
In 2022 zullen katholieke bisschoppen vanuit de hele wereld samenkomen in Rome
voor een synode rond het thema ‘synodaliteit’. Het bevorderen van synodaliteit in de

Katholieke Kerk gaat paus Franciscus zeer ter harte. Deze enquête, waartoe
internationale theologieprofessoren (Tomas Halik, Peter Neuner, Anna

Hennersperger, Paul M. Zulehner) samen met enkele Vlaamse professoren (Annemie
Dillen, Peter De Mey) u hartelijk uitnodigen, is zelf reeds een oefening in

synodaliteit. We hopen op een goede deelname. De resultaten moeten de synode
informeren over de visie die hierover leeft bij het Godsvolk en hen aanmoedigen om

tot moedig overleg en krachtdadige beslissingen te komen.

Ken je iemand uit uw omgeving die ook wil deelnemen, stuur dan de volgende link
door:  https://survey.zulehner.org/index.php/514332?lang=nl

Deze enquête kan worden ingevuld in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Dank voor uw interesse in de groei van de wereldwijde Katholieke Kerk, die blijkt uit
uw deelname aan deze enquête.

In naam van ons allen, Paul M. Zulehner

(Synodaliteit/synode is afgeleid van het Griekse σύνoδος en duidt het samen-op-weg-
zijn aan. In het Latijn wordt het vertaald als synodus of concilium. Vanaf de eerste

eeuwen werd “synode” de aanduiding voor kerkelijke bijeenkomsten op verschillende
niveaus (het bisdom, de kerkprovincie, een regio, patriarchaat of de wereldkerk). De
deelnemers bespraken leerstellige, liturgische en kerkrechtelijke kwesties evenals de
pastorale uitdagingen van hun tijd in het licht van het Woord van God en luisterend
naar de Heilige Geest. Synodes vormen een spiritueel gebeuren dat een uitwerking

heeft op het leven van de kerk.).

Sectie A: Om te beginnen

A1. In welk land woont u? 
Geef hier het land aan!

 



Sectie B: Inculturatie

B1. Hoe staat u tegenover volgende uitspraken? 
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens.

1 2 3 4 5

In de toekomst zal de Katholieke Kerk zich meer aanpassen aan
verschillende culturen.

Door inculturatie worden de lokale kerken verantwoordelijk voor
de verspreiding van het evangelie in hun respectievelijke culturen.

Door inculturatie worden de lokale kerken verantwoordelijk voor
de verspreiding van het evangelie in hun respectievelijke culturen.

In de toekomst zal de paus de lokale kerken aanmoedigen om zich
lokaal te ontwikkelen.

In de toekomst zal het een belangrijke opdracht van de paus zijn
om de lokale kerken aan te moedigen om te werken aan de

inculturatie van het evangelie in de richting van plaatselijke
ontwikkelingen.

De bevordering van synodaliteit helpt de kerk om de kloof tussen
de culturen en het evangelie te verminderen.

Sectie C: Participatie

C1. Wat denkt u over participatie in de christelijke kerken
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Veel mensen zijn vanuit het kader van hun beroep gewend aan een
coöperatieve stijl van werken.

In hun werk hebben mensen de mogelijkheid beslissingen te
nemen.

Sectie D: Niveaus van participatie

Sherry Arnstein onderscheidt volgende niveaus:

Non-participatie (geïnstrumentaliseerd worden, onderwezen worden); de eerste stappen tot participatie (informatie ontvangen,
beluisterd worden, betrokken worden, overleg); participatie (medeverantwoordelijkheid, gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid,
beslissingsmacht); meer dan louter participatie (zelforganisatie)
D1. Zo ervaar ik het op dit moment in de Katholieke Kerk

Kies het passende niveau uit; meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Geïnstrumentaliseerd worden

Onderwezen worden

Informatie

Consultatie



Inspraak

Medeverantwoordelijkheid

Gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid

Beslissingsmacht

Zelforganisatie

D2. Zo ervaar ik het in mijn beroep en in de samenleving
Kies het passende niveau uit; meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Geïnstrumentaliseerd worden

