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Acta Synode
Dordrecht
Kritische Editie van de Acta en
Documenten van de Nationale
Synode van Dordrecht 1618/19

De editie

De Nationale Synode van
Dordrecht
De Nationale Synode van Dordrecht behoort tot
de belangrijkste kerkelijke vergaderingen van het
gereformeerd protestantisme.

Haar ver reikende
internationale betekenis is ook
vandaag nog duidelijk

Meer dan de leerregels
Behalve de besluiten over de zaken die in de
Dordtse leerregels aan de orde komen, nam deze
synode ook beslissingen over vele andere thema´s
zoals de zondagsrust, het onderwijs in de Heidelbergse Catechismus en de theologische opleiding.
Bovendien nam deze synode het besluit tot een
nieuwe Bijbelvertaling die in 1637 als
Statenvertaling verscheen.

merkbaar.

van buiten de landsgrenzen te horen.

De Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden,
gevestigd in het gebouw dat geldt als de
moederkerk van het Nederlandse gereformeerd
protestantisme, heeft nu het initiatief genomen
tot de uitgave van alle stukken die betrekking
hebben op deze synode. Het gaat om zoveel
materiaal, dat de nieuwe editie een omvang zal
krijgen van in totaal acht delen van elk 800-1000
pagina´s. Samen met instellingen in Nederland
en Zwitserland en met wetenschappers uit heel
de wereld wordt deze editie als een Refo500–
project uitgevoerd. Het is de bedoeling dat deze
zo belangrijke uitgave klaar is in het
jubileumjaar 2018.

Dordrecht is in het protestantisme wereldwijd
bekend als de stad van de Nationale Synode van
1618/19 en als de plaats waar de Dordtse
leerregels zijn opgesteld, die vandaag nog voor
vele kerken in de wereld als belijdenisgeschrift
gelden.
Deze Nationale Synode was eigenlijk een
internationale synode, omdat afgevaardigden
uit verschillende delen van Europa ( (GrootBritannië, Zwitserland, de Palts, Hessen,
Nassau-Wetterau, Bremen en Emden) aan deze
belangrijke vergadering deelnamen. De discussie
over de opvattingen van remonstranten en
contra-remonstranten werd namelijk ook in het
buitenland gevolgd en in Nederland vond men
het van belang ook de gereformeerde stemmen

Gelet op het enorme belang van de Synode van
Dordrecht is het opmerkelijk dat de stukken
van deze vergadering nog nooit in een
wetenschappelijke editie zijn uitgegeven.

Als u mee wilt helpen om deze
fundamentele bronnen toegankelijk te
maken, willen wij uw verzoeken een
bijdrage over te maken naar onze
Ook de Dordtse Kerkorde is resultaat van deze
synode en deze kerkorde heeft de structuur van
het kerkelijke leven de eeuwen door bepaald en
tot op vandaag de kerkelijke praktijk beïnvloed.
Dat geldt trouwens niet alleen voor Nederland,
maar voor vele landen in de wereld waar
gereformeerde kerken tot stand kwamen, en
komen.

bankrekening. Giften naar de Johannes a
Lasco Bibliotheek zijn voor de Nederlandse
belasting aftrekbaar.
Voor meer informatie en vragen over het
project kunt u terecht bij de projectleider en
curator van de Johannes a Lasco Bibliotheek
prof. dr. Herman J. Selderhuis
(hjselderhuis@refo500.nl)

