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U was vandaag, 5 november 2016  aanwezig in de 
Grote Kerk in Dordrecht bij de bijeenkomst van de Na-
tionale Synode. We hopen dat het voor u een mooie, 
gedenkwaardige dag is geweest met veel waardevolle 
ontmoetingen, mooie samenzang, inspirerende mu-
ziek. 

We hopen dat deze dag ook het verlangen heeft doen 
groeien naar de eenheid van christenen en kerken in 
Nederland. 

Misschien denkt u, dat dit een taak is van deputaten, 
van synodes, landelijke besturen etc.

Of u denkt: ‘ in m’n eentje kan ik nauwelijks invloed 
uitoefenen op kerkelijke ontwikkelingen en verga-
deringen’.  Daarmee hebt u het mis. U kunt er in uw 
thuis heel veel aan doen om de eenheid van christe-
nen en kerken te bevorderen. Het is bij dit alles vooral 
van groot belang dat u de plannen om te komen tot 
een verbond van kerken, met uw gebed ondersteunt.

 We noemen hier een aantal dingen:

 DE START

1. Leg contact met christenen in uw straat, dorp 
of stad en organiseer een ontmoeting waar u 
nader kennis met elkaar maakt.  Dat kan ge-
woon bij u thuis met een kleine groep

2. Stel in de eerste samenkomst slechts twee 
vragen: a. Vertel eens iets over uw geloofs-
geschiedenis?  b. Wat betekent het geloof nu 
voor je? Ga de eerste keer niet in discussie 
maar luister naar elkaars verhalen. (zie hier-
voor de ‘Gedetailleerde instructie’ over zo’n 
eerste gesprek)

HET VERVOLG

3. Op volgende bijeenkomsten kunt u met elkaar 
het geloofsgesprek vervolgen. De Stichting 
Geloofsgesprekken (die mede n.a.v. eerdere 
bijeenkomsten van de Nationale Synode is 
ontstaan), geeft op de website http://geloofin-
gesprek.nl/ waardevolle aanwijzingen en tips 
voor het voeren van dergelijke gesprekken. 

4. Ook heeft de Stichting Geloofsgesprekken in 
samenwerking met de EO een prachtig hup-
middel ontwikkeld voor het voeren van het 
geloofsgesprek, het GHL spel. 

DE KERKENRAAD-DE LEIDING VAN  
DE GEMEENTE

5. Benader uw kerkenraad / kerkbestuur met 
de vraag welke stappen zij gaan zetten om te 
komen tot nauwere samenwerking met de 
kerken ter plaatse. En vraag een gesprek aan 
zoals dat onder nr. 1 en 2 genoemd is.

UW PLAATSELIJKE GEMEENTE EN HET VER-
BOND IN 2018/2019

6. Vraag uw kerkenraad / kerkbestuur hoe zij zich 
willen inzetten om te komen tot een verbond 
van kerken op de Synode van Dordrecht in 
2018/2019. 

7. Wanneer u lid bent van een kerkenraad of 
kerkelijk bestuur, breng dan het plan van de 
stuurgroep Nationale Synode in de vergade-
ring van uw kerkenraad of bestuur ter sprake.

RAPPORTEER OVER UW WERK AAN DE NATI-
ONALE SYNODE

8. In 2018/2019 is het 400 jaar geleden dat de 
eerste synode van Dordrecht werd gehouden. 
Dat is een beroemde synode die de eenheid 
zocht maar verdrietig genoeg het niet voor 
elkaar kon krijgen iedereen erbij te houden. 
Wij hopen dat een nieuwe Reformatie ons 
eenheid zal brengen. Laten we ons er allemaal 
voor inzetten dat bij de vergadering van de 
Nationale Synode in 2018/2019, de kerken en 
geloofsgemeenschappen waarmee wij verbon-
den zijn, met officieel mandaat samenkomen.

9. Wij vragen u ons een RAPPORT te sturen over 
het jaar 2017 hoe u bezig bent geweest om 
de eenheid te zoeken. Een rapport met ho-
pelijk mooie aanwijzingen. Dat rapport bren-
gen we dan in voor de Nationale Synode van 
2018/2019.

INSTUREN VAN HET RAPPORT

10. Wij vragen u het rapport over uw bezig-zijn in 
te sturen uiterlijk 31 december 2017 aan ons 
secretariaat: Sterkenburgerlaan 45, 3941 BC 
Doorn. Of per mail: info@nationalesynode.nl

Als onze kerken en geloofsgemeenschappen komen 
tot een verbond van kerken, zal dat een stap zijn van 
enorme betekenis voor ons land.  We roepen U op 
om in uw woonplaats en in de verantwoordelijkheid 
die u heeft binnen uw kerk of geloofsgemeenschap in 
beweging te komen. De eerste stap heeft u gezet door 
met ons in Dordrecht te zijn en mee te luisteren, mee 

Hoe nu verder als je weer thuis bent in je eigen gemeente?
Wat kun je plaatselijk doen aan het verbond van kerken?



te zingen, mee te bidden, mee te danken.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIE VOOR HET DELEN 
VAN ONZE GELOOFSVERHALEN IN GROEPEN

1. De bedoeling van het delen van onze geloofsver-
halen is elkaar te herkennen in de ontmoeting met 
Christus. 

2. De grootte van de groep hangt af van de beschikba-
re tijd. De ervaring heeft geleerd dat voor een groep 
van 60 personen praktisch een hele dag nodig is. Als 
er een ochtend of middag voor uitgetrokken wordt is 
een groep van 25 tot 30 ideaal. Als er maar een zit-
ting van een uur of anderhalf uur voor is dan moet de 
groep kleiner, 10 tot 15.

