
Verslag Synodaal proces, bijeenkomst: Gezag en Participatie, middag 8 februari 2023

1. Lied: GvL 483

2. Thema: Gezag en Participatie
Een synodale Kerk is een participatieve en een medeverantwoordelijke Kerk. 
Hebben wij op lokaal niveau vruchtbare ervaringen gehad met synodaliteit? 
Hoe kan onze kerkelijke gemeenschap de na te streven doeleinden, de wijze om deze te bereiken 
en de te zetten stappen vinden? 
Hoe wordt gezag of leiding binnen onze lokale Kerk uitgeoefend? 
Hoe worden het groepswerk of de medeverantwoordelijkheid in praktijk gebracht? 

3. lezen 1 Petrus 5,1-7
stilte waarin we mediteren over vragen bij het thema Gezag en Participatie.

4. Nogmaals lezen 1 Petrus 5,1-7

5. Luisterfase: Delen van onze antwoorden op alle vragen of op één van de vragen. 
De vragen starten met de stelling: 
Een synodale Kerk is een participatieve en een medeverantwoordelijke Kerk. 

1. Hoe is thans de verhouding tussen eenhoofdig bestuur en medeverantwoordelijkheid in onze Kerk?: 
als vrouw soms lastig, eenhoofdig bestuur: lastig..: feedback, medeverantwoordelijkheid,… soms is 
door eenhoofdig bestuur de medeverantwoordelijkheid afgenomen, communicatie, verbondenheid, 
voorganger is voorbijganger én eenhoofdig bestuur? Pijn aan niet mogelijkheid van participatie van 
vrouwen…  beroep gedaan op alle gelovigen: steun. Elkaars broeder en omzien naar elkaar : wordt 
steeds opgeroepen. Lokaal: (bisdom houden we ons niet mee bezig organisatorisch), sociaal en 
maatschappelijk niveau bereikt om dingen tegen elkaar te zeggen, behoorlijke openheid, 
Nederlandse kerkniveau: via de Trouw: dingen stuiten mij tegen de borst, vooral standpunten 
kardinaal, zijn er argumenten om mij te verbinden met lokaal, ondanks de Nederlandse 
kerkprovincie, met name Utrecht: omgang pastoraal werkers, geloofsgemeenschappen die er niet 
meer mogen zijn, het gezamenlijke telt niet meer, alleen Eucharistie nog geldig, starheid, kan het niet
anders(drie keer in kleine locatie, en een keer per vier keer samen Eucharistie vieren). Kerken moet 
je niet dicht doen, die horen bij een geloofsgemeenschap… vanwege de binding… Zou onze 
kardinaal dit elke dag lezen? (officiële catechismus), verschil tussen macht en gezag (macht is 
dwingend, gezag is participatie). Paus=gezag. Luister ik met open oren naar. plaatselijke kerk: voel 
me gehoord en gezien, participatie, hoor en wederhoor. Geen machtsverhoudingen, wel gezag. 
Uitstraling speelt ook mee ( Franciscus<> Benedictus). Jezus predikte overal waar hij kwam en 
sprak met gezag… was geen baas maar liet  bepaalde sfeer zien… Paus ook… eenhoofdig bestuur in 
kloosters:  generale overste, én een leek als overste. per zes of drie jaar, benoemd en voorgedragen 
door de ordeleden. Kiesmodel. diverse vormen van pastoorschap (directief, overzicht en sturend, of 
losser, niet snel zeggen zo moet het, bestuur is één geheel: niet snel alleen beslissing nemen, NLdse 
situatie al iets anders gegroeid dan elders, )

2. Hoe worden de ambten en de verantwoordelijkheid van de leken ondersteund? gering….studiedagen,
intervisie, PV Handreikingen vnl in vieringen en TBH

