academische vorming werkt het
Ariënsinstituut samen met de Tilburg
School of Catholic Theology (TST)
van de Universiteit van Tilburg. Zij
die daarvoor in aanmerking komen,
volgen een academische opleiding;
voor anderen is er op Hbo-niveau
een eigen opleiding ontwikkeld in
opdracht van het Aartsbisdom Utrecht,
het Bisdom Breda en het Bisdom
Rotterdam: het Theologicum Johannes
Paulus II. In overleg met de rector van
de priesteropleiding kan op basis van
jouw vooropleiding worden bepaald
welke opleidingsroute voor jou de beste
is. De lesplaatsen zijn in de Utrechtse
binnenstad. Alle priesterstudenten
volgen naast het programma van de
TST of het Theologicum Johannes
Paulus II een aanvullend studieen vormingsprogramma op het
Ariënsinstituut.
Voor meer informatie:
www.ariensinstituut.nl
Bovendonk
Kandidaten vanaf ca. 28 jaar, die vanuit
hun beroep priester willen worden,
kunnen studeren aan de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk van het
Bisdom Breda. Bovendonk biedt een
zesjarige opleiding in deeltijd. In de
eerste vier jaar van je theologiestudie
behoud je je werkkring en meestal ook
je woonplaats. In de laatste twee jaar
combineer je studie met een pastorale
stage in een parochie.
Voor meer informatie:
www.bovendonk-opleidingen.nl

Priester voor het Aartsbisdom
Utrecht
Voor welke opleidingsvorm je ook kiest
en welke weg je ook zult gaan naar het
priesterschap, uiteindelijk zul je priester
worden gewijd voor het Aartsbisdom
Utrecht. Daarom wordt er tijdens de
jaren van studie en vorming ook een
programma aangeboden om nader
kennis te maken met het aartsbisdom
en zullen pastorale stages ook in het
aartsbisdom plaatsvinden.
Contact en informatie
Wil je een gesprek of meer informatie?
Neem dan contact op met de rector van
het Ariënsinstituut:
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
tel.: 030 2310490
e-mail: rector@ariensinstituut.nl
of kijk op:
www.ariensinstituut.nl

PRIESTER
WORDEN
IN HET
AARTSBISDOM UTRECHT
Het Ariënsinstituut biedt ook opleidingen om
permanent diaken, catecheet of diaconaal
assistent te worden. Zie: www.ariensinstituut.nl

Ik noem u geen dienaars meer,
maar Ik noem u vrienden
(vgl. Joh. 15,15)

priester wil leven in verbondenheid met
God en de mensen. Door wijding raakt
hij intens met Jezus verbonden en mag
hij Hem in persoon vertegenwoordigen,
in het bijzonder als hij de celebrant is
in de Eucharistie. De priester is een
man van de Kerk. Hij is met de andere
priesters van zijn bisdom deel van het
priestercollege (presbyterium) rond de
bisschop. Dat alles is heel belangrijk:
hij leeft in hechte verbondenheid met
God, met heel de Kerk, in het bijzonder
ook met zijn medepriesters. De priester
leeft celibatair, in verbondenheid met de
Heer en medemensen.

De priester verkondigt in de Kerk Gods
Woord en bedient de sacramenten, in
het bijzonder de Eucharistie. Hij bezoekt
mensen en deelt met hen lief en leed.
Hij wil er zijn voor jong en oud en is
beschikbaar voor mensen in nood. Dat
is wat je van hem ziet.
Priester zijn heeft niet alleen te maken
met wat de priester doet, maar
allereerst en vooral met wat hij is. Hij
heeft een bijzondere band met onze
Heer Jezus Christus, die zijn vrienden
riep en roept om Hem te vergezellen. De

Priester worden
De keuze voor het priesterschap begint
niet bij jezelf, maar bij de Heer. Hij is het
die roept. Hij legt een verlangen in je
hart dat in je gaat leven en dat langzaam
tot ontwikkeling komt. Een roeping is
iets dat je krijgt, soms zelfs tegen wil
en dank. Maar de roeping zal intenser
worden als je die ook zelf als een
uitverkiezing kunt beleven. Wanneer de
roeping groeit, wordt Christus meer en
meer je diepste vrede en vreugde.
Studie en vorming
Ontdekken of God je roept tot het
priesterschap mag tijd kosten. Ook in
de jaren van de priesteropleiding is er
voldoende gelegenheid om dit duidelijk
te laten worden en jezelf te (laten)
vormen om te groeien in je geloof en
een persoonlijke relatie met Christus
op te bouwen. Het is geen vrijblijvend
aanbod, maar een uitdaging om zo
onder leiding van de Heilige Geest aan

jezelf te werken dat je meer vruchten
kunt voortbrengen in de wijngaard van
de Heer.
De vorming tot priester bevat
verschillende facetten die van groot
belang zijn en elkaar aanvullen.
Natuurlijk is de studie belangrijk,
maar ook de menselijke, pastorale en
geestelijke vorming horen daarbij.
Van de kandidaat wordt verwacht dat
hij praktiserend rooms-katholiek is,
de leer van de Kerk onderschrijft en
een levensstaat voert die daarmee
overeenstemt.
Het Ariënsinstituut
De meeste priesterstudenten van
het Aartsbisdom Utrecht wonen op
het Ariënsinstituut, in de binnenstad
van Utrecht, en ontvangen daar
hun priesterlijke vorming. Voor de

