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Paus Franciscus vraagt van gelovigen dat ze samenkomen om het gesprek te voeren over welke kerk we 

kunnen zijn, hoe we een nieuwe cultuur in de kerk gestalte kunnen geven, welke de wind is waarin de heilige 

Geest wil waaien in de kerk. Kortom: hoe kunnen we met elkaar beter op stap gaan, hoe daar God een stem en 

een gezicht geven, hoe daar samen sterker en warmer van worden? Nog anders gesteld: wat is geloofsdialoog 

en -gemeenschap 2.0, hoe kunnen we daar deugd aan beleven en anderen uitnodigen om er ook deugd aan te 

beleven? De paus noemt het gesprek daarover ‘synodaliteit’: samenkomen om authentieker met elkaar de weg 

te gaan van het leven, als mens en als christen. 

Laten we het gesprek aangaan, luisterend en dialogerend, zonder voorafgaandelijke voorwaarden, met respect 

voor ieders mening. Laten we naar de diepte gaan, vanuit de overtuiging dat structuren de cultuur moeten 

volgen in plaats van omgekeerd. Laat ons vrijmoedig het gesprek aangaan, in geloof, open voor ontmoetingen 

die ons rijker kunnen maken, ongeforceerd, vanuit wat ons bindt aan goede wil. Dat schuilt achter de term 

‘synodaliteit’. 

“De weg van de synodaliteit is de weg die God van de Kerk van het derde millennium verwacht”, zo stelde paus 

Franciscus reeds in oktober 2015. “Er is voor de Kerk geen andere weg”, zo poneerde kardinaal Jozef De Kesel 

stellig in de kathedraal te Brussel vorig jaar in oktober, bij het begin van het synodaal proces dat wereldwijd in 

elk bisdom plaatsvindt tot augustus 2022. Dat proces geldt als brede consultatie die de bisschoppensynode van 

het najaar 2023 voorafgaat en input moet geven. Toch is het synodaal proces niet louter mensenwerk en het 

resultaat ervan niet louter gebaseerd op eigen prestaties. Het draait vooral rond inspiratie en attitude. Het is 

een proces dat niet eindigt in het najaar van 2023 – het is een ‘voort-durend’ gesprek. 

In de wereld van het onderwijs in ons aartsbisdom willen we in dat synodaal traject pas nu het gesprek 

organiseren, na alle coronazorgen. Een eerste ronde van gesprekken doen we in het derde trimester, volgend 

schooljaar plannen we nieuwe gesprekken. 

Bij deze de uitnodiging aan jou, beste leerkracht die godsdienst geeft, beste leerkracht die actief is in de 

pastoraal op school, beste schoolpersoneelslid dat geïnteresseerd is in geloof en kerk, beste directeur en 

bestuurder... Laten we het gesprek aangaan om mee de cultuuromslag te maken waartoe we geroepen zijn 

door ons doopsel. Inderdaad, doordat we medechristen zijn, dragen we de opdracht in ons om in onze kracht 

te gaan staan. Paus Franciscus streeft daarbij naar een cultuur van luisteren, van dialoog, van menswaardigheid 

als norm en barmhartigheid als kernopdracht, een cultuur van elkaar dragen en samen op stap gaan, mede 

geïnspireerd door het evangelie. Doe je mee? Klik dan hier voor meer info. 
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