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Begin met 
het gebed 
“Wij staan 
voor U, 
heilige Geest

Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben we om ons te geleiden,

maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen,

en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwak en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch par@jdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere @jd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.



Korte uitleg gespreksmethode

Stap 1: in kleine groepjes verhalen delen rond de vraag: “Welke ervaring heb ik met gelovig samen 
op weg gaan?” Denk terug aan een gebeurtenis of moment en vertel erover.

Stap 2: Na het vertellen volgen twee vragen: “Nu je zelf naar je eigen verhaal luistert, wat heeft het 
verhaal je dan zelf te vertellen? En wat hoop je dat wij, als luisteraars, uit je verhaal zullen halen?”

Stap 3: Verzamel in je groepje wat grote lijnen: “Waarin vinden jullie elkaar, waar is consensus over? 
Wat zegt de H. Geest je over kerkzijn vandaag en in de toekomst?” Schrijf dit in twee of drie zinnen 
op. Mail dat vóór 20 maart 2022 naar synode@katholiekamersfoort.nl.



Uitgewerkt 
volgens de 
richtlijnen 
van het 
bisdom 

• Gesprek in kleine groepjes met als onderwerp Vieren, Missie van de Kerk 
of Dialoog met de samenleving.

• Startvraag: Hoe vindt het samen op weg gaan plaats in jouw kerk?

• Waar denk je met vreugde aan terug en waarom? Welke moeilijkheden of 
obstakels waren er?

• Wat maakte deze ervaring jou duidelijk over het onderwerp? Welke 
inzichten levert het op?

• Uitgaande van deze ervaring: wat betekent dat voor jouw beeld van de 
Kerk van de toekomst. Waar droom je van, waar hoop je op?

• Uitwisselen: Wat vraagt de Geest van ons? Vooruitzichten op verandering?

Lukt het om dit samen te vatten in één alinea voor de hele groep? Waar nemen 
we consensus waar? 

Schrijf dit in twee of drie zinnen op. Mail dat vóór 20 maart 2022 naar 
synode@katholiekamersfoort.nl.