Onderwezen worden

Informatie

Consultatie

Inspraak

Medeverantwoordelijkheid

Gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid

Beslissingsmacht

Zelforganisatie

Sectie E: ... in andere christelijke kerken

E1. Zo ervaar ik het in Protestantse kerken.
Kies het passende niveau uit; meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Geïnstrumentaliseerd worden

Onderwezen worden

Informatie

Consultatie

Inspraak

Medeverantwoordelijkheid

Gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid

Beslissingsmacht

Zelforganisatie

E2. Zo ervaar ik het in Orthodoxe kerken
Kies het passende niveau uit; meerdere antwoorden zijn mogelijk

Geïnstrumentaliseerd worden



Onderwezen worden

Informatie

Consultatie

Inspraak

Medeverantwoordelijkheid

Gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid

Beslissingsmacht

Zelforganisatie

Sectie F: Theologie/spiritualiteit van de synodaliteit – synodaliteit als een
spiritueel proces

F1. Hoe staat u tegenover volgende uitspraken? 
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Synodaliteit is op dit moment het middel bij uitstek om de eenheid
(koinonia, communio) van de kerk (of kerkelijke gemeenschap) te

bewaren.

Wanneer in de parochieraad/pastoraal team (NL:
pastoraatsgroep/parochiebestuur) beslissingen genomen worden, is

dat altijd ook een spiritueel gebeuren.

De kerk is geen democratie.

Over geloofswaarheden kan men niet stemmen.

Synodaliteit stelt de hiërarchische structuur in vraag.

Synodaliteit is op zoek naar de werking van de Heilige Geest in de
kerk met behulp van de onderscheiding van de geesten.

Synodaliteit is een spiritueel gebeuren.

Iedere gedoopte is geroepen tot actieve medewerking in de kerk.

Zonder participatie geen identificatie.

Sectie G: Synodaliteit in praktijk – een nieuwe cultuur van het gewijde ambt

G1. Hoe staat u tegenover volgende uitspraken? 
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Hoe meer synodaliteit verankerd is in de structuren van de kerk en
in het kerkelijk recht, hoe beter synodaliteit functioneert.



1 2 3 4 5

In de toekomst zullen niet alleen gewijden, maar ook leken aan
synodale processen deelnemen met een eigen zetel en stemrecht.

Voor belangrijke beslissingen in lokale kerken zou een soort van
kerkparlement een goede hulp zijn.

De diocesane raad moet kunnen beslissen over de financiën van de
kerk.

Diocesane raden en parochieraden moeten overleggen en beslissen.

Als een kerkelijk gremium beslist op basis van consensus, dan
moet de verantwoordelijke ambtsdrager (priester, bisschop…) 

over zwaarwegende argumenten beschikken om zijn veto te
gebruiken.

Als een ambtsdrager zijn veto uitspreekt over een eensgezinde
beslissing van een bepaald gremium, dan moet dat thema verder

besproken worden in dat gremium om tot een gezamenlijke
oplossing te komen.

Het is niet de opdracht van een gewijde ambtsdrager om over alles
alleen te beslissen.

Wat allen aanbelangt, moet door eenieder besloten worden.

Het gewijde ambt is ervoor verantwoordelijk dat beslissingen
trouw zijn aan de boodschap van het evangelie.

Meer synodaliteit in de kerk verandert de cultuur van de
uitoefening van het gewijde ambt.

Synodaliteit vraagt om meer en niet om minder leiderschap.

Alle ambtsdragers moeten in hun vorming en aan het begin van
hun werkzaamheden ervaringen met vormen van synodaliteit

opdoen.

Sectie H: Lokale kerken

H1. Neem alstublieft stelling in!
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Lokale kerken zouden door kiesorganen de bisschop moeten
aanduiden.

De bevoegdheden van bisschopsconferenties moeten uitgebreid
worden.

De paus kan de keuze van een bisschop door de lokale kerk
aanvaarden of afwijzen.

Wanneer de paus een keuze afwijst, motiveert hij dit ten aanzien
van het kiesorgaan.



Sectie I: Parochieraad/Pastoraal team (NL Pastoraatsgroep/parochiebestuur)

U mag het woord ‘parochieraad’ ook vervangen door andere aanduidingen van overlegstructuren op het niveau van de
parochie/gemeente of pastorale zone.

I1. Wat is uw mening?
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

In de parochieraad worden geen beslissingen genomen.