3. De indeling van de groep is belangrijk. Er moet 
verscheidenheid zijn, hoe meer hoe beter : verschil-
lende kerkgenootschappen en stromingen (bv. “main-
line”, oecumenisch ingesteld, streng reformatorisch, 
evangelikaal, pinkster, charismatisch, vrijzinnig enz.), 
mannen en vrouwen, jong en oud, uit verschillende 
delen van het land, migranten, nationale en culturele 
achtergrond enz. 

4. De groepen moeten daarom van te voren zorgvul-
dig worden samengesteld.  

5. De groep heeft een leider nodig die kan uitleggen 
wat er gaat gebeuren, die begint met zijn of haar ei-
gen verhaal en daarmee een voorbeeld geeft en “het 
ijs breekt”, en die de gang erin houdt.

6. Stel een tijd vast waaraan iedere deelnemer wordt 
verzocht zich te houden, bv. 5 minuten (kan korter 
zijn, bv 4, of langer maar maak het niet 10 minuten 
want dan loopt het uit de hand).

7. De leider heeft iemand nodig die de tijd in de gaten 
houdt en een vriendelijke waarschuwing geeft als er 
nog een minuut of zo over is. 

8. De groep moet in een kring of vierkant of recht-
hoek zitten, de mensen moeten elkaar kunnen zien. 
De leider zit in de kring, niet achter een lessenaar of 
zo. 

9. Een paar fundamentele handreikingen voor een 
persoonlijk geloofsverhaal zijn :

- hoe ben ik tot geloof gekomen (of : hoe heb ik Chris-
tus ontmoet)

- wat betekent het geloof voor me in mijn leven, hoe 
heeft het m’n leven gestuurd, (eventueel een enkel 
hoogtepunt noemen), 

- wat betekent voor mij de geloofsgemeenschap 
waartoe ik behoor. 

10. Nadat de leider als eerste zijn/haar geloofsverhaal 
heeft verteld is het beste te vragen wie als tweede wil 
spreken. Er zijn altijd wel mensen in een groep die het 
snel “oppikken”. 

11. Als de gang er eenmaal in zit kan de leider óf ver-
der de kring rondgaan óf nadat een paar mensen na 
elkaar aan de beurt geweest zijn overgaan naar een 
ander deel van de kring – dat brengt wat afwisseling. 

12 Laat mensen de vrijheid om met hun eigen woor-
den te spreken en te zeggen wat ze willen delen. 
Sommigen spreken vrijmoedig over hun geloof, voor 
anderen is het moeilijker. 

12. Onderbreek eventueel het vertellen van de verha-
len met een voorstel samen iets te zingen, of met een 
anekdote of iets anders. Het is een intensief gebeu-
ren, zowel voor degene die spreekt als voor de ande-
ren die luisteren.

13. Een moeilijk punt is wanneer iemand in de groep 
vragen wil stellen aan degene die juist gesproken 
heeft. Dan kan het een discussie worden, wat op 
zichzelf heel waardevol kan zijn maar niet de hoofd-
bedoeling is van deze “oefening”. Ieder moet aan de 
beurt kunnen komen. Stel daarom voor dat de men-
sen elkaar na afloop kunnen benaderen, of, als er tijd 
over is, geef ruimte voor discussie nadat allen gespro-
ken hebben.

14. Het gebeurt soms dat iemand die al gesproken 
heeft om een tweede kans vraagt, omdat hij/zij door 
het luisteren naar anderen geïnspireerd wordt. Als 
het enigszins mogelijk is geef de ruimte maar kort, 
niet weer de volle vijf minuten. 

15. Een ongedwongen sfeer in de groep is heel be-
langrijk. Meestal gaat dat vanzelf als er eenmaal een 
begin gemaakt is. 



BGT 20 Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik 
bid voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze 
uw boodschap horen. 21 Laat alle gelovigen samen één 
zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle 
gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle men-
sen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.

22 U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb 
die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen 
zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.

23 Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de ge-
lovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. 
Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. 
Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals 
u van mij houdt.

24 Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil 
dat ze dicht bij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan 
zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. 
U hebt mij die plaats gegeven, want u hield al van mij 
voordat u de aarde maakte.