3. Inhoeverre is gezag een vorm van spiritualiteit? Gezag als goed leiderschap, de weg van Jezus 
gaand, kan spiritueel zijn. Aardse zaken staan hierin vaak in de weg. Samen bidden voor de leiders? 
Niet als het alleen voor mannen geldt…. gezag vanuit de Bijbel: Schepping en hiërarchie, of hoor en 
wederhoor vanuit de Schrift, wijding en toewijding in de Bijbel, etc.: zit er vanuit de Bijbel een vorm
van spiritualiteit in gezag? Of: dit is een besluit van hogerhand (Gods Woord). Bepaalde functie kan 
gebruikt worden als gezag. Gezag gaat altijd met overleg. Benoeming van paus Franciscus: nieuwe 
sfeer, spiritueel, raakte snaar. spiritualiteit en gezag kunnen niet zonder elkaar: preken met gezag.. 
als je spiritualiteit er is. Gezag: grote verantwoordelijkheid op je schouders>> drie keer nadenken>> 
ethisch besef of spiritualiteit: ben ik echt dienend, de minste, niet alleen met mijn eigen ego bezig?
>> dat dwingt gezag af. Jezus had geen enkele macht, maar veel gezag. niet snel zeggen: de heilige 
Geest spreekt in één persoon, misbruik van de heilige Geest. Synodale weg niet: zoveel meningen 
verzamelen en dat moet er uit komen, maar wel zoveel mogelijk mensen meenemen, en laten horen, 



en de H. Geest laten bepalen hoe dan verder te gaan. het toch niet: alles is al besloten? Nee. het is 
diffuus, maar je hebt wel de Schrift, traditie etc. 

4. Hoe functioneren de synodale organen op het niveau van de lokale Kerk (Pastorale Raden in de pa-
rochies en de bisdommen, Priesterraad enz.)? parochie heeft geen pastorale raad, wel een PV. Bis-
dom DPR en priesterraad. maar communicatie naar anderen is gering… vertegenwoordiging?? En 
wat neemt de bisschop of priester (of team) mee? zondag een open dienst? PV meer een inhoudelijk 
onderwerp, nu is het alleen geldzaken. moeite met club van Rome die rond de paus staat (dat is 
macht…). begin van het conclaaf: oudere mannen: als hier wat uit kan komen, dan kan er meer…. er 
komt wel iets uit. vertrouwen in de H.Geest. Er is afgelopen 50 jaar meer gebeurd dan eeuwen daar-
voor…! 

6. Dialoogfase: Wat hebben de antwoorden bij je opgeroepen?
Wat ervaar je hiervan in je eigen (geloofs)leven? 
Welk verlangen is bij jou naar boven gekomen toen je luisterde naar de anderen? 
Schrijf je gedachten op in een moment van stilte. De vrouw in de kerk: alle jaren heb ik kunnen doen wat ik 
wilde, maar hield dat altijd bij mezelf. Nu kwam binnen: wat kunnen we doen dat de vrouw ook gewijd 
wordt in de kerk? 

7. Onderscheidingsfase:
We denken na over de centrale vraag: hoe wordt in onze kerkgemeenschap gezag en participatie  vorm 
gegeven? 
Welke gemeenschappelijke elementen hebben jullie gehoord in het voorgaande gesprek? 
In een moment van stilte denken we hierover na. 
Eventueel kun je de aangereikte formuleringen gebruiken om je gedachten te verwoorden. Goed voorbeeld 
geven. synodale groepen. stem laten horen, niet doen alsof je geen kracht hebt, alsof je niet meetelt, praktisch
gezien kan de kerk niet zonder vrouwen, de kerk drijft op vrouwen. Emancipatie. steeds meer vrouwen op 
hogere posities benoemd in Rome. Kardinalaat los maken van bisschopswijding (pas besloten in Vat II), 
Kardinaal bisschop, kardinaal priester, kardinaal diaken, kardinaal leken erbij (abdissen en priorinnen, 
focalare, etc). bestuurstaken ook voor vrouwen. vrouwelijke diakens (naast lector en acoliet). Lector: 
vertegenwoordiger van de gemeenschap, maar ook tegenover de gemeenschap (Gods Woord…). 
spanningsveld, spiritueel en hiërarchisch. meer openheid bij de voorgangers in de liturgie,  in zichtbaarheid 
meer gelijkheid. Dat de vrouw op het altaar ook een plaats kan hebben. (tegn het officiële leer in). bisschop is
voorzichtig in corrigeren. het is armoe om alles alleen op mannen te focussen. Je kunt van elkaar zo veel 
leren en nieuwe inzichten krijgen, groeien in spiritualiteit. Angst moet niet de raadgever zijn! men zou 
kleurenblind en sekseblind moeten zijn. 
Twee belangrijke woorden: mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk, persoenen zijn 
gelijkwaardig maar niet gelijk

Synodegebed 
Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan. 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet 
verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is. 
Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

GvL 442 Geest die vuur en liefde zijt


