pasto-
raal doordringen. Ze moet mensen helpen de rijkdom van
het geloof te ontdekken en volwassen te worden in dat
geloof. Vernieuwing en verdieping van de catechese brengen
perspectiefwijziging en mentaliteitsverandering mee. Zo’n
perspectiefwijziging vraagt tijd en bezinning, moed en vol-
harding. Je realiseert zoiets niet van vandaag op morgen.
Daarom nodigen we heel de kerkgemeenschap van ons land
uit om er de volgende jaren werk van te maken.

133. We roepen allen op tot groot vertrouwen. Het is waar
dat in onze samenleving vandaag de overdracht van het
geloof een enorme uitdaging is. Toch willen we waarschu-
wen voor een heilloos activisme.  Vlug op zoek gaan naar
nieuwe technieken en initiatieven om de situatie te keren, is
niet onze bedoeling en evenmin de geest waarin we deze
brief hebben geschreven. We roepen veeleer op tot geloof en
vertrouwen in Gods verborgen aanwezigheid en in de wer-
king van de Geest. Een activistische pastoraal die onvoldoen-
de rekening houdt met de grondig gewijzigde situatie van
vandaag, zal onvermijdelijk pastorale en catechetische ver-
antwoordelijken ontmoedigen. De resultaten blijven uit, het
wordt moeilijk gemotiveerde medewerkers te vinden, initia-
tieven verliezen hun duurzaam karakter… Is het niet juist het
geloof dat ons bevrijdt van overspannen verwachtingen?
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134. We mogen het niet vergeten en het is een van de
grondgedachten van onze brief: als mensen tot geloof
komen, dan is dat nooit het resultaat van ons werk, nooit
iets dat wij zelf hebben bewerkt of gepresteerd. Het is altijd
het wonder van Gods genade, van Gods liefde die het hart
van een mens raakt. Het was ook de ervaring van Paulus,
toen hij samen met Apollos het evangelie verkondigde te
Korinthe: ‘Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer
dan dienaren die u geholpen hebben om tot geloof te
komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het
ons vergund geeft: ik heb geplant, Apollos heeft begoten,
maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets,
noch hij die begiet, maar alleen God die wasdom geeft’ (1
Kor 3,5-7). 

135. Daarom maken we graag aan het einde van deze brief
de woorden van het Algemeen Directorium van de
Catechese tot de onze: ‘Catechese noch evangelisatie zijn
mogelijk zonder het handelen van God die werkt door zijn
Geest. In de praktijk van de catechese zullen de meest
moderne technieken noch de meest begaafde catecheet ooit
het stille en ongeziene werken van de heilige Geest kunnen
vervangen. De heilige Geest is waarlijk de protagonist van
heel de kerkelijke zending. Hij is de eerste catecheet. Hij is de
‘inwendige leermeester’ van hen die toegroeien naar de
Heer. Hij is het bezielend beginsel van elk catechetisch werk
en van hen die het verrichten’ (ADC 288).  Moge die Geest
ons de komende jaren bezielen.

De bisschoppen van België
September 2006

73

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 73



74

Inhoud

Vragen rond catechese ..........................................................................................................................................................................3

I   Christen worden in deze tijd........................................................................................................................................6

‘Men wordt niet als christen geboren’ ..........................................................................................................................6

Leerling van Jezus worden ....................................................................................................................................................................8

Hoe komt men tot geloof?................................................................................................................................................................10

Van eerste verkondiging naar catechese..............................................................................................................13

Het geloof van het doopsel ............................................................................................................................................................15 

Catechese met volwassenen ..........................................................................................................................................................18

II  Algemene oriëntaties voor een catechetische pastoraal ........................22

Het omvattend karakter van de catechese......................................................................................................22

Schrift en catechese ......................................................................................................................................................................................23

Luister! ........................................................................................................................................................................................................................23

Verstaan ................................................................................................................................................................................................................24

Historisch verstaan ..........................................................................................................................................................................25

Gelovig verstaan ....................................................................................................................................................................................26

Woord van God ........................................................................................................................................................................................28

Catechese en Kerk ..............................................................................................................................................................................................30

Gods Woord brengt mensen samen ..............................................................................................................30

Volk van God ................................................................................................................................................................................................30

Het geloof van de Kerk............................................................................................................................................................32

De plaatselijke kerkgemeenschap ....................................................................................................................33

Ondergedompeld in de geloofsgemeenschap ............................................................................35

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 74



7575

Catechese en liturgie....................................................................................................................................................................................37

Woord en sacrament ....................................................................................................................................................................37

Doopsel en catechumenaat ............................................................................................................................................38

Catechese en eucharistie ......................................................................................................................................................41