25 Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u 
niet. Ik ken u, en de gelovigen kennen mij. Zij weten 
dat u mij gestuurd hebt. 26 Ik heb hun bekendgemaakt 
wie u bent, en dat blijf ik doen. Uw liefde voor mij zal 
nu ook bij hen zijn. En ik zal altijd in hen zijn.’

(Johannes 17:20-26)

Lieve mensen, hier bijeen in Dordrecht,

We lazen woorden van Jezus.

Woorden uit een gebed.

Een gebed van Jezus, dat Hij sprak kort voordat Hij 
Zichzelf over gaf en Hij stierf aan het kruis.

We lazen niet alle woorden van het gebed.

Maar als je naar dit hele gebed zou kijken, merkte je 
dat hier als het ware het hele evangelie samengevat 
wordt.

Jezus spreekt over zijn werk in de leerlingen, wanneer 
hij het heeft over het kennen van God. In dat kennen 
is het eeuwige leven begrepen.

Jezus spreekt over de liefde van God. Die zie je in de 
zending van de Here Jezus, in het openbaren van de 
Naam van God.

Tegelijk voel je ook dat Jezus de wereld niet loslaat. 

Die wereld is de plek van het grote tegenover, het is 
de plek van het “van-God-gescheiden-zijn”, maar het 
is tegelijk zo, dat Jezus in deze wereld was gezonden, 
met zijn heilige zending, en dat zo ook de gelovigen in 
de wereld worden gezonden, om Gods naam te open-
baren.

En daarmee zijn we bij de woorden die we lazen.

20 Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid 
voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw 
boodschap horen.

Wie zijn het, voor wie Jezus hier bidt?

Dat zijn de leerlingen – maar Jezus verbreedt hier de 
kring. Hier wordt gebeden voor de kerk die uit de ver-
kondiging van het apostolisch woord ontstaat. ´…als 
ze uw boodschap horen’ daarmee geeft Jezus aan, dat 
het woord, waarover letterlijk gesproken wordt, niet 
alleen maar dat ene enkele woord is, maar dat daarin 
het hele woord van de verkondiging meekomt.

Dat gaat om mensen die uit de wereld treden – en die 
daarmee de wereld van de kring om Jezus binnen tre-
den. Niet om die wereld de rug toe te keren, maar om 
een positieve invloed te hebben op die wereld. Jezus 
zegt: Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u 
mij gestuurd hebt.

Je zou kunnen zeggen: doordat je de boodschap van 
het Evangelie gaat geloven ontstaat er een verbond – 
een verbond met de Heer Jezus en met God.

Tegelijk zie je, dat je andere banden losser maakt – 
maar nooit om ze helemaal los te laten. Dat is iets om 
vast te houden!

Het is, zoals Jezus zegt, opdat de wereld zal geloven.

Gaat dat gebeuren? 

Komt die wereld tot het reddend geloof – of blijft het 
misschien bij de erkenning: Jezus was inderdaad van 
God gezonden (zoals die hoofdman bij het kruis het 
zei…)?

Jezus lijkt dat open te laten – zoals we zien uit de 
woorden die Hij gebruikt. 

Maar: het geeft wel hoop voor de leerlingen en voor 

Meditatie ds. Willem van ‘t Spijker
Dordrecht, 5 november 2016



de kerk! Er kan wel een getuigenis gegeven worden.

Hoe is dat getuigenis?

Dat komen we tegen in vers 21-23.

Allereerst zegt Jezus: Laat alle gelovigen samen één 
zijn … Laat ze een volmaakt verbond vormen, zo zou ik 
het vandaag willen weergeven. Een volmaakt verbond 
– want Jezus maakte duidelijk (Net zoals wij samen 
één zijn, Vader) dat het niet om oppervlakkige dingen 
gaat, maar om die diepe eenheid die er is tussen Va-
der en Zoon. Volkomen tot één.

Vervolgens spitst Jezus dat toe als Hij spreekt over de 
reactie van de wereld: weten, of begrijpen.

De derde aanvulling en aanscherping ligt in wàt de 
wereld zal weten en begrijpen: Dat u mij gestuurd 
hebt. Dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van 
mij houdt.

Het gaat hier dus om een verbond.

Jezus bidt voor de kerk dat zij één is.

En dan gaat het niet allereerst om structurele eenheid 
(dat ook!), maar het gaat om verbondenheid.

Dat je een band van liefde hebt.

Bijzonder is – als ik goed lees, dat het gaat om een 
aantal verbonden.

Ik hoor Jezus spreken over een verbond tussen Hem 
en de Vader – en daar hoort uiteraard ook de Geest 
bij… 

Ik hoor hoe Hij spreekt over een verbond tussen Hem 
en de leerlingen. En Hij is dan de verbinding tussen de 
Vader en de gelovigen.

Die twee verbonden zijn voor ons met het oog niet te 
zien.

Die geloof je – op grond van de Bijbel.

