
Vragen van de jongerensynode 2018 
 

Materiaal: 

 Leeg A4 papier 

 Pennen 

 Kleurpotloden 

Timing 

60’ 

Inleiding: jongerensynode 

Elke 2 à 3 jaar roept de paus alle bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te 

deken over belangrijke thema’s uit het leven van de Kerk en van de wereld. Zo’n bijeenkomst 

noemt met een bisschoppensynode. Hoe zo’n bisschoppensynode net in z’n werk gaat 

bekijken we aan de hand van een filmpje op YouTube (lokaal enkel te tonen wanneer 

mogelijk). 

https://www.youtube.com/watch?v=BtDAc1k1itY. 

Voor oktober 2018 heeft paus Franciscus als thema voor de synode gekozen: de jongeren, het 

geloof en het onderscheiden van de eigen roeping. De jongeren liggen paus Franciscus nauw 

aan het hart. De paus beseft dan ook dat de Kerk meer naar jongeren toe moet trekken. Hij 

wil nadenken over een andere manier van Kerk zijn die jongeren meer aanspreekt. 

Om de synode van 2018 voor te bereiden wil paus Franciscus de bisschoppen van de hele 

wereld raadplegen en advies vragen. De Belgische bisschoppen richten zich op hun beurt met 

vragen tot jongeren, zowel tot gelovige als zoekende jongeren. De bisschoppen willen peilen 

naar mooie en sterke ervaringen van jongeren. De vragen peilen naar gebeurtenissen die ons 

tekenen, die een keerpunt kunnen zijn in ons leven, ervaringen van geluk, maar ook van pijn 

en lijden. Kortom, ideale vragen om een luisterronde met jongeren op te baseren. De 

antwoorden op de vragen voor de jongerensynode moeten voor 10 oktober ingestuurd 

worden, waarna er een synthese van gemaakt wordt, die vervolgens naar Rome verstuurd zal 

worden. Vanzelfsprekend is deze deadline niet meer haalbaar, maar we zijn van de mening 

dat dit ook niet nodig is. De vragen blijven een ideale aanzet voor een luisterronde en 

bovendien zal de ‘jongerensynode’ pas in oktober 2018 plaats vinden. Deze vragen zijn niet 

enkel en alleen toegankelijk voor jongeren, maar ook voor volwassenen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtDAc1k1itY


Deel 1: keuzes maken 

We moeten continu keuzes maken in ons leven. Iedereen heeft wel al eens mee gemaakt dat 

hij/zij bijvoorbeeld moet leren of werken, maar toch kiest voor de ontspanning. Bij sommige 

keuzes voel je het geweten knagen. Bij andere keuzes twijfel je sterk of je wel de juiste keuze 

gemaakt hebt. Soms ben je bang voor reacties van anderen op jouw gemaakte keuze. 

Je geeft de deelnemers een blad met de volgende vragen op. De deelnemers krijgen tijd om 

persoonlijk na te denken over de vragen. Wanneer de vragen voorbereid zijn, kunnen de 

mensen die dit willen hun antwoord delen. 

 Wat is de laatste keuze die je gemaakt hebt? 

 Wat is de laatste keuze die je gemaakt hebt waarbij je hebt getwijfeld of dit al dan niet 

een goede keuze was? 

 Wie of wat helpt jou bij het maken van keuzes? 

 Heb je al eens gedacht dat je een foute keuze had gemaakt? Hoe ben je hier mee 

omgegaan? 

 Voel je dat je soms balanceert tussen kiezen voor goed en slecht? 

Deel 2: het geloof! 

Op de één of andere manier zijn we allemaal bezig met ons geloof. Sommigen gaan naar de 

mis in de parochie, nemen een rol op binnen het parochieteam, sommigen zijn aangesloten 

bij een plussersgroep. Maar daarnaast komt iedereen in contact met geloof in de 

godsdienstles en bezinningen op school.  

Probeer eens uit te drukken 

Wat             gelooft 

Waarin  

Waaruit                                                       jij                                                                     

Waarom  

Hoe           niet gelooft 

Onderstaande vragen kunnen jou hierbij helpen 

 Wie heeft jou verteld over het geloof? Ouders? Grootouders? Vrienden? 

Godsdienstleerkrachten? 

 Welk beeld heb jij van de Kerk? 

 Waar kom je in aanraking met de Kerk? (begeleider moet rekening houden met de 

verschillende kerkbeelden die hierin mee kunnen spelen). 

 Wat doet de Kerk volgens jou goed? Wat kan ze nog beter doen? Wat zijn haar 

aandachtspunten? 

 Kijk eens terug naar jouw levensverhaal. Waar zijn daarin de momenten, personen, 

gebeurtenissen geweest die jou als (on)gelovige hebben gestimuleerd of hebben 

wakker geroepen of net hebben afgeremd? 



De deelnemers kunnen gedachten noteren of ook effectief een geloofsweg tekenen, zoals 

het in jou opkomt. Nadien kan dit in groep besproken en/of gedeeld worden. 

Deel 3: tips (optioneel) 

Met een laatste vraag willen we peilen naar de groeimogelijkheden van de Kerk en hoe ze 

jongeren beter kan aanspreken: 

 Hoe kan de Kerk jou nog beter aanspreken? 

Deel 4: wat nemen we mee? 

 Schrijf in één zin op wat jou geraakt heeft? 

 Nadien legt de groep alle gedachten samen. In drie zinnen noteert de groep wat ze 

meenemen van deze luisterronde. Deze impressie wordt doorgestuurd naar 

luisterronde@bisdomhasselt.be  
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