Op de achtergrond van dit postzegelvel is de school-

plaat van de Synode van Dordrecht afgebeeld die in
1911 is getekend door Gerard van Hove. Schoolplaten
dienden in die tijd als illustratie bij de verhalen die de
schoolmeester bij het geschiedenisonderwijs hield.
De tekenaar heeft waarschijnlijk als voorbeeld de
gravure genomen die ook op een zegel wordt
weergegeven (zie hieronder).
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Dordrecht werd ook
besloten de gehele bijbel
uit/*-26/*1.$,7/68.
het Hebreeuws en het /*-26/*1.$,7/68.
Grieks in!"!9
het Nederlands
te vertalen. Deze Nederlandse vertaling, die in
1637 klaar was, leverde
een belangrijke bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal.
De bijbel kreeg de naam Statenvertaling, omdat de Staten-Generaal de vertaling bekostigde
en autoriseerde. We zien de titelpagina van de eerste druk uit 1637: BIBLIA,
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dat is: De gantsche
H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des
Nieuwen TESTAMENTS met daaronder een stadsgezicht op Leiden omdat deze bijbel daar
werd gedrukt door Aertsz van Ravesteyn.
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Tijdens de Synode van

1637: Titelpagina BIBLIA
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!"#$%&'()#'%$*%*&+,Een gravure uit 1729 van B. Picart.
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400 JAAR SYNODE VAN DORDRECHT
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1729: Gravure
B. Picart

83;38;//

Achterzijde schulten_Opmaak 1 14-01-19 14:55 Pagina 1

/*-26/*1.$,7/68.

We zien de synodevergadering bijeen in de bovenzaal van de Kloveniersdoelen.
Het gebouw uit 1541 was van de handboogschutters, de kloveniers en is in 1856 afgebroken.
Aan de tafel voor de schouw zit de voorzitter van de Synode, ds. Johannes Bogerman,
naast hem de secretarissen en assessoren. Rondom de lange tafel in het midden van de zaal
hebben de Remonstranten hun plaats met als woordvoerder ds. Simon Episcopius.
De banken rechts onder het baldakijn worden ingenomen door de afgevaardigden uit het
buitenland. De plaatsen voor de Fransen bleven leeg. Daarnaast, doorlopend naar de linkerkant de hoogleraren, predikanten en ouderlingen uit de Staten van de Zeven Provinciën en
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aan het eind links de gecommitteerden van de Staten-Generaal.
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2013: Nationale Synode
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In de ontstaansgeschiedenis van ons land was de Nationale Synode van 1618-1619 gericht
$%&'()#'%$*%*&+,op het zoeken van eenheid in zowel de staat als de kerk.
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Dat thema van eenheid kenmerkt ook de huidige Nationale Synode, in het bijzonder gericht
op het versnipperde christendom in Nederland. Verschillen tussen kerken en verscheidenheid
in geloofsbeleving vormen een reëel gegeven, maar de roeping om verbinding gaat
daarbovenuit. In het bijzonder naar de vele migrantenchristenen in ons land.
Zo moedigt de Nationale Synode de christenheid in ons land aan te zoeken naar wat bindt en
te slechten wat scheidt.
400 Jaar later is er een nieuwe tijd die vraagt om een bijzondere concentratie
op verbinding. De foto van deze zegel is genomen tijdens de
Nationale Synode 2013 in de Grote Kerk van Dordrecht.
Februari 2019
Ds. Gerrit de Fijter
Ds. Anton Schipper

