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Kerk in beweging
Tijdens het laatste weekend van juni kwam 
het Europees Lekenforum (ELF) bijeen in 
Rome voor zijn tweejaarlijkse studie-ont-
moeting. Als nieuwgekozen lid van hun 
stuurgroep ben ik blij dat er een Europees 
platform bestaat waar lekengelovigen elkaar 
beluisteren en hun zorg voor de Kerk kun-
nen delen. Paus Franciscus liet al verstaan 
dat hij voor decentralisatie is (Evangelii 
Gaudium 16) en meer bevoegdheden wil 
geven aan de plaatselijke bisschoppencon-

ferenties. Wanneer effectief, ook vanuit de synode over 
het gezin, een grotere diversiteit en inculturatie van de 
leer mogelijk wordt, wordt het ELF een belangrijke ge-
sprekspartner.

Het stemt hoopvol dat de Internationale Theologische 
Commissie in Rome op 10 juni 2014 een tekst publiceerde 
over de Sensus fidei in het leven van de Kerk. Juist nu er 
stevige hervormingen bezig zijn in het Vaticaan, brengt 
deze tekst de verantwoordelijkheid van alle gelovigen 
onder de aandacht. De tekst verscheen in het tijdschrift 
Collationes 3/2014 en is ook in het Nederlands te vinden 
op de website van het Vaticaan (www.vatican.va).

Om te kunnen luisteren naar wat leeft bij de gelovigen, 
lanceerde het IPB op 1 oktober een bevraging van de ge-
loofsgemeenschappen in Vlaanderen. De enquête maakt 
deel uit van het tweejarig project ‘Levende geloofsge-
meenschappen’. Dat wil de levengevende eigenschappen 
van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen zichtbaar 
maken en daar beleidsadviezen aan koppelen. De bevra-
ging peilt zowel naar de huidige gemeenschap als naar de 
gemeenschap waarvan gelovigen dromen. De vragen wor-
den individueel beantwoord. Maar we hopen op meerdere 
invullers per gemeenschap zodat we een vollediger beeld 
krijgen van hoe leden haar ervaren.

De bevraging loopt online tot 30 november en is te vin-
den op www.gelovenbeweegt.be. Een papieren versie kan 
aangevraagd worden bij projectmedewerker Bert Slechten 
(b.slechten@interdio.be of 0479/78 33 95). De eerste re-
sultaten zullen op het IPB-Forum van maart 2015 voor-
gesteld worden. In oktober 2015 is een studiedag gepland 
waarop de conclusies worden toegelicht. Dan wordt ook 
een website gelanceerd waarop geloofsgemeenschappen 
zichzelf kunnen profileren met wat bij hen levengevend is.

Hoe meer mensen hun stem laten horen door de bevraging 
in te vullen, hoe groter het draagvlak van de conclusies en 
de adviezen. Daarom rekenen wij ook op ieder van u om 
de oproep verder te verspreiden.

Josian Caproens, voorzitter
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Wat vind jij belangrijk voor een levende geloofs-
gemeenschap? Laat van je horen op 

www.gelovenbeweegt.be
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Een traject over leiderschap
Op zaterdag 4 oktober vergaderde het IPB-Forum een eer-
ste keer over het thema leiderschap. Het verlangen om dit 
onderwerp op de agenda te plaatsen, was al verschillende 
keren ter sprake gekomen zowel op de Bureauvergaderingen 
als tijdens de Fora. Tijdens de bespreking van de plaatse-
lijke geloofsgemeenschappen in de voorbije jaren werd 
duidelijk hoe belangrijk de rol van de verantwoordelijke 
daar is. Het IPB zet daarom het thema leiderschap op de 
agenda van de komende Forumbijeenkomsten. Het zal aan 
bod komen met telkens andere aspecten vanuit een inte-
grale en dynamische visie.

Voorzitter Josian Caproens sprak in haar inleiding op 4 
oktober van drie uitdagingen die een reflectie over lei-
derschap vragen. Er is vooreerst de reorganisatie van de 
territoriale pastoraal met de hertekening van parochies, 
federaties, pastorale eenheden e.d. Deze veranderingspro-
cessen vragen een sterk maar tegelijkertijd bemoedigend 
leiderschap. Ook de herstructurering van de centrale orga-
nen van de rooms-katholieke Kerk in Rome vraagt om een 
moedig leiderschap.

