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In het artikel op pagina 18 kunt u lezen hoe het synodale proces bij de KNR vorm 
krijgt en wat er besproken is rond enkele thema’s uit dit proces.
Voorafgaand aan de start van het proces in oktober 2021 is er een voorberei-
dend document door het Secretariaat van de Synode verstuurd. Het is de moeite 
waard om in zijn geheel te lezen. Hieronder alvast enkele citaten die aanzetten tot 
nadenken.

Teksten om over na te denken
Teksten uit het document ter voorbereiding 
van de bisschoppensynode 2021-2023

Het traject van synodaliteit, dat in het voet-
spoor treedt van de ‘aggiornamento’ van de Kerk zoals 
voorgesteld door het Tweede Vaticaans Concilie, is 
een geschenk en een opgave: door samen de weg te 
gaan en samen te reflecteren over de afgelegde route, 
zal de Kerk kunnen leren van wat zij ervaart, welke 
processen haar kunnen helpen de gemeenschap te be-
leven, de participatie te verwezenlijken en zich open 
te stellen voor de zending.
paragraaf 1

Een Kerk die in staat is tot gemeenschap en 
broederschap, participatie en subsidiariteit, zal in 
trouw aan hetgeen zij verkondigt naast de armen en 
de laatsten kunnen gaan staan en hun een eigen stem 
verlenen.
paragraaf 9

Een synodale Kerk is een Kerk 
die erop uitgaat, een missionaire 
Kerk ‘met open deuren’.
paragraaf 15

Alle gedoopten die deelhebben aan het 
priesterlijk, profetisch en koninklijk ambt 
van Christus, zijn in het uitoefenen van de 
veelvormige en geordende rijkdom van hun 
charisma, hun roeping , hun ambt actieve 
subjecten van de evangelisatie, hetzij afzon-
derlijk, hetzij als totaliteit van het Volk van 
God.
paragraaf 12

De verkondiging van het 
evangelie is niet alleen gericht 
op de weinigen die verlicht of 
uitverkoren zijn. De gespreks-
partner van Jezus is ‘het volk’ 
van het gemeenschappelijke le-
ven, de ‘wie dan ook’ van de men-
selijke omstandigheden.
paragraaf 18

De valstrik die verdeelt ... manifesteert zich zonder onder-
scheid in de vormen van religieuze strengheid, van het morele ge-
bod dat zich presenteert als veeleisender dan dat van Jezus, en van 
de verleiding van een wereldse politieke wijsheid die men als doel-
treffender beschouwd dan een onderscheiding van de geesten.
paragraaf 20

De uitverkiezing van de 
apostelen is niet het voorrecht 
van een exclusieve positie van 
macht en scheiding, maar de ge-
nade van een inclusief ambt van 
zegening en gemeenschap.
paragraaf 19

Geen enkel menselijk wezen is in de ogen van God 
onwaardig en het door de uitverkiezing ingestelde 
verschil is geen exclusieve voorkeur, maar dienst en 
getuigenis van een universele reikwijdte.
paragraaf 23

De complete tekst is in het Nederlands te lezen op de website van de kerkprovincie: www.rkkkerk.nl 
Meer over de synode en het proces bij de KNR: www.knr.nl/synodewww.knr.nl/synode
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