
In de publicatie van de Directoria over het
dienstwerk en het leven van de priesters en
van de permanente diakens, samen met die
van de interdicasteriële Instructie Ecclesiae
de mysterio en de circulaire De priester en
het derde millennium. Leraar van het
Woord, bedienaar van de sacramenten en
leider van de gemeenschap vinden we de
weerklank van de documenten van het
Tweede Vaticaans Concilie, in het bijzonder
Lumen gentium en Presbyterorum ordinis,
de Katechismus van de Katholieke Kerk, het
Wetboek van Canoniek Recht en het con-
stante leergezag.
Dit document volgt het grote missionai-

re spoor van het Duc in altum, waarmee het
onmisbare werk van de nieuwe evangelisa-
tie van het derde christelijke millennium
wordt aangeduid. Juist daarom, en ook in-
dachtig de vele aanbevelingen die zijn bin-
nengekomen op de wereldwijd gehouden
consultatie, is de gelegenheid benut om een
leerstellig deel aan te bieden dat elementen
bevat die het mogelijk maken over die fun-
damentele theologische waarden na te den-
ken die aanzetten tot missionaire activiteit,
maar die soms wat verduisterd zijn.

Bovendien heeft men getracht de relatie uit
te lichten tussen de ecclesiologisch-pneu-
matische dimensie, die het priesterlijk
dienstwerk rechtstreeks raakt, en de eccle-
siologische dimensie die helpt om de bete-
kenis van haar speciale functie te begrijpen.
Deze Instructie heeft tot doel om aan de

priesters die het belangrijke ambt van
parochiepriester bekleden, een bijzonder
hartelijke aandacht te schenken; tenslotte
zijn zij het die voortdurend onder de men-
sen leven en die vaak met talloze moeilijk-
heden te kampen hebben. Juist hun even
delicate als belangrijke positie geeft de gele-
genheid om grotere helderheid te verschaf-
fen ten aanzien van het wezenlijke en vitale
verschil dat bestaat tussen het algemene en
het gewijde priesterschap, opdat de identi-
teit van de priesters en de wezenlijke sacra-
mentele zijde van de gewijde ambtsdrager
op passende wijze naar voren komen.
Aangezien wij de bijzonder op de prak-

tijk gerichte lijn van de Heilige Vader willen
volgen, die deze in zijn toespraak tot de
deelnemers aan de plenaire vergadering van
de Congregatie heeft aangegeven, lijkt het
nuttig deze tekst hieronder toe te voegen.
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over deze materie die reeds een aantal jaren plaatsvindt.



Audiëntie voor de deelnemers aan de ple-
naire vergadering van de Congregatie voor
de Clerus

Vrijdag 23 november 2001

Mijne heren Kardinalen, hoogwaardige
Broeders in het bisschops- en priesterambt,
dierbare broeders en zusters!

1. Met grote vreugde ontvang ik u bij gele-
genheid van de plenaire vergadering van de
Congregatie voor de Clerus. Hartelijk
begroet ik de prefect van het Dicasterium,
kardinaal Dario Castrillón Hoyos, en ik
bedank hem voor de vriendelijke woorden
die hij in naam van de aanwezigen tot mij
heeft gericht. Ik begroet de heren Kardina-
len, de hoogwaardige Broeders in het bis-
schopsambt en de overige deelnemers van
uw plenaire vergadering, die een thema
heeft dat voor het leven van de Kerk zeer
belangrijk is: ‘De priester, herder en leids-
man van de parochiegemeenschap’. Wanneer
het accent op de functie van de priester in
de parochiegemeenschap ligt, komt de cen-
trale positie van Christus in het volle licht te
staan, die in de zending van de Kerk steeds
prominent aanwezig moet zijn.
Christus is in zijn Kerk in het Allerhei-

ligste Altaarsacrament op de meest verhe-
ven wijze tegenwoordig. Het Tweede Vati-
caans Concilie leert in de dogmatische
Constitutie Lumen gentium dat de priester
‘in persona Christi’ het Misoffer viert en de
sacramenten bedient (vgl. 10). Zoals mijn
eerwaarde voorganger Paulus VI in de
Encycliek Mysterium fidei onderstreepte,
(die de Constitutie Sacrosanctum Concilium,
7 volgde) is Christus ook door de taken
waartoe de priester persoonlijk geroepen is,
dat wil zeggen door de prediking en het lei-
den van de gelovigen, tegenwoordig.

2. De aanwezigheid van Christus die aldus
werkelijkheid wordt in het leven van alle-
dag, maakt de parochie tot een ware
gemeenschap van gelovigen. Het is daarom
van fundamenteel belang voor de parochie
om een priester als haar pastor te hebben.
En de titel van pastor is voorbehouden aan
de priester. De priesterwijding is voor hem
de beslist noodzakelijke en onvermijdelijke
voorwaarde om geldig benoemd te worden
als pastor (vgl. Wetboek van Canoniek
Recht, can. 521, § 1). Zeker, andere gelovi-
gen kunnen actief met hem samenwerken,
zelfs voltijds, maar omdat zij niet het sacra-
mentele priesterschap hebben ontvangen
kunnen zij hem niet vervangen als pastor.
Bepalend voor deze bijzondere centrale

kerkelijke positie van de priester is zijn fun-
damentele relatie met Christus, Hoofd en
Herder, als zijn sacramentele vertegenwoor-
diging. In de apostolische Exhortatie Pasto-
res dabo vobis heb ik opgemerkt “dat de ver-
wijzing naar de Kerk opgesloten ligt in de
unieke betrekking van de priester met Chris-
tus zelf, in die zin dat het de ‘sacramentele
vertegenwoordiging’ van Christus is die de
betrekking van de priester met de Kerk fun-
deert en bezielt” (16). De kerkelijke dimensie
behoort tot het wezen van het gewijde
priesterschap. Het staat helemaal in dienst
van de Kerk zodat de kerkelijke gemeen-
schap het gewijde ambt van priester abso-
luut nodig heeft, opdat Christus, Hoofd en
Herder, in haar tegenwoordig is. Terwijl het
algemene priesterschap voortvloeit uit het
feit, dat het Christenvolk door God wordt
uitgekozen als brug naar de mensenfamilie
en elke gelovige betreft, voor zover hij deelt
uit maakt van dit volk, is het ambt van
priester daarentegen de vrucht van een uit-
verkiezing, een bijzondere roeping: “Jezus
riep zijn leerlingen bij zich en koos twaalf
van hen uit” (vgl. Lc 6,13-16). Dankzij het
ambtelijk priesterschap zijn de gelovigen
zich bewust van hun algemeen priester-
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schap en oefenen zij dat uit (vgl. Ef 4,11-
12); immers, de priester herinnert hen eraan
dat zij het volk van God zijn en hij stelt hen
in staat, die “geestelijke offers te brengen”
(vgl. 1Pe 2,5), waardoor Christus zelf ons
maakt tot een eeuwig geschenk aan de
Vader (vgl. 1Pe 3,18). Zonder de tegenwoor-
digheid van Christus die door de parochie-
priester, de sacramentele leiding van de
gemeenschap, wordt vertegenwoordigd, zou
dit geen volledige kerkelijke gemeenschap
zijn.

3. Hiervóór zei ik dat Christus in de Kerk
op unieke wijze aanwezig is: in de eucharis-
tie, de bron en het hoogtepunt van het ker-
kelijk leven. Hij is in de viering van het hei-
lig Misoffer werkelijk tegenwoordig en
evenzo, wanneer het geconsacreerde brood
in het tabernakel wordt bewaard “als het
geestelijk middelpunt van parochie en
kloostergemeenschap” (Paulus VI, Encycliek
Mysterium fidei.
Daarom beveelt het Tweede Vaticaans

Concilie aan: “de pastoors moeten ervoor
zorgen, dat de viering van het eucharisti-
sche offer middelpunt en hoogtepunt gaat
vormen van heel het leven van de christelij-
ke gemeenschap” (Decreet Christus Domi-
nus, 30). Zonder eucharistische aanbidding
als haar kloppende hart verdort de parochie.
Het is nuttig hier te verwijzen naar wat ik in
de apostolische Brief Dies Domini heb
gezegd: “bij de talrijke activiteiten van een
parochie is voor de gemeenschap niets zo
vitaal en brengt zo veel vorming als de vie-
ring van de dag des Heren en de eucharistie
op zondag” (35). Niets zal haar ooit kunnen
vervangen. Wanneer er absoluut geen
mogelijkheid is om de zondagse aanwezig-
heid van de priester te garanderen, is ook de
woorddienst lofwaardig, maar alleen opdat
het geloof levend blijft: als doel moet steeds
de regelmatige viering van de eucharistie
nagestreefd worden.

Waar de priester ontbreekt, moet men
God met geloof en volharding vragen dat
Hij vele heilige werkers in zijn wijngaard
stuurt. In Pastores dabo vobis heb ik her-
haald dat “het biddend uitzien naar nieuwe
roepingen nu steeds meer een voortdurende
en overal verbreide gewoonte moet worden
in heel de christelijke gemeenschap en in
alle onderdelen daarvan” (38). De glans van
de priesterlijke identiteit, de integrale uitoe-
fening van het daarmee verbonden herder-
lijke dienstwerk, verenigd met het streven
van de gehele gemeenschap in gebed en
boete, zijn de onvervangbare bouwstenen
voor een noodzakelijke en geen uitstel dul-
dende roepingenpastoraal. Het zou een
gevaarlijke vergissing zijn om toe te geven
aan de huidige moeilijkheden en te doen
alsof men zich zou moeten instellen op een
Kerk van morgen die zonder priesters is. Op
deze wijze zouden de maatregelen die geno-
men zijn om de huidige schaarste te verhel-
pen, ondanks alle goede wil een ernstige
bedreiging vormen voor de kerkelijke
gemeenschap.

4. De parochie is ook een bevoorrechte
plaats om het Woord van God te verkondi-
gen. Deze verkondiging bevat een verschei-
denheid aan vormen en ieder van de gelovi-
gen wordt ertoe geroepen een actieve rol te
spelen, vooral in het getuigenis van een
christelijk leven en in de uitdrukkelijke ver-
kondiging van het evangelie aan niet-gelo-
vigen om hen naar het geloof te leiden, of
aan gelovigen om hen te onderwijzen, te
bevestigen en aan te moedigen tot een vuri-
ger leven. Wat de priester betreft, hij “ver-
kondigt het woord in zijn hoedanigheid van
‘bedienaar’, die deelt in het profetische
gezag van Christus en van de Kerk” (Pasto-
res dabo vobis, 26). Om dit dienstwerk trouw
te vervullen overeenkomstig de ontvangen
gave “moet de priester zelf als eerste een
grote persoonlijke vertrouwdheid met het
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woord van God ontwikkelen” (t.a.p.). Ook al
zou hij overtroffen worden in spreektalent
door niet-gewijde leden van de gelovige
gemeenschap, dan doet dit niet af aan het
feit dat hij de sacramentele vertegenwoordi-
ging van Christus, het Hoofd en de Herder
is, want daaruit komt de werkzaamheid van
zijn prediking voort. De parochiegemeen-
schap heeft deze vorm van werkzaamheid
nodig, vooral op het meest karakteristieke
moment van de verkondiging van het
woord door de gewijde bedienaren: om deze
reden zijn de liturgische verkondiging van
het evangelie en de daarop volgende homi-
lie voorbehouden aan de priester.

5. Ook de functie van het leiden van de
gemeenschap als herder, de bijzondere
functie van de parochiepriester, komt voort
uit zijn unieke relatie met Christus, het
Hoofd en de Herder. Het is een functie die
een sacramenteel karakter heeft. Die wordt
niet aan de priester door de gemeenschap
toevertrouwd, maar komt door de bisschop
tot hem vanuit de Heer. Dit helder te beves-
tigen en deze functie met nederig gezag uit
te oefenen is een onvervangbare dienst aan
de waarheid en aan de kerkelijke gemeen-
schap. De medewerking van anderen die
deze sacramentele gelijkenis met Christus
niet ontvangen hebben is wenselijk en dik-
wijls noodzakelijk.
Maar zij mogen op geen enkele wijze de

taak van herder die eigen is aan de
parochiepriester vervangen. De extreme
gevallen van priestergebrek die bij de waar-
neming van pastorale taken in een parochie
een sterkere en verdergaande medewerking
van gelovigen vereisen, die niet bekleed zijn
met het gewijde priesterschap, vormen geen
uitzondering op deze wezenlijke maatstaf
voor de zielzorg, zoals eenduidig vastgelegd
door de canonieke regeling (vgl. Wetboek
van Canoniek Recht, can. 517, §2). In deze
actuele materie is de interdicasteriële

Exhortatie Ecclesiae de mysterio, die ik op
bijzondere wijze heb goedgekeurd, een vei-
lige gids om te volgen.
Bij de vervulling van zijn taak als gids,

zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, zal
de parochiepriester zeker hulp ontvangen
van de raadgevende lichamen die door het
kerkelijk recht zijn voorzien (vgl. Wetboek
van Canoniek Recht can. 536-537); maar
deze moeten trouw blijven aan hun advise-
rende doelstelling. Daarom zal het noodza-
kelijk zijn zich te hoeden voor enige vorm
die de facto ertoe neigt het leiderschap van
de parochiepriester te verzwakken aange-
zien de structuur van de parochiegemeen-
schap zelf daardoor zou worden vernietigd.

