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Ik heb het afgelopen jaar gebruik gemaakt van digitale 
hulpmiddelen in mijn geloofsleven.

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
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1. Welkom in de digitale wereld!

2. Wat betekent dat nu voor catechese en liturgie?

3. In de praktijk
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Internet  geloof?

Internet en digitale logica

• (V)luchtigheid

• Kort, flitsend, verandering, visueel,…

Geloof

• Blijvende en zelfs groeiende vraag naar 
zingeving

• Christendom en nieuwe media?
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De eigen dynamiek van het internet

 Horizontale communicatiestructuur

 De surfer is de baas: preekstoelmodel  vraaggestuurd

 Catechismusmodel  één vraag – één antwoord

 Van woord naar beeld (visual story telling)

Creativiteit, diversiteit en geld



De eigen dynamiek van het internet

“Als de digitale wereld een nieuwe werkelijkheid is, 
komt Christus daar ook aanwezig”.

(Michael-Dominique Magielse o.p.)



2. Wat betekent 
dat nu voor 
catechese en 
liturgie?

• Online catechese

• Liturgie
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Online catechese?

 Zenden en ontvangen: interactie?

 Afstanden overbruggen: in je eigen huis

 Scherm als barrière (non-verbale communicatie)

 Zichtbaar worden



2. Wat betekent 
dat nu voor 
catechese en 
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• Online catechese

• Liturgie



Van welk online aanbod heb je de afgelopen tijd gebruik 
gemaakt? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Liturgie

 Explosie aan online aanbod

 Enkele vragen

 Kan je wel spreken van echte eucharistie 
vieren als iedereen achter zijn computer zit?

 Hoe zit dat met deelname en participatie?

 Hoe kan je kerkgemeenschap zijn online?



Liturgie

 Zintuiglijkheid verdwijnt niet, maar 
wordt anders: ogen, oren en handen 
gebruiken. Digitaal is reëel.



Liturgie

 Zintuiglijkheid

 Gemeenschap en actieve participatie

 Aandacht 

Multitasking



Liturgie

 Zintuiglijkheid

 Gemeenschap en actieve participatie

 Echte liturgie?

Online en offline lopen in elkaar over: 
nieuwe werkelijkheid

 Aanvulling



Liturgie

 Zintuiglijkheid

 Gemeenschap en actieve participatie

 Echte liturgie?

Ontmoeting door bemiddeling

 Geestelijke communie

 Eucharistische aanbidding

 Christus ontmoeten in elkaar



Liturgie

 Zintuiglijkheid

 Gemeenschap en actieve participatie

 Echte liturgie?

Ontmoeting door bemiddeling

Woord

Mt 18,20

 Getijdengebed



Liturgie

 Zintuiglijkheid

 Gemeenschap en actieve participatie

 Echte liturgie?

Ontmoeting door bemiddeling

Woord

 Huiskerk



3. In de praktijk

• ‘Pastoraal digitaal

• Bijbel App voor kinderen

• Herdertjestocht

• Met Jezus op weg naar Pasen

• Welkom in mijn huis!

• Zondagslezingen voor 
vormelingen

• Onze Vader

• Blind date met het evangelie

• Bijbelse podcast voor de 40-
dagentijd

• Bijbel en internet

• Kerknetacademie

• …



Pastoraal Digitaal

www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal

http://www.bisdomhasselt.be/pastoraaldigitaal


Bijbel App voor kinderen



Herdertjestocht www.bisdomhasselt.be/herdertjestocht  

http://www.bisdomhasselt.be/herdertjestocht
http://www.bisdomhasselt.be/herdertjestocht
http://www.bisdomhasselt.be/herdertjestocht
http://www.bisdomhasselt.be/herdertjestocht


Met Jezus op weg naar Pasen
Een handvol delen www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/met-jezus-op-weg-naar-pasen-een-handvol-delen
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/met-jezus-op-weg-naar-pasen-een-handvol-delen
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https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/met-jezus-op-weg-naar-pasen-een-handvol-delen


Welkom in mijn huis www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/welkom-mijn-huis-tochtkaart-voor-eerste-communie
https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel/welkom-mijn-huis-tochtkaart-voor-eerste-communie


Zondagslezingen voor vormelingen
www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese

https://drive.google.com/drive/folders/1TRCacxaVUhrbPvTUSXNER6DVxfQtOb-w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TRCacxaVUhrbPvTUSXNER6DVxfQtOb-w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TRCacxaVUhrbPvTUSXNER6DVxfQtOb-w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TRCacxaVUhrbPvTUSXNER6DVxfQtOb-w?usp=sharing


Onze Vader www.bisdomhasselt.be/parochiecatechese

https://forms.gle/CHAFoDJXSYcedJD98
https://forms.gle/CHAFoDJXSYcedJD98
https://forms.gle/CHAFoDJXSYcedJD98
https://forms.gle/CHAFoDJXSYcedJD98
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Blind date met het evangelie

 Elke vastenzondag heeft een medewerker van ons bisdom een 
‘blind date’ met het evangelie.

Wat maakt de lezing van de tekst in hem of haar los? 
Wat is zijn of haar eerste, spontane reactie?

www.bisdomhasselt.be



Bijbelse podcast voor 
de 40-dagentijd

 Verstillen bij een Bijbelse passage (Mc 14,32-42 en Mc 15,33-39)

 Stap 1: Gods Woord beluisteren

 Stap 2: 'God binnen schreeuwen in je leven' - een podcast van deken Jaak
Janssen

 Stap 3: Bewust tijd nemen met en voor God

 Stap 4: Uitwisselen met elkaar

www.ccv.be/hasselt

http://www.ccv.be/hasselt


Bijbel en internet

www.bijbelcitaat.be

 biddenonderweg.org: dagelijkse bijbelpodcasts en thematische 
bijbelse podcastretraites

 ignatiaansbidden.org: bijbelse digitale advents- en 40-
dagenretraite

 verderkijken.org: 500 profane filmpjes als opstapje (visual story 
telling)

http://www.bijbelcitaat.be/
http://www.biddenonderweg.org/
http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.verderkijken.org/


Kerknetacademie

 Naar het hart van je leven met 6 spirituele meesters

 Leer bidden met de Bijbel

 Leer bidden zoals… 

 Kennismaken met de Bijbel

 Minicursus katholieke liturgie

 Luistervaardigheden

 …

https://www.kerknet.be/organisatie/kerknet-academie
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