
Dit is een leeswijzer die je wil helpen om dit boek in 
groepsverband te lezen. Voor het lezen van dit boek 
zijn vier bijeenkomsten gepland. Als er meer tijd is, 

kunnen de laatste twee gesplitst worden. 

ALS GOD 
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(Divine Renovation) - Fr. James Mallon (2019)

Leeswijzer



Vooraf te lezen: Bijeenkomst 1: 
Inleiding, Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2  (p. 1 t/m 49)

1.    Fr. Mallon beschrijft in hoofdstuk 1 hoe de Kerk zich in een identiteits- 
crisis bevindt, ze is haar missie vergeten. Ben je het met hem eens?  
Herken je je in het beeld van de Titanic: de Kerk is druk bezig met de  
passagiers in de boot en niet met de mensen buiten de boot? (p. 22 en 23.) 
Hoe zou jij de missie van je parochie beschrijven op dit moment?  
Is ze vooral naar binnen of naar buiten gericht? Wat zijn volgens jou  
de huidige prioriteiten van de parochie?

2.   Wat is volgens jou de missie van de Kerk?  
Fr. Mallon omschrijft deze als ‘het maken van leerlingen van Jezus’.  
Herken je je hierin, ook voor jouw parochie? Wat vind je mooi hieraan  
of waar heb je wellicht moeite mee?

3.    Fr. Mallon legt in hoofdstuk 2 het belang uit voor elke christen van  
een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dit is wezenlijk, ook om  
anderen te helpen bij deze ontmoeting met Jezus. Heb jij het gevoel  
dat je Christus hebt ontmoet?  
Zo ja, hoe is dat gegaan, hoe werkt dat door in je dagelijkse leven?  
Als dat niet het geval is, vertel dan daar ook over.  
In beide gevallen: wat belemmert je om je (meer) open te stellen  
voor deze ontmoeting en relatie?

Vooraf te lezen: Bijeenkomst 2: 
Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4  (p. 51 t/m 99)

1.   Fr. Mallon beschrijft in hoofdstuk 3 de ervaring van pijn in de Kerk van  
de afgelopen decennia op verschillende vlakken.  
Herken jij deze pijn en zo ja, op welk vlak vooral? Hoe sta je nu in deze pijn?

2.   Fr. Mallon beschrijft in dit hoofdstuk 4 twee invloedrijke theologische  
belemmeringen, die de Kerk verhinderen om missionair te zijn: het  
pelagianisme en het klerikalisme.  
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Wat betreft het pelagianisme (“Ik kan het zelf wel!”): herken je dit in je 
eigen leven? Wat voor gevolgen heeft dit gehad voor jouw leven en wellicht 
ook voor je beeld van God? Heb je het gevoel dat je de barmhartigheid van 
God in je leven hebt ervaren? Zo ja, hoe heeft dit je leven veranderd?

3.   Wat betreft het klerikalisme (“Zo gelovig ben ik niet, hoor!”): herken je het 
klerikalisme zoals paus Franciscus dit beschrijft in je eigen leven of gedrag? 
Herken je het ook in je eigen parochie? Wat vind je van de oproep van  
fr. Mallon om de pastorale zorg door priesters en leken te herdefiniëren?  
(p. 93 en 94)

Vooraf te lezen: Bijeenkomst 3: 
Hoofdstuk 5  (p. 101 t/m 221)

Fr. Mallon beschrijft in dit hoofdstuk tien belangrijke waarden voor de  
cultuurverandering van een parochie. Als het fundament van deze waarden  
‘gezond’ is in een parochie, kan er groei plaatsvinden. 

1.   Hoe zou je de ‘cultuur’ op dit moment in je eigen parochie omschrijven?  
Gebruik hiervoor datgene wat fr. Mallon schrijft onder het kopje ‘Waarden’  
(p. 102 e.v., met name p. 103 onderaan en p. 104 bovenaan).

2.   Bespreek de tien waarden afzonderlijk. Gebruik hiervoor eventueel de  
scorekaart met vragen die je kunt downloaden via parochiespiritualiteit.org  
Waar vind je herkenning in datgene wat fr. Mallon vertelt en waar niet?  
Wat valt je op aan de scores per onderdeel? Welke waarden scoren hoog 
en welke laag? Zijn er verschillen binnen de groep in hoe jullie de scores 
hebben ingeschat? 

3.   Met welke drie van de tien waarden zouden jullie als parochie het eerste  
aan de slag moeten gaan? Wat voor concrete ideeën heb je hiervoor in jullie 
context? Aan het groeien van welke waarde zou jij met name een bijdrage 
willen leveren?

Y ❦ Z



Vooraf te lezen: Bijeenkomst 4: 
Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7  (p. 223 t/m 323)

1.   Wat raakt je in het theologische stuk over de sacramenten? In hoeverre 
komt het wel of niet overeen met hoe de sacramentenvoorbereiding in  
jullie parochie wordt vormgegeven?

2.   Fr. Mallon geeft aan dat het uitgangspunt van de sacramentenvoorbereiding 
zou moeten zijn: het maken van leerlingen. Wat vind je hiervan?

3.   Fr. Mallon geeft vier principes voor een nieuwe pastorale zorg rondom 
de sacramenten (p. 240 e.v.).  
Wat is een eerste stap die jullie als parochie ten aanzien van de sacra-
mentenvoorbereiding willen zetten?

4.   Wat vind je het meest belangrijke in hoofdstuk 7 over leiderschap? Deel 
met elkaar waarin je je persoonlijk aangesproken en/of uitgedaagd voelt.

5.   Wat is de sterke kant van jouw leiderschap? En wat is jouw zwakke kant?  
Op welke punten heb jij aanvulling van anderen nodig? Hoe wil jij een  
evenwichtig team vorm geven?

6.   Wat is jouw droom voor de parochie voor over 10 jaar? Beschrijf eens  
hoe deze eruit zal zien. Deel deze dromen met elkaar.

7.   Inventariseer met elkaar wat voor jullie parochie de belangrijkste punten  
uit het boek zijn. Bespreek vervolgens welke stappen je concreet wilt 
zetten, wie wat gaat doen en wat voor hulp hierbij wellicht nodig is.*  
Maak ook een stappenplan om deze punten met de bredere parochie te 
delen. Zie voor een behulpzame download op parochiespiritualiteit.org

*    Neem ook eens een kijkje op divinerenovation.net met informatie over het Divine  
Renovation netwerk, waarin wereldwijd parochies geholpen worden om van onder-
houd tot bloei te komen. Met tal van interessante podcasts.