6. Nu richt ik mijn gedachten vol liefde en
dank op de pastores overal ter wereld, voor-
al op hen die werken in de voorposten van
de evangelisatie. Ik moedig hen aan om
voort te gaan met de zending van evangeli-
satie die moeilijk is maar kostbaar voor de
hele Kerk. Ik beveel iedereen aan om in de
dagelijkse uitoefening van hun pastorale
zorg de moederlijke hulp van de heilige
Maagd Maria in te roepen en in diepe ver-
bondenheid met haar te leven. In het pries-
terambt – zoals ik schreef in de Brief aan de
priesters, bij gelegenheid van Witte Donder-
dag 1979 – “is er de heerlijke en diepe
dimensie van nabijheid aan de Moeder van
Christus” (11). Wanneer we de heilige Mis
vieren, dierbare broeders in het priester-
ambt, staat de Moeder van de Verlosser
naast ons. Zij voert ons binnen in het mys-
terie van het verlossende offer van haar
goddelijke Zoon. “Ad Jesum per Mariam”:
moge dit ons dagelijkse geestelijke en pas-
torale levensprogramma zijn!
Met deze gevoelens verzeker ik u van

mijn gebed en verleen aan ieder mijn bij-
zondere Apostolische Zegen waarin ook alle
priesters van de wereld ingesloten worden.
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Deel I  Gemeenschappelijk
priesterschap en ambtelijk
priesterschap

1. Slaat uw ogen op (Joh 4,35)

1. “Welnu, Ik zeg u: slaat uw ogen op en
kijkt naar de velden: ze staan wit, rijp voor
de oogst” (Joh 4,35). Deze woorden van de
Heer zijn in staat de immense horizon te
laten zien van de zending van liefde van het
mens geworden Woord. “Want God heeft
zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om
de wereld te veroordelen, maar om door
Hem de wereld te redden” (Joh 3,17) en heel
zijn aardse bestaan van volkomen vereen-
zelviging met de heilswil van de Vader is
een voortdurende manifestatie van die god-
delijke wil dat allen gered worden, dat tot
allen het heil komt dat van eeuwigheid door
de Vader gewild is. Dit historisch heilsplan
geeft Hij in bewaring en laat Hij na aan heel
de Kerk en hierbinnen in het bijzonder aan
de gewijde bedienaren. “Waarlijk groot is
het mysterie waarvan wij de bedienaren zijn
gemaakt. Een mysterie van onbegrensde
liefde, want ‘voorheen hield Hij al van
degenen die Hem in de wereld toebehoor-
den, maar nu zou Hij hun zijn liefde beto-
nen tot het uiterste’ (Joh 13,1).”1

Gemachtigd derhalve door de aard en de
genade van het wijdingssacrament en getui-
gen en bedienaren geworden van de godde-
lijke barmhartigheid, hebben de priesters als
dienaren van Jezus Christus zich vrijwillig
verplicht allen in de Kerk te dienen. In
welke sociale en culturele context dan ook,
in alle historische omstandigheden, ook in
die van vandaag, waarin men een drukkend
klimaat van secularisme en consumptie-
dwang bespeurt, dat het christelijk gevoel in
het geweten van vele gelovigen doet ver-
vlakken, zijn de dienaren van de Heer zich
ervan bewust dat “het wapen waarmee wij
de wereld overwinnen, geen ander is dan

ons geloof” (1Joh 5,4). De huidige sociale
omstandigheden vormen immers een gun-
stige gelegenheid om opnieuw aandacht te
vragen voor de overwinnende kracht van
het geloof en de liefde in Christus en eraan
te herinneren dat ondanks de moeilijkheden
en de ‘onverschilligheden’ de christengelo-
vigen – evenals op een andere wijze ook
zeer vele niet-gelovigen – een actieve pas-
torale beschikbaarheid van de priesters zeer
waarderen en erop rekenen. De mensen wil-
len in de priester de man Gods vinden die
met de heilige Augustinus zegt: “Onze
wetenschap is Christus, ook onze wijsheid is
dezelfde Christus. Hij zaait in ons het geloof
betreffende het tijdelijke, Hij toont ons de
waarheid betreffende het eeuwige.”2 Wij
bevinden ons in een tijd van nieuwe evan-
gelisatie: wij moeten op zoek weten te gaan
naar personen die er ook op wachten Chris-
tus te kunnen ontmoeten.

2. In het wijdingssacrament heeft Christus
in verschillende graden zijn eigen hoeda-
nigheid van zielenherder overgedragen aan
de bisschoppen en de priesters en hen in
staat gesteld in zijn naam te handelen en
zijn macht als Hoofd in de Kerk te vertegen-
woordigen. “De diepe eenheid van dit nieu-
we volk sluit niet uit dat daarin onderling
verschillende en elkaar aanvullende taken
bestaan. Zo staan degenen die werden aan-
gesteld om in persona Christi de handeling
te vernieuwen van Jezus tijdens het Laatste
Avondmaal, bij de instelling van het eucha-
ristisch offer als ‘oorsprong en hoogtepunt
van heel het christelijk leven’ (Lumen gen-
tium, 11), in een speciale verbinding met de
eerste apostelen. Het sacramentele karakter,
dat de kracht van de ontvangen wijding uit-
drukt, zorgt ervoor dat hun aanwezigheid
en dienst uniek, noodzakelijk en onver-
vangbaar zijn.”3 De tegenwoordigheid van
de gewijde bedienaar is een wezenlijke
voorwaarde voor het leven van de Kerk en
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dat niet alleen voor een goede organisatie
ervan.

3. Duc in altum!4 Iedere christen die in zijn
hart het licht van het geloof gewaarwordt
en verder wil gaan overeenkomstig het door
de Hogepriester aangegeven ritme, moet
trachten deze dringende, besliste missionai-
re uitnodiging in daden te vertalen. Dit zou-
den vooral de herders van de Kerk moeten
weten op te nemen en met ijverige bereid-
willigheid in praktijk te brengen: van hun
bovennatuurlijke gevoeligheid hangt de
mogelijkheid af de wegen te begrijpen
waarlangs God zijn volk wil leiden: “Duc in
altum! De Heer nodigt ons uit de netten in
het diepe uit te werpen met vertrouwen op
zijn woord. Laten we leren van de jubileum-
ervaring en de taak om van het evangelie te
getuigen voort te zetten met de geestdrift
door beschouwing van Christus’ gelaat in
ons teweeggebracht!”5

4. Het blijkt belangrijk te zijn eraan te her-
inneren, hoe de wezenlijke standpunten die
door de Heilige Vader aan het einde van het
grote Jubileumjaar 2000 vastgelegd zijn,
door hem verstaan en gepresenteerd zijn om
verwezenlijkt te worden in de particuliere
Kerken, die door de paus opgeroepen zijn
van de gedurende het Jubileumjaar ontvan-
gen genade te profiteren “door haar om te
zetten in vaste voornemens en praktische
gedragsregels”.6

Deze genade doet een beroep op de
evangeliserende zending van de Kerk, op
grond waarvan de persoonlijke heiligheid
van herders en gelovigen en een vurig apos-
tolisch gevoel bij allen overeenkomstig
ieders specifieke roeping aanzet tot de
dienst van de eigen verantwoordelijkheden
en eigen plichten in het bewustzijn dat het
eeuwig heil van veel mensen afhangt van
de trouw waarmee men Christus in woord
en leven zichtbaar maakt. De noodzaak doet

zich voor een grotere impuls te geven aan
het priesterlijk ambt in de particuliere Kerk
en in het bijzonder de parochie op grond
van een authentiek begrip van het ambt en
het leven van de priester.
Wij priesters “zijn gewijd in de Kerk

voor dit specifiek ambt. Wij zijn op ver-
schillende wijzen geroepen daar waar de
Voorzienigheid ons plaatst, bij te dragen
aan de vorming van de gemeenschap van
Gods volk. Onze taak is het … Gods kudde,
die ons is toevertrouwd, te hoeden, niet met
dwang, maar met goedheid, niet door de
baas te spelen, maar door een voorbeeldig
getuigenis af te leggen (vgl. 1Pe 5,2-3) … En
dit is voor ons de weg van heiligheid …. Dit
is onze zending van dienstbaarheid aan het
christenvolk.”7

2. Centrale elementen in het dienst-
werk en het leven van de priester8

a. De identiteit van de priester

5. De identiteit van de priester dient over-
wogen te worden in het kader van de god-
delijke heilswil, omdat deze de vrucht is van
het sacramentele handelen van de heilige
Geest, deelname aan de verlossende werk-
zaamheid van Christus en ten volle gericht
is op de dienstbaarheid van een dergelijke
werkzaamheid binnen de Kerk in haar
voortdurende ontwikkeling in de geschiede-
nis. Het betreft een driedimensionale, pneu-
matologische, christologische en ecclesiolo-
gische identiteit. Men mag deze oorspron-
kelijke theologische structuur van het mys-
terie van de priester, die geroepen is bedie-
naar te zijn van het heil, niet uit het oog
verliezen om vervolgens op de juiste wijze
de betekenis te begrijpen van zijn concrete
pastorale ambt in de parochie.9 Hij is die-
naar van Christus om, uitgaande van Hem,
door Hem en met Hem dienaar van de men-
sen te zijn. Zijn wezen dat ontologisch aan
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Christus gelijk gemaakt is, vormt het funda-
ment van het gewijd zijn voor de dienst aan
de gemeenschap. Het geheel toebehoren aan
Christus, dat op zo passende wijze door het
heilig celibaat versterkt en onderstreept
wordt, zorgt ervoor dat de priester ten dien-
ste staat van allen. De bewonderenswaardi-
ge gave van het celibaat10 krijgt immers
licht en motivatie van het zich eigen maken
van het huwelijksgeschenk van de gekrui-
sigde en verrezen Zoon van God aan de ver-
loste en vernieuwde mensheid.
Het wezen en het handelen van de pries-

ter – zijn gewijde persoon en zijn ambt –
zijn theologisch onscheidbare werkelijkhe-
den en hebben tot doel de dienst aan de
ontwikkeling van de zending van de Kerk:11

het eeuwig heil van alle mensen. In het
mysterie van de Kerk – geopenbaard als het
mystieke lichaam van Christus en het volk
Gods dat in de geschiedenis op weg is, en
ingesteld als universeel sacrament van het
heil12 – vindt en ontdekt men de diepste
reden van het ambtelijk priesterschap.
“Daarom heeft de kerkgemeenschap abso-
luut het ambtelijk priesterschap nodig om
Christus, Hoofd en Herder, in haar tegen-
woordig te hebben”.13

6. Het gemeenschappelijk priesterschap of
het priesterschap op grond van het doopsel,
als werkelijk deelname aan het priester-
schap van Christus, is een wezenlijke eigen-
schap van het nieuwe volk van God.14 “U
bent een uitverkoren geslacht, een konink-
lijk priesterschap, een heilige natie, een volk
dat zijn bijzonder eigendom werd …” (1Pe
2,9); “(Hij) heeft ons gemaakt tot een
koninklijk geslacht van priesters voor zijn
God en Vader” (Apk 1,6); “U hebt hen voor
onze God gemaakt tot een koninklijk
geslacht van priesters (Apk 5,10) … zij zul-
len priesters zijn van God en Christus, en
met Hem als koningen heersen” (Apk 20,6).
De passages verwijzen naar Exodus en pas-

sen op het nieuwe Israël toe wat daar
gezegd wordt over het oude Israël: “Van alle
volken zult u mijn bijzondere eigendom zijn
…. U zult mijn priesterlijk koninkrijk en
mijn heilig volk zijn (Ex 19,5-6). En zij ver-
wijzen ook nog naar wat gezegd wordt in
Deuteronomium: “Want u bent een volk dat
aan de Heer uw God gewijd is. U heeft Hij
onder alle volken op aarde uitverkoren om
zijn eigen volk te zijn” (Dt 7,6).
“Als het gemeenschappelijk priester-

schap een gevolg is van het feit dat het
christenvolk gekozen is door God als een
brug met de mensheid en iedere gelovige
betreft als opgenomen in dit volk, dan is het
ambtelijk priesterschap daarentegen de
vrucht van een uitverkiezing van een speci-
fieke roeping: ‘(Jezus) riep zijn leerlingen,
en uit hen koos Hij er twaalf’ (Lc 6,13-16).
Dankzij het ambtelijk priesterschap zijn de
gelovigen bewust gemaakt van hun
gemeenschappelijk priesterschap en verwe-
zenlijken zij dit (vgl. Ef 4,11-12); de priester
herinnert hen immers eraan dat zij Gods
volk zijn, en maakt voor hen het ‘aanbieden
van geestelijke offers’ (vgl. 1Pe 2,5) moge-
lijk, waardoor Christus zelf van ons een
eeuwige gave aan de Vader maakt (vgl. 1Pe
3,18). Zonder de aanwezigheid van Christus,
die vertegenwoordigd wordt door de pries-
ter, sacramenteel leidsman van de gemeen-
schap, zou deze niet ten volle een kerkelijke
gemeenschap zijn.”15

Binnen dit volk van priesters heeft de
Heer dus een ambtelijk priesterschap inge-
steld, waartoe sommige gelovigen geroepen
zijn om alle andere te dienen met pastorale
liefde en door middel van een gewijde
macht. Het gemeenschappelijk priesterschap
en het ambtelijk priesterschap verschillen in
wezen en niet alleen in rangorde:16 het
betreft niet alleen een mindere of meerdere
deelname aan het priesterschap van Chris-
tus, maar twee wezenlijk verschillende vor-
men van deelname. Het gemeenschappelijk
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priesterschap is gebaseerd op het merkteken
van het doopsel, dat het geestelijk zegel is
van het toebehoren aan Christus, dat “het de
christenen mogelijk maakt en hen ertoe ver-
plicht God te dienen door van harte aan de
heilige liturgie van de Kerk deel te nemen
en hun gemeenschappelijk priesterschap uit
te oefenen door het getuigenis van een hei-
lig leven en daadwerkelijke liefde”.17

Het ambtelijk priesterschap baseert zich
daarentegen op het door het wijdingssacra-
ment gegeven merkteken, dat gelijkvormig
maakt aan Christus, de priester, zodat men
in de persoon van Christus, het Hoofd, kan
handelen met gewijde macht om het offer
op te dragen en zonden te vergeven.18 Aan de
gedoopten die vervolgens de gave van het
ambtelijk priesterschap ontvangen hebben,
is sacramenteel een specifieke zending ver-
leend: binnen het volk Gods het drievoudig
ambt – van profeet, priester en koning – te
verpersoonlijken van Christus zelf, als
Hoofd en Herder van de Kerk.19 Daarom
handelen zij bij het uitoefenen van hun spe-
cifieke functies in persona Christi Capitis en
dientengevolge op dezelfde wijze in nomine
Ecclesiae.20

7. “Ons sacramenteel priesterschap is der-
halve zowel ‘hiërarchisch’ als ‘ambtelijk’.
Het is een bijzondere ‘bediening’, een
‘dienst’ namelijk aan de gemeenschap van
gelovigen. Het is echter niet van deze
gemeenschap afgeleid, alsof deze zou ‘roe-
pen’ of ‘delegeren’. Het is een gave tot nut
van deze gemeenschap. Deze gave komt van
Christus, namelijk uit de volheid van zijn
priesterschap. … Ons bewust van dit alles,
begrijpen wij, op welke wijze ons priester-
schap ‘hiërarchisch’ is – namelijk door de
macht om het priesterlijk volk te vormen en
te besturen (vgl. Lumen gentium, 10) – en
daarom juist is het ‘ambtelijk’. Wij vervullen
deze taak, waardoor Christus zelf voortdu-
rend de Vader ‘dient’ in het werk van ons

heil. Geheel ons priesterlijk leven is door-
trokken en moet vervuld worden door deze
dienst, als wij naar behoren het eucharis-
tisch offer willen volbrengen in de persoon
van Christus.”21

In de laatste decennia heeft de Kerk de
problemen ervaren betreffende de ‘priester-
lijke identiteit’, die soms voortgekomen zijn
uit een minder heldere theologische visie op
de twee manieren van deelname aan het
priesterschap van Christus. In sommige
kringen is men ertoe gekomen het diep-
gaande ecclesiologische evenwicht te ver-
breken dat zo eigen was aan het authentiek
en eeuwig leergezag.
Tegenwoordig zijn alle voorwaarden

geschapen om zowel het gevaar van ‘cleri-
calisering’22 van de leken als dat van ‘secu-
larisering’ van de gewijde bedienaren te
overwinnen.
De edelmoedige inzet van leken in het

kader van de eredienst, de overdracht van
het geloof en de pastoraal heeft ook op een
moment van schaarste aan priesters af en
toe sommige gewijde bedienaren en leken-
bedienaren in de verleiding gebracht verder
te gaan dan de wet de Kerk toestaat en wat
ook hun sacramentele bevoegdheid over-
schrijdt. Hieruit is ook een theoretische en
praktische onderwaardering gevolgd van de
specifieke zending van de leken om van
binnenuit de structuren van de maatschap-
pij te heiligen.
Anderzijds komt uit deze identiteitscrisis

ook de ‘secularisering’ van sommige gewij-
de bedienaren voort door een verduistering
van hun specifieke, absoluut onvervangbare
rol in de kerkgemeenschap.

