Besluitvoorstel voor de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, te
houden van 12 – 14 mei 2004 in Wageningen

Beeld en gelijkenis. Elementen voor een visie van de Protestantse Kerk
in Nederland op multicultureel samenleven (MDO 04.02)
De synode heeft kennis genomen van:
De notitie “Beeld en gelijkenis”. Elementen voor een visie van de Protestantse Kerk in
Nederland op multicultureel samenleven.
De synode overweegt:
Vanwege de toenemende verharding van het maatschappelijk debat over onze multiculturele
samenleving is het noodzakelijk dat de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe visie
ontwikkelt.
De synode is van oordeel:
De volgende elementen uit het rapport zijn bruikbaar voor het ontwikkelen van een nieuwe
visie:
1. De kerk erkent en respecteert de culturele diversiteit in de samenleving zoals deze in
de afgelopen jaren mede onder invloed van de immigratie is gegroeid.
2. De kerk heeft weet van het emotionele debat in de samenleving en onderkent de vele
problemen die zich voordoen in het samenleven van mensen uit verschillende
culturen.
3. De kerk is tegelijkertijd voortdurend op zoek naar wat in die diversiteit samenbindend
kan zijn en brengt dat in het openbare debat in.
4. In het besef van haar eigen vreemdelingschap op aarde, stelt de kerk zich open voor
en laat zij zich verrassen door de (verhalen van) de vreemdeling.
5. De kerk leeft van de liefde van haar Heiland en roept een ieder op tot liefde tot de
Schepper en tot de naaste, wie deze ook is en uit welk land deze afkomstig is.
6. Met het oog op een bewoonbare samenleving is de kerk uit op een voortdurend en
voortgaand gesprek met mensen met een andere godsdienst.
7. Vanuit het perspectief van de grote schare uit alle volken , ziet de kerk de
multiculturele samenleving als gave en opgave.
8. Omdat Gods openbaring breder is dan wij kunnen bevatten, stelt de kerk zich vol
verwachting open voor de ontmoeting met anderen en hun tradities en zoekt zij vanuit
haar geloof in de drie-enige God met hen naar wegen van vreedzaam en vruchtbaar
samenleven en naar sporen van Gods aanwezigheid.
9. De kerk ziet de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting als grote
voorrechten die bescherming verdienen.
10. De kerk roept al haar leden en de Nederlandse samenleving op om zich te weer te
stellen tegen uitingen van onderdrukking, discriminatie, racisme en
vreemdelingenhaat.

De synode besluit:
Het bestuur van de dienstenorganisatie op te dragen ten dienste van de gemeente een
handreiking te maken bij de notitie “Beeld en gelijkenis” en deze te doen verspreiden.

