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Synode thema’s 
PD 26, PD 30 
 
26. De fundamentele vraag die deze raadpleging van het Volk van God leidt, is, 
zoals reeds aan het begin is vermeld, de volgende: Een synodale Kerk “is” bij de verkondiging van 
het evangelie “samen de weg gaan: hoe wordt dit “samen de weg gaan” vandaag in uw 
particuliere Kerk verwezenlijkt? Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien 
in ons “samen de weg gaan”? 
 
30. Om te helpen de ervaringen naar voren te doen komen en op een rijkere wijze bij te dragen aan 
de raadpleging wijzen wij hierna ook op tien thematische kernpunten die verschillende facetten van 
een “beleefde synodaliteit” tot uitdrukking brengen. Zij zullen aan de verschillende lokale 
contexten aangepast dienen te worden en telkens daarin geïntegreerd, geëxpliciteerd, 
vereenvoudigd, uitgediept moeten worden door in het bijzonder aandacht te besteden aan wie het 
moeilijker is deel te nemen en een antwoord te geven: het Vademecum waarmee dit Document ter 
voorbereiding gepaard gaat, biedt desbetreffend instrumenten, trajecten en suggesties, opdat de 
verschillende kernvragen concreet tot ogenblikken van gebed, vorming, reflectie en uitwisseling 
inspireren.  
 

I. DE REISGENOTEN  
In de Kerk en in de maatschappij bevinden wij ons zij aan zij op dezelfde weg. Wie zijn in uw lokale 
Kerk degenen die “samen de weg gaan”? Wanneer zeggen wij “onze Kerk”, wie maakt er deel van 
uit? Wie vraagt ons samen de weg te gaan? Wie zijn de reisgenoten, ook buiten de kerkelijke 
omgeving? Welke personen en groepen laat men uitdrukkelijk of feitelijk aan de kant staan?  
 

II. LUISTEREN  
Luisteren is de eerste stap, maar vereist dat men een open geest en hart zonder vooroordelen 
heeft. Naar wie is onze particuliere Kerk “verschuldigd te luisteren”? Hoe wordt ernaar leken 
geluisterd, in het bijzonder naar jongeren en vrouwen? Hoe integreren wij de bijdrage van de 
vrouwelijke en mannelijke godgewijde personen? Welke ruimte heeft de stem van de minderheden, 
van de gemarginaliseerden en degenen die uitgesloten zijn? Slagen wij erin vooroordelen en 
stereotypen te identificeren die ons luisteren hinderen? Hoe luisteren wij naar de maatschappelijke 
en culturele context waarin wij leven?  
 

III. HET WOORD NEMEN  
Allen zijn uitgenodigd te spreken met moed en vrijmoedigheid, dat wil zeggen door vrijheid, 
waarheid en naastenliefde te integreren. Hoe bevorderen wij binnen de gemeenschap en haar 
organen een vrije en authentieke communicatieve stijl zonder dubbelzinnigheden en opportunisme? 
En ten opzichte van de maatschappij waarvan wij deel uitmaken? Wanneer en hoe slagen wij erin te 
zeggen wat ons ter harte gaat? Hoe functioneert de relatie met het systeem van de (niet alleen 
katholieke) media? Wie spreekt er namens de christelijke gemeenschap en hoe wordt hij gekozen?  
 

IV. VIEREN  
“Samen de weg gaan” is alleen mogelijk, als dit gebaseerd is op het gemeenschappelijk luisteren 
naar het Woord en de viering van de eucharistie. Hoe bezielen het gebed en de liturgische viering 
effectief ons “samen de weg gaan” en hoe geven zij daaraan daadwerkelijk richting? Hoe bezielen 
zij de belangrijkste beslissingen? Hoe bevorderen wij de actieve participatie van alle gelovigen aan 
de liturgie en de uitoefening van de functie van heiligen? Welke ruimte wordt er gegeven aan de 
uitoefening van de ambten van het lectoraat en het acolitaat?  
 