8. De priester is, als een alter Christus, in
de Kerk de bedienaar van de wezenlijke
heilshandelingen.23 Op grond van zijn
bevoegdheid het offer van het lichaam en
bloed van de Verlosser te voltrekken, door
zijn macht op gezaghebbende wijze het
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evangelie te verkondigen, het kwaad van de
zonde te overwinnen door sacramentele
vergeving is hij – in persona Christi Capitis
– bron van leven en vitaliteit in Kerk en
parochie. De priester is niet de bron van dit
geestelijk leven, maar degene die dit uitdeelt
onder heel het volk van God. Hij is de die-
naar die in de zalving van de Geest nadert
tot het sacramentele heiligdom: de gekrui-
sigde (vgl. Joh 19,31-37) en verrezen (vgl.
Joh 20,20-23) Christus, uit wie het heil
stroomt.
In Maria, de moeder van de eeuwige

Hogepriester, wordt de priester zich ervan
bewust met Haar “een instrument van ver-
lossende verbinding tussen God en de men-
sen” te zijn, ook al is dit op een andere
wijze: de heilige Maagd door middel van de
menswording, de priester door middel van
de bevoegdheden van de wijding.24 De rela-
tie van de priester met Maria is niet alleen
behoefte aan bescherming en hulp; het
betreft veeleer een zich bewust worden van
een objectief gegeven: “de nabijheid van de
Moeder Gods”, als “waakzame tegenwoor-
digheid, met wie de Kerk samen het myste-
rie van Christus wil beleven”.25

9. Omdat de priester deelt in het leiding
geven van Christus als Hoofd en Herder aan
zijn lichaam,26 is hij specifiek gemachtigd op
pastoraal vlak een “man van gemeen-
schap”,27 van leiding en dienstbaarheid aan
allen te zijn. Hij is geroepen de eenheid te
bevorderen en te bewaren tussen de lede-
maten en het Hoofd en tussen allen onder-
ling. Op grond van zijn roeping verenigt en
dient hij in de dubbele dimensie van de her-
derlijke functie zelf van Christus (vgl. Mt
20,28; Mc 10,45; Lc 22,27). Het leven van
de Kerk vraagt voor zijn ontwikkeling een
energie die alleen dit dienstwerk van
gemeenschap, leiding en dienstbaarheid kan
bieden. Het vereist priesters die, geheel
gelijkvormig aan Christus geworden en als

ontvangers van een oorspronkelijke roeping
tot volledige vereenzelviging met Christus,
‘in’ en ‘met’ Hem het geheel van de deugden
beleven die in Christus de Herder zichtbaar
gemaakt zijn en licht en motivering krijgen
onder andere door het zich eigen maken
van de huwelijksgave van de gekruisigde en
verrezen Zoon van God aan de verloste en
vernieuwde mensheid. Het vereist dat er
priesters zijn die bron van eenheid en broe-
derlijke gave aan allen – vooral de meest
behoeftigen – willen zijn, mensen die hun
priesterlijke identiteit in de Goede Herder
herkennen,28 en dat een dergelijk beeld
innerlijk beleefd en uiterlijk getoond wordt,
zodat allen dit overal kunnen waarnemen.29

De priester stelt Christus, het Hoofd van
de Kerk, present door het dienstwerk van
het woord, de deelname aan zijn profetische
rol.30 In persona et in nomine Christi is de
priester bedienaar van het evangeliserende
woord dat allen uitnodigt tot bekering en
heiligheid; hij is de bedienaar van het cul-
tisch woord dat de grootheid van God ver-
heerlijkt en dankt voor zijn barmhartigheid;
hij is de bedienaar van het sacramentele
woord dat een doeltreffende bron van gena-
de is. Op deze manier is de priester met de
kracht van de Helper een verlengstuk van
het onderricht van de goddelijke Meester
binnen zijn Kerk.

b. De eenheid van leven

10. Het sacramenteel gelijkvormig worden
aan Jezus Christus brengt voor de priester
nog een reden met zich mee om de heilig-
heid te bereiken31 op grond van het dienst-
werk dat hem is toevertrouwd en dat op zich
heilig is. Dit betekent niet dat de heiligheid
waartoe priesters geroepen zijn, subjectief
gezien, hoger staat dan de heiligheid waar-
toe alle christengelovigen op grond van het
doopsel geroepen zijn. De heiligheid is altijd
dezelfde,32 ook al uit zij zich op verschillen-

11 • 2003  Kerkelijke documentatie 11

20. Vgl. Tweede
Vaticaans Concilie,
Constitutie over de
heilige liturgie
Sacrosanctum Con-
cilium, 33; Lumen
gentium, 10, 28, 37;
Presbyterorum or-
dinis, 2, 6, 12; Con-
gregatie voor de
clerus, Directorium
voor het ambt en
het leven van de
priesters, 6-12;
Summa Theologiae,
III, 22, 4.

21. Johannes Pau-
lus II, Brief aan alle
priesters van de
Kerk bij gelegen-
heid van Witte
Donderdag 1979
[Novo incipiente] (8
april 1979), 4.

22. Vgl. Johannes
Paulus II, postsyno-
dale apostolische
Exhortatie Christi-
fideles laici (30
december 1988),
23; Instructie over
enige vragen be-
treffende de mede-
werking van leken-
gelovigen aan het
dienstwerk van de
priesters, ‘Theolo-
gische principes’, 4;
De priester en het
derde millennium.
Leraar van het
Woord, bedienaar
van de sacramenten
en leider van de
gemeenschap.

23. Vgl. Directo-
rium voor het ambt
en het leven van de
priesters, 7.

24. Vgl. Paulus VI,
Catechese tijdens
de algemene
audiëntie van 7
oktober 1964, in:
Insegnamenti di
Paolo VI, 2 (1964),
958.

Vervolg noten op
blz. 12



de manieren,33 maar de priester moet om
nog een andere reden hiernaar streven: om
te beantwoorden aan de nieuwe genade die
hem de gestalte heeft gegeven om de per-
soon van Christus, Hoofd en Herder, te ver-
tegenwoordigen als levend instrument in
het heilswerk.34 In het vervullen van zijn
ambt moet dus degene die ‘sacerdos in
aeternum’ is, zich inspannen in alles het
voorbeeld van de Heer te volgen door zich
met Hem te verenigen “in het ontdekken
van de wil van de Vader en in de gave van
zichzelf voor de kudde”.35 Op dit fundament
van liefde voor de goddelijke wil en herder-
lijke liefde wordt de eenheid van leven36

gebouwd, dat wil zeggen de innerlijke een-
heid37 tussen geestelijk leven en priesterlijke
werkzaamheid. De groei van deze eenheid
van leven is gebaseerd op herderlijke lief-
de,38 gevoed door een solide gebedsleven,
zodat de priester een getuige van liefde en
een leermeester van innerlijk leven is, zon-
der dat men deze twee van elkaar kan schei-
den.

11. De hele geschiedenis van de Kerk wordt
verlicht door schitterende voorbeelden van
een waarlijk radicale pastorale inzet; het
betreft een talrijke schare heilige priesters,
zoals de pastoor van Ars, de patroon van de
pastoors, die tot een erkende heiligheid
gekomen zijn door een edelmoedige en
onvermoeibare toewijding aan de zielzorg,
gepaard gaande met een diepgaande ascese
en een diep innerlijk leven. Deze herders,
die door de liefde voor Christus en de daar-
uit voortvloeiende herderlijke liefde ver-
teerd werden, vormen een beproefd evange-
lie.
Sommige stromingen binnen de heden-

daagse cultuur begrijpen innerlijk leven,
versterving en spiritualiteit verkeerd als een
vorm van intimisme, vervreemding en der-
halve egoïsme dat niet in staat is de proble-
men van de wereld en de mensen te begrij-

pen. Ook is er op verschillende plaatsen een
veelsoortige typologie van priesters ont-
staan: van socioloog tot therapeut, van
arbeider tot politicus, tot manager … tot
‘gepensioneerd’ priester. Wat dit betreft,
dient men erop te wijzen dat de priester de
drager is van een ontologische wijding die
voor de volle tijd duurt. Zijn wezenlijke
identiteit dient gezocht te worden in het
merkteken dat hem door het wijdingssacra-
ment is verleend en waarop de herderlijke
genade zich vruchtbaar ontwikkelt. Daarom
zou de priester altijd als priester alles moe-
ten kunnen doen wat hij doet. Hij is, zoals
Don Bosco zei, priester aan het altaar en in
de biechtstoel, evenals op school, op straat
en overal. Soms worden de priesters zelf
door bepaalde huidige omstandigheden
bijna ertoe gebracht te denken dat hun ambt
zich aan de rand van het leven bevindt, ter-
wijl het in werkelijkheid in het middelpunt
zelf hiervan staat, aangezien het in staat is
alles te verlichten, te verzoenen en nieuw te
maken.
Het kan gebeuren dat sommige priesters,

nadat zij met een enthousiasme vol idealen
in hun ambt op weg gegaan zijn, afkeer,
desillusie kunnen voelen en dat dit zelfs uit-
loopt op een mislukking. Er zijn talrijke
oorzaken mogelijk: van een ontoereikende
vorming tot een gebrek aan saamhorigheid
in het diocesaan priestercollege, van een
persoonlijk isolement tot het ontbreken van
belangstelling en steun van de kant van de
bisschop39 zelf en de gemeenschap, van per-
soonlijke problemen, tot verbittering geen
antwoord en oplossingen te vinden, van
argwaan jegens de ascese en de onthechting
van het innerlijk leven tot gebrek aan
geloof.
Een dynamiek van het ambt zonder een

solide priesterlijke spiritualiteit zou immers
vertaald worden in een inhoudsloos activis-
me zonder enig profetisme. Het is duidelijk
dat de breuk van de innerlijke eenheid bij
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een priester vóór alles het gevolg is van het
verkoelen van zijn herderlijke liefde, oftewel
het verkoelen van de “waakzame liefde voor
het mysterie dat hij in zich draagt voor het
welzijn van de Kerk en van de mensheid”.40

In biddend en intiem gesprek vertoeven
voor de Goede Herder die tegenwoordig is
in het allerheiligste sacrament van het
altaar, vormt een pastorale prioriteit die ver
boven iedere andere gaat. De priester moet
als leidsman van de gemeenschap een der-
gelijke prioriteit verwezenlijken om inner-
lijk niet op te drogen en te veranderen in
een droog kanaal dat aan niemand meer iets
zou kunnen geven.
Het pastorale werk van het grootste

belang blijkt beslist de spiritualiteit te zijn.
Ieder pastoraal plan, ieder missionair pro-
ject, iedere dynamiek in de evangelisatie,
waarbij men ervan af zou zien aan de spiri-
tualiteit absolute voorrang te verlenen, zou
gedoemd zijn te mislukken.

c. Een specifieke gang naar heiligheid

12. Het ambtelijk priesterschap introduceert
in de mate waarin het gelijkvormig wordt
aan het priester zijn en het priesterlijk han-
delen van Christus, iets nieuws in het gees-
telijk leven van degene die deze gave ont-
vangen heeft. Het is een geestelijk leven dat
gelijkvormig is geworden door de deelname
aan het hoofd zijn van Christus in zijn Kerk
en dat rijpt in de priesterlijke dienst aan de
Kerk: een heiligheid in het ambt en voor het
ambt.

13. De verdieping van het “besef dat hij die-
naar van Jezus Christus is”41 is daarom van
groot belang voor het geestelijk leven van
de priester en voor de doeltreffendheid van
zijn ambt zelf.
De band die er door het ambt met Chris-

tus bestaat, “fundeert in en eist van de
priester een verdere verbondenheid, die

gelegen is in de ‘bedoeling’, namelijk de
bewuste en vrije wil om door middel van
het priesterlijk handelen te doen wat de
Kerk bedoelt te doen”.42 De uitdrukking ‘de
bedoeling te doen wat de Kerk doet’ verlicht
het geestelijk leven van de gewijde bedie-
naar door hem uit te nodigen en te erken-
nen dat hij persoonlijk een instrument is ten
dienste van Christus en de Kerk en dit te
realiseren in concrete ambtelijke handelen.
De ‘bedoeling’ houdt in deze zin noodzake-
lijkerwijs een relatie in met het handelen
van het Hoofd Christus in en door de Kerk,
een zich voegen naar zijn wil, trouw aan
zijn beschikkingen, volgzaamheid met
betrekking tot zijn delen: het ambtelijk han-
delen is een instrument van het handelen
van Christus en de Kerk, zijn lichaam.
Het betreft een voortdurende persoonlij-

ke wil: “Het ligt in de aard van deze verbon-
denheid dat zij zo ruim en zo diep mogelijk
wil worden en de geest, de gevoelens en het
leven wil omvatten, dus een reeks zedelijke
en geestelijke ‘gesteltenissen’ die beant-
woorden aan de ambtelijke handelingen die
de priester verricht.”43

De priesterlijke spiritualiteit vereist een
klimaat dat een sfeer ademt van de Heer
Jezus nabij zijn, van vriendschap en per-
soonlijke ontmoeting, van ‘gedeelde’ amb-
telijke zending, van liefde en dienst aan zijn
persoon in de ‘persoon’ van de Kerk, zijn
lichaam, zijn bruid. De Kerk beminnen en
zich aan haar geven in het ambtelijk dienst-
werk vraagt erom dat men de Heer Jezus ten
diepste bemint. “Deze herderlijke liefde
vloeit bovenal voort uit het eucharistisch
offer, dat daarom het middelpunt en de oor-
sprong vormt van het hele priesterleven,
zodat de priesterlijke geest zich beijvert om
dat wat op het offeraltaar plaatsvindt, op
zichzelf over te brengen. Dit kan echter niet
bereikt worden, als de priesters zelf niet
door gebed steeds dieper doordringen in het
mysterie van Christus.”44
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vullen.”
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vobis, 72.