Catechese en gebed ........................................................................................................................................................................................46

Catechese en moreel leven ............................................................................................................................................................49

Catechese en de ethisch-maatschappelijke vragen........................................................................53

Catechese en omgaan met zinvragen ........................................................................................................................56

Catechese en de ontmoeting van mens tot mens ............................................................................58

III  Enkele praktische aanbevelingen ..............................................................................................................60

Samen nadenken ..................................................................................................................................................................................................60

Uitnodiging en getuigenis..................................................................................................................................................................61

Een catechetische geheelheidspastoraal ..............................................................................................................63

Band met de liturgie......................................................................................................................................................................................65

Aandacht voor de geloofsinhoud........................................................................................................................................65

Pastorale structuren uitbouwen ............................................................................................................................................66

Aandacht voor plaatsen van catechese ..................................................................................................................67

Bevorderen van het catechumenaat ............................................................................................................................68

Vorming van catechisten en begeleiders..............................................................................................................69

Het concrete getuigenis ondersteunen....................................................................................................................70

Tot besluit ........................................................................................................................................................................................................................72

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 75



7676

In de reeks “Verklaringen van de bisschoppen van België”

verschenen reeds:

1. Een levenskrachtig Europa ..................................................................€ 0,25

Mensen voor Europa ..............................................................€(uitverkocht)

2. Verdedig de zwaksten............................................................................€ 0,13

3. Ontwapenen om te overleven ............................................................€ 0,24

4. Het jaar van het kind ............................................................................€ 0,13

5. De charismatische vernieuwing ........................................................€ 0,24

6. De verantwoordelijkheid van de christenen ten aanzien van het 

Europa van vandaag en morgen

(Verklaring van de bisschoppen van Europa) ................€(uitverkocht) 

7. De christenen en de crisis ....................................................€(uitverkocht)

(commentaar) ..........................................................................€(uitverkocht)

8. Het internationaal jaar van de gehandicapte mens ..................€ 0,50

9. Luisterend naar Maria............................................................€(uitverkocht)

10. Ontwapenen voor de vrede ................................................................€ 0,37

11. Het bezoek van paus Johannes Paulus II ........................€(uitverkocht)

12. Een nieuwe evangelisatie ....................................................€(uitverkocht)

Een nieuwe evangelisatie (werkdocument)....................................€ 0,64

13. Het jaar van het gezin (Pastorale brief) ..........................................€ 0,30

werkdocument ........................................................................................€ 0,45

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 76



77

14. Honderdste verjaardag van het overlijden 

van pater Damiaan ................................................................................€ 0,30 

15. Heiligverklaring van broeder Mutien-Marie..................................€ 0,30

16. De wet betreffende de zwangerschapsonderbreking....€(uitverkocht)

17. Het religieuze leven................................................................€(uitverkocht)

werkdocument ........................................................................................€ 1,24

18. Rerum Novarum......................................................................................€ 0,35

19. Mensen begeleiden als de tijd van sterven nadert......................€ 0,45

20. Migranten en vluchtelingen in ons midden ..................€(uitverkocht)

21. Op weg naar het jaar 2000 ................................................................€ 0,61

22. Op de adem van de Geest, naar het jaar 2000 ............................€ 1,24

23. God onze Vader, Uw Rijk kome..........................................................€ 1,00

24. Kiezen voor het huwelijk ....................................................................€ 1,00

25. Het Jubeljaar 2000 ................................................................................€ 1,37

26. De zending van de christenen in de wereld ..................................€ 1,48

27. Gezonden om te dienen - jaar van de dienstbaarheid ..............€ 3,00

28. Om te dienen.

Over het katholiek onderwijs en christenen in het onderwijs ......€ 0,35

29. Gezonden om te verkondigen ............................................................€ 3,70 

30. Geroepen om te vieren ........................................................................€ 3,00

31. Vademecum ..............................................................................€(uitverkocht)

32. Heer leer ons bidden ............................................................................€ 3,00

handreiking ..............................................................................................€ 6,00

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 77



78

1 2

3

1 Ceccobelli Bruno 

Fragment: Comprate pure i loro doni - 1995 - tecnica mistas su cartone

cm 108 x 108,5

© Museo Staurós d’Arte Sacra Contemporanea

2 Mimmo Paladino

Fragment: Studi per le vetrate della sala battesimale del Santuario de San

Gabrielle - 2002 - Teramo - cm 30 x 120

© Museo Staurós d’Arte Sacra Contemporanea

3 Foto: © Koen Kips

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 78



Volwassen
worden

geloofin

Catechese in het leven van de Kerk

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 79



80

Binnenwerk volw wdn in geloof  23-08-2006  15:13  Pagina 80



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