Vervolgens is er de toenemende druk op het middenveld 
vanuit een neoliberaal politiek beleid dat enkel in econo-
mische termen lijkt te denken. Om verdere uitholling te 
voorkomen is een sterke coalitievorming van de leiders 
van het middenveld nodig. De levensbeschouwelijke tra-
ditie waarin we geworteld zijn kan hierbij heel wat krach-
tige en zinvolle oriëntaties aanreiken. Belangrijk blijft hoe 
we gemeenschapsvorming van onderuit zuurstof kun-
nen geven. Meer dan ooit zal de vrijwilliger het verschil 
maken. We mogen hun rol dan ook niet onderschatten als 
we over leiderschap spreken.

Tenslotte staan mensen vandaag maatschappelijk onder 
grote druk. Ze ervaren onmacht en onzekerheid en velen 
hebben te kampen met psychische problemen. Er is nood 
aan dragende, helende gemeenschappen die mensen per-
spectief geven. Er is nood aan contrastgemeenschappen 
die andere idealen nastreven, met leiders die dit contrast 
belichamen en die zorg dragen voor de kwaliteit van leven.

Het IPB wil niet zozeer nadenken over leiderschap als 
management maar veeleer stilstaan bij de ziel en bezie-
ling ervan. De eerste bijeenkomst legde daarom een basis 
vanuit Bijbels perspectief. Hoe kunnen Bijbelse figuren 
inspirerend zijn voor onze eigen visie op leiding geven? 
Leiderschap wordt in de Bijbel gezien als antwoord op een 
vraag die van elders komt. De leider neemt ver-antwoord-
elijkheid op. De leider geeft gestalte aan een roeping die 
groter is dan zichzelf, die hem of haar optilt en verbindt 
met de ander om samen een weg af te leggen. Het gaat dus 
niet in de eerste plaats over een gezag op basis van functie 
of positie. 

Leiders uit het Oude Testament
Coördinator Carine Devogelaere liet zich in haar inleiding 
inspireren door een lezing van Luc Devisscher die zelf niet 
aanwezig kon zijn. Ze belichtte een aantal aspecten van 

leiderschap vanuit de Bijbel en koos hiervoor enkele figu-
ren uit het Oude Testament. Achtereenvolgens kwamen 
Mozes, David en het leiderschap bij de profeet Ezechiël 
aan bod. 

Mozes werd pas leider van zijn volk nadat God hem daar-
toe opriep en zond. In het begin heeft hij nogal wat vragen 
en bezwaren bij de opdracht die hij van God krijgt. Hij 
vindt onder andere dat hij niet de nodige kwaliteiten heeft. 
God komt hem daarin tegemoet en zorgt ervoor dat hij een 
helper krijgt die in zijn naam het woord zal voeren. Mozes 
mag een deel van zijn opdracht delegeren aan Aäron die 
zijn naaste medewerker wordt.
 
David wordt van herdersjongen tot koning gezalfd. Hij 
wordt door God gezegend en verwerft veel macht. Op een 
bepaald moment misbruikt hij die echter om zijn overspel 
met Batseba te verdoezelen en laat hij haar echtgenoot 
Uria omkomen. Wanneer de profeet Natan hem daarmee 
confronteert, geeft David toe dat hij verkeerd gehandeld 
heeft en bekent hij schuld. Het pleit voor David dat hij 
openstaat voor kritiek en zich laat corrigeren. Elke leider 
heeft eigenlijk een profeet nodig die hem durft wijzen op 
zijn tekorten. Dit verhaal toont ook dat er zoiets als een 
profetisch leiderschap bestaat dat complementair is aan 
het koningschap.
 
De profeet Ezechiël gebruikt in hoofdstuk 34 de meta-
foor van de herder om over goed leiderschap te spreken. 
Hij verwijt de herders van Israël dat ze zich verrijken ten 
koste van de kudde en geen oog hebben voor de zwakke 
en zieke dieren. God zal die slechte herders ontslaan en 
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zelf de zorg voor zijn volk opnemen. Hij zal er ook over 
waken dat binnen de kudde de sterke dieren de zwakkere 
niet verdrukken. Ezechiël kondigt aan dat God een nieuwe 
herder zal aanstellen die oog heeft voor al zijn dieren en de 
meest kwetsbare extra aandacht geeft en beschermt tegen 
de agressie van de sterke.

Elementen voor ons vandaag
Na deze inleiding gingen de deelnemers met elkaar in ge-
sprek. De vragen voor het groepsgesprek konden telkens 
vanuit 2 verschillende invalshoeken beantwoord worden. 
De deelnemers konden ze op zichzelf als leider of verant-
woordelijke toepassen of ze beantwoorden als lid van een 
groep of gemeenschap waarin ze iemand als leider mee-
maken. De vragen hadden betrekking op 3 aspecten van 
Bijbels leiderschap: leiderschap als ontvangen opdracht 
(Mozes), de menselijke beperktheden van de leider (dele-
geren – Aäron) en durven toegeven dat je fouten maakt 
(David) en de zorg voor de meest kwetsbaren in de groep 
(Ezechiël). 