Maar dan is er nog een derde verbond – en dat kun je 
wel zien. Dat moet zelfs gezien worden in de wereld. 
Want anders kan de wereld niet geloven dat u mij 
gestuurd hebt. En: dat u van de gelovigen houdt, net 
zoals u van mij houdt.

Waar gaat het om in dat verbond?

Het is het opgenomen zijn in en het deel hebben aan 
het werk dat Christus in eenheid, in diepe verbonden-
heid met de Vader volbracht.

Het is wat Jezus in hoofdstuk 10 zei over die éne kud-
de van de éne herder (10:17), die de zijnen kent, gelijk 
de Vader Hem kent, en Hij de Vader (10: 14-16); of in 
hoofdstuk 15 over die ranken in de ene (ware) wijn-
stok, waarvan de Vader de wijngaardenier is.

Het gaat hier, in dat verbond met God, er om dat we 
ons laten meenemen in die grote beweging die er 
vanuit de drieenige God is, naar deze aarde. 

Een beweging van liefde (Joh 3:16).

Als het hier gaat om éénheid, dan gaat het om die 
éénheid die gegeven is in het een zijn met de Vader 
en de Zoon, om een éénheid dus die door de Vader 
gegeven wordt.

En waarvoor daarom een gebod gegeven wordt in dit-
zelfde evangelie: waar Jezus het heeft over het blijven 
in zijn liefde, dat is het blijven in zijn geboden (15:10).

En dat volmaakte verbond wordt zichtbaar in de on-
derlinge liefde.

Misschien moet je zeggen: alleen daarop, waar dat 
gezien wordt, rust de mogelijkheid dat de wereld tot 
het inzicht komt dat God de wereld liefheeft.

Daar bidt Jezus om.

En nadat Hij dit gebeden heeft geeft Hij Zichzelf – om 
ons en de wereld te laten zien dat Hij de Vader lief-
heeft en dat Hij ons liefheeft.

Het gaat erom dat we ons laten 
meenemen in die grote bewegig 
vanuit de drieënige God naar 
deze aarde



Drie keer is scheepsrecht. Voor de derde keer zijn wij 
hier samen in de Grote Kerk van Dordrecht, als chris-
tenen van allerlei afkomst. We weten ons hecht aan 
elkaar verbonden, door de Geest van Jezus Christus. 
Dat was al zo vanaf de allereerste keer, in 2010. Maar 
nu zijn we definitief de vrijblijvendheid voorbij. De 
eerste keer was het mooi elkaar te ontmoeten en te 
herkennen als broeders en zusters. De tweede keer 
was een prachtige bevestiging ervan, dat wij werkelijk 
bij elkaar horen. Nu, nu we elkaar weer ontmoeten, 
willen we elkaar echt niet meer loslaten.

Hoe moeten we dat vormgeven? De afgelopen jaren, 
sinds de vorige Nationale Synode in 2013, hebben we 
als stuurgroep daarover veel met elkaar nagedacht 
en doorgesproken. We hebben ook afgevaardigden 
van zoveel mogelijk protestantse kerken in Nederland 
daarbij betrokken. Al met al heeft dat ertoe geleid dat 
wij nu een plan ontwikkeld hebben, dat wij vandaag 
aan u voorleggen. Het is het plan om op de volgende, 
laatste Nationale Synode, in 2018/2019, een verbond 
te sluiten van protestantse kerken en geloofsgemeen-
schappen in Nederland.

Het verbond met God 
Een verbond! Daarover gaat het vaak in de bijbel, dat 
weet u wel. De Here heeft bijvoorbeeld lang geleden 
een verbond gesloten met het volk Israël, bij de berg 
Sinaï in de woestijn. De Here wilde hun God zijn, zij 
mochten zijn volk zijn. God gaf zijn beloften aan Isra-
el: een eigen land van melk en honing, bescherming 
tegen vijanden, vreugde en geluk. En Israël beloofde 
God de Here te dienen zoals Hij dat graag wilde.

Dat is een prachtig begin: God en zijn volk horen bij 
elkaar. Maar het vervolg is vaak niet zo prachtig. Dat 
lag niet aan God. Die deed wat Hij beloofd had. Maar 
het lag wel aan Gods volk. Dat was vaak ongehoor-
zaam. Daardoor kwam er verwijdering tussen God 
en zijn volk. Daarom belooft God dan een nieuw ver-
bond, waarin het weer helemaal goed zal komen.

Wij christenen geloven dat dat nieuwe verbond met 
ons is gesloten in Jezus Christus. Bij het laatste Avond-
maal zegt Hij: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uit-
gegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 
gesloten wordt’ (Lukas 22: 20). Jezus’ bloed heeft ons 

voorgoed met God verbonden.

Een verbond: dat betekent in ieder geval betrouw-
baarheid en verplichting. Wij mogen in het verbond 
op God vertrouwen. Hij zal zeker zijn beloften nako-
men. Hij wil onze God en Vader zijn, door Jezus Chris-
tus. Hij wil ons vervullen met zijn Geest en met de 
gaven van de Geest. En wij van onze kant weten ons 
verplicht aan God. God moet op ons kunnen rekenen. 
Wij willen opkomen voor zijn Naam. Wij willen Gods 
liefde in deze wereld laten zien.