V. MEDEVERANTWOORDELIJK IN DE ZENDING  
De synodaliteit staat ten dienste van de zending van de Kerk, waaraan al haar leden geroepen zijn 
te participeren. Hoe wordt iedere gedoopte bijeengeroepen om hoofdrolspeler in de zending te 
zijn, daar wij allen missionaire leerlingen zijn? Hoe ondersteunt de gemeenschap de eigen leden die 
zich inzetten voor de dienstverlening in de maatschappij (maatschappelijke en politieke inzet, 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, bevordering van de maatschappelijke gerechtigheid, 
bescherming van de mensenrechten en de zorg voor het gemeenschappelijk Huis enz.)? Hoe helpt zij 
hen om deze verplichtingen in een logica van zending te beleven? Hoe komt de onderscheiding tot 
stand in de keuzes betreffende de zending, en wie participeert? Hoe zijn de verschillende tradities 
inzake de synodale stijl die het erfgoed van veel, in het bijzonder de oosterse, Kerken vormen 
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geïntegreerd en aangepast met het oog op een doeltreffend christelijk 
getuigenis? Hoe functioneert de samenwerking in de gebieden waar 
verschillende Kerken sui iuris zijn?  
 

VI. DE DIALOOG VOEREN IN KERK EN MAATSCHAPPIJ  
De dialoog is een weg van vasthoudendheid, die ook ogenblikken van zwijgen en lijden betreft, 
maar in staat is de ervaring van mensen en volken op te nemen. Wat zijn de plaatsen en de wijzen 
van dialoog binnen onze particuliere Kerk? Hoe worden de verschillen in visie, de conflicten, en 
problemen onder ogen gezien? Hoe bevorderen wij de samenwerking met de naburige bisdommen, 
met en onder de verenigingen en bewegingen van leken enz.? Welke ervaringen van een dialoog en 
een gedeelde inzet realiseren wij met gelovigen van andere godsdiensten en met wie niet gelooft? 
Hoe voert de Kerk een dialoog en leert zij van andere instellingen van de maatschappij: de wereld 
van der politiek, economie, cultuur, de burgermaatschappij, de armen...?  
 

VII. MET DE ANDERE CHRISTELIJKE GEZINDTEN  
De dialoog tussen christenen van een andere gezindte, verenigd door één doopsel, heeft een 
bijzondere plaats in de synodale weg. Welke relaties onderhouden wij met de broeders en zusters 
van andere christelijke gezindten? Welke terreinen betreffen ze? Welke vruchten hebben wij uit dit 
“samen de weg gaan” gehaald? Wat waren de problemen?  
 

VIII. GEZAG EN PARTICIPATIE  
Een synodale Kerk is een participatieve en medeverantwoordelijke Kerk. Hoe worden de na te 
streven doeleinden, de weg om ze te bereiken en de te zetten stappen geïdentificeerd? Hoe wordt 
het gezag binnen onze particuliere Kerk uitgeoefend? Wat zijn de praktijken van het werk in 
teamverband en van de medeverantwoordelijkheid? Hoe worden de lekenambten en het op zich 
nemen van verantwoordelijkheid door de gelovigen bevorderd? Hoe functioneren de organen van 
synodaliteit op het niveau van de particuliere Kerk? Zijn zij een vruchtbare ervaring?  
 

IX. ONDERSCHEIDEN EN BESLISSEN  
Bij een synodale stijl besluit men door onderscheiding op basis van een eenstemmigheid die 
voortkomt uit een gemeenschappelijke gehoorzaamheid aan de Geest. Met welke procedures en met 
welke methoden onderscheiden wij en nemen wij samen beslissingen? Hoe kunnen deze verbeterd 
worden? Hoe bevorderen wij de participatie aan de beslissingen binnen hiërarchisch gestructureerde 
gemeenschappen? Hoe verbinden wij de fase van de raadpleging met die van het overleg in, het 
proces van besluitvorming met het ogenblik van besluitneming? Hoe en met welke instrumenten 
bevorderen wij transparantie en accountability?  
 

X. DE VORMING TOT SYNODALITEIT  
De spiritualiteit van het samen de weg gaan is geroepen een opvoedkundig principe te worden voor 
de vorming van de menselijke persoon en de christen, de families en de gemeenschappen. Hoe 
vormen wij de personen, in het bijzonder die welke een rol van verantwoordelijk hebben binnen de 
christelijke gemeenschap om hen meer in staat te stellen “samen de weg te gaan”, naar elkaar te 
luisteren en een dialoog te voeren? Welke vorming bieden wij aan voor de onderscheiding en het 
uitoefenen van gezag? Welke instrumenten helpen ons de dynamiek van de cultuur waarvan wij deel 
uitmaken, en hun invloed op onze stijl van Kerk zijn, te interpreteren? 


