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‘Als God renoveert’ 

- Een  kritische reflectie -
door Marc Steen  
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• Engelstalige versie uitgegeven in 2014
• 286 bladzijden
• Verschenen in meer dan 10 talen



• Van een boek naar een beweging
Mallons boek kreeg enorme  internationale weerklank…

• Evangelicaal katholiek
+ ‘Evangelicaal katholiek’ (vgl. John Allen)
+ Oecumenische inspiratie bij Mallon, vooral ook de evangelicale 

Zijn project steunt op ALPHA
Evangelicale invloeden 
persoonlijke band met J.C. op basis van kerygma; gemeenschapservaring; groeien in 
geestelijk leven; zelf getuige worden… 
nadruk op discipelschap en leiderschap
vrij origineel: integratie van evangelicale, charismatische elementen in parochievernieuwing!
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1. J. MALLON: een charismatische auteur/bezieler, een    
‘evangelicaal katholiek’



• Herkenbaar

• Inspirerend en uitdagend

+ Pik uit, maar verlies vooral ook niet jullie basisvisie uit het oog 
+ Een belangrijk inzicht bv.: durf te vragen!  Angst voor het v-woord’ (175)  

nochtans kunnen heldere verwachtingen stellen én gastvrijheid 
samengaan bv. in sacramentenpastoraal (hfst.6)
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2. Herkenbaar, inspirerend en uitdagend….
maar ook toepasbaar?



• Toepasbaar?  
+ Geen ‘copy paste’, maar  aanpassen aan je situatie; 

Vlaanderen is Halifax niet…

+ Te hoog gegrepen? 

Niet veralgemeenbaar, maar allicht als experiment, 
mits bepaalde condities

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen5

2. Herkenbaar, inspirerend en uitdagend….
maar ook toepasbaar?



• In de lijn van E.G. en ook verwant met Sake Stoppels
Vgl. SAKE STOPPELS, Oefenruimte. Gemeente en parochie als 
gemeenschap van leerlingen, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2013 

• Discipelschap
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3. Parochie als gemeenschap van missionaire 
Jezusleerlingen



• Eerste verkondiging en volwassen worden in geloof
Zie hfst 4

+ tegenover (neo)-pelagianisme: eerste verkondiging, kerygma van Gods 
genade in Christus
(ook in E.G. en ‘Christus Vivit’ van paus Franciscus)

+ tegenover klerikalisme (onvolwassen en passief houden van 
lekengelovigen op geestelijk  gebied): volwassen worden in geloof
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3. Parochie als gemeenschap van missionaire 
Jezusleerlingen



• Gemeenschap
1° Belang van kleine christelijke gemeenschappen; gemeenschap van 

gemeenschappen
+ Bij Mallon
+ Belang wereldwijd van ‘small christian communities’
parochie  als een ‘gemeenschap van gemeenschappen’ worden 
(Mallon 191;  EG 28)   
vgl.  Nl.: Slijkerman en Van Iersel (ed.), Kleine geloofsgemeenschappen. 
Wegen naar een vitale parochie, 2011; zie ook www.stucom.nl). 
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3. Parochie als gemeenschap van missionaire 
Jezusleerlingen

http://www.stucom.nl/


• 2° In het licht van postmoderniteit: inderdaad belang van ‘belonging’, 
maar is er ook ruimte voor lossere betrokkenheid en voor ‘pelgrims’?

+ “Een blik achter de motorkap van Alpha laat zien dat het geheim van het 
succes is dat het de erbij horen- geloven- gedragen- benadering omarmt. 
Het is toegesneden op de postmoderne denkwijze” (162). 

+ Hierbij 2 kritische bedenkingen:
° wat met (postmoderne) lossere of zelfs partiële vormen van 

kerkbetrokkenheid? 
° D. Hervieu-Leger: ‘le converti’, maar is er ruimte voor ‘le pèlerin’?
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3. Parochie als gemeenschap van missionaire 
Jezusleerlingen



Mallons visie is uitdagend en inspirerend, maar er zijn ook andere concepten, types en stijlen 
van evangelisatie mogelijk en aan de gang. Evangelisatie is meerstemmig.