41. A.w., 25.

42. T.a.p.

43. T.a.p.

44. Presbyterorum
ordinis, 14.



Bij het doordringen in dit mysterie komt ons
de allerheiligste Maagd te hulp, die verbon-
den is met de Verlosser, aangezien, “wan-
neer wij de heilige mis vieren, midden onder
ons de Moeder van de Zoon van God staat,
die ons binnenleidt in het mysterie van zijn
offer van verlossing. Op deze wijze wordt
Zij middelares van genaden die voor de
Kerk en alle gelovigen uit dit offer voort-
vloeien”.45 Immers, “Maria is op unieke wijze
verbonden met het priesterlijk offer van
Christus door met Hem de wil te delen de
wereld door het kruis te redden. Zij is dege-
ne die het eerst en op volmaakte wijze gees-
telijk heeft deelgehad aan zijn offer van
Sacerdos et Hostia. Als zodanig kan Zij voor
hen die op het vlak van het ambt deel heb-
ben aan het priesterschap van haar Zoon, de
genade verkrijgen en aan het geven van de
stimulans steeds meer te beantwoorden aan
de eisen van het geestelijk offer dat het
priesterschap met zich meebrengt: in het
bijzonder de genade van geloof, van hoop
en volharding in beproevingen, die erkend
worden als een prikkel tot een edelmoedige
deelname aan het verlossend offer.”46

De eucharistie moet voor de priesters
“de werkelijk centrale plaats in het dienst-
werk”47 innemen, omdat daarin heel het
geestelijk goed van de Kerk vervat ligt en zij
op zich bron en hoogtepunt van heel het
evangelie is.48 Vandaar het uitermate grote
belang van de voorbereiding op de heilige
mis, de dagelijkse viering ervan,49 de dank-
betuiging en het bezoek aan Jezus in het
sacrament gedurende de dag!

14. Behalve het eucharistisch offer viert de
priester dagelijks de heilige liturgie van het
getijdengebed dat hij uit vrije wil als een
zware verplichting op zich genomen heeft.
Van het bloedeloos offer van Christus op het
altaar tot de viering van het goddelijk offi-
cie samen met de Kerk, versterkt het hart
van de priester zijn liefde tot de goddelijke

Herder en maakt deze duidelijk ten over-
staan van de gelovigen. De priester heeft het
voorrecht gekregen “tot God namens allen
te spreken”, als het ware “de mond van heel
de Kerk”50 te worden; hij vult in het godde-
lijk officie aan wat aan de lof van Christus
ontbreekt en als van een geaccrediteerd
ambassadeur is zijn voorspraak een van de
meest doeltreffende voor het heil van de
wereld.51

d. De trouw van de priester aan de kerkelijke
discipline

15. Het ‘besef dienaar te zijn’ brengt ook het
besef van het organisch handelen van het
lichaam van Christus met zich mee. Het
leven en de zending van de Kerk vereisen
immers om zich te kunnen ontwikkelen, een
ordening, voorschriften, gedragsregels of
een disciplinaire orde. Men moet elk voor-
oordeel ten opzichte van de kerkelijke disci-
pline overwinnen, te beginnen bij de uit-
drukking zelf, en eveneens iedere vrees en
ieder complex bij het aanhalen ervan en bij
het vragen om de verwezenlijking ervan,
wanneer dat gepast is. Wanneer er een nale-
ven van de normen en criteria die de kerke-
lijke discipline vormen, van kracht is, dan
worden de spanningen vermeden die anders
de eensgezinde pastorale inspanningen in
gevaar zouden brengen waaraan de Kerk
behoefte heeft om doeltreffend haar evan-
geliserende zending te vervullen. Een op
volwassen wijze op zich nemen van de
eigen ambtsverplichting houdt de zekerheid
in dat de Kerk “normen nodig heeft, opdat
zowel haar hiërarchische en organische
structuur zichtbaar wordt, als de uitoefe-
ning van de taken die haar door God zijn
toevertrouwd, vooral haar gewijde macht en
de toediening van de sacramenten, op aan-
gepaste wijze wordt georganiseerd”.52

Bovendien houdt het bewustzijn bedie-
naar van Christus en zijn mystiek lichaam
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132.
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te zijn de verplichting in van een trouw ver-
vullen van de wil van de Kerk, die concreet
in de normen tot uitdrukking komt.53 De
wetgeving van de Kerk heeft een grotere
vervolmaking van het christelijk leven ten
doel om de heilszending beter te vervullen
en dient derhalve met oprechtheid en wel-
willendheid ervaren te worden.
Van alle aspecten dient men in het bij-

zonder te wijzen op dat van de gehoor-
zaamheid aan de liturgische wetten en
beschikkingen van de Kerk, dat wil zeggen,
een liefde die trouw is aan een stelsel van
normen dat ten doel heeft de eredienst te
ordenen in overeenstemming met de wil
van de eeuwige Hogepriester en zijn mys-
tiek lichaam. De heilige liturgie wordt
beschouwd als het uitoefenen van het pries-
terschap van Jezus Christus,54 een gewijd
handelen bij uitstek, “hoogtepunt waarnaar
de Kerk in al haar handelen streeft en tevens
de bron waaruit al haar kracht voort-
vloeit”.55 Bijgevolg is dit het kader waarbin-
nen het bewustzijn het grootst dient te zijn
dat men bedienaar is en handelt in overeen-
stemming met de verplichtingen die men uit
vrije wil en plechtig op zich genomen heeft
ten overstaan van God en de gemeenschap.
“De regeling van de heilige liturgie hangt
uitsluitend af van het gezag in de Kerk,
welk gezag berust bij de Apostolische Stoel
en, overeenkomstig de wettelijke voor-
schriften, bij de bisschop. … Daarom mag
volstrekt niemand anders, ook al is hij
priester, op eigen gelegenheid in de liturgie
iets toevoegen, weglaten, of veranderen.”56

Willekeur, subjectivistische uitingen, impro-
visaties, ongehoorzaamheid in de liturgie-
viering vormen evenzoveel vrijbrieven die
in tegenspraak zijn met het wezen zelf van
de heilige eucharistie, die het offer van
Christus is. Hetzelfde geldt voor de viering
van de andere sacramenten, vooral dat van
de boete, waardoor – indien men rouwmoe-
dig is en het voornemen heeft zich te bete-

ren – de zonden vergeven worden en men
met de Kerk verzoend wordt.57

Priesters dienen evenzo aandacht te
besteden aan een authentieke en bewuste
deelname van de gelovigen aan de heilige
liturgie, die de Kerk niet nalaat te bevorde-
ren.58 In de heilige liturgie bestaan functies
die uitgeoefend kunnen worden door leken
die het wijdingssacrament niet ontvangen
hebben; andere zijn daarentegen eigen aan
en absoluut het alleenrecht van gewijde
bedienaren.59 Het respect voor de verschil-
lende identiteiten van de levensstatus, hun
complementariteit door zending vereisen
dat iedere verwarring in deze vermeden
wordt.

e. De priester in de kerkgemeenschap

16. Om de Kerk – een organisch gestructu-
reerde gemeenschap van gelovigen met
dezelfde waardigheid van het doopsel uitge-
rust, maar met verschillende charisma’s en
functies – te dienen moet men haar kennen
en liefhebben, niet zoals haar de voorbij-
gaande modes in denken of de verschillende
ideologieën zouden willen, maar zoals zij
door Jezus Christus, die haar gesticht heeft,
gewild is. De ambtelijke functie van dienst
aan de gemeenschap, te beginnen bij het
gelijkvormig worden aan het Hoofd Chris-
tus, vereist het specifieke karakter te kennen
en te respecteren van de rol van de lekenge-
lovige en op alle mogelijke wijzen te bevor-
deren dat ieder zijn eigen verantwoordelijk-
heden neemt. De priester staat ten dienste
van de gemeenschap, maar wordt ook
ondersteund door zijn gemeenschap. Hij
heeft behoefte aan de inbreng van de leken-
stand, niet alleen voor de organisatie en het
bestuur van zijn gemeenschap, maar ook
voor het geloof en de liefde: er is een soort
osmose tussen het geloof van de priester en
het geloof van de overige gelovigen. Chris-
telijke gezinnen en toegewijde gemeen-
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juli 1992), in: AAS
86 (1994), 541-542.



schappen hebben priesters vaak geholpen in
ogenblikken van crisis. Het is om dezelfde
reden evenzo belangrijk dat priesters de
kenmerken kennen, achten en respecteren
van het volgen van Christus, dat eigen is
aan het gewijde leven, een zeer kostbare
schat van de Kerk en een getuigenis van de
vruchtbare werking van de heilige Geest in
haar.
Priesters zijn des te meer een levend

teken en dienaar van de kerkgemeenschap,
naarmate zij zich voegen in de levende een-
heid van de Kerk in de tijd, die de heilige
overlevering is die het leergezag bewaakt en
garandeert. Een vruchtbaar verwijzen naar
de overlevering geeft het ambt van de pries-
ter de soliditeit en objectiviteit van het
getuigenis van de waarheid die in Christus
zich is komen openbaren in de geschiedenis.
Dat helpt hem te ontkomen aan die bevlie-
gingen van nieuwigheden die de gemeen-
schap schaden en het uitoefenen van het
priesterambt beroven van diepgang en
geloofwaardigheid.
Vooral een pastoor dient geduldig te

werken aan de gemeenschap van de eigen
parochie met haar particuliere Kerk en de
universele Kerk. Hij zou eveneens een waar
voorbeeld moeten zijn van het volgen van
het eeuwig leergezag van de Kerk en haar
grote discipline.

f. Het gevoel voor het universele in het par-
ticuliere

17. “De priester moet beseffen dat zijn
‘staan in een particuliere Kerk’ op zich een
belangrijk element vormt voor de spirituali-
teit van waaruit hij leeft. De priester vindt
juist in zijn toebehoren tot en toewijding
aan de particuliere Kerk een bron van zin-
geving, waaruit hij ook de criteria put op
grond waarvan hij Gods wil onderkent en
tot handelen komt om gestalte te geven
zowel aan zijn herderlijke zending als aan

zijn geestelijk leven.”60 Het betreft hier een
belangrijke materie en hierop dient men een
brede kijk te krijgen die rekening ermee
houdt hoe “het toebehoren en de toewijding
aan de particuliere Kerk de activiteit en het
leven van de priester niet beperken tot die
Kerk. Zij kunnen daartoe volstrekt niet
begrensd blijven vanwege de natuur zelf
zowel van de particuliere Kerk als van het
priesterambt.”61

Het begrip incardinatie, dat door het
Tweede Vaticaans concilie gewijzigd en
dientengevolge in het Wetboek van Cano-
niek Recht tot uitdrukking is gebracht,62

maakt het mogelijk het gevaar te overwin-
nen het ambt van de priester op te sluiten
binnen nauwe, niet zozeer geografische, als
veeleer psychologische of zelfs theologische
grenzen. Het behoren tot een particuliere
Kerk en de herderlijke dienst aan de
gemeenschap daarbinnen – elementen van
ecclesiologische orde – kaderen ook exis-
tentieel het leven en de activiteit van de
priester in en geven daaraan een fysionomie
die bestaat uit een specifieke pastorale
gerichtheid, uit doeleinden, uit een persoon-
lijke inzet bij bepaalde taken, uit pastorale
ontmoetingen, uit gedeelde belangen. Om
de particuliere Kerk en het behoren daartoe
en de toewijding daaraan te begrijpen en
daadwerkelijk lief te hebben door haar te
dienen en zich voor haar op te offeren tot
zelfs de gave van het eigen leven is het
noodzakelijk dat de gewijde bedienaar zich
steeds meer ervan bewust is dat de univer-
sele Kerk “ontologisch en temporeel vooraf-
gaat aan iedere individuele particuliere
Kerk”.63 De som van de particuliere Kerken
vormt immers niet de universele Kerk. De
particuliere Kerken moeten in de universele
Kerk en daarvan uitgaande openstaan voor
een werkelijkheid van ware eenheid van
personen, charisma’s, geestelijke tradities
zonder geografische, intellectuele of psy-
chologische grenzen.64 Voor een priester
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10; CIC, can. 265-
272.
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moet het volstrekt duidelijk zijn dat er
slechts één Kerk is! De universaliteit of de
katholiciteit moet de particulariteit van zich
vervullen. De diepe, ware en vitale gemeen-
schapsband met de Stoel van Petrus vormt
de garantie en de noodzakelijke voorwaarde
voor dit alles. Het gegronde aanvaarden, de
verspreiding en gelovige toepassing zelf van
de documenten van de paus en de decaste-
ries van de Romeinse curie zijn hiervan een
uitdrukking.
Wij hebben onze gedachten laten gaan

over het wezen en handelen van iedere
priester als zodanig. Nu richten wij onze
beschouwingen meer specifiek op de pries-
ter die aangesteld is als pastoor.

Deel II  De parochie en de
pastoor

3. De parochie en het ambt van
pastoor

18. De belangrijkste ecclesiologische ken-
merken van het theologisch-canoniek be-
grip parochie zijn door het Tweede Vati-
caans Concilie uitgewerkt in het licht van
de overlevering en de katholieke leer, van
de gemeenschapsecclesiologie en vervol-
gens door het Wetboek van Canoniek Recht
in wetgeving vertaald. Zij zijn ontwikkeld
vanuit verschillende gezichtspunten in het
pauselijk postconciliair leergezag, zowel
impliciet als expliciet, altijd binnen een ver-
dieping inzake het gewijde priesterschap.
Het is derhalve nuttig de belangrijkste ken-
merken samen te vatten van de theologische
en canonieke leer hierover, vooral met het
oog op een beter antwoord op de pastorale
uitdagingen die aan dit begin van het derde
millennium aan het ambt van de priester in
de parochie gesteld worden.
Wat gezegd wordt over de pastoor, be-

treft, gezien vanuit de pastorale verplichting
leiding te geven, op dezelfde manier in
ruime mate ook de priesters die op een of
andere manier hulp verlenen in de parochie,
en allen die specifieke pastorale taken heb-
ben, bijvoorbeeld in penitentiaire inrichtin-
gen, in verzorgingstehuizen, op universitei-
ten en scholen, bij de hulp voor migranten
en vreemdelingen enzovoorts.
Een parochie is een concrete communi-

tas christifidelium, duurzaam opgericht in
het gebied van een particuliere Kerk en
waarover de herderlijke zorg onder het
gezag van de diocesane bisschop aan een
pastoor als haar eigen herder is toever-
trouwd.65 Heel het leven van de parochie
moet evenals de betekenis van haar apos-
tolische taken ten opzichte van de maat-
schappij verstaan en beleefd worden met
een gevoel van organische eenheid tussen
algemeen en ambtelijk priesterschap, van
broederlijke samenwerking en dynamiek
tussen herders en gelovigen met een respect
in de meest absolute zin van het woord voor
de rechten, plichten en functies van de
ander, waar ieder zijn eigen bevoegdheden
en verantwoordelijkheden heeft. De pastoor
“moet in nauwe verbondenheid met de bis-
schop en met alle gelovigen in de uitoefe-
ning van zijn pastoraal dienstwerk alle
heerszucht vermijden evenzeer als die vor-
men van democratisch bestuur welke niet
passen bij het diepste wezen van het ambts-
werk”.66 Wat dit betreft, blijft overal de
interdicasteriële Instructie Ecclesiae de mys-
terio volledig van kracht, die in specifieke
vorm is goedgekeurd door de paus en waar-
van de integrale toepassing de juiste kerke-
lijke praktijk garandeert op dit voor het
leven zelf van de Kerk essentieel terrein.
De intrinsieke band met de diocesane

gemeenschap en haar bisschop, in hiërar-
chische eenheid met de opvolger van Petrus,
garandeert de parochiegemeenschap het
behoren tot de universele Kerk. Het betreft
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dus een pars diocesis,67 bezield door eenzelf-
de geest van gemeenschap, door een geor-
dende gezamenlijke, op het doopsel berus-
tende verantwoordelijkheid, door eenzelfde
liturgisch leven, dat zijn middelpunt heeft
in de eucharistie,68 en door eenzelfde zen-
dingsgeest die de hele parochiegemeen-
schap kenmerkt. Immers, iedere parochie “is
gegrondvest op een theologische werkelijk-
heid want zij is een eucharistische gemeen-
schap. Dit betekent dat zij een gemeenschap
is die bekwaam is om de eucharistie te vie-
ren, waarin de grondslag ligt voor haar
opbouw en de sacramentele band waardoor
zij volledig in gemeenschap staat met heel
de Kerk. Deze bekwaamheid is geworteld in
het feit dat de parochie een geloofsgemeen-
schap is en een organische gemeenschap of
een gemeenschap die gevormd wordt door
de gewijde bedienaren en de andere christe-
nen en waarin de pastoor, die de diocesane
bisschop vertegenwoordigt, de hiërarchische
band is met heel de particuliere Kerk.”69