In de parochieraad worden geen beslissingen genomen buiten de
pastoor om.

Indien ik lid van een parochieraad  zou zijn, zou ik graag
beslissingen nemen met het oog op de toekomst van de parochie.

Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de
ambtsdragers zouden de overlegorganen niet enkel moeten

overleggen, maar over die zaken die iedereen aanbelangen, ook
moeten kunnen beslissen.

Sectie J: Een nieuwe vorm voor het pausambt

J1. Neem een standpunt in, alsjeblieft!
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

De paus moet niet voor uniformiteit zorgen, maar voor eenheid in
verscheidenheid.

Centralisme zorgt voor een stagnatie van de kerk.

Sectie K: Oecumene

K1. Wat vindt u van deze uitspraken?
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Het bevorderen van synodaliteit in de Katholieke Kerk is een
belangrijke bijdrage aan de oecumenische relaties met de andere

christelijke kerken.

Het pausambt als een dienst aan de universele eenheid van de
christenen kan een wezenlijke bijdrage aan de oecumene leveren.

Synodaliteit maakt besluitvormingsprocessen moeizamer en vaak
trager.

Synodaliteit houdt het gevaar in dat noodzakelijke beslissingen
niet genomen worden.

Synodale processen zijn gericht op consensus, maar niet
noodzakelijk unanimiteit.



1 2 3 4 5

Meerderheidsbeslissingen zijn onverenigbaar met synodaliteit.

Wanneer een synode niet tot een consensus komt, komt de
beslissing toe aan het geldende gezag.

Zonder duidelijke leidinggevende is een synode niet in staat om te
handelen.

Roma locuta causa finita (eenmaal Rome zich uitgesproken heeft,
kan er geen discussie meer zijn)

Sectie L: Twee open vragen

L1. Wat verwacht u van de bisschoppensynode van 2022 voor de
Katholieke Kerk en voor de oecumene?
 

L2. Welke hindernissen ziet u?
 

Sectie M: Persoonlijkheid

M1. Wat geldt voor u? 
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Waar een streng gezag is, is er ook gerechtigheid.

Het belangrijkste dat kinderen moeten leren, is gehoorzaamheid.

Inspraak en deelname in de besluitvorming wordt pas mogelijk
nadat men door grote inspanningen een positie verworven heeft.

De grote vrijheid die jonge mensen vandaag de dag hebben, is
zeker niet goed.

Mensen die geen werk hebben, kan men beter niet ondersteunen.



1 2 3 4 5

Soms zou ik wensen dat er een dictatuur bestond in mijn land,
want dan waren er niet zoveel wantoestanden.

Sectie N: Gezag in de kerk

N1. Meer vragen over autoriteit.
Positioneer u op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1=volledig akkoord; 5=volledig oneens

1 2 3 4 5

Ik verwacht gezag van een kerk.

Het geloof moet met eerbied worden benaderd en niet met kritiek.

Het geloof moet iets volstrekt onveranderlijks zijn, waar men zich
op oriënteren kan.

Door de vele veranderingen in de kerk wordt men onzeker over het
geloof.

Wie meewerkt aan synodale processen, moet ervaring hebben met
het kerkelijke leven.

Sectie O: Persoonlijke gegevens

Voor een goede sociologische analyse van de gegevens is informatie over uzelf nuttig. Deze gegevens en alle tot nu toe
verstrekte informatie blijven uiteraard anoniem. U heeft altijd de mogelijkheid om geen informatie te verstrekken.

O1. Geslacht

 
Man

O2. Geboortejaar
Gelieve het geboortejaar voluit te vermelden, bv. 1967

O3. Burgerlijke stand

 
Gehuwd

O4. Beroepsmatige activiteit

 
Voltijds

O5. Hoogste opleidingsniveau

 
Lager Onderwijs

O6. Aantal kinderen

 
Geen

O7. Woonplaats

 
Grootstad



O8. Godsbeeld
Welke van de verklaringen komt het dichtst bij uw overtuigingen?

 
Er bestaat een persoonlijke God.

O9. Hoe vaak neemt u deel aan een liturgische viering?

 
Meermaals per week

O10. Tot welke religieuze familie behoort u?

 
Katholiek

Bedankt voor uw medewerking ! Paul M. Zulehner...
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