• Naast kerygmatische weg, ook andere wegen mogelijk…

• Nadruk op ‘kom en zie’; anderen nemen sterker de ga-methode als insteek
Ga-methode: bv. ‘Fresh Expressions of church’; PKN  ‘pioniersplekken’

• Kerkgroei en cultuurtransformatie in het licht van Stefan Paas 
Vgl. Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. 
• Kritisch tegenover modellen van numerieke kerkgroei en cultuurtransformatie. “Het ene model richt 

zich op individuele bekeerlingen (kerkgroei), het andere op de bekering van de cultuur’ 
(transformatie)” (Paas, 79). 

• Hangen nog vast aan ‘christenheid’. Wat met Mallons negatieve visie op de (seculiere) wereld? 
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• 4. Evangelisatie is meerstemmig



• Nog twee kritische bedenkingen:

+ Mallon scheert visies over de evangelisatie van Vaticanum II tot paus 
Franciscus (hfst 2)  teveel  over dezelfde kam

+ Vraagtekens bij de bewering van M. dat je de centrale boodschap van Vat.  
II zou kunnen samenvatten in “de universele oproep tot heiligheid en de 
universele oproep tot missie” (34) Vat II was wel degelijk allereerst een 
concilie over de Kerk als Kerk
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4. Evangelisatie is meerstemmig



• Voorbij het klerikalisme?
+ Terecht tegen een klerikalisme dat lekengelovigen passief houdt en tegen 
een ‘klerikalisering van lekengelovigen’

+ Toch kritische vragen:
- Zou  M.  voldoende ruimte laten voor de ontwikkeling van een  volwaardig theologisch 
statuut van ‘lay ministry’,  lekengelovigen in pastorale dienst? 
- De  pastoor krijgt bij M.  wel  een héél centrale,  prominente rol; hij moet “aan het stuur 
zitten” (306). Risico  van een  soort CEO of manager? Welke invulling van spiritueel 
leiderschap van priesters, pastoors…? 
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5. Een visie voorbij klerikalisme en pelagianisme?



• Voorbij het pelagianisme? Wordt Gods genade voldoende doorgedacht 
en gevaloriseerd?

+ Op gespannen voet  met  Mallons nadruk op  prestaties,  ‘gezondheid’,  
groei, succes…
Ongezouten oordeel,  in  wit-zwart-termen  over  ‘ongezonde’, palliatieve 
parochies 

“Want als ik zwak ben, ben ik sterk. Gods genade wordt in zwakheid openbaar.”
(2 Kor 12,10)

Kan M. dit verbinden met fragiele geloofsgemeenschappen?
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5. Een visie voorbij klerikalisme en pelagianisme?



+ Twee citaten met een ander geluid:
Enzo Bianchi, Nieuwe stijlen van evangelisatie (65):

Bij evangelisatie wordt “ niet zozeer gevraagd  om de anderen te bekeren dan wel om in liefde te 
getuigen (…) Onze zending bestaat erin de gave  die wij ontvingen door te geven (…) zonder te meten 
naar de maat van het verkregen succes.”  Hij neemt afstand van “een  stijl van evangelisatie die 
beheerst wordt door de logica van (…) de efficiëntie (…)” 

Stefaan Paas, Vreemdelingen en priesters (230-231): 
“Niet zozeer de kwantitatieve groei van de kerk staat hier centraal, als wel haar veelkleurigheid. (…)   
Wanneer echter diversiteit en veelkleurigheid centraal komen te staan bij evangelisatie (…) zal haast 
vanzelf de aandacht gericht worden op mensen die ‘afwijkend’ of ‘zwak’ zijn.” 

+ Als God renoveert… 
De kerk als zeilboot
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5. Een visie voorbij klerikalisme en pelagianisme?
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