Verbond tussen mensen 
Maar daar hebben wij elkaar voor nodig. Wij hebben 
elkaar nodig, zoals wij vandaag hier bij elkaar zitten. 
Gereformeerden hebben Pinkstermensen nodig, en 
omgekeerd. Vrijzinnigen hebben orthodoxen nodig, 
en omgekeerd. Wij hebben elkaar heel hard nodig, 
want zonder elkaars hulp falen we in de dienst van 
God. We gaan dingen over het hoofd zien, we worden 
eenzijdig, we missen de antenne voor wat nodig is in 
onze tijd, in onze situatie. Daarom moeten wij elkaar 

kunnen corrigeren en verder helpen, elkaar steunen 
in onze dienst aan God en in onze dienst aan de we-
reld.

Daarom zie je in de bijbel nog een ander soort ver-
bond. Niet alleen een verbond tussen God en men-
sen. Maar ook een verbond tussen mensen onderling, 
met het oog op hun dienst aan God. Mensen verbin-
den zich aan elkaar, om zich samen te wijden aan God 
de Heer. Een heel mooi voorbeeld vind je aan het eind 
van het boek Jozua. Daar neemt Jozua, de man die 
Israël het land Kanaän heeft binnen geleid, afscheid 
van zijn volk. En hij sluit een verbond met hen, dat ze 
God zullen blijven dienen (Jozua 24: 25). Ook dan gaat 
het om betrouwbaarheid en verplichting. We moeten 
in het dienen van God op elkaar kunnen rekenen. En 
we leggen ons daarop vast. We gaan een commitment 

Prof. dr. Barend Kamphuis
Toelichting op de verbondsgedachte

Wij hebben elkaar heel hard  
nodig, want zonder elkaars hulp 
falen we in de dienst van God. 



aan. Laten we naast elkaar gaan staan als kerken, als 
geloofsgemeenschappen, als christenen. U mag op 
mij rekenen. Mag ik ook op u rekenen?

Gemeenschappelijke basis en dreiging 
Zo’n verbond veronderstelt op z’n minst twee dingen. 
Het veronderstelt een gemeenschappelijke basis. En 
het veronderstelt een gemeenschappelijke dreiging. 
Eerst over die basis. Je gaat natuurlijk geen verbond 
aan als je niets met elkaar hebt. Maar wij hebben als 
christenen in Nederland een heleboel met elkaar. We 
leven weliswaar in veel verschillende kerken en ge-
loofsgemeenschappen. Maar we hebben één Heer, Je-
zus Christus. We hebben één God en Vader in de he-
mel. We zijn afhankelijk van de ene Heilige Geest. De 
oude christelijke kerk heeft haar gemeenschappelijke 
basis onder woorden gebracht in de geloofsbelijdenis 
van Nicea. Toen wij het werk aan de Nationale Synode 
begonnen in 2009 hebben wij daarbij willen aanslui-
ten met het Credo, dat wij toen hebben gepubliceerd.

En dan over die gemeenschappelijke dreiging. In Jozua 
24 zie je dat Jozua het volk ernstig waarschuwt: jullie 
zijn helemaal niet in staat God gehoorzaam te zijn. In 
die situatie van dreigende afval en ongehoorzaamheid 
en verdeeldheid, biedt het verbond uitkomst. We leg-
gen ons tegenover elkaar vast: we willen naast elkaar 
staan. Laten we elkaar alsjeblieft helpen om trouw 
te blijven aan het evangelie. Van geloofsafval en van 
verdeeldheid weten we vandaag de dag meer dan 
genoeg. Hoe zouden we dan nog kunnen denken dat 
we zonder elkaar kunnen? Juist daarom sluiten we 
een verbond.

Consequenties naar binnen en naar buiten 
En dan nog heel kort over de consequenties van zo’n 
verbond. Het heeft consequenties naar binnen toe. 
Wat betekent een werkelijk verbond tussen kerken en 
geloofsgemeenschappen voor kanselruil, voor deelna-
me aan het avondmaal, voor dooperkenning? Welke 
organisatorische vormen hebben we nodig om uit-
drukking te geven aan onze eenheid? Ik denk niet dat 
wij daar al uit zijn, nog lang niet. Maar als we echt een 
verbond met elkaar sluiten, dan kunnen we niet op de 
oude voet blijven doorgaan. Het zal gevolgen hebben 
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De eerste  Nationale 
 Synode begint in 
 Dordrecht.

2008 

Voor het eerst wordt 
het idee geopperd voor 
een nieuwe ‘Nationale 
Synode’. Hierachter ligt 
het diepe verlangen om 
als protestantse kerken 
in ons land niet steeds 
gescheiden maar meer 
gezamenlijk te mogen 
spreken vanuit het evan-
gelie van Jezus Christus. 

