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Missionaire kerk zijn in (niet) coronatijd 

Het ‘hoe’ je een missionaire kerk wordt, kan niet begrepen worden als je je niet eerst afvraagt 

‘waarom’ je een missionaire kerk zou moeten worden. En als je geen missionaire kerk bent in niet-

coronatijd, dan ben je dat ook niet in coronatijd.  

Vrucht dragen 

God wordt verheerlijkt wanneer we leerlingen worden en vrucht dragen. Gezonde kerken dragen 

vrucht. Het gaat er niet zozeer om WAT je doet, maar HOE je een WAARDE plant in de context van je 

eigen kerk.  

Deze tijd van corona is eigenlijk een apocalyptische tijd. Apocalyptish betekent zoiets als: het gordijn 

wegnemen, onthulling, openbaring. Dat is wat er is gebeurd in deze tijd. Er zijn dingen blootgelegd 

die eerder niet zo duidelijk zichtbaar werden. Bijvoorbeeld, in onze samenleving, in onze kerk, in ons 

bisdom, in onze parochie en in onszelf. 

Anders denken 

De bediening van de kerk is voor lange tijd geweest om de schapen te voeden die naar de kerk 

toekwamen. Maar als ze niet meer kunnen komen, hoe bereik je ze dan? Om de schapen te voeden, 

moeten we dichtbij zijn en moeten we dus naar buiten gaan. Hiervoor is een pastorale bekering 

nodig. Jezus gebruikte het woord ‘metanoia’ . Het Griekse woord betekent ‘de geest veranderen’. 

Een bevriende priester van Fr. Mallon zegt ook wel: ‘Let God blow your mind’.  

Bestaande methodes werken al jaren niet meer. En nu kunnen we er niet meer omheen. Het is niet 

voldoende om structuren te veranderen. Als we structuren veranderen, maar niet de geest, zullen 

nieuwe structuren niets nieuws brengen. We zullen hetzelfde blijven doen. We moeten anders gaan 

denken. Het is daarom belangrijk om God ons denken te laten veranderen (to blow our minds) om te 

begrijpen wat er allemaal mogelijk is. 

De Coronatijd is niet een onderbreking, maar een ontregeling of verstoring. Het is als een mini ijstijd. 

We gaan de impact hiervan nog decennialang merken. We zullen niet meer teruggaan naar het oude 

normaal. Er zal iets nieuws voor in de plaats komen. 

Fr. Mallon trekt dit door naar de situatie van de kerk. De huidige parochiestructuur en daarmee de 

ruggengraat van de huidige parochie is aan het sterven en zal volgens fr. Mallon verdwijnen. Daar zal 

een nieuwe structuur voor in de plaat komen. ‘Als je aan de vorm vasthoudt, zul je alles verliezen. Als 

je houdt van datgene dat de vorm bepaalt, ben je vrij om datgene te ontvangen dat het vorm 

gegeven heeft.’  



 

Marcus 2:1-5 Jezus geneest een verlamde man 

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen 

in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn 

leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd. 

Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het 

dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed 

waarop de lamme uitgestrekt lag zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: “Mijn zoon, 

uw zonden zijn u vergeven.” 

In het verhaal lezen we dat er 4 dragers zijn die de verlamde man bij Jezus brengen. Wat hadden 

deze mannen dat hen dit deed doen, de verlamde man aan de voeten van Jezus brengen?  

- het verlangen om dit te doen 

- de overtuiging dat dit nodig was 

- en de wil om door te zetten (om o.a. een gat te maken in het dak) 

De mannen geloofden dat Jezus het verschil zou kunnen maken. 

Brengen wij mensen tot aan de voeten van Jezus? Of enkel tot aan de voet van de menigte? Door 

alleen sacramenten verandert het leven van mensen niet. We hebben de overtuiging nodig om 

verder te gaan dan de sacramenten. En de wil om extra moeite te doen om de zoekende schapen te 

voeden (om de menigte heen te gaan en het dak open te breken). 

Drie sleutels 

Wat zijn dan de 'sleutels' tot parochievernieuwing? Wat 

zijn die zaken die de deur openen, waar een parochie 

groeit van ‘dit hebben we altijd zo gedaan’ naar een 

missionaire pastoraal, waarbij mensen Jezus leren kennen, 

Zijn leerling willen worden en dit willen delen met 

anderen? Vanuit Divine Renovation Ministry identificeren 

ze drie sleutels. De sleutels zijn: 

- Kracht en toerusting van de Heilige Geest 

- Prioriteit geven aan evangelisatie 

- De beste principes van leiderschap 

De sleutelring 

De sleutelring in het logo is de Eucharistie en het gebed. De Eucharistie, Jezus zelf, is “bron en 

hoogtepunt van het christelijke leven” (Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, 11). Hij houdt 

alles bij elkaar. Er vindt geen vernieuwing in een parochie plaats zonder het fundament van het 

gebed. Zonder een persoonlijke relatie met Christus houden we het niet vol of gaan we, hoe goed 

bedoeld ook, toch gemakkelijk in een verkeerde richting. 