In deze zin moet de parochie, die als het
ware een cel is van het bisdom, een “duide-
lijk voorbeeld van gemeenschappelijk apos-
tolaat leveren, doordat ze al wat ze daar aan
menselijke verscheidenheid vindt tot een-
heid samenbrengt en in de universele Kerk
invoegt”.70 De communitas christifidelium
vormt in het begrip parochie het persoonlij-
ke essentiële element en met een dergelijke
uitdrukking wil men de dynamische relatie
onderstrepen tussen personen die op een
bepaalde manier onder de onmisbare doel-
treffende leiding van een eigen pastoor deze
vormen. Over het algemeen betreft het alle
gelovigen van een bepaald gebied; of
slechts enkele gelovigen in het geval van
personele parochies die opgericht zijn op
grond van ritus, taal, nationaliteit of be-
paalde andere redenen.71

19. Een ander fundamenteel element van
het begrip parochie is de herderlijke zorg of

zielzorg, eigen aan het ambt van pastoor,
dat voornamelijk zichtbaar wordt in de ver-
kondiging van het woord van God, in het
toedienen van de sacramenten en de herder-
lijke leiding van de gemeenschap.72 In de
parochie, het terrein van de gewone herder-
lijke zorg, “is de pastoor de eigen herder van
de hem toevertrouwde parochie; hij oefent
de pastorale zorg over de hem toevertrouw-
de gemeenschap uit onder het gezag van de
diocesane bisschop, tot wiens deel aan het
dienstwerk van Christus hij geroepen is, om
voor die gemeenschap de verkondigings-
taak, de heiligingstaak en de bestuurstaak
uit te oefenen, ook met medewerking van
andere priesters of diakens en met hulp van
christengelovigen-leken, volgens het
recht”.73 Deze opvatting over de pastoor laat
een grote ecclesiologische rijkdom zien en
verhindert de bisschop niet andere vormen
van de cura animarum (zielzorg) volgens
het recht te bepalen.
De noodzaak de pastorale assistentie in

de parochies aan te passen aan de omstan-
digheden van de huidige tijd, die op sommi-
ge plaatsen gekenmerkt wordt door een
tekort aan priesters, maar ook door het
bestaan van overbevolkte parochies in de
steden en ver uit elkaar gelegen parochies
op het platteland, of door een schaars aantal
parochianen, heeft ertoe geleid enkele, zeker
niet principiële vernieuwingen te introduce-
ren in het universeel recht van de Kerk met
betrekking tot de titularis van de herderlijke
zorg voor de parochie. Een hiervan bestaat
in de mogelijkheid aan meer priesters de
pastorale zorg van een of meer parochies in
solidum toe te vertrouwen onder de uitdruk-
kelijke voorwaarde dat slechts één van hen
de moderator is die aan de gemeenschappe-
lijke activiteit leiding geeft en daarvoor
tegenover de bisschop verantwoording
draagt.74 Het ene ambt van pastoor, de ene
pastorale zorg voor de parochie wordt dus
toevertrouwd aan een meervoudige titularis,
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XXIV (11 november
1563), can. 18;
Christus Dominus,
30: “Op heel bij-
zondere wijze zijn
de pastoors mede-
werkers van de bis-
schop. Aan hen
immers als eigenlij-
ke herders is onder
de gezagvolle lei-
ding van de bis-
schop de zielzorg
over een bepaald
gedeelte van het
bisdom toever-
trouwd.”

73. CIC, can. 519.

74. CIC, can. 517, §
1.



bestaande uit verschillende priesters die een
identiek aandeel krijgen in het toevertrouw-
de ambt onder de persoonlijke leiding van
een medebroeder als moderator. De pastora-
le zorg in solidum toevertrouwen lijkt nuttig
te zijn om sommige situaties op te lossen in
de bisdommen waar weinig priesters hun
tijd moeten plannen bij het verzorgen van
verschillende ambtelijke activiteiten, maar
het wordt ook een nuttig middel om de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
van de priesters te bevorderen en in het bij-
zonder de gewoonte van het gemeenschaps-
leven van de priesters, dat altijd aangemoe-
digd moet worden, te vergemakkelijken.75

Het is echter niet verstandig de ogen te
sluiten voor sommige moeilijkheden die de
pastorale zorg in solidum – die altijd en
overal bestaat uit alleen maar priesters –
met zich mee kan brengen, aangezien het
gelovigen eigen is zich te identificeren met
hun eigen pastoor en de afwisselende aan-
wezigheid van meer priesters desoriënterend
kan werken en mogelijk niet begrepen
wordt, ook al zijn zij op elkaar ingesteld. De
rijkdom van het geestelijk vaderschap van
de pastoor als een sacramentele ‘pater fami-
lias’ van de parochie met de daaruit voort-
vloeiende banden die een pastorale vrucht-
baarheid bewerkstelligen, is duidelijk.
In de gevallen waarin pastorale noden

daarom vragen, kan de diocesane bisschop
op het juiste ogenblik ertoe overgaan tijde-
lijk meer parochies toe te vertrouwen aan de
pastorale zorg van één pastoor.76

Wanneer de omstandigheden daartoe
aanleiding geven, kan het toevertrouwen
van een parochie aan een administrator77

een voorlopige oplossing zijn.78 Het is echter
nuttig erop te wijzen dat het ambt van pas-
toor volledige beschikbaarheid en stabiliteit
vraagt, daar het hoofdzakelijk pastoraal is.79

De pastoor zou een beeld moeten zijn van
de tegenwoordigheid van de historische
Christus. Het is de eis gelijkvormig te wor-

den aan Christus die deze verplichting
onderstreept.

20. Om de zending van herder in een
parochie die de volledige zielzorg met zich
meebrengt, te vervullen is absoluut het uit-
oefenen van het priesterschap vereist.80

Daarom is behalve het behoren tot de kerk-
gemeenschap,81 een door het canoniek recht
expliciet gevraagd vereiste dat, wil iemand
op geldige wijze tot pastoor benoemd wor-
den, hij de heilige priesterwijding heeft ont-
vangen.82

Voor wat de verantwoordelijkheid van
de pastoor bij het verkondigen van Gods
woord en het prediken van een authentieke
katholieke leer betreft, vermeldt canon 528
uitdrukkelijk de homilie en het catechetisch
onderricht, het bevorderen van initiatieven
die op ieder terrein van het menselijk leven
de geest van het evangelie verbreiden, de
katholieke vorming van kinderen en jonge-
ren en de inzet dat met een geordende
samenwerking van lekengelovigen de evan-
gelische boodschap hen kan bereiken die
niet meer praktiseren of het ware geloof niet
belijden83 en zo met Gods genade tot beke-
ring kunnen komen. Zoals logisch is, is een
pastoor niet verplicht persoonlijk al deze
functies te vervullen, maar hij dient er wel
voor te zorgen dat ze vervuld worden op de
juiste wijze, in overeenstemming met de
juiste leer en de kerkelijke discipline, binnen
de parochie, al naar gelang de omstandig-
heden en altijd onder zijn verantwoordelijk-
heid. Enkele van deze functies, bijvoorbeeld
de homilie tijdens de eucharistieviering,84

zullen altijd en uitsluitend door een gewijde
bedienaar vervuld moeten worden. “Ook
wanneer hij door andere niet gewijde gelo-
vigen overtroffen mocht worden in welspre-
kendheid, dan zou dit nog niet wegnemen
dat hij de sacramentele vertegenwoordiging
is van Christus, Hoofd en herder, en hieruit
vloeit vooral de doeltreffendheid van zijn
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75. Vgl. Christus
Dominus, 30; Pres-
byterorum ordinis,
8; CIC, can. 280;
550, § 2; Directori-
um voor het ambt
en het leven van de
priesters, 29.

76. Vgl. Concilie
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can. 5; Pauselijke
Raad voor de Inter-
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teksten, Nota expli-
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gregatie voor de
Clerus, over de
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pastorale zorg van
meer dan één
parochie wordt toe-
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priester (13 novem-
ber 1997), in: Com-
municationes 30
(1998), 28-32.

77. Vgl. CIC, can.
539.

78. Vgl. a.w., can.
526, § 1.

79. Vgl. a.w., can.
151, 539-540.

80. Vgl. Derde
Concilie van Late-
ranen (1179), can.
3; Tweede Concilie
van Lyon (1274),
Constitutie 13; CIC,
can. 150.

81. Vgl. CIC, can.
149, § 1.

82. Vgl. a.w., can.
521, § 1. In § 2
worden, niet uit-
puttend, de belang-
rijkste eigenschap-
pen aangeduid die
de canonieke
geschiktheid aan-
vullen voor een
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prediking voort.”85 Enkele andere functies
daarentegen, bijvoorbeeld de catechese, zul-
len doorgaans ook door lekengelovigen ver-
vuld kunnen worden die de vereiste voorbe-
reiding hebben gekregen volgens de juiste
leer en een consequent christelijk leven lei-
den, altijd behoudens de plicht van het per-
soonlijk contact. De zalige Johannes XXIII
schreef: “Het is buitengewoon belangrijk
dat de geestelijkheid overal en te allen tijde
trouw blijft aan haar plicht te onderwijzen.
‘Het is nodig’, zei in dit verband de heilige
Pius X, ‘dit wezenlijk punt met nadruk op
de voorgrond te plaatsen: een priester,
welke dan ook, heeft geen voornamer taak
en is door geen strikter plicht gebonden’.”86

Zoals vanzelfsprekend is, rust op de pas-
toor op grond van daadwerkelijke herderlij-
ke liefde de plicht dat hij, behalve dat hij
hen bemoedigt, over al zijn medewerkers en
ieder individueel een attent en zorgzaam
toezicht uitoefent. In sommige landen waar
men gelovigen heeft die tot verschillende
taalgroepen gerekend worden, zal het – als
er geen personele parochie opgericht is87 of
er geen andere passende oplossing gevon-
den is – de territoriale pastoor zijn die als
eigen pastoor88 zorg draagt voor het beharti-
gen van de bijzondere noden van zijn gelo-
vigen, ook waar het hun specifieke culturele
gevoelens betreft.

21. Wat de gewone middelen van heiliging
betreft, stelt canon 528 dat de pastoor zich
in het bijzonder ervoor dient in te zetten dat
de heilige eucharistie het middelpunt vormt
van de parochiegemeenschap en alle gelovi-
gen de volheid van het christelijk leven
kunnen bereiken door middel van een
bewuste en actieve deelname aan de heilige
eucharistie, de viering van de sacramenten,
het gebedsleven en goede werken.
Hier dient gewezen te worden op het feit

dat het Wetboek van Canoniek Recht het
veelvuldig ontvangen van de eucharistie

vermeldt, evenals de evenzo veelvuldige
praktijk van het boetesacrament. En dit sug-
gereert dat het nuttig is dat de pastoor bij
het vaststellen van de tijden van de missen
en de biechtgelegenheden in de parochie
bekijkt wat de geschiktste ogenblikken zijn
voor het merendeel van de gelovigen en het
ook voor hen die bijzondere problemen
hebben in verband met hun werktijden,
mogelijk maakt gemakkelijk tot de sacra-
menten te naderen. Een heel bijzondere zorg
zal een pastoor dienen te besteden aan de
privébiecht in de geest en de vorm, zoals
voorgesteld door de Kerk.89 Bovendien moet
men eraan denken dat deze op gepaste wijze
voorafgaat aan de eerste communie van de
kinderen.90 Men moet bovendien voor ogen
houden dat men om duidelijke pastorale
redenen individueel biecht kan horen gedu-
rende de viering van de mis om de gelovi-
gen tegemoet te komen.91

Men dient er zich bovendien voor in te
zetten “het gevoel van de biechteling te
respecteren wat de keuze van de manier van
biechten betreft, dat wil zeggen van aange-
zicht tot aangezicht of via het tralievenster
van de biechtstoel”.92 Ook de biechtvader
kan pastorale redenen hebben om aan het
gebruik van een biechtstoel met tralieven-
ster de voorkeur te geven.93

Men zal ook in de hoogste mate de
praktijk dienen te bevorderen van het
bezoek aan het allerheiligste sacrament
door te bepalen dat de kerk zo lang mogelijk
opengehouden wordt, en dit op vaste tijd-
stippen. Niet weinig pastoors bevorderen, en
dit is prijzenswaardig, de aanbidding door
middel van de plechtige uitstelling van het
allerheiligste en de eucharistische zegen: zij
ervaren hiervan de vruchten in de vitaliteit
van de parochie.
De heilige eucharistie wordt met liefde

bewaard in het tabernakel “als het geestelijk
middelpunt van parochie en kloosterge-
meenschap”.94 “Zonder de eucharistische
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kandidaat voor het
dienstwerk in de
parochie: gezonde
leer en rechtscha-
pen levenswijze,
zieleijver en andere
deugden, en daarbij
dient hij de eigen-
schappen te bezit-
ten die, hetzij door
het universeel recht
(dat wil zeggen de
verplichtingen die
voor clerici in het
algemeen vastge-
steld zijn, vgl. can.
273-279), hetzij
door het particulier
recht (dat wil zeg-
gen de eigenschap-
pen die meer
invloed hebben op
de eigen particulie-
re Kerk) vereist
zijn.

83. Vgl. a.w., can.
528, § 1.

84. Vgl. Instructie
over enige vragen
betreffende de
medewerking van
lekengelovigen aan
het dienstwerk van
de priesters, ‘Prak-
tische bepalingen’,
artikel 3.

85. Toespraak tot
de deelnemers aan
de plenaire verga-
dering van de Con-
gregatie voor de
Clerus.

86. Johannes
XXIII, Encycliek
Sacerdotii Nostri
primordia bij gele-
genheid van de
honderdste sterfdag
van de heilige pas-
toor van Ars (31
juli 1959), III.

