
DAG 1 SPIEGEL OP DE MAATSCHAPPIJ: 
(SUPER)DIVERSITEIT ALOM
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• Wat hebben ze te maken met de M&M’s

• Waar zijn ze genomen?

WAAROM TOON IK JULLIE DEZE 
FOTO’S?
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https://www.youtube.com/watch?v=__2rVkfvLyw
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https://www.youtube.com/watch?v=6e55uV7_k3Q
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HET HUIS VAN DE CHRISTENEN
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christenen
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God is terug en woont in 
Europa. Ruim de helft van de 
migranten in de Europese Unie 
behoort tot het christendom. 13 
miljoen van hen zijn afkomstig 
van buiten Europa (tegenover 
12 miljoen moslims). Ook onder 
de recente vluchtelingenstromen 
zijn er veel christenen. Hoe kan 
het ook anders? Twee derde van 
de 2,2 miljard christenen woont 
buiten Europa, vaak als 
minderheden in door oorlog en 
honger bedreigde gebieden. 
Toch horen we daar amper iets 
over. Vanwaar die vreemde 
blindheid voor vervolgde 
christenen? 

David Dessin
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• Is geloof ‘voltooid verleden tijd’?  → NEE, 
eerder ‘onvoltooid verleden tijd’.  Religies 
zijn meer dan ooit actueel en zullen steeds 
toekomst in zich dragen.

• Mirgaties zorgen voor verschuivingen.

• Christendom is helemaal niet uitstervend, 
integendeel (zie foto’s)

• ‘Vlaamse’ christendom wordt klein.

DIE FOTO UIT DE OUDE DOOS ….
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“In de Westerse cultuur speelt het geloof in God 
steeds minder mee.  In de enquête zegt een 
derde van de vlamingen te geloven in ‘iets’ 
overstijgends’.  20% noemt expliciet ‘God’.  Een 
groot deel van die laatste groep zijn moslims.  
Geloven in iets wat ons overstijgt en het geloof 
in God vallen niet noodzakelijk meer samen 
voor Westerlingen. Eén ding is zeker: God, of 
hij bestaat of niet, blijft een veelbesproken en 
beschreven figuur…” 

CITAAT UIT ‘GROTE LEVENSVRAGEN’ 
VAN FRIED’L LEGAGE (2018)
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MAATSCHAPPELIJKE BEGINSITUATIE

Vroeger katholieke koepel Nu diverse tafel
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• Postmoderniteit = einde van het ‘grote 
verhaal’ hét Christendom, maar ook van dé 
politiek, dé mode, dé architectuur, dé kunst, 
…

• Levensbeschouwelijke verscheidenheid: 
superdiversiteit

→heel wat kinderen niet meer ‘van thuis uit’ 
vertrouwd met (r.k.) godsdienst of 
levensbeschouwing of net héél sterk 
vertrouwd

→Verschillende minderheden naast mekaar

Het kader: de postmoderne samenleving als 
uitgangspunt
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• Gevolg: godsdienstlessen hebben een 
verschillende ‘impact’ op leerlingen. 
Verschillende ‘lagen’: 

→ kennismaking met het Christendom en 
andere Levensbeschouwingen (culturele 
interesse)

→ kinderen laten nadenken over levensvragen 
en thema’s (betekenisgeving). 

→ eigen gelovige kijk verdiepen (geloof)

GEVOLG VAN POSTMODERN KADER
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Kennismaking 
met Christendom 

en andere 
Levens-

beschouwingen

betekenisgeving

geloof
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• Enkele opvallende cijfers uit het rapport

• Meer dan 1 miljoen Belgen beschouwen zichzelf 
als praktiserend katholiek en 52,76% noemt zich 
katholiek.

• Er waren in 2016 50.867 doopsels, 41.060 vormsels met 8008 
catechisten en 7.859 kerkelijke huwelijken.

• 163 000 vrijwilligers 
• In Scherpenheuvel, Oostakker, Banneux en Beauraing 

worden 1.718.000 kaarsjes gebrand.
• In 2016 waren er 212 kandidaten voor het priesterschap.

• In België zijn 4.296 kerken (2.550 in Wallonië, 1.746 in 
Vlaanderen). Tussen 2012 en 2016 werden 75 kerkgebouwen 
onttrokken aan de eredienst.

JAARRAPPORT KERK BELGIE 2016 
(2018)
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Pieter Embrechts in Borgerhout
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https://www.youtube.com/watch?v=NvxME7pd-6o