Vanuit dit gesprek werden in de groepen noden en knel-
punten geformuleerd in verband met hedendaags leider-
schap. Zo klonk de vraag naar modellen van leiderschap 
en meer inzicht in de diversiteit van leiderschapsstijlen. 
Kunnen we scherpe vragen ontwikkelen om leiderschap 
tegen het licht te houden? Er is nood aan een creatieve 
verkenning van mogelijkheden binnen de kerkelijke struc-
turen waarbij de juridische grenzen worden afgetast en 
bevraagd. Kunnen wijding en leiding verder losgekoppeld 
worden zodat vrouwen meer verantwoordelijkheid kun-
nen opnemen? Hoe transparant zijn leiders? Wat met de 
duur van een mandaat? Zijn sommige benoemingen le-
venslang? En wat doen we als mensen niet afgelost kun-
nen worden omdat er niemand meer is om hen te vervan-
gen? Er leeft een gevoel van onmacht bij heel wat leiders. 
Kan je bezield leiderschap leren? Er is een grote nood aan 
vorming en ondersteuning van de huidige en toekomstige 
leiders. En daarvoor zijn financiële middelen nodig. 

Er waren ook heel concrete suggesties voor een volgende 
bijeenkomst van het IPB. Kan ook het leiderschap van 
nieuwtestamentische figuren belicht worden? Welk type 
leiders hebben we vandaag nodig? Hoe geven we samen-
gedragen verantwoordelijkheid gestalte? Hoe leiders vin-
den en vormen? Er werd gevraagd om een instrument of 
adviezen aan te reiken om de kwaliteit van het leiderschap 
in groepen en bewegingen te verbeteren. Een werkgroep 
van het IPB zal verder bespreken welke van deze onder-
werpen in volgende Forumvergaderingen aan bod kunnen 
komen. 

Carine Devogelaere

De vragen van het groepsgesprek

PERSOONLIJK       EN IN EEN GROEP WAARTOE JE BEHOORT 

LEIDER IN OPDRACHT
1. Wat bewoog mij om een bepaald leiderschap op te 

nemen? Welke waren mijn bezwaren? Werd daar 
rekening mee gehouden?

2. Hoe werd deze persoon de leider van onze groep? 
Waren er bezwaren? Werd daarmee rekening gehou-
den?

MENSELIJK LEIDERSCHAP
3. Zijn er aspecten van je leiderschap die je kan 

delen of delegeren?
4. Laat de leider zich helpen door anderen voor wat hij/

zij niet kan? Kan hij/zij delegeren?

5. Is er iemand die jou als leider mag aanspreken op 
je fouten of tekorten? Krijg je als leider nieuwe 
kansen na een vergissing of fout?

6. Heeft de leider een ‘tegenover’ die hem/ haar mag 
aanspreken op fouten of tekorten? Hoe ga jij om met 
de vergissingen of fouten van je leider?

IN DIENST VAN DE GROEP MET EEN VOORKEUR VOOR DE MEEST KWETSBARE LEDEN
7. Hoe vertaal je die aandacht voor de zwakkeren in 

je leiderschap?
8. Zie je de aandacht en zorg voor de zwakkeren bij je 

leider?



IPB-leden Paul Eylenbosch en Emmanuel Van Lierde trokken in het Hemelvaartweekend naar 
Regensburg voor de 99ste editie van de Duitse Katholikentag. Helaas deed die stad haar naam 
eer aan en lagen de activiteiten behoorlijk ver uit elkaar, al vielen er ook onder de paraplu’s 
“bruggen te bouwen”, het thema dat het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) – de 
koepelorganisatie van katholieke leken in Duitsland – dit keer vooropstelde. Uit de vele inhou-
delijke impulsen willen we er u twee niet onthouden.

Christelijk middenveld bouwt bruggen

I N  ’ T  V I Z I E R 
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Vreugde en plezier
Allereerst was er een boeiend panelgesprek over de rol 
die het katholieke middenveld speelt in Kerk en samen-
leving. Van bij het ontstaan in 1848 wil de tweejaarlijkse 
Katholikentag vooral de stem van christenen in het maat-
schappelijke debat laten horen. In een moderne democratie 
is het wenselijk dat burgers en groepen deelnemen aan het 
politieke gebeuren, dus ook gelovigen kunnen persoonlijk 
of verenigd van zich laten horen (met woorden) of hun 
steentje bijdragen aan de samenleving (met daden). Dat 
tweede lukt beter dan het eerste. Onderzoeken wijzen stee-
vast uit dat gelovigen zich sterker engageren. Een netwerk 
vormen met anderen doe je om samen iets te bereiken, 
maar ook om plezier te maken.

