Slotverklaring SYNODE VPKB 2016

De Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België hield haar tweedaagse synode te Vaalbeek
op 12 en 13 november. De bijeen komst werd geopend met het lezen van Jozua 1, en daarmee was
meteen het thema gegeven voor deze vergadering: “de nieuwe generatie”. Een nieuwe generatie
neemt de verantwoordelijkheden over en zorgt voor de continuïteit en voortgang, maar vooral: ze zal
de kerk hervormen en antwoorden geven op nieuwe vragen. En fat in de geest van Jozua 1 vers 9:
“sterk en moedig”.
Onze voorzitter verwees in zijn openingsrede o.a. naar volgend jaar, als Luthers optreden van 1517
gevierd wordt. Laat het niet in de eerste plaats een herdenken zijn van een historische gebeurtenis –
aldus de voorzitter – maar veeleer een aansporing om in het voetspoor van Luther de kerk steeds
opnieuw te hervormen.
De Synode heeft belangrijke beslissingen genomen voor de herziening van constitutie en kerkorde,
opdat deze ook in de komende jaren goed zouden functioneren.
Uitgebreid wordt stilgestaan bij jeugdwerking en catechese. En de toekomst is al evenzeer thema bij
de bespreking van het rapport van de werkgroep “Eigentijds Kerk Zijn”, ook al blijkt die materie nog
complexer dan gedacht en zal het gesprek daarover volgend jaar voortgezet moeten worden.
Uiteraard worden ook vele praktische en zakelijke besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor de
goede gang van zaken van de plaatselijke kerken, de districten, Synodale Raad en de
synodevergadering.
Een belangrijke stap wordt gezet in het langjarige maar belangrijke proces dat er toe moet leiden dat
de VPKB als onderdeel van de Reformed Churches wereldwijd, zich opnieuw positioneert in de
tegenstellingen van 500 jaar geleden.
Hoe ongewis de toekomst van de VPKB ook moge zijn, en hoe moeilijk de situatie af en toe lijkt, de
synodevergadering geeft blijk van grote eensgezindheid om die toekomst tegemoet te treden, met,
zoals in Jozua 1 vers 9, vertrouwen in onze God, “sterk en moedig”.
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