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Corine van der Loos
Vanmiddag vieren we dat we als Bisdom ons hebben ingevoegd in de Synode voor een synodale Kerk, een
kerk waarin mensen samen onderweg zijn.
Synode, synodale Kerk, samen op weg, de woorden geven al aan dat het hier gaat om een proces, om een
manier van zijn, en niet om een project met meetbare en haalbare doelen en een duidelijke einddatum.
Om dat proces op gang te brengen, om samen gerichte stappen te zetten op weg naar een synodale Kerk, is
er vanuit Rome een concreet proces gestart van twee jaar. En de eerste fase daarvan maakte direct
duidelijk waar het om gaat:
Een synodale kerk wil luisteren naar iedereen en daarom worden alle gedoopten uitgenodigd om mee te
spreken over hun ervaringen: of zij zich opgenomen voelen in de gemeenschap, hoe ze kunnen participeren
en een rol hebben in de zending van de Kerk.
Het was iets heel nieuws en we zijn ermee aan de slag gegaan, samen met velen: in de parochies en
migrantengemeenschappen, in de officiële gremia en overlegorganen in het bisdom, de religieuzen,
Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen, en er waren ook vele eigen initiatieven van allerlei
groepen die zich op bepaalde thema’s richten.
Meer dan duizend mensen hebben in ons bisdom actief deelgenomen aan een synodebijeenkomst.
De verschillen die er zijn in de geloofsbeleving van mensen en in hun relatie tot de Kerk, ook als instituut,
zijn soms groot. Dat geeft soms spanning in en tussen gelovigen en geloofsgemeenschappen. De verslagen
van de synodebijeenkomsten laten zien dat het eigenlijk overal gelukt is om een sfeer te creëren waarin de
deelnemers zeer oprecht geweest zijn en er echt naar elkaar is geluisterd. Deelnemers vonden dit weldadig
en inspirerend. Daar waar mensen gehoord werden in hun ervaringen van pijn, werd dit als zeer troostend
ervaren.
De aangedragen onderwerpen - vieren, deelname aan de zending en dialoog in Kerk en samenleving kwamen op verschillende manieren aan de orde. De deelnemers hadden graag meer tijd gehad om ze te
bespreken.
Nieuw was ook de uitnodiging om na het luisteren naar elkaar, in een houding van bezinning en gebed, te
luisteren naar wat de heilige Geest ons in deze gedeelde ervaringen wil zeggen. Het proces van
onderscheiding. Dit is niet iets wat we zomaar onder de knie hebben. Voor zover dit al lukte in de
bijeenkomsten zelf, gaf dit een verdieping aan de inhoud én aan de ontmoeting zelf.
Alles bij elkaar is de overheersende reactie: we moeten hiermee doorgaan. Dit is een manier van
gemeenschap zijn en samen op weg gaan die niet af is. Zo met elkaar spreken kunnen we ook doen als het
over andere onderwerpen gaat.
Er is dan ook alle reden om onze Vespers van vanmiddag een viering te noemen. We vieren dat we samen
een nieuwe weg zijn ingeslagen. En het is een uitwisseling. Enkele deelnemers aan de synode zullen straks
hier in de kathedraal hun ervaring met ons delen en na afloop van de Vespers is er alle gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en de uitwisseling voort te zetten.
Ook monseigneur Hendriks zal straks met ons delen hoe hij kijkt naar het proces van de synode in ons
Bisdom tot nu toe.
U heeft (bij binnenkomst) een boekje en een kaartje ontvangen. Op de kaart kunt u opschrijven wat uw
hartenkreet is voor de Kerk en wat uw ervaring is met de synode tot nu toe. Of misschien heeft u iets
anders dat u mee wilt geven. Aan het eind van de Vespers wordt u uitgenodigd om naar voren te komen
om uw kaartje in een mand te leggen. Als synodecommissie zullen wij alles wat u geschreven heeft met
aandacht lezen en mee laten wegen in de vervolgstappen die hierover in ons eigen bisdom genomen
worden en in de eindredactie van het verslag van de synode dat vanuit ons bisdom wordt opgestuurd naar
de Kerkprovincie.

Want, zoals u wellicht weet, is deze fase van de synode een stap in de voorbereiding van de
bisschoppensynode die in het najaar van 2023 in Rome gehouden wordt. En na die bisschoppensynode zal
er een nieuwe fase volgen op weg naar een synodale kerk, waar alle bisdommen, alle gelovigen bij
betrokken worden. Hoe dit eruit gaat zien, weten we nog niet. Maar we hoeven niet stil te zitten en te
wachten. We kunnen met elkaar verder om datgene wat wij de afgelopen maanden geleerd hebben, in
onze plaatselijke kerk toe te passen.
Want, zoals Paus Franciscus gezegd heeft:
‘Het doel van de Synode is niet om documenten te produceren, maar om dromen te laten kiemen,
profetieën en visioenen te stimuleren, hoop te laten opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te helen,
relaties te weven, een dageraad van hoop op te wekken, van elkaar te leren, en een positief denkbeeld te
creëren dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, en de handen versterkt ...’

