
Synodaal proces, bijeenkomst: Gezag en Participatie, 8 februari 2023, avondgroep

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? 
vrouwen nog geen gelijkwaardige positie als mannen. Wel beter dan jaren geleden. Ik mis wel eens 
een grote groep mensen die mee kunnen doen… ik mis de hele range van de maatschappij (HBO-
kerk)…. ligt misschien ook aan mijzelf…. Onder deze paus lijkt dit beter, zegt mij ook meer, heel 
inspirerende paus, en dat heeft doorwerking. In bisdom GRL handen dicht, i.v.m. de ruimte die we 
krijgen. En in Leeuwarden: we krijgen ruimte als leken (bv als parochianenvoorganger). ik ben niet 
zo bezig met ambten etc, maar met wat betekent de kerk voor mij (spiritualiteit). In PB is de pastoor 
eindverantwoordelijk, maar je functioneert als team, gelijkwaardig, maar uiteindelijk is pastoor 
eindverantwoordelijk. OOk redactie parochieblad, pastoor eindverantwoordelijk>> we merken daar 
alleen iets van als het niet functioneert. Thans: nooit het gevoel gehad hier dat er een eenhoofdige 
verantwoordelijkheid is. Veel gedelegeerd en betrokkenheid, etc. wij stellen ons deze vraag niet eens
meer

2. Hoe worden de ambten en de verantwoordelijkheid van de leken ondersteund? lezingen TBH, 
begeleiding pastores, begeleiding parochianen, hulp van buiten, gespreksgroepen, goed, pw-ers 
ondersteunen de gelovigen, (worden pw-ers ook ondersteund), ik voel me een hele leek, door laudato
si en synodale proces: voor het eerst worden wij ondersteund: dat kan je tot je nemen. geloven Nu, 
vrouw en geloof groep, cultuur van willen ondersteunen, niet van bovenaf. Historisch in Leeuwarden
anders per locatie. Wijding: bisschop, priester, bisschop. ambten: kerkelijk rechter (priester, en niet-
gewijd), pastoraal werkenden (zending), Paulus: ambt der gelovigen. Zo voel ik dat ook. handboek 
der lieturgie 1925: uitvoerige beschrijving ambt der gelovige. Wat is jouw verantwoordelijkheid als 
de priester niet aanwezig is? mijn zus had kanker, ik kreeg een pixus mee met een hostie: ik voelde 
dat als een ambt om dat aan mijn zus te geven. In geval van nood mag en kan iedereen dopen. Is ook 
een ambt. algemeen priesterschap (ambt van de gelovigen). Matt 25: we hebben een 
verantwoordelijkheid er voor onze broeders en zusters te zijn: in de parochie: DPL, open huis TBH, 
VOM, goed mee op weg. Ook alle vorming in de parochie (lectio divina). 

3. Inhoeverre is gezag een vorm van spiritualiteit? voorbeeld, geen macht, met gezag spreken, wijsheid,
Bijbels geïnspireerd . Hoezo? er zijn soms personen met gezag/charisma, die authentiek zijn, een 
voorbeeld geven, en dat levert spiritualiteit op. Eigen verantwoordelijkheid is erg belangrijk. Ik heb 
gezag niet zo nodig, wel eigen verantwoordelijkheid. Eigen gewetensvorming. Uw wil te 
doen<>vreugde: hoe inspirerend dat kan zijn: erkenning van gezag van G'D. Spiritualiteit heeft het 
gezag in de kerk. Dat voert de boventoon. Bijzondere organisatie is de kerk. Het gaat om God en zijn
weg. Gelukkig wel voorgangers, maar niet bezig met gezagsverhoudingen. Gezag is niet een vorm 
van gezag, maar spiritualiteit kan een vorm van gezag zijn (persoon of organisatei). Daar luister je 
naar als van nature. Gezag als vorm van spiritualiteit: niet mogelijk. Als gezag spiritualiteit heeft, 
dan is het gezag. Alleen spiritueel gezag heeft gezag. vrijwilligheid. 

4. Hoe functioneren de synodale organen op het niveau van de lokale Kerk (Pastorale Raden in de pa-
rochies en de bisdommen, Priesterraad enz.)? PV, dit soort gesprekken, communicatie PV: gebruik 



het parochieblad! alle raden, inclusief pb, zetten hun verslagen in parochieblad, kan niemand zeggen 
ik heb er niets van geweten. Vooral bij grote beslissingen die er te wachten staan. Ook van belang 
voor de personen die niet in een raad vertegenwoordigd zijn. Kan ook op andere manieren: website. 
Als maar duidelijk is wat er speelt. Zo kun je meedenken als betrokken parochiaan. zijn de beraden 
er nog? We horen niets van beraad liturgie, en gemeenschapsvorming. bisdomniveau: vroeger: per 
gebied een regionale raad, voor parochie overstijgende zaken en om vicarissen te informeren en in-
spireren. Na de fusies:  diocesane pastorale raad (onderwijs, pastores, parochianen, ongeveer 30 per-
sonen, adviesraad voor de bisschop), staf (econoom, vicarissen, stafleden: advies voor bisschop op 
bisdom niveau dagelijkse zaken), priesterraad(priesters, pastoraal werkers, diakens: advies op be-
paalde punten). Kapittel (Kanunniken: gekozen priesters): grote beslissingen op materiele aard mag 
de bisschop niet alleen beslissen. Is niet alleen advies, maar mee beslissen. REA (Raad economische 
aangelegenheden: leken die economisch geschoold zijn): moeten ook mee beslissen over bepaalde 
geldzaken.  Is het klankbord of adviesraad? Grote verbouwing of verkoop: via REA en kapittel: kun-
nen dit tegen houden. Communicatie naar parochianen is hierin nihil. Kan verbeterd worden.
waar kan parochiestructuur geleerd worden? Bonifatius academie. 

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. het is heel persoonlijk hoe je deelneemt aan de ker. je hebt 
je persoonlijke accenten. Wel of niet met hiërarchie bezig etc. Ook vrienden die niet meer naar de kerk gaan 
hebben andere kijk op de kerk, hebben het ook anders meegekregen van huis uit. Hiërarchie en geloof. Geen 
last van hiërarchie, maar het doet een appel op je eigen roeping, ik wil verantwoording afleggen over mijn 
eigen leven. Die ruimte is er ook in de katholiek kerk. De steun ook. Ik ben tegen gezag, maar een spiritueel 
leider/leiding kan ik als gezag zien (maar liever niet). gezag kan geen rol spelen om naar de kerk te komen: 
je komt voor het mysterievolle, het spirituele. Geleerd dat eenhoofdig gezag beweging heeft, bevlogen 
mensen. het gezag van de heilige Schrift is ook een vorm van spiritueel gezag. Het woord naar het volk, 
vraag en antwoord, gaat uit van gezag van de Schrift. De minste willen zijn: gezagsverhouding (met …). De 
communicatie kan beter en transparanter.  Als parochianen er meer van weten, kunnen zij de beraden beter 
inspireren (zouten). Staan bij evangelie. Vertrouwen op de Geest. belangeloze toewijding tegenover 
heerszuchtigheid. 

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. Er is altijd gezag. 
Er is geen gezag mogelijk zonder structuren, anders wordt het willekeur, anarchie of vrijheid blijheid of zeer 
strak. 

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