Maar als we mensen bij Christus willen brengen, is de Eucharistie zelden het beginpunt. De drie 

sleutels zijn ontwikkeld vanuit de ervaring die fr. Mallon heeft opgedaan in zijn parochie.  

Sleutel 1: Toerusting door de heilige Geest 

De kerk is geboren met Pinksteren. De kerk zal altijd vanuit de Heilige Geest haar oorsprong moeten 

vinden. Daarom is het belangrijk om dit niet op eigen krachten te doen. Je zult je inspiratie op doen 



bij de Geest als je bezig gaat met parochievernieuwing. Het is namelijk geen snelle verandering. Het 

neemt tijd en het doet pijn. Je hebt de Geest nodig om de transformatie door te kunnen maken. Je 

zult Hem keer op keer moeten uitnodigen tijdens het hele proces.  

Deze sleutel is bepalend voor de andere twee. Geïsoleerd van deze eerste sleutel (en zonder de 

sleutelring) hebben de andere twee sleutels enkel een beperkte opbrengst. 

Sleutel 2: Voorrang geven aan evangelisatie 

Fr. Mallon: “De voorrang van evangelisatie heeft alles te maken met het veranderen van harten.” Dit 

betekent dat we uit moeten gaan om de schapen zonder kudde naar Jezus te brengen. 

Sleutel 3: De beste principes van leiderschap 

De beste leiderschapsprincipes liggen volgens de Divine Renovation Ministry bij een duidelijke visie  

– waar gaat deze parochie naar toe, een duidelijk doelbewustzijn – waar doen we het voor, en een 

dienend leiderschap – mensen helpen hun eigen roeping en plek te vinden. Het is de taak van de 

pastoor om leiding te geven aan een parochie (in kerkelijke termen, om de parochie te 

‘besturen’). Leiderschap betekent niet dat de pastoor een manager moet worden. De pastoor geeft 

bovengenoemde twee elementen niet alleen vorm, maar hij geeft leiding aan de parochie vanuit 

een team, waarin ook lekengelovigen participeren. Alle leiders in de parochie werken vanuit deze 

visie op leiderschap.  

Beren op de weg 

Het is verleidelijk om alle redenen op te noemen waarom parochievernieuwing niet zal werken in 

jouw parochie, in jouw land. Echter, als je gelooft dat het niet mogelijk is, zal het inderdaad niet 

gebeuren. Als je gelooft dat het wel mogelijk is, en je opent jezelf voor God, kun jezelf en kunnen 

anderen veranderen en wordt het echt mogelijk. 

Deelnemersvragen 

Diaconie, waar vindt dat plaats in de missionaire kerk? 

In Canada is 20% ‘effectief praktiserend’ gelovig. In Europa is dat slechts 4-10%. Hoeveel daarvan zijn 

betrokken bij caritas? Dat is zo’n 5-20%. Dat is een hele kleine fractie. We moeten eerst een groter 

leger missionaire leerlingen opbouwen. Op dit moment geven mensen zich niet zomaar op als 

vrijwilliger en doen enkele vrijwilligers alles. In de huidige kerk proberen we mensen in een 

vrijwilligersvacature te duwen. We moeten het echter gaan omdraaien: we moeten toe naar een 

dynamiek waarin de Heer mensen gaat roepen voor een bediening, voor diaconie- en daaromheen 

bouwen we onze gemeenschap. 

Wat kunnen individuen doen als het pastorale team niets ziet in een missionaire kerk? 

Fr. Mallon: als het pastoraal team het niet in zijn hart heeft, zal het niet gebeuren. Als de pastoor dat 

wel heeft en hier alleen in staat, zal de bisschop moeten kijken hoe er om deze pastoor een team 

gebouwd kan worden. De pastoor kan mensen om zich heen zoeken om zijn visie aan door te geven. 

Niet in iedere parochie zal er al het juiste klimaat zijn, maar zet door en zoek naar mensen die wel 

willen veranderen. 

Uiteindelijk heb je 15% van de parochies nodig die de parochievernieuwing omarmen, om een 

algehele verandering plaats te kunnen laten vinden. 

Fr. Mallon nodigt de 365 webinardeelnemers uit om in de eigen parochie te kijken wat er mogelijk is 

om te doen. Hij benadrukt dat het allemaal draait om liefde, getuigenissen van veranderende levens 



en gebed: Love attracts! Zoals Jezus het zegt: ‘Aan jullie liefde voor elkaar, zal iedereen zien dat jullie 

Mijn leerlingen zijn’. 

~Eind quote van het webinar~ 

“Liefde   trekt aan 

uiteindelijk zal er een klimaat 

ontstaan van 

gastvrijheid” 
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