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Aan alle leden van instituten van godgewijd leven 

 

Vaticaan, 24 juni 2021 

 

Eerwaarde religieuzen, 

 

Het is met grote vreugde dat we ons aansluiten bij de uitnodiging van paus Franciscus om als Kerk op 

weg te gaan; op een tocht die begint op 9 en 10 oktober a.s. en in oktober 2023 zal eindigen met de 

viering van de volgende bisschoppensynode over het thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, 

participatie en zending”. Onderaan is een overzicht opgenomen van het ‘reisschema’ van het 

synodeproces. Het biedt een beschrijving van de hele tocht. 

 

De weg zelf kan worden beschouwd als een ervaring van synodaliteit omdat, zoals paus Franciscus 

ons voorhoudt: “Een synodale Kerk een Kerk is die luistert, die beseft dat luisteren ‘meer is dan alleen 

maar horen’. Het is een wederzijds luisteren waarin iedereen iets kan leren. Het volk van gelovigen, 

het college van bisschoppen, de bisschop van Rome: allen luisterend naar elkaar, en allen luisterend 

naar de Heilige Geest, de 'Geest van de waarheid' (Joh. 14:17), om te weten wat de Geest 'spreekt tot 

de Kerken' (Openbaring 2:7)”. 

 

“Het is precies deze weg van synodaliteit die God verwacht van de Kerk van het derde millennium”, 

omdat de wereld waarin wij leven, en die wij geroepen zijn lief te hebben en te dienen, zelfs met alle 

tegenstrijdigheden, vraagt dat wij als Kerk beter samenwerken op alle terreinen van haar missie.” 

(Toespraak van paus Franciscus tijdens de ceremonie ter herdenking van de 50e verjaardag van de 

instelling van de bisschoppensynode, 17 oktober 2015). 

 

Deze woorden vormen een grote uitdaging voor de profetische dimensie van het godgewijde leven, 

dat zijn oorsprong vindt in de sequela Christi, in gemeenschap met de Kerk en in het 

onderscheidingsvermogen dat haar helpt om Gods wil te zoeken en haar te transformeren tot een 

leven dat de wereld kan doen ontwaken! 

 

Niemand mag zich uitgesloten voelen van deze kerkelijke reis. De eerste fase, dat in het teken staat 

van consultatie en inbreng van lokale kerken en andere kerkelijke groepen, begint in oktober 2021 en 

eindigt in april 2022. 

 

Men kan op verschillende manieren deelnemen, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau: 

door als individuele godgewijde mannen en vrouwen deel te nemen binnen de bestaande plaatselijke 

kerkstructuren, door als individuele gemeenschappen in een specifiek bisdom een voorstel te 

formuleren, door input op nationaal of internationaal niveau van nationale conferenties van hogere 

oversten of conferenties van seculiere instituten, federaties, kloosterverenigingen, andere 

koepelorganisaties, continentale conferenties, de Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG 

en USG) en de Wereldconferentie van seculiere instituten (CMIS). 



 

Vanuit verschillende vormen van godgewijd leven zullen ook verschillende bijdragen worden 

aangeboden: religieuze, apostolische en contemplatieve instituten, seculiere instituten, leden van de 

ordo virginum, kluizenaars, nieuwe vormen van godgewijd leven en genootschappen van apostolisch 

leven. 

 

Sta open om uitgedaagd te worden door de drie belangrijke woorden van het thema van de 

Bisschoppensynode over de Synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie. Bid, reflecteer, 

bespreek en deel je ervaringen, inzichten en verlangens. Doe het met de vrijheid van hen die hun 

vertrouwen op God stellen en zo in staat zijn om verlegenheid, een gevoel van minderwaardigheid of 

erger nog, verwijten en klachten te overwinnen. Doe het in alle eenvoud, gedreven door de Heilige 

Geest, terwijl men arrogantie vermijdt, zonder zich iets aan te matigen maar altijd met een gevoel 

van medeverantwoordelijkheid, want: “Iedere gedoopte, wat zijn functie in de Kerk en het niveau van 

de vorming in zijn geloof ook is, is een actief subject van evangelisatie en het zou niet juist zijn te 

denken aan een evangelisatieschema dat door gekwalificeerde personen wordt verwezenlijkt, waarbij 

de rest van het gelovige volk alleen maar passief van hun activiteit zou moeten profiteren.” (EG n. 

120) 

 

Om ervoor te zorgen dat de synodale kerk geen fata morgana is maar een droom die erom vraagt te 

worden verwerkelijkt, is het nodig om samen te dromen, samen te bidden en samen te werken. 

 

 

João Braz, Cardinal de Aviz, Prefect 

P. José Rodríguez Carballo, ofm, Aartsbisschop Secretaris 

 



 


