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de dordtse synode en zeeland

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de bekende Synode van Dor-
drecht (1618/1619) werd gehouden. Algemeen bekend is dat tij-
dens deze vergadering de leer van de remonstranten onderzocht 
en veroordeeld werd. Bijna niemand weet echter dat op de sy-
node ook de praktijk van het (kerkelijke) leven werd besproken. 
Voorbeelden daarvan zijn de catechese en de zondagsheiliging. 
Dit waren aangelegen punten van de Zeeuwse afgevaardigden 
ter synode, zoals de Zierikzeese predikant en nadere reformator 
Godefridus Udemans.

Nadat de vergadering was afgesloten, was de discussie nog niet 
beëindigd. Had de synode integer en juist gehandeld? Ook een 
Zeeuw mengde zich in het debat: de Middelburgse piëtistische 
predikant Jacobus Leydecker met zijn Eere van de Nationale 
Synode van Dordregt (1705-1707). Tegenover de negatieve visie 
van de remonstranten op de synode stelde hij een positieve.

Wat deze Zeeuwen in Dordt naar voren brachten, wat ze mee 
naar huis namen en hoe ze over Dordt dachten, is ook vandaag 
nog actueel. Komt u daarom naar ons congres dat dit jaar in 
samenwerking met de Zeeuwse stichting StoKosmos plaatsvindt 
in de Gasthuiskerk te Zierikzee. Van harte welkom!

In de buurt van de Gasthuiskerk is alleen betaald parkeren mo-
gelijk. Gratis parkeren even buiten de stadsgracht kan op het 
parkeerterrein aan het Groeneweegje. Vandaar is het tien minu-
ten lopen naar de Gasthuiskerk.

Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.

programma

10.00 Deur open

10.30 Opening door de voorzitter prof. dr. W.J. op ’t Hof

10.45 Drs. C.J. Meeuse, ‘De doorwerking van de Dordtse 
Synode in het pastoraat van de Nadere Reformatie’

11.30 Dr. H. Uil, ‘De betekenis van de Zeeuwse kerk en 
overheid voor de besluitvorming van de Dordtse Synode’

12.15 Discussie

12.30 Lunchpauze. Boekentafel aanwezig.

 ‘Wandelen met Udemans’ door Zierikzee o.l.v. 
stadshistoricus H. Uil

14.00 Dr. P.C. Hoek, ‘De visie van Jacobus Leydecker op de 
Dordtse Synode’

14.45 Discussie

15.00 Sluiting

Datum zaterdag 29 september 2018
Plaats Gasthuiskerk, Havenplein 17, 4301 jd Zierikzee
Kosten De deelnemingskosten bedragen inclusief koffie/

thee en lunch €25,00. Dit bedrag dient tegelijk 
met de aanmelding te worden overgemaakt op 
iban nl17 ingb 0005352562, t.n.v. Stichting 
Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

Aanmelding Vóór 9 september 2018 met de kaart
 of via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.
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