
Voorbereiding op de komende bisschoppensynode  

In oktober 2015 wordt een volgende bisschoppensynode gehouden.  

Ter voorbereiding hiervan werd aan parochies gevraagd om na te denken over een aantal vragen 

betreffende het gezin. Deze vragen werden door het Vaticaan opgesteld. 

Het bisdom nodigde ons uit om enkele vragen uit de lijst samen te bespreken en de bedenkingen door 

te sturen. Ons parochieteam en een aantal geïnteresseerde parochianen hebben hierover van 

gedachten gewisseld. Hierna vindt u het verslag van de bespreking.  

Enkele opmerkingen vooraf:  

We appreciëren het zeer sterk dat onze reactie naar aanleiding van de vorige synode, beluisterd is en 

dat onze bisschop wat hier leeft openbaar heeft gemaakt. We vonden de vragen moeilijk geformuleerd 

en sterk geschreven vanuit de traditionele bestaande visie en regels van de kerkelijke overheid, ver 

van de dagdagelijkse praktijk. We voelen aan dat de kerkelijke overheid deze traditionele leer wil 

bewaren. Dit is dikwijls niet te rijmen met het leven in onze huidige maatschappij.  

Is het trouwens wel mogelijk te streven naar één universele visie rond katholiek geloof met afgelijnde 

normen en regels. De beleving is op elke plaats zo heel verschillend. Moet er geen werk gemaakt 

worden van een differentiëring bv. per continent ?  

Het gezin:  

De kerk beschouwt het kerngezin nog steeds als ideale basis voor christelijk leven. Het blijft de enige 

plaats waar seksualiteit en kinderen mogelijk zijn. Dit is zo ver van de realiteit. Zijn de kinderen die 

buiten een christelijk huwelijk ontstaan/opgroeien nog steeds kinderen van de zonde?  

Het huwelijk was ook steeds gericht op het voortbrengen van kinderen. Is dat in deze overbevolkte 

wereld nog ethisch verantwoord ? En wat als je bewust geen kinderen wil?  

Er is in onze maatschappij een accentverschuiving gebeurd . Waar vroeger de nadruk lag op 

voortplanting, ligt nu de klemtoon op de relatie tussen partners en de kwaliteit hiervan. Zo komt er 

ook ruimte voor holebirelaties.  

Waarom niet eerder voorbehoedsmiddelen promoten en verantwoord ouderschap benadrukken?  

Wie zijn wij als kerkgemeenschap trouwens om hier rond oordelen te vellen.  

Denataliteit:  

Er wordt gesproken over denataliteit. Is er echter geen toename van de wereldbevolking?  

Wij voelen eerder aan dat vergrijzing een probleem wordt, maar dat komt niet aan bod.  

Wat met gebroken gezinnen, nieuwe relaties,…?  

In de vraagstelling voelen we een discriminatie tegenover gebroken gezinnen. Katholiek geloof en een 

nieuwe relatie gaan heel moeilijk samen. Wie een tweede relatie heeft, heeft geen toegang meer tot 

sacramenten zolang men vasthoudt aan de traditionele invulling van het sacrament. De kerk blijft een 

2 de relatie als ‘zondig’ bekijken. Zulke houding stoot mensen eerder af. Ze voelen aan : ‘We horen 

hier niet thuis in zo’n kerk’. Ze lijden hierdoor nog meer pijn, voelen zich gestigmatiseerd, zwak en 

slecht. Waar is dan de christelijke barmhartigheid?  

Algemene bedenkingen:  

Eeuwenlang werden er van bovenuit regels opgelegd over goed en kwaad. Deze regels niet nakomen 

werd als zonde bestempeld. Jezus gaf mensen echter steeds kansen om opnieuw te beginnen. Wie zijn 

wij als kerk om te oordelen en veroordelen?  



Uit de vragen blijkt sterk dat het de bedoeling is van de kerkelijke moraal om mensen op het goede 

pad te krijgen en dat het leergezag exact weet welke regels hiertoe moeten gevolgd worden.  

Wij zouden eerder voor barmhartigheid gaan en mensen zelf laten oordelen over hun daden.  

Is het trouwens noodzakelijk om alles in wetten en regels te gieten? Kan men niet tot een kernvisie op 

christelijk leven komen, gestoeld op algemeen erkende basiswaarden zoals bv. respect, eerlijkheid, 

waardering... en mensen van daaruit vertrouwen geven om hun persoonlijk geweten te volgen?  

Een blauwdruk van dergelijke fundamentele waarden vinden we terug in de zaligsprekingen bij 

Mattheüs, waarvan we hieronder graag een hertaling geven:  

Gelukkig de mensen die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden, die belangeloos kunnen 

meedelen van hun geld, hun tijd, hun aandacht en belangstelling. Op hen zal beroep gedaan worden 

en zij zullen echt geliefd zijn.  

Gelukkig de mensen die durven wenen met de bedroefden en zo echt kunnen troosten. Ze zullen 

menselijke diepte en mysterie ervaren.  

Gelukkig de mensen die geloven in de zachte weg van totale weerloosheid en de hartelijke goedheid. 

Zij zullen lukken bij het opbouwen van een betere wereld. Gelukkig als we onze medemensen niet 

afmeten en beoordelen vanuit allerlei voorschriften en wetten, maar pogen – zo mild en ruimdenkend 

mogelijk – iedereen tot zijn recht laten komen.  

Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven, het verleden vergeten en opnieuw toekomst kunnen openen 

door elkaar nieuwe kansen te geven en elkaar te aanvaarden zoals we zijn.  

Gelukkig als we niet met bijbedoelingen of louter voor de schijn handelen, maar eenvoudig, openhartig 

en doorzichtig.  

Gelukkig de mensen die in vrede met zichzelf, en ten allen tijde eenheid tussen mensen nastreven en 

bevorderen.  

Gelukkig dat er mensen zijn die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen. Dikwijls 

worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood.  

Wie zo leeft, zei Jezus, zal niet de dupe worden van een mooie, ijdele droom, maar hij zal werkelijk 

bouwen aan Gods Rijk van Liefde en Geluk. 
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