Deze oproep krijgt 
breed-kerkelijk een 
 positieve respons. 
Er wordt een stuur-
groep gevormd, waarin 
vertegenwoordigers van 
verschillende kerken op 
persoonlijke titel zitting 
nemen. 

2009 

De stuurgroep stelt een 
tekst en plan op die 
tijdens een perscon-
ferentie op 14 oktober 
2009 worden gepresen-
teerd. Daar wordt ook de 
zogenoemde Credotekst 
gepresenteerd. 

In de Jacobikerk 
in Utrecht komen 
 driehonderd studenten 
uit alle studentensteden 
bijeen om het werk te 
ondersteunen. 

2010 

In de Grote Kerk in 
Dordrecht vindt de 
eerste Nationale Synode 
plaats. Gastgezinnen 
stellen hun huis open 
voor gasten uit binnen- 
en buitenland, minister 
van Binnenlandse Zaken 
Piet Hein Donner houdt 
een toespraak en naar 
voorbeeld van het Global 
Christian Forum wordt 
het geloofsgesprek 
gevoerd met mensen uit 
de plaatselijke gemeen-
ten en een groot aantal 
kerkleiders.

2011 

Het geloofsgesprek is 
een blijvertje. In het hele 
land komen geloofsge-
sprekken op gang. Via de 
website van de Natio-
nale Synode wordt het 
mogelijk om plaatselijk 
zelf geloofsgesprekken te 
gaan houden bij de men-
sen in de eigen straat of 
woonplaats. 

Het Nederlands 
 Christelijk Forum (NCF) 
wordt opgericht om het 
geloofsgesprek onder 
alleen kerkleiders te 
faciliteren.

In de Bovenkerk van 
Kampen gaat de 
 tentoonstelling over het 
werk van de Nationale 
Synode van start.

2014 

In 2014 wordt nagedacht 
over een ‘verbond van 
kerken’. Na veel ver-
gaderen wordt het plan 
aangeboden aan een 
breed scala van kerken en 
geloofsgemeenschappen.

2015 

De Stichting 
 Geloofsgesprekken 
wordt opgericht. Doelstel-
ling is een grotere stimu-
lans te geven aan en het 
concreet faciliteren van 
geloofsgesprekken in de 
plaatselijke gemeenten. 
Softwarematig is een en 
ander nog in ontwikke-
ling. 

2016 

In mei vindt in Dor-
drecht een besloten 
 vergadering plaats met 
vertegenwoordigers van 
een groot aantal kerken 
en geloofsgemeen-
schappen. Hierin wordt 
onder meer het beoogde 
‘verbond van kerken’ 
besproken. 

Derde Nationale Synode.

2013 

Ook de EO krijgt een plek 
in de stuurgroep met 
het oog op de Nationale 
Synode 2013.

In aanloop naar de Natio-
nale Synode in het najaar 
van 2013 verschijnt de 
glossy Dordt. Onderzoek 
onder 4.000 christenen 
wijst uit dat 9 op de 10 
zich schaamt voor kerke-
lijke verdeeldheid.

2012 

In de voorbereidingen 
op de tweede Natio-
nale Synode in 2013 
is  verdieping van het 
geloofsgesprek de inzet. 
Prof. Bram van de Beek 
schrijft de notitie ‘Is 
Christus gedeeld’ waarin 
hij betoogt dat een-
heid op veel meer moet 
neerkomen dan enkel een 
organisatorische aanpak. 

Om ook de vele 
 migrantenkerken en 
de evangelische- en 
 pinkstergemeenten 
te kunnen betrekken, 
wordt de stuurgroep met 
hun vertegenwoordigers 
uitgebreid. 

‘Christenen zijn leden van het lichaam van Christus. Ze vinden hun identiteit in Hem en dat 
is de identiteit van Hem die zich ontledigde ten dienste van anderen. Denk en beslis op zo’n 
manier als past bij het zijn in Christus, schrijft de apostel. 
De kerk leeft niet bij macht maar bij zwakheid. Dat is wel een specifieke zwakheid: de 
zwakheid van de zelfovergave. Dat is de hoogste zwakheid, want het is verlies van identiteit, 
waarbij niets van je zelf overblijft. Het is de zwakheid van Christus: die in de gestalte van God 
daaraan niet krampachtig heeft vastgehouden, maar zichzelf ontledigd heeft. 
Hij heeft zijn identiteit opgegeven en die van een slaaf aangenomen: om dienstbaar te zijn en 
de ander zijn agenda te laten bepalen, zelfs als dat de agenda was van de dood. Als de kerk zo 
een wordt, zal zij ook weer maatschappelijke betekenis krijgen.’ 

