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VERSCHILLEN HOEVEN GEEN BREUKEN TE ZIJN
De laatste jaren beseffen kerken steeds meer, dat onderlinge verschillen geen breuken mogen zijn. De
beweging Wij kiezen voor eenheid, die 6 oktober een grote bijeenkomst in Den Haag organiseert, verspreidt
deze week digitaal een '9-dagengebed' met negen teksten die verband houden met de eenheid onder
christenen.
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden schrijft in het woord vooraf dat we zelf de eenheid
niet kunnen maken. 'We zijn van God afhankelijk. Echte stappen naar eenheid in Christus zijn genadegaven van
God. Hij kan ons tonen welke stappen ieder moet zetten.'
Ds. Thijs Geuze roept in zijn bijdrage op tot bescheidenheid tegenover Israël: 'Laten we steeds beseffen, dat
God met Israël is begonnen én dat wij, gelovigen uit de volkeren, erbij zijn gekomen.' Ook kunstenaar en
schrijver Otto de Bruijne maant tot bescheidenheid: 'Volwassen gelovigen weten van hun beperking. Het besef
van 'nog-niet-weten', maakt hen tot goede leerlingen. Het erkennen dat ik nog onderweg ben, nog veel mag
leren, opent mij voor de ander. Voor wat de ander mij heeft te leren. 'Volgens de lutherse zuster Ruth
Lagemann, van de gemeenschap Chemin Neuf, kunnen we ons openen voor andere kerken als we goed
geworteld zijn in onze eigen kerk.
Ontmoeting
Voor Wij kiezen voor eenheid zijn ontmoeting en vergeving vragen heel belangrijk. Nynke Dijkstra,
projectmedewerker van de Protestantse Kerk in Nederland, schrijft: 'De laatste jaren beseffen kerken steeds
meer, dat onderlinge verschillen geen breuken mogen zijn. Het verhaal van het Evangelie is er te kostbaar voor.
Als je elkaar opzoekt en probeert te verstaan, worden de verschillen duidelijker, maar er groeit ook begrip.
Snelle (voor)oordelen verdwijnen. Soms is het nodig vergeving te vragen voor eenzijdige oordelen uit het
verleden en heden.' Ook baptistenpredikant Douwe Visser pleit voor ontmoeting en gesprek: 'Onderlinge
eenheid kan gemakkelijk stuk gaan. Eenheid om de lieve vrede verbreekt het gesprek, het leren van elkaar, het
ons scherpen aan elkaar. Verbroken eenheid ontkent, dat we deel uitmaken van Gods gezin.'
Bidden
Elke van de negen teksten eindigt met een gebed. Helene Bos van de evangelische organisatie Serving the
Nations bidt: 'We belijden dat we in de geschiedenis vaak niet vanuit U geleefd hebben. Dat we van U én van
elkaar vervreemd zijn, en zo ook voor anderen tot een struikelblok geworden zijn om tot geloof in U te komen.'
Karel en Tiny Pouwels, van het katholieke bezinningcentrum Emmaus in Helvoirt: 'Laten we er voor kiezen om
daar, waar we als christelijke kerken elkaar gekwetst hebben, vergeving te vragen en te schenken. Zo kan de
Heilige Geest, datgene wat soms al eeuwen tussen ons christenen in staat, gaan herscheppen en genezen.'
Gratis
De bijeenkomst van Wij kiezen voor eenheid is zaterdag 6 oktober in een grote tent op het Malieveld in Den
Haag, van 10.00 tot 17.00 uur. Kerkleiders en deelnemers zullen er vergeving vragen voor fouten uit het
verleden en zeggen wat ze positief zijn gaan waarderen in andere kerken. Jongeren zullen er spreken over de
toekomst. Toegang is gratis.
Het '9-dagengebed' is gratis te downloaden van www.wijkiezenvooreenheid.nl (onder artikelen), waar ook alle
informatie staat over 6 oktober.