87. Vgl. CIC, can.
518.

88. Vgl. a.w., can.
519, 529, § 1.
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eredienst, als het eigen kloppend hart, ver-
dort de parochie.”95 “Pius XII zeide in zijn
toespraak tot de geestelijkheid van Rome:
‘Als gij wilt dat de gelovigen eerbiedig bid-
den, geeft hun dan zelf het voorbeeld in de
kerk, wanneer gij bidt in hun tegenwoordig-
heid. Een priester, die voor het altaar ligt
neergeknield in een waardige houding, in
diepe ingetogenheid, is voor het volk een
oorzaak van stichting, een waarschuwing,
een uitnodiging tot edele wedijver in het
gebed’.”96

22. Canon 529 voorziet van zijn kant in de
voornaamste vereisten voor het vervullen
van een parochiële pastorale functie en
geeft daarbij in zekere zin gestalte aan de
houding van de pastoor als bedienaar. Als
eigen pastoor zet hij zich ervoor in de aan
zijn zorgen toevertrouwde gelovigen te
leren kennen, waarbij hij het vermijdt te
vervallen tot het gevaar van functionalis-
me: hij is geen functionaris die een rol ver-
vult en diensten aanbiedt aan wie erom
vraagt. Als man van God oefent hij op inte-
grale manier zijn ambt uit door de gelovi-
gen op te zoeken, de gezinnen te bezoeken,
door te delen in hun noden, bij hun vreug-
den betrokken te zijn; hij wijst met wijsheid
terecht, hij bekommert zich om de ouderen,
de zwakken, de eenzamen, de zieken, en
offert zich op voor hen die de dood nabij
zijn; hij schenkt in het bijzonder aandacht
aan de armen en de moedelozen; hij zet zich
in voor de bekering van de zondaars, voor
allen die in dwaling verkeren, en helpt ieder
zijn plicht te doen door de groei van het
christelijk leven in de gezinnen aan te moe-
digen.97

Opvoeden tot het beoefenen van werken
van geestelijke en lichamelijke barmhartig-
heid blijft een van de pastorale prioriteiten
en een teken van de vitaliteit van een chris-
telijke gemeenschap.
Belangrijk blijkt ook de taak die de pas-

toor is toevertrouwd bij het bevorderen van
de functie die eigen is aan de lekengelovi-
gen in de zending van de Kerk, dat wil zeg-
gen de orde van het tijdelijke te bezielen
met een evangelische geest en zo getuigenis
af te leggen van Christus, in het bijzonder
bij het uitoefenen van wereldlijke functies.98

Anderzijds moet de pastoor met de bis-
schop en de andere priesters van het bisdom
samenwerken, opdat de gelovigen zich ook
ledematen van het bisdom en de universele
Kerk voelen door deel uit te maken van de
parochiegemeenschap.99 De groeiende mobi-
liteit van de huidige maatschappij maakt
het noodzakelijk dat de parochie zich niet in
zichzelf opsluit en gelovigen van andere
parochies die haar bezoeken, weet te ont-
vangen en het ook vermijdt met argwaan te
kijken naar het feit dat sommige gelovigen
deelnemen aan het leven van andere
parochies, rectoraten of kapelanieën.
Op de pastoor rust ook in het bijzonder

de plicht priesterroepingen te bevorderen, te
ondersteunen en met zeer bijzondere zorg te
volgen.100 Het persoonlijk voorbeeld bij het,
ook zichtbaar,101 tonen van de eigen identi-
teit en bij het consequent hiernaar leven zal
samen met de zorg voor de privébiecht en
de geestelijke leiding van de jongeren,
evenals voor de catechese inzake het gewij-
de priesterschap de onvervreemdbare roe-
pingenpastoraal realistisch maken. “Het
hangt altijd af van de genadegave van
priesters het zaad te zaaien voor een geheel
aan God gewijd leven en de liefde voor de
maagdelijkheid op te wekken.”102

De taken die in het Wetboek van Cano-
niek Recht aan de pastoor in het bijzonder
zijn toevertrouwd,103 zijn de volgende: de
toediening van het doopsel, de toediening
van het sacrament van het vormsel aan
degenen die in stervensgevaar verkeren,
volgens can. 883, 3

o
,104 de toediening van

het Viaticum alsook van de ziekenzalving,
onverminderd het voorschrift van can.
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31, III; 32.

90. Vgl. CIC, can.
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91. Vgl. Congrega-
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Notitiae 37 (2001),
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92. Johannes Pau-
lus II, Voordracht
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de Apostolische
Paenitentiarie (27
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AAS 86 (1994), 78.

93. Vgl. CIC, can.
964, § 3; Johannes
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proprio’ Misericor-
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voor de Interpreta-
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1998), in: AAS 90
(1998), 711.
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1003, §§ 2-3,105 en de verlening van de
apostolische zegen, de assistentie bij huwe-
lijken en het geven van de huwelijkszegen,
het verrichten van uitvaarten, de zegening
van de doopvont in de paastijd, het leiden
van processies buiten de kerk, alsook plech-
tige zegeningen buiten de kerk, de meer
plechtige celebratie van de eucharistie op
zondagen en geboden feestdagen.
Daarbij komen nog de exclusieve taken

van de pastoor, of zelfs de exclusieve rech-
ten die hem in het bijzonder op grond van
zijn bijzondere verantwoordelijkheid wor-
den toevertrouwd; deze dient hij derhalve,
voorzover mogelijk, persoonlijk uit te oefe-
nen of tenminste het effectueren hiervan te
volgen.

23. Daar waar zich een tekort aan priesters
voordoet, kan men veronderstellen, zoals op
sommige plaatsen geschiedt, dat de bis-
schop, na alles met wijsheid overwogen te
hebben, overeenkomstig de canoniek toege-
stane modaliteiten een samenwerking ‘ad
tempus’ bij het uitoefenen van de pastorale
zorg in de parochie toekent aan één of meer
personen die niet met het priesterlijk merk-
teken getekend zijn.106 In deze gevallen die-
nen echter nauwkeurig de oorspronkelijke
eigenschappen in acht genomen en be-
schermd te worden van diversiteit en com-
plementariteit tussen de gaven en de func-
ties van gewijde bedienaar en lekengelovi-
ge, eigen aan de Kerk die God als een orga-
nisch geheel gewild heeft. Er zijn objectief
uitzonderlijke situaties die een dergelijke
samenwerking rechtvaardigen. Deze mag
wettelijk gezien echter niet de grenzen
overschrijden van het specifieke karakter
van bedienaar en leek.
In het verlangen een terminologie te

zuiveren die tot verwarring zou kunnen lei-
den, heeft de Kerk uitdrukkingen die
‘hoofdfuncties’ aanduiden – zoals ‘pastoor’,
‘kapelaan’, ‘directeur’, ‘coördinator’ en der-

gelijke – uitsluitend voorbehouden aan
priesters.107

Het Wetboek van Canoniek Recht maakt
onder de titel die gewijd is aan de rechten
en de plichten van lekengelovigen, een
onderscheid tussen taken of functies die als
recht en eigen plicht aan welke leek dan ook
toebehoren, en andere die liggen in de lijn
van samenwerking met de pastorale bedie-
naar. Deze vormen een capacitas of habili-
tas waarvan de uitoefening afhankelijk is
van een oproep van de wettige pastoors om
ze op zich te nemen.108 Het zijn evenwel
geen rechten.

24. Dit alles is door Johannes Paulus II tot
uitdrukking gebracht in zijn postsynodale
apostolische Exhortatie Christifideles laici:
“De heilszending van de Kerk in de wereld
wordt niet alleen vervuld door de bediena-
ren uit kracht van het wijdingssacrament
maar ook door alle lekengelovigen. Krach-
tens hun staat van gedoopten en hun speci-
fieke roeping nemen zij inderdaad, ieder in
eigen mate, deel aan het priesterlijke, profe-
tische en koninklijke ambt van Christus.
Daarom moeten de herders de bedieningen,
ambten en functies van de lekengelovigen
erkennen en bevorderen, welke hun sacra-
mentele grondslag hebben in het doopsel en
in het vormsel en voor velen ook in het
huwelijk. Als de noodzaak of het nut van de
Kerk het eisen kunnen de herders verder aan
de lekengelovigen bepaalde taken toever-
trouwen die met hun eigen herderlijke
bediening verbonden zijn maar niet het
kenmerk van de wijding vereisen, in over-
eenstemming met de normen die vastgesteld
zijn door het algemene recht” (23). Ditzelfde
document herinnert bovendien aan het
basisprincipe dat aan een dergelijke samen-
werking en haar niet te overschrijden gren-
zen ten grondslag ligt: “Maar de uitoefening
van een dergelijke taak maakt van de leken-
gelovige geen herder: wat in feite constitu-
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529, § 1.
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tief is voor de bediening is niet de taak maar
de sacramentele wijding. Alleen het wij-
dingssacrament verleent aan de gewijde
bedienaar een bijzondere deelname in het
ambt van Christus, het Hoofd en de Herder,
en aan zijn eeuwig priesterschap. De taak
die bij wijze van suppletie uitgeoefend
wordt, ontleent haar legitimatie onmiddel-
lijk en formeel aan de officiële afvaardiging
die door de herders gegeven wordt en waar-
van de concrete invulling geleid wordt door
het kerkelijk gezag” (23).109

In de gevallen waarin taken aan niet
gewijde leken toevertrouwd worden, moet
noodzakelijkerwijs als moderator een pries-
ter aangesteld worden met de bevoegdheid
en de plichten van een pastoor, die persoon-
lijk aan de pastorale zorg leiding geeft.110

Zoals voor zichzelf spreekt, is de deelname
aan het parochiële ambt in het geval van de
priester die aangewezen is om in het bezit
van de bevoegdheid van een pastoor de her-
derlijke activiteit te leiden en die de exclu-
sieve functies van priester uitoefent, anders
dan in het geval van andere personen die
niet de wijding van het priesterschap ont-
vangen hebben en ter ondersteuning deel-
nemen aan het uitoefenen van de andere
functies.111 De religieus die geen priester is,
de religieuze, de lekengelovige die geroepen
zijn om deel te nemen aan het uitoefenen
van de herderlijke zorg, kunnen taken ver-
richten van het administratieve type, even-
als op het gebied van spirituele vorming en
bezieling, terwijl zij logischerwijze geen
functie van volledige zielzorg kunnen uit-
oefenen, aangezien dit het priesterlijk merk-
teken vereist. Zij kunnen hoe dan ook bij
afwezigheid van een gewijde bedienaar die
liturgische functies waarnemen die overeen-
komen met hun canonieke staat en die door
can. 230, § 3 opgesomd worden: “de bedie-
ning van het woord uitoefenen, in liturgi-
sche gebeden voorgaan, het doopsel toedie-
nen en de heilige Communie uitreiken,

volgens de voorschriften van het recht.”112

De diakens kunnen, ook al kunnen zij niet
op hetzelfde niveau geplaatst worden als de
andere gelovigen, echter niet de volledige
cura animarum uitoefenen.113

Het is gepast dat de diocesane bisschop
met de grootste wijsheid en met pastorale
vooruitziende blik vóór alles de authentieke
toestand van de noden onderzoekt en der-
halve de voorwaarden voor de geschiktheid
van de personen vaststelt die tot deze
samenwerking geroepen worden, en de
functies bepaalt die men aan ieder van hen
moet toewijzen overeenkomstig de omstan-
digheden van de respectievelijke parochie-
gemeenschappen. In ieder geval komt bij
afwezigheid van een duidelijke verdeling
van functies het de priester-moderator toe
te bepalen wat er gedaan moet worden. De
uitzonderlijkheid en het provisorisch karak-
ter van deze formules vereist dat men bin-
nen die parochiegemeenschappen ten zeer-
ste het bewustzijn bevordert van de
absolute noodzaak van priesterroepingen,
dat men met liefdevolle zorg het zaad ervan
koestert, dat zowel het gemeenschappelijk
als het persoonlijk gebed bevorderd wordt,
ook voor de heiliging van de priesters.
Willen priesterroepingen in een ge-

meenschap gemakkelijker kunnen bloeien,
dan is het zeer nuttig dat daarin het gevoel
leeft en verspreid is van authentieke liefde,
diepe achting, groot enthousiasme voor de
werkelijkheid van de Kerk, bruid van Chris-
tus, medewerkster van de heilige Geest in
het heilswerk.
Men zou in de harten van de gelovigen

altijd die vreugde en die heilige trots tot de
Kerk te behoren levendig moeten houden
die zo duidelijk is in bijvoorbeeld de eerste
brief van Petrus en in de Apokalyps (vgl.
1Pe 3,14; Apk 2,13.17; 7,9; 14,1 e.v.; 19,6;
22,14). Zonder de vreugde en de trots hier-
toe te behoren zou het op psychologisch
vlak moeilijk worden het geloofsleven zelf
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de ziekenzalving
toe te dienen aan
de gelovigen die
aan hun pastorale
verantwoordelijk-
heid toevertrouwd
zijn; om een ver-
antwoorde reden
mag iedere andere
priester dit toedie-
nen met ten minste
veronderstelde toe-
stemming van
bovenvermelde
priester.” § 3: “Het
is aan iedere pries-
ter toegestaan
gezegende olie bij
zich te dragen om
in geval van nood
het sacrament van
de ziekenzalving te
kunnen toedienen.”

106. Vgl. a.w., can.
517, § 2.

107. Toespraak tot
de deelnemers aan
de plenaire verga-
dering van de Con-
gregatie voor de
Clerus.

108. Vgl. CIC, can.
228; 229, §§ 1 en
3; 230.

109. Vgl. ook Pres-
byterorum ordinis,
2; Katechismus van
de Katholieke Kerk,
1563.

110. Vgl. CIC, can.
517, § 2; Katechis-
mus van de Katho-
lieke Kerk, 911.

111. Vgl. Instructie
over enige vragen
betreffende de
medewerking van
lekengelovigen aan
het dienstwerk van
de priesters, ‘Theo-
logische principes’
en ‘Praktische
bepalingen’; CIC,
can. 517, § 2.
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te garanderen en te ontwikkelen. Men kan
zich er niet over verbazen dat, althans op
psychologisch vlak, in sommige contexten
de priesterroepingen met moeite opbloeien
en tot rijping komen.
“Het zou een fatale vergissing zijn te

berusten in de huidige noden en zich in
feite te gedragen, als moest men zich voor-
bereiden op een Kerk van morgen die dan
bijna zonder priesters voorgesteld wordt. Op
deze wijze zouden de maatregelen die geno-
men zijn om te voorzien in de huidige
tekorten, voor de kerkgemeenschap in feite
ondanks alle goede wil werkelijk schadelijk
kunnen blijken te zijn.”114

25. “Wanneer het gaat om deelnemen aan
de uitoefening van de pastorale zorg van
een parochie – in gevallen waarin een
parochie door gebrek aan priesters geen
gebruik kan maken van de directe zorg van
een pastoor – hebben permanent diakens
altijd voorrang op niet-gewijde gelovi-
gen.”115 Krachtens de heilige wijding “is de
diaken leraar inzoverre hij het Woord Gods
verkondigt en verklaart; hij heiligt, inzover-
re hij de sacramenten van de doop en de
eucharistie en de sacramentaliën bedient,
deelneemt aan de celebratie van de heilige
mis als ‘bedienaar van het Bloed’ en de
eucharistie bewaart en uitdeelt; hij is leider,
in zoverre hij bezieling geeft aan de
gemeenschap of sectoren van het kerkelijk
leven”.116

Een bijzondere ontvangst zal voorbe-
houden dienen te worden aan de diakens
die kandidaat zijn voor het priesterschap en
die pastorale dienst verrichten in de
parochie. Voor hen zal de pastoor, in
samenwerking met de staf van het semina-
rie, een leidsman en leermeester moeten
zijn, in het bewustzijn dat ook van zijn
getuigenis van coherentie met de eigen
identiteit, van missionaire edelmoedigheid
in dienstbaarheid en van liefde voor de

parochie een oprecht en algeheel zich geven
aan Christus door de kandidaat voor het
priesterschap kan afhangen.