Prof. Bram van de Beek 
Nationale Synode van 2013 

In de zomer van 2015 is een uitgebreid plan aan alle 
kerken en geloofsgemeenschappen aangeboden 
onder de titel Een verbond van protestantse kerken en 
geloofsgemeenschappen in Nederland. 
Het plan voor een federatief verbond van Protestant-
se Kerken en Geloofsgemeenschappen zal na de 
besloten vergadering in mei 2016 aan de orde komen 
op 5 november 2016, als de derde Nationale Synode 
gehouden wordt. Het is de hoop van de stuurgroep 
dat in de afsluitende vergadering van de Nationale Sy-
node in 2018/2019 de voltallige synodes en kerkelijke 
vergaderingen akkoord gaan met een Verbond van 
Protestantse Kerken.

Wat is er sinds  
2008 gebeurd? 
 
De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel zegt in de  oorspronkelijke 
tekst ‘Wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk.’ In het 
Westen heeft men het ‘wij’ binnen twintig jaar vervangen door ‘ik’.  Ik geloof. 
En voor je er erg in hebt, zeg je: ik geloof op mijn manier. 

De Nationale Synode zet zich ervoor in dat christenen elkaar leren respec-
teren en waar het maar kan gezamenlijk op te trekken in gehoorzaamheid 
aan het Woord van God, luisterend naar wat de Geest van God ons te zeg-
gen heeft. Daarbij gaat het om meer dan ‘de oecumene van het hart’, hoe 
mooi die ook kan zijn. We willen graag een stap verder met het oog op de 
 komende generaties in ons land; opdat zij Christus zullen kennen. 

Tijdens de tweede 
 Nationale Synode 
komen meer dan 700 
christenen uit ruim 35 
kerkgenootschappen en 
geloofsgemeenschap-
pen bijeen. Het thema 
van de tweedaagse 
bijeenkomst is de vraag 
welke prijs men bereid 
is te betalen voor de 
eenheid. Het gevoel van 
urgentie wordt onder 
de aanwezigen breed 
gedragen. 
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En voor je er erg in hebt, zeg je: ik geloof op mijn manier. 

De Nationale Synode zet zich ervoor in dat christenen elkaar leren respec-
teren en waar het maar kan gezamenlijk op te trekken in gehoorzaamheid 
aan het Woord van God, luisterend naar wat de Geest van God ons te zeg-
gen heeft. Daarbij gaat het om meer dan ‘de oecumene van het hart’, hoe 
mooi die ook kan zijn. We willen graag een stap verder met het oog op de 
 komende generaties in ons land; opdat zij Christus zullen kennen. 

Tijdens de tweede 
 Nationale Synode 
komen meer dan 700 
christenen uit ruim 35 
kerkgenootschappen en 
geloofsgemeenschap-
pen bijeen. Het thema 
van de tweedaagse 
bijeenkomst is de vraag 
welke prijs men bereid 
is te betalen voor de 
eenheid. Het gevoel van 
urgentie wordt onder 
de aanwezigen breed 
gedragen. 
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De eerste  Nationale 
 Synode begint in 
 Dordrecht.

2008 

Voor het eerst wordt 
het idee geopperd voor 
een nieuwe ‘Nationale 
Synode’. Hierachter ligt 
het diepe verlangen om 
als protestantse kerken 
in ons land niet steeds 
gescheiden maar meer 
gezamenlijk te mogen 
spreken vanuit het evan-
gelie van Jezus Christus. 

Deze oproep krijgt 
breed-kerkelijk een 
 positieve respons. 
Er wordt een stuur-
groep gevormd, waarin 
vertegenwoordigers van 
verschillende kerken op 
persoonlijke titel zitting 
nemen. 

2009 

De stuurgroep stelt een 
tekst en plan op die 
tijdens een perscon-
ferentie op 14 oktober 
2009 worden gepresen-
teerd. Daar wordt ook de 
zogenoemde Credotekst 
gepresenteerd. 

In de Jacobikerk 
in Utrecht komen 
 driehonderd studenten 
uit alle studentensteden 
bijeen om het werk te 
ondersteunen. 

2010 

In de Grote Kerk in 
Dordrecht vindt de 
eerste Nationale Synode 
plaats. Gastgezinnen 
stellen hun huis open 
voor gasten uit binnen- 
en buitenland, minister 
van Binnenlandse Zaken 
Piet Hein Donner houdt 
een toespraak en naar 
voorbeeld van het Global 
Christian Forum wordt 
het geloofsgesprek 
gevoerd met mensen uit 
de plaatselijke gemeen-
ten en een groot aantal 
kerkleiders.

2011 

Het geloofsgesprek is 
een blijvertje. In het hele 
land komen geloofsge-
sprekken op gang. Via de 
website van de Natio-
nale Synode wordt het 
mogelijk om plaatselijk 
zelf geloofsgesprekken te 
gaan houden bij de men-
sen in de eigen straat of 
woonplaats. 

Het Nederlands 
 Christelijk Forum (NCF) 
wordt opgericht om het 
geloofsgesprek onder 
alleen kerkleiders te 
faciliteren.

In de Bovenkerk van 
Kampen gaat de 
 tentoonstelling over het 
werk van de Nationale 
Synode van start.