Binnenlandminister Thomas de Maizière (CDU) stipte aan 
dat christenen best wat vrolijker mogen zijn. Het lijkt er 
overal zo ernstig en plichtsbewust aan toe te gaan waar-
door de “vreugde van het evangelie” – de titel van paus 
Franciscus’ eerste exhortatie – zoek is. Toelaten wat meer 
plezier te maken bij onze samenkomsten zou volgens de 
minister onszelf deugd doen en aantrekkelijker werken om 
nieuwe leden en jongeren te werven. Veel verenigingen 
kampen immers met het probleem nieuwe vrijwilligers aan 
te spreken. Als we de indruk wekken voortdurend offers 
te moeten brengen in plaats van vreugde aan onze dienst-
baarheid te beleven, dan voelen anderen niet meteen inte-
resse om zich bij ons aan te sluiten.

Ogen en handen
De Maizière vond het niet zo erg dat het christelijke mid-
denveld er minder dan voorheen in slaagt politieke druk 
uit te oefenen. Als minister vindt hij dat er al drukkings-
groepen genoeg zijn, terwijl de rijkdom van katholieke 

en protestantse verenigingen vooral ligt in het bijstaan 
van anderen, in het concrete doen van naastenliefde of 
het samen zinvol invullen van vrije tijd. Die verbonden-
heid, geborgenheid en gemeenschapsopbouw zijn kost-
baar in individualistische tijden, klonk het. Aan politici 
om ruimte te geven aan dat middenveld en ervoor te zor-
gen dat het vrijwilligerswerk niet bemoeilijkt wordt door 
allerlei regelneverij. “Als we de verenigingen niet hadden, 
wie zou dan de ogen en de handen van de Kerk zijn?”, 
vroeg Bernhard Hasslberger, hulpbisschop van München-
Freising. “Waar nieuwe noden in de samenleving op-
duiken, zie je dat gelovigen zich verenigen om actie te 
ondernemen. Voor alle domeinen van het leven en voor 
alle leeftijden bestaan er kerkelijke bewegingen. Dat is een 
groot voordeel. We mogen dat middenveld niet loslaten 
of verloren laten gaan, want waar die structuren zoals in 
Oost-Duitsland teloorgingen, krijg je ze nog moeilijk her-
opgebouwd. Ofwel zijn de mensen er niet meer voor warm 
te maken, ofwel heeft de clerus geen zin om bewegingen 
op te starten omdat hun prioriteiten bij de liturgie en de 
catechese liggen. Ze sluiten zich liever op in hun Kerk.”

Geloof en rede
Dat de Kerk terug de wereld in moet en dat alle gedoopten 
gezonden zijn om van hun geloof te getuigen in woord 
en daad, beklemtoonde ook Reinhard Marx, lid van de 
pauselijke adviesraad van negen kardinalen. Tijdens een 
Bijbelse impuls over Paulus op de Areopaag wees de aarts-
bisschop van München-Freising erop dat de apostel niet 
alleen naar joden en christenen trok, maar ook naar hei-
denen. Het verhaal uit de Handelingen 17, 16-34 getuigt 
van die territoriale en theologische ontgrenzing. De blijde 
boodschap richt zich tot allen en christenen zijn gezon-
den tot de uiteinden der aarde. Ze beperken zich niet tot 
gelijkgezinden of landgenoten, maar doorbreken elk na-
tionalisme. Die universaliteit – alle mensen als broers en 
zussen zien – blijft revolutionair.
Paulus deed moeite om de ander te begrijpen en aankno-
pingspunten te vinden bij zijn toehoorders. Toch zijn er 
grenzen aan inculturatie en correlatie. De apostel kan de 
centrale boodschap van het geloof – Jezus’ opstanding uit 
de dood en blijvende aanwezigheid onder ons als bron ten 
leven – niet verzwijgen, al haken velen daarop af. Marx 
acht het nodig dat geloof en rede worden samen gehou-
den. Als we het geloof begrijpelijk en aanvaardbaar willen 
maken voor onze tijdgenoten, is een redelijke verantwoor-
ding ervan nodig. Geloof is meer dan emotie en gevoel. 
Het leven van mensen ernstig nemen, houdt volgens de 
voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie meteen 
in dat er naar een kwaliteitsverbetering of een verdere 
humanisering wordt gezocht. In die opdracht kunnen ge-
lovigen en anders- of niet-gelovigen elkaar vinden.

Emmanuel Van Lierde