26. Naar het voorbeeld van de pastorale
diocesane raad117 is door het stelsel van
canonieke normen ook in de mogelijkheid
voorzien – als dat door de diocesane bis-
schop opportuun geacht wordt, na de pries-
terraad gehoord te hebben118 – een pastorale
parochieraad in te stellen waarvan het fun-
damentele doel is binnen een institutioneel
kader de geordende samenwerking van de
gelovigen te dienen in het ontwikkelen van
de pastorale activiteit119 die eigen is aan de
priesters. Het betreft een raadgevend orgaan,
opgericht, opdat de gelovigen de pastoor
kunnen bijstaan die het voorzit,120 door hun
advies in pastorale aangelegenheden, waar-
bij zij een verantwoordelijkheid op grond
van het doopsel tot uitdrukking brengen.121

“De lekengelovigen moeten steeds meer
overtuigd zijn van de bijzondere betekenis
die de apostolische inzet in hun parochie
krijgt”; men dient dit te bemoedigen ter
wille van een “meest overtuigde, ruime en
besliste betekenis van de parochiële pasto-
rale raden”.122 De reden hiervoor is duidelijk
en voor de hand liggend: “In de huidige
omstandigheden kunnen en moeten de le-
kengelovigen zeer veel doen voor de groei
van een echte kerkelijke gemeenschap in
hun parochies en voor het opwekken van
het missionaire elan ten opzichte van de
niet-gelovigen en ten opzichte van de gelo-
vigen die de christelijke levenspraktijk
opgegeven hebben of bij wie deze ver-
flauwd is.”123

“Alle gelovigen zijn gemachtigd en
meermalen zelfs verplicht hun mening uit te
spreken in aangelegenheden die het welzijn
van de Kerk aanbelangen. Dit kan ook
gebeuren via instituten, die daartoe rechtens
zijn opgericht. … De pastorale raad zal een
allernuttigste hulp kunnen betekenen door
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112. Vgl. Instructie
over enige vragen
betreffende de
medewerking van
lekengelovigen aan
het dienstwerk van
de priesters, ‘Prak-
tische bepalingen’,
artikel 6; 8.

113. Vgl. CIC, can.
150; Katechismus
van de Katholieke
Kerk, 1554; 1570.

114. Toespraak tot
de deelnemers aan
de plenaire verga-
dering van de Con-
gregatie voor de
Clerus.

115. Congregatie
voor de Clerus,
Directorium voor
de dienst en het
leven van perma-
nent diakens [Dia-
conatus originem]
(22 februari 1998),
41.

116. A.w., 22.

117. Vgl. Christus
Dominus, 27; CIC,
can. 511-514.

118. Vgl. CIC, can.
536, § 1.

119. Vgl. t.a.p.

120. Vgl. t.a.p.

121. Vgl. Instructie
over enige vragen
betreffende de
medewerking van
lekengelovigen aan
het dienstwerk van
de priesters, ‘Prak-
tische bepalingen’,
artikel 5.

122. Christifideles
laici, 27.

123. T.a.p.



voorstellen en suggesties te doen inzake
missionaire, catechetische en apostolaire
initiatieven … inzake de bevordering van de
doctrinaire vorming en van het sacramente-
le leven van de gelovigen; inzake de steun
aan de pastorale activiteit van de priesters
op de diverse sociale terreinen en in de
diverse territoriale zones van het bisdom;
inzake de met de dag te verbeteren publieke
opinie enz. .”124 De pastorale raad hoort tot
het kader van de betrekkingen van weder-
zijdse dienstverlening tussen de pastoor en
zijn gelovigen en het zou derhalve geen zin
hebben deze te beschouwen als een orgaan
dat bij het leiden van de parochie in de
plaats van de pastoor komt of dat volgens
een criterium van meerderheid praktisch de
leiding van de pastoor bepaalt.
In dezelfde zin kunnen de overlegstruc-

turen inzake de economische kwesties van
de parochie, behoudens het recht voor een
juist en correct bestuur, de pastorale rol niet
bepalen van de pastoor die de wettelijke
vertegenwoordiger en beheerder is van de
goederen van de parochie.125

4. De positieve uitdagingen van de
tegenwoordige tijd in de parochie-
pastoraal

27. Als heel de Kerk uitgenodigd is bij dit
begin van het nieuwe millennium “een
nieuw elan voor ons leven als christen” te
bereiken, gebaseerd op het bewustzijn van
de tegenwoordigheid van de verrezen Chris-
tus onder ons,126 moeten wij hieruit de con-
sequenties trekken voor de pastoraal in de
parochies.
Het gaat er niet om nieuwe pastorale

programma’s uit te vinden, aangezien het
christelijk programma dat op Christus zelf
gebaseerd is, er altijd een is van Hem ken-
nen, liefhebben, navolgen, in Hem het trini-
taire leven leven en met Hem de geschiede-
nis veranderen tot aan de voltooiing ervan:

“Dit programma is niet onderhevig aan de
wisselingen van tijden en culturen, ook al
houdt het rekening met tijd en cultuur om
tot een oprechte dialoog en doeltreffende
communicatie te komen.”127

In het ruime, uiterst veeleisende per-
spectief van de gewone pastoraal “kunnen
alleen in de plaatselijke Kerken de concrete
elementen van een pastoraal plan in detail
worden vastgesteld – doel en methodes,
vorming en toerusting van de betrokkenen,
het vinden van de noodzakelijke middelen
–, waarmee het mogelijk wordt dat de ver-
kondiging van Christus de mensen bereikt,
dat gemeenschap gevormd wordt en dat
daardoor de evangelische waarden diep-
gaand de samenleving en cultuur gaan
beïnvloeden”.128 Dit zijn de perspectieven
van “de taak om de pastoraal een nieuwe
impuls te geven – een taak waar wij allen
bij zijn betrokken”.129

Verreweg het belangrijkste en meest
essentiële pastorale werk is de gelovigen te
brengen tot een solide innerlijk leven op
grond van de principes van de christelijke
leer, zoals die beleefd en geleerd zijn door
de heiligen. Juist dit aspect zou in de pas-
torale programma’s een bevoorrechte plaats
moeten innemen. Meer dan ooit is het
tegenwoordig nodig opnieuw te ontdekken
dat het gebed, het sacramentele leven, de
aanbiddende stilte, het gesprek van hart tot
hart met onze Heer, het dagelijks beoefenen
van de deugden die aan Hem gelijkvormig
doen worden, veel productiever is dan
welke discussie ook en in ieder geval een
voorwaarde is voor de doeltreffendheid
ervan.

Novo millennio ineunte heeft zeven pas-
torale prioriteiten nader omschreven: hei-
ligheid, gebed, de eucharistieviering op zon-
dag, het sacrament van de verzoening, de
voorrang van de genade, het luisteren naar
het woord en de verkondiging van het
woord.130 Deze prioriteiten, die vooral naar

25 • 2003  Kerkelijke documentatie 25

124. Heilige Con-
gregatie voor de
geestelijkheid,
Rondschrijven over
de pastorale raden,
overeenkomstig de
besluiten van de
gemengde plenaire
vergadering die
werd gehouden op
15 maart 1972
(Omnes christifide-
les) (25 januari
1973), 4; 9.

125. Vgl. CIC, can.
532 en 1279, § 1.

126. Vgl. Novo
millennio ineunte,
29.

127. T.a.p.

128. T.a.p.

129. T.a.p.

130. T.a.p.



voren gekomen zijn uit de ervaring van het
grote Jubileum, bieden niet alleen de in-
houd en het wezen van de kwesties waar-
over pastoors en alle priesters die bij de cura
animarum in de parochie betrokken zijn,
aandachtig moeten reflecteren, maar zij
vatten ook de geest samen waarin men dit
werk van pastorale herleving moet aanpak-
ken.

Novo millennio ineunte wijst ook op een
“ander groot gebied waarvoor een vastbera-
den inzet en programmering gevraagd wor-
den ten behoeve van de universele Kerk en
de particuliere Kerken: het gebied van de
communio (koinonia) dat de essentie zelf
belichaamt en openbaart van het mysterie
van de Kerk” (42) en ertoe uitnodigt een
gemeenschapsspiritualiteit te bevorderen.
“Willen wij trouw zijn aan Gods plan en
ingaan op de diepste verlangens van de
wereld, dan is de grote uitdaging waarvoor
wij in het voor ons liggende millennium
staan, de Kerk te maken tot huis en leer-
school van de communio” (43). Bovendien
preciseert deze brief: “Alvorens praktische
plannen te maken, dienen we een commu-
nio-spiritualiteit te bevorderen en deze te
maken tot het leidend beginsel voor de vor-
ming, overal waar mens en christen wordt
geschoold, waar bedienaren van het altaar,
godgewijden en pastorale werkers worden
opgeleid, waar gezinnen en gemeenschap-
pen worden opgebouwd” (43).
Een ware pastoraal van de heiligheid in

onze parochiegemeenschappen houdt een
authentieke pedagogie van het gebed in, een
vernieuwde, overtuigende en doeltreffende
catechese over het belang van de heilige
eucharistie, zowel op zondag, als ook iedere
dag, van de gemeenschappelijke en per-
soonlijke aanbidding van het heilig sacra-
ment, over een geregeld en individueel
praktiseren van het sacrament van boete en
verzoening, over geestelijke leiding, Maria-
devotie, het navolgen van de heiligen; een

nieuw apostolisch elan dat beleefd wordt als
een dagelijkse inzet van gemeenschap en
individu, een adequate gezinspastoraal, een
coherente sociale en politieke inzet.
Een dergelijke pastoraal is onmogelijk,

als zij niet geïnspireerd, ondersteund en
opnieuw tot leven gebracht wordt door
priesters die juist met deze geest begiftigd
zijn. “Bij het voorbeeld en het getuigenis
van de priester kunnen de gelovigen veel
baat hebben …, doordat zij de parochie
opnieuw ontdekken als ‘school’ van gebed,
waar de ontmoeting met Christus niet alleen
tot uitdrukking komt in het vragen om hulp,
maar ook in dankzegging, lofprijzing, aan-
bidding, beschouwing, luisteren, warmte
van gevoelens, die tot een ware liefde van
het hart wordt.”131 “… wee, als we vergeten
dat ‘zonder Christus wij tot niets in staat
zijn’ (vgl. Joh 15,5). Gebed doet ons vanuit
die waarheid leven en herinnert ons voort-
durend aan het primaat van Christus en,
daarmee verbonden, aan het primaat van
inwendig en heilig leven. Bij verwaarlozing
van dit beginsel … delen we in de ervaring
van de leerlingen in het evangelieverhaal
over de wonderbare visvangst: ‘de hele
nacht hebben we ons al afgetobd zonder
iets te vangen’ (Lc 5,5). Dit is het moment
van geloof, van gebed, van spreken met
God, om het hart te openen voor de vloed
van genade en om het woord van Christus
met alle kracht in ons te laten doordringen:
Duc in altum!”132

Zonder werkelijk heilige priesters zou
het zeer moeilijk zijn een goede lekenstand
te hebben en alles zou als uitgeblust zijn;
zoals het ook zonder christelijke gezinnen –
de huiskerken – zeer moeilijk is dat de lente
van de roepingen komt. Men vergist zich
derhalve, wanneer men om de lekenstand te
benadrukken het gewijde priesterschap ver-
waarloost, omdat men zo tenslotte de leken-
stand zelf benadeelt en de hele zending van
de Kerk onvruchtbaar maakt.
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131. Johannes
Paulus II, Voor-
dracht voor de pas-
toors en de clerus
van Rome (1 maart
2001), 3; vgl. Novo
millennio ineunte,
33.

132. Novo millen-
nio ineunte, 38.



28. Het perspectief waarin de weg en het
fundament van heel de pastorale planning
geplaatst moet worden, bestaat erin in onze
gemeenschappen opnieuw de universaliteit
te helpen ontdekken van de christelijke roe-
ping tot heiligheid. Het is noodzakelijk
eraan te herinneren dat de ziel van ieder
apostolaat wortelt in goddelijke intimiteit,
in het niets stellen boven de liefde voor
Christus, in het bij alles zoeken naar de
meerdere eer en glorie van God, in het bele-
ven van de christocentrische dynamiek van
het mariale ‘totus tuus’! De pedagogie van
de heiligheid stelt “het pastoraal plan onder
het teken van de heiligheid”133 en vormt de
belangrijkste pastorale uitdaging in de con-
text van de huidige tijd. In de heilige Kerk
zijn alle gelovigen geroepen tot heiligheid.
Een centrale taak van de pedagogie van

de heiligheid bestaat er derhalve in dat men
allen weet te onderrichten en onvermoei-
baar eraan te herinneren dat heiligheid het
doel is van het bestaan van iedere christen.
“Allen in de Kerk, of ze nu zelf tot de hiërar-
chie behoren of onder haar leiding staan,
zijn tot heiligheid geroepen, volgens het
woord van de apostel: ‘God wil dat gij u
heiligt’(1Tes 4,3; vgl. Ef 1,4).”134 Dat is het
eerste element dat pedagogisch ontwikkeld
dient te worden in de catechese van de Kerk,
totdat het bewustzijn van de heiliging bin-
nen het eigen bestaan een gemeenschappe-
lijke overtuiging is.
Het verkondigen van de universaliteit

van de roeping tot heiligheid vereist het
begrijpen van het christelijk bestaan als een
sequela Christi, als een gelijkvormig worden
aan Christus; het gaat er niet om uiterlijk
een ethisch gedragspatroon te verpersoon-
lijken, maar zich persoonlijk te laten betrek-
ken bij de komst van Christus’ genade. Een
dergelijk gelijkvormig worden aan Christus
is het wezen van heiligmaking en vormt het
specifieke doel van het christelijk bestaan.
Om dit te bereiken heeft iedere christen de

hulp nodig van de Kerk, mater et magistra.
De pedagogie van de heiligheid is een uitda-
ging, even veeleisend als aantrekkelijk, voor
al degenen die in de Kerk verantwoordelijk-
heid hebben voor leiding en vorming.