2014 

In 2014 wordt nagedacht 
over een ‘verbond van 
kerken’. Na veel ver-
gaderen wordt het plan 
aangeboden aan een 
breed scala van kerken en 
geloofsgemeenschappen.

2015 

De Stichting 
 Geloofsgesprekken 
wordt opgericht. Doelstel-
ling is een grotere stimu-
lans te geven aan en het 
concreet faciliteren van 
geloofsgesprekken in de 
plaatselijke gemeenten. 
Softwarematig is een en 
ander nog in ontwikke-
ling. 

2016 

In mei vindt in Dor-
drecht een besloten 
 vergadering plaats met 
vertegenwoordigers van 
een groot aantal kerken 
en geloofsgemeen-
schappen. Hierin wordt 
onder meer het beoogde 
‘verbond van kerken’ 
besproken. 

Derde Nationale Synode.

2013 

Ook de EO krijgt een plek 
in de stuurgroep met 
het oog op de Nationale 
Synode 2013.

In aanloop naar de Natio-
nale Synode in het najaar 
van 2013 verschijnt de 
glossy Dordt. Onderzoek 
onder 4.000 christenen 
wijst uit dat 9 op de 10 
zich schaamt voor kerke-
lijke verdeeldheid.

2012 

In de voorbereidingen 
op de tweede Natio-
nale Synode in 2013 
is  verdieping van het 
geloofsgesprek de inzet. 
Prof. Bram van de Beek 
schrijft de notitie ‘Is 
Christus gedeeld’ waarin 
hij betoogt dat een-
heid op veel meer moet 
neerkomen dan enkel een 
organisatorische aanpak. 

Om ook de vele 
 migrantenkerken en 
de evangelische- en 
 pinkstergemeenten 
te kunnen betrekken, 
wordt de stuurgroep met 
hun vertegenwoordigers 
uitgebreid. 

‘Christenen zijn leden van het lichaam van Christus. Ze vinden hun identiteit in Hem en dat 
is de identiteit van Hem die zich ontledigde ten dienste van anderen. Denk en beslis op zo’n 
manier als past bij het zijn in Christus, schrijft de apostel. 
De kerk leeft niet bij macht maar bij zwakheid. Dat is wel een specifieke zwakheid: de 
zwakheid van de zelfovergave. Dat is de hoogste zwakheid, want het is verlies van identiteit, 
waarbij niets van je zelf overblijft. Het is de zwakheid van Christus: die in de gestalte van God 
daaraan niet krampachtig heeft vastgehouden, maar zichzelf ontledigd heeft. 
Hij heeft zijn identiteit opgegeven en die van een slaaf aangenomen: om dienstbaar te zijn en 
de ander zijn agenda te laten bepalen, zelfs als dat de agenda was van de dood. Als de kerk zo 
een wordt, zal zij ook weer maatschappelijke betekenis krijgen.’ 

Prof. Bram van de Beek 
Nationale Synode van 2013 

In de zomer van 2015 is een uitgebreid plan aan alle 
kerken en geloofsgemeenschappen aangeboden 
onder de titel Een verbond van protestantse kerken en 
geloofsgemeenschappen in Nederland. 
Het plan voor een federatief verbond van Protestant-
se Kerken en Geloofsgemeenschappen zal na de 
besloten vergadering in mei 2016 aan de orde komen 
op 5 november 2016, als de derde Nationale Synode 
gehouden wordt. Het is de hoop van de stuurgroep 
dat in de afsluitende vergadering van de Nationale Sy-
node in 2018/2019 de voltallige synodes en kerkelijke 
vergaderingen akkoord gaan met een Verbond van 
Protestantse Kerken.

Wat is er sinds  
2008 gebeurd? 
 
De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel zegt in de  oorspronkelijke 
tekst ‘Wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk.’ In het 
Westen heeft men het ‘wij’ binnen twintig jaar vervangen door ‘ik’.  Ik geloof. 
En voor je er erg in hebt, zeg je: ik geloof op mijn manier. 

De Nationale Synode zet zich ervoor in dat christenen elkaar leren respec-
teren en waar het maar kan gezamenlijk op te trekken in gehoorzaamheid 
aan het Woord van God, luisterend naar wat de Geest van God ons te zeg-
gen heeft. Daarbij gaat het om meer dan ‘de oecumene van het hart’, hoe 
mooi die ook kan zijn. We willen graag een stap verder met het oog op de 
 komende generaties in ons land; opdat zij Christus zullen kennen. 

Tijdens de tweede 
 Nationale Synode 
komen meer dan 700 
christenen uit ruim 35 
kerkgenootschappen en 
geloofsgemeenschap-
pen bijeen. Het thema 
van de tweedaagse 
bijeenkomst is de vraag 
welke prijs men bereid 
is te betalen voor de 
eenheid. Het gevoel van 
urgentie wordt onder 
de aanwezigen breed 
gedragen. 



Blijf de Nationale Synode volgen!
www.nationalesynode.nl 

 @nationalesynode 
facebook.com/nationalesynode


