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VEEL HUISWERK NA MALIEVELD
De stuurgroep van de beweging Wij kiezen voor eenheid is heel dankbaar voor het bereikte
resultaat met de ontmoetingsdag op het Malieveld, waar 6 oktober drieduizend christenen uit
heel Nederland aan deelnamen. Tegelijk realiseert de stuurgroep zich dat er nog veel moet
gebeuren, zowel landelijk als plaatselijk.
Over het huiswerk waarmee de deelnemers zaterdag naar hun eigen woonplaatsen teruggingen zegt
de stuurgroep van Wij kiezen voor eenheid: "Of we met deze dag een mijlpaal hebben bereikt zal later
moeten blijken. Maar we hebben zeker een grote en belangrijke stap gezet. We willen het vervolg in
Gods hand leggen, aan Hem overlaten.
Dat betekent niet, dat we dan geen verantwoordelijkheid meer hebben. We hebben veel huiswerk
gekregen.
Vragen die we blijven zijn: Hoe kan de eenheid die we in Christus hebben, meer gestalte krijgen? Wat
kan ons bijeen houden? Hoe voorkomen we nieuwe scheidingen? Wat kan ieder zelf doen in eigen
omgeving? Uit getuigenissen leren we dat we ons serieus en open moeten verdiepen in elkaars
geloofsovertuigingen. We moeten trouw blijven aan al het goede en mooie wat de Heer ons gaf in
onze eigen traditie, maar ook elkaar beter leren kennen en zelfs elkaars kerken leren liefhebben.
Geen oppervlakkigheid
Wat op het Malieveld als schuld is beleden, daarvan hopen en bidden we dat dat in de toekomst ook
met officiële schuldbelijdenissen bevestigd zal worden. Dat is niet aan ons, maar aan de
verantwoordelijke leiders en synodes van de kerken. Ook het uitspreken van wat je als gaven van de
Heer in andere kerken herkent – iets wat op het Malieveld op persoonlijke titel gedaan werd – mag
best in officiële verklaringen bevestigd worden.
En we mogen ook niet vervallen in oppervlakkigheid. Naast aandacht voor schuld en pijn moeten we
de waarheid blijven zoeken, vooroordelen ontmaskeren en herinneringen uitzuiveren. Het
theologisch/historisch onderzoek moet doorgaan. En we moeten vooral blijven luisteren naar de jonge
generaties - die zo goed vertegenwoordigd waren op het Malieveld en in het programma – ons te
zeggen hebben."
Alle teksten van de bijeenkomst op het Malieveld: www.wijkiezenvooreenheid.nl.