29. Voor de Kerk en derhalve voor de
parochiepastoraal is de vurig missionaire
inzet van de evangelisatie een prioriteit van
bijzonder belang.135 “Ook in landen waar in
lang vervlogen tijden het evangelie verkon-
digd werd bestaat er geen ‘christelijke
samenleving’ meer waarvoor de waarden
van het evangelie expliciet als norm dien-
den, ondanks alle zwakheden die het men-
selijk leven altijd hebben gekenmerkt.
Gezien de ‘globalisering’ en de nieuwe
ondoorzichtelijke verstrengeling van volke-
ren en culturen moeten wij in onze tijd een
situatie onder ogen durven zien die steeds
gevarieerder en veeleisender aan het wor-
den is.”136

In de huidige maatschappij die geken-
merkt wordt door cultureel, religieus en
ethisch pluralisme en gedeeltelijk door rela-
tivisme, indifferentisme, irenisme en syn-
cretisme, lijkt het dat sommige christenen
bijna gewend zijn geraakt aan een soort
‘christendom’ zonder werkelijk verwijzingen
naar Christus en zijn Kerk; men neigt er zo
toe een pastoraal project te reduceren tot
sacrale thematieken die in een uitsluitend
antropologisch perspectief gezien worden
binnen een algemene roep om pacifisme,
universalisme en een niet nader omschreven
verwijzing naar ‘waarden’.
De evangelisatie van de huidige wereld

zal alleen maar plaatsvinden, wanneer men
begint bij de herontdekking van de per-
soonlijke, sociale en culturele identiteit van
de christenen. Dat betekent vooral de her-
ontdekking van Jezus Christus, vlees gewor-
den Woord, enige Verlosser van de men-
sen.137 Uit deze overtuiging komt de
behoefte aan zending voort die zich op zeer
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133. A.w., 31.

134. Lumen gen-
tium, 39.
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Adhortatie Evange-
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sacramentele
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308).
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nio ineunte, 40.

137. Vgl. Congre-
gatie voor de
Geloofsleer, Verkla-
ring Dominus Iesus
over het uniek
karakter en de heil-
brengende univer-
saliteit van Jezus
Christus en de Kerk
(6 augustus 2000).



bijzondere wijze in het hart van iedere
priester doet gevoelen en via hem iedere
parochie en gemeenschap moet kenmerken
die door hem pastoraal geleid wordt. “Wij
menen dat het bestaan van een pastorale
methode die toe te passen is op en aan te
passen is aan allen, zelfs ondenkbaar is;
vóór ons had Gregorius van Nazianze er een
grondregel van zijn leer van gemaakt. Een
eenheid van methode is uitgesloten. Om
allen te stichten in de liefde zal het noodza-
kelijk zijn de methodes te variëren waarmee
men de harten kan raken, niet de leer. Daar-
om zal er een pastoraal moeten zijn die de
methode aanpast, niet de leer.”138

De pastoor zal ervoor dienen te zorgen
dat ook de verschillende verenigingen,
bewegingen en clubs die in de parochie
aanwezig zijn, hun specifieke bijdragen
leveren aan het missionaire leven ervan.
“Een ander belangrijk facet van de commu-
nio is het bevorderen van associaties in ver-
schillende vorm, de meer traditionele even
goed als de nieuwere kerkelijke bewegingen,
waaraan de Kerk een vitaliteit ontleent die
een gave is van God en een ware ‘lente van
de Geest’. Natuurlijk moeten genootschap-
pen en bewegingen hun werk binnen de
universele Kerk en de particuliere Kerken in
volledige harmonie verrichten, gehoorza-
mend aan de gezaghebbende aanwijzingen
van de Herders.”139 In parochieverband dient
men ieder exclusivisme en het buitensluiten
van individuele groepen te vermijden, aan-
gezien het missionair karakter berust op de
zekerheid, die door allen gedeeld moet wor-
den, dat “Jezus Christus’ betekenis voor het
mensengeslacht en zijn geschiedenis uniek
en eenmalig is, Hem alleen eigen, exclusief,
universeel en absoluut. Jezus is immers het
Woord van God dat voor het heil van alle
mensen is mensgeworden.”140

De Kerk vertrouwt op de dagelijkse
trouw aan het herderlijk ambt van de pries-
ters, die zich inzetten voor hun onvervang-

bare zending ten behoeve van de aan hun
leiding toevertrouwde parochie.
Het ontbreekt de pastoors en andere

priesters die de verschillende gemeenschap-
pen dienen, zeker niet aan pastorale moei-
lijkheden, innerlijke en fysieke vermoeid-
heid door de grote hoeveelheid werk, die
niet altijd gecompenseerd wordt door heil-
zame periodes van retraite en gepaste rust.
Hoe bitter is het vervolgens te moeten con-
stateren dat dikwijls de wind van de secula-
risatie de bodem verdort waarop met aan-
zienlijke en dagelijkse inspanningen ge-
zaaid is!
Een op ruime schaal geseculariseerde

cultuur die ertoe geneigd is de priester offi-
cieel te erkennen binnen zijn eigen catego-
rieën van denken door hem van zijn funda-
mentele mystiek-sacramentele dimensie te
beroven, is in grote mate verantwoordelijk
voor dit verschijnsel. Hieruit komen de
gevoelens van ontmoediging voort die lei-
den tot isolement, tot een soort depressief
fatalisme of een onsamenhangend activis-
me. Dat neemt niet weg dat de overgrote
meerderheid van de priesters in heel de Kerk
in overeenstemming met de zorg van hun
bisschop op een positieve wijze de moeilijke
uitdagingen het hoofd biedt aan de huidige
historische omstandigheden en erin slaagt
ten volle en met vreugde een eigen identi-
teit en een edelmoedige pastorale inzet te
beleven.
Het ontbreekt echter ook van binnenuit

niet aan gevaren, zoals bureaucratisering,
functionalisme, zogenaamde democratie,
planning die meer het karakter van
management heeft dan van pastoraal.
Helaas kan in bepaalde omstandigheden een
priester gebukt gaan onder een opeenho-
ping van altijd noodzakelijke structuren die
hem tenslotte overbelasten met nadelige
gevolgen voor zowel zijn psychisch-fysieke
als geestelijke gesteldheid, die derhalve ten
koste van zijn dienstwerk zelf gaan.
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De bisschop, die vóór alles een vader is van
zijn eerste en kostbaarste medewerkers, zal
niet mogen verzuimen nauwkeurig toe te
zien op dergelijke situaties. Het verenigen
van alle krachten in de Kerk is uitermate
actueel en dringend om op een positieve
wijze een antwoord te geven op de hinder-
lagen waarvan de priester en zijn ambt het
doelwit geworden te zijn.

30. De Congregatie voor de Clerus heeft,
gelet op de huidige omstandigheden van het
leven van de Kerk en de vereisten voor een
nieuwe evangelisatie en het antwoord dat
de priesters geroepen zijn te geven, in over-
weging nemend, dit document willen aan-
bieden als een hulp, een bemoediging en
stimulans voor het herderlijk ambt van de
priesters in de zorg voor de parochie.
Immers, het meest directe contact van de
Kerk met heel het volk vindt gewoonlijk
plaats in het kader van de parochies. Daar-
om zijn onze beschouwingen dan ook
gericht tot de priester als pastoor. In hem
stelt Jezus zich tegenwoordig als Hoofd van
zijn mystiek lichaam, de Goede Herder die
zich bekommert om ieder schaap. Wij heb-
ben de mystiek-sacramentele natuur van dit
ambt willen belichten.
Dit document kan in het licht van het

onderricht van het Tweede Vaticaans Conci-
lie en de apostolische Exhortatie Pastores
dabo vobis beschouwd worden als een
voortzetting van het Directorium voor het
ambt en het leven van de priesters, de inter-
decasteriële Instructie Ecclesiae de mysterio
en de circulaire De priester en het derde mil-
lennium: leraar van het Woord, bedienaar
van de sacramenten en leider van de
gemeenschap.
Het is onmogelijk het eigenlijk, dagelijks

dienstwerk alleen maar te beleven door
middel van persoonlijke heiliging, die altijd
moet steunen op de bovennatuurlijke kracht
van het sacrament van de heilige eucharis-

tie en het boetesacrament.
“De eucharistie is het punt waar al het

andere van uitgaat en op gericht is. ... Daar-
in hebben in de loop der eeuwen zoveel
priesters de door Christus bij het Laatste
Avondmaal beloofde troost gevonden, de
geheime sleutel om een uitweg uit de een-
zaamheid te vinden, de kracht om hun lij-
den te kunnen dragen, het voedsel om na
iedere ontmoediging weer een nieuw begin
te maken, de innerlijke kracht om hun
beslissing van trouw te versterken.”141

Zeer nuttig voor een verdieping van het
sacramentele leven en voor een voortduren-
de vorming142 is, samen met de waarde van
vriendschap onderling en met de bisschop
een broederlijk leven van priesters, dat niet
een eenvoudig samenleven is onder hetzelf-
de dak, maar eenheid in gebed, in het delen
van doelstellingen en in pastorale samen-
werking. Dit alles vormt een aanzienlijke
hulp om de moeilijkheden en de beproevin-
gen bij het uitoefenen van het gewijde ambt
te overwinnen. Iedere priester heeft niet
alleen de hulp in het ambt nodig van de
eigen confraters, maar heeft hen juist nodig
als confraters.
Men zou onder andere in het bisdom

een huis kunnen bestemmen voor al die
priesters die periodiek er behoefte aan heb-
ben zich terug te trekken op een plaats die
geschikt is voor inkeer en gebed, om daar de
middelen te vinden die onmisbaar zijn voor
hun heiliging.
In de geest van het cenakel, waar de

apostelen eensgezind bleven volharden in
het gebed samen met Maria, de Moeder van
Jezus (Hnd 1,14), vertrouwen wij aan Hem
deze bladzijden toe die geschreven zijn met
liefde en erkentelijkheid jegens alle priesters
in de zielzorg, verspreid over de hele wereld.
Moge ieder in het uitoefenen van de dage-
lijkse ‘munus’ de moederlijke hulp genieten
van de Koningin van de apostelen en moge
hij weten te leven in diepe verbondenheid
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met Haar. Immers, tot het ambtelijk priester-
schap “behoort de heerlijke en diepe nabij-
heid aan de moeder van Christus”.143 Het is
een troost zich ervan bewust te zijn dat “…
naast ons de Moeder van de Verlosser staat,
die ons binnenleidt in het mysterie van het
verlossend offer van haar goddelijke Zoon.
‘Ad Iesum per Mariam’: moge dit ons dage-
lijks programma zijn van spiritueel en pas-
toraal leven.”144

Paus Johannes Paulus II heeft deze Instruc-
tie goedgekeurd en opdracht gegeven tot
publicatie ervan over te gaan.

Rome, uit het paleis van de Congregaties, 4
augustus 2002, op de liturgische gedachte-
nis van de heilige Johannes Maria Vianney,
pastoor van Ars, patroon van de clerus die
belast is met de zielzorg.

DARÍO KARDINAAL CASTRILLÓN HOYOS

prefect

CSABA TERNYÁK
secretaris

Gebed van de pastoor tot de allerheiligste
Maagd Maria 

O Maria, Moeder van de gekruisigde en ver-
rezen Jezus Christus, Moeder van de Kerk,
het priesterlijk volk (1Pe 2,9), Moeder van
de priesters, dienaren van uw Zoon: neemt
het nederig offer van mijzelf aan, opdat ik
in mijn pastorale zending de oneindige
barmhartigheid kan verkondigen van de
eeuwige Hogepriester: o ‘Moeder van barm-
hartigheid’.
Gij hebt met uw Zoon gedeeld zijn

“priesterlijke gehoorzaamheid” (Heb 10,5-7;
Lc 1,38), en hebt voor Hem een lichaam
bereid (Heb 10,7) in de zalving van de heili-
ge Geest, leid mijn priesterleven binnen in

het onuitsprekelijk mysterie van uw godde-
lijk moederschap, o ‘heilige Moeder van
God’.
Geef mij kracht in de donkere uren van

het leven, beur mij op in de zwaarte van
mijn ambt, mij toevertrouwd door uw Jezus,
opdat ik het in gemeenschap met U kan ver-
vullen met trouw en liefde, o Moeder van de
eeuwige Priester, “Koningin van de aposte-
len, hulp van de priesters”.145

Gij die in stilte Jezus hebt begeleid in
zijn zending van de verkondiging van het
evangelie van vrede aan de armen, maak
mij trouw aan de kudde, mij door de Goede
Herder toevertrouwd. Maak dat ik haar
altijd kan leiden met gevoelens van geduld,
tederheid, vasthoudendheid en liefde, met
een voorliefde voor de zieken, de kleinen, de
armen, de zondaars, o ‘Moeder, Helpster van
het christenvolk’.
Ik wijd en vertrouw mij aan U toe, o

Maria, die bij het kruis van uw Zoon deelge-
noot gemaakt zijt aan zijn verlossingswerk,
“onverbrekelijk verbonden met het heils-
werk”.146 Maak dat ik bij het uitoefenen van
mijn dienstwerk steeds meer kan voelen “de
heerlijke en diepe dimensie van uw moeder-
lijke nabijheid”147 op ieder ogenblik van
mijn leven, in gebed en in handelen, in
vreugde en verdriet, bij inspanning en rust,
o ‘Moeder van vertrouwen’.
Vergun het mij, o Moeder, dat ik bij de

viering van de eucharistie, middelpunt en
bron van het priesterlijk ambt, mijn de Heer
nabij zijn kan beleven in uw moederlijk
nabij zijn, daar, “wanneer wij de heilige mis
vieren, Gij naast ons staat” en ons binnen-
leidt in het verlossend offer van uw godde-
lijke Zoon,148 o “Moeder van de genaden die
voortvloeien voor de Kerk en alle gelovigen
uit dit offer”,149 o ‘Moeder van de Heiland’.
O Maria, ik wil mijn persoon, mijn wil

tot heiliging plaatsen onder uw moederlijke
bescherming en inspiratie, opdat Gij mij
leidt naar dat ‘gelijkvormig worden aan
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Christus, Hoofd en Herder’ dat het ambt van
pastoor vraagt. Maak dat ik mij ervan
bewust word dat ‘Gij altijd naast iedere
priester staat’, in zijn zending als dienaar
van de enige middelaar Jezus Christus: o
“Moeder van de priesters”, “Helpster en
Middelares”150 van alle genaden.

Amen

Oefening van Liefde van de heilige Johannes
Maria Vianney, pastoor van Ars

Ik bemin U, o mijn God. Mijn enige wens is
U te beminnen tot mijn laatste ademtocht.
Ik bemin U, o oneindig beminnelijke God,
en ik sterf liever in liefde voor U dan ook
maar één ogenblik te leven zonder U. Ik
bemin U, o mijn God en verlang slechts

daarom naar de hemel te gaan om de vreug-
de te hebben U volmaakt te beminnen.
Ik bemin U, o mijn God en mijn enige

vrees is naar de hel te gaan, aangezien men
daar nooit de zoete troost zal hebben die
voorkomt uit de liefde voor U.
O mijn God als mijn tong niet meer in

staat zal zijn voortdurend te zeggen dat ik U
bemin dan wil ik dat tenminste mijn hart
het herhaalt aan U, zo dikwijls als ik adem.
Ach! Schenk mij de genade te lijden ter-

wijl ik U bemin, U te beminnen terwijl ik
lijd, en dat op de dag dat ik sterf ik U zal
beminnen en zal weten dat ik U bemin.
Ik smeek U, hoe dichter ik mijn einde

nader, steeds meer dat U mijn liefde voor U
wilt doen toenemen en vervolmaken.

Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers
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