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Missie

In 1998 hebben een aantal protestants-evangelische 

denominaties besloten om de Federale Synode van 

Protestantse en Evangelische Kerken in België op te 

richten, op grond van de geloofsbelijdenis van de World 

Evangelical Alliance.

Het belangrijkste doel van de Federale Synode is de 

aangesloten denominaties en de erkende organisaties 

te vertegenwoordigen. Voor de verschillende sectoren 

waarin de overheden werken met de erkende 

erediensten, doet zij dit via de Administratieve Raad 

van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE). 

In kerkelijke en maatschappelijke dialogen kan zij dit 

zelfstandig doen.

De Federale Synode werkt met een 

Synodevergadering (samengesteld uit 

een Vlaamse Kamer en een Franstalige 

Kamer), een Uitvoerende Raad, een 

Synodevoorzitter en commissies.

De protestants-evangelische eredienst 

was al erkend toen het Koninkrijk 

België ontstond. Sinds 2003 is het 

representatief orgaan de ARPEE.  Deze 

Raad bestaat uit twee vleugels: de 

Verenigde Protestantse Kerk in België 

en de Federale Synode.



Actieterreinen

De Federale Synode is actief op  

de volgende gebieden.

via de ARPEE (arpee.be)
• legeraalmoezenierschap

• aalmoezenierschap gesloten instellingen

• aalmoezenierschap ziekenhuizen

• protestants-evangelisch godsdienstonderwijs  

(pegosite.be)

m.m.v. de ARPEE
• lijst van kerkgemeenten, predikanten, 

verantwoordelijken, organisaties

• begeleiding Bestuursraden

• administratieve begeleiding van kerkelijk werkers  

uit en naar het buitenland

• cursus voor kerkelijke administratie

zelfstandig
• advies vergunningen en brandveiligheid

• klachtenregeling

• interlevensbeschouwelijke contacten

• Evadoc (Protestants-evangelisch archief- en 

documentatiecentrum; evadoc.be)
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Identiteit

De kerkgemeenten die worden vertegenwoordigd door 

de Federale Synode zijn geloofs gemeenschap pen die 

rondom het evangelie van Jezus Christus samenkomen. 

Zij functioneren zelfstandig, met een eigen predikant, 

oudstenraad en gemeente-vergadering, maar ze zijn 

verenigd in ‘denominaties’ (zie beschrijving hiernaast). 

Er bestaat een behoorlijke diversiteit binnen de Federale 

Synode (theologische accenten, culturele achtergrond, 

geschiedenis), maar er is een wezenlijke eenheid: we 

zijn christenen (we baseren ons op de boodschap 

van Jezus Christus), protestanten (we onderstrepen 

het belang van de Bijbel en van persoonlijke 

verantwoordelijkheid) en evangelisch: we willen 

iedereen uitnodigen om Jezus Christus persoonlijk te 

ontmoeten. Hij is immers wel gestorven aan het kruis, 

maar ook opgestaan en wil ons een leven geven met 

God. God is immers geen gedachteconstructie van de 

mens, maar is reëel en wil ons leiden door heel ons 

leven heen. Dat is het oorspronkelijke evangelie en daar 

willen we ons telkens weer op baseren, zonder twintig 

eeuwen kerkgeschiedenis te ontkennen. Dat brengt ons 

er ook toe om in alle aspecten van ons leven het goede 

te zoeken voor onszelf en onze medemensen.

Er zijn  verschillen binnen de Federale Synode, maar die 

worden besproken vanuit ons geloof in de levende God, 

Die Zich heeft geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, 

in de Bijbel en Die ook vandaag nog tot ons wil spreken 

door zijn Heilige Geest.



Denominaties

Denominaties zijn groepen van kerkgemeenten met 

een gemeenschappelijke geschiedenis en theologische 

accenten. Hieronder vindt u de lijst van denominaties 

die lid zijn van de Federale Synode.

• Assemblées de Dieu Francophones de Belgique 

• Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique

• Association des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique

• Association Évangélique d’Églises Baptistes de 

Belgique

• Chiese Cristiane Italiane nel Nord Europa

• Concertation des Églises Indépendantes

• Église Apostolique Belge

• Église de Dieu en Belgique

• Églises Mennonites

• Evangelische Christengemeenten Vlaanderen 

• Fraternité des Églises du Réveil en Belgique

• Gereformeerd Overleg Vlaanderen

• Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten 

• Réseau Antioche

• The Redeemed Christian Church of God

• Union des Églises Évangéliques de Réveil

• Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten

• VIANOVA

• Vrije Evangelische Gemeenten



Contact

Federale Synode
Brogniezstraat 46
1070 Brussel (Anderlecht)

Vragen

02 510 61 82
info@fedsyn.be
fedsyn.be

Op fedsyn.be vindt u het antwoord op de 
volgende (en andere) vragen.

 Wat is de geschiedenis van de Federale Synode?

 Welke kerkgemeenten vallen onder de Federale Synode?  

(voor het geheel van de koepel van de ARPEE,  

zie  arpee.be/adressen/kerken/)

 Welke organisaties behoren tot de protestants-

evangelische eredienst?

 Wat zijn de standpunten van de Federale Synode over 

ethische onderwerpen? 

christelijk engagement in de maatschappij, migratie, armoede, 

de verantwoordelijkheid van ouders in de opvoeding, 

homoseksualiteit, euthanasie, protestants-evangelische kerken en 

de geneeskunde, doop en bekering, tienden, financieel beheer

 Aan welke verklaringen van de erkende religies en de 

georganiseerde vrijzinnigheid heeft de Federale Synode 

meegewerkt?

 Wie zorgt voor welke dossiers?


