Samen kerken…..

Is Christus dan verdeeld?
Negen op de tien christenen schamen zich voor de verdeeldheid binnen de kerk.
Veel kerkgangers willen graag één kerk vormen, maar betwijfelen of dat haalbaar is.
Dat blijkt uit een enquête onder bijna 4000 mensen die de organisatie van de
Nationale Synode heeft laten houden. Dat is een landelijke vergadering van vijftig
kerkgenootschappen die vrijdag en zaterdag werd gehouden in Dordrecht. Het thema
van de vergadering is dit keer eenheid.
Van de deelnemers aan het onderzoek denkt 80 procent dat de christelijke
boodschap niet goed overkomt door de onderlinge verdeeldheid van de kerken.
Wereldwijde kerk. Meer dan de helft van de ondervraagde christenen wil uiteindelijk
naar één wereldwijde kerk van lutheranen, protestanten, katholieken en anglicanen.
De ondervraagden zien verschillende blokkades voor eenheid. Zij denken dat vooral
de verschillende visies op de Bijbel (49 procent), op sacramenten als doop en
avondmaal (57 procent) en op het homohuwelijk (48 procent) het proces hinderen.
Aan het onderzoek deden christenen uit veel verschillende kerkgenootschappen
mee. Van de 3.724 respondenten horen er twintig bij de Rooms-Katholieke Kerk, het
grootste kerkgenootschap in Nederland.
De schaamte voorbij in armoede, titel van een artikel in dagblad Tubantia van 21
oktober jongstleden waarin Jan De Gunst, voorzitter van het PCI, zich uitlaat over de
verborgen armoede die hij regelmatig onder ogen krijgt. De Gunst kan het leed
nauwelijks aanzien. Als voorzitter van de stichting merkt hij dat er bij veel mensen de
schaamte leeft om naar buiten te treden met hun problemen. De voorzitter hoopt dat
mensen hun schaamte opzij zetten en bij de parochiële Caritas Instelling durven aan
te kloppen. "We helpen iedereen, ongeacht geloof, rang of stand. We hebben geld in
kas om veel mensen te kunnen helpen, maar dan moeten we wel weten waar die
hulp nodig is", aldus De Gunst. "We zijn juist een instelling die geen geld verzamelt
om het te bewaren, maar om hulp te bieden”.
Zo is het. Schaamte, als negatieve emotie zet mensen in beweging. Wij moeten ons
verzetten tegen het feit dat in onze samenleving mensen achterblijven omdat ze
tekortkomen. Eveneens zal de schaamte onder christenen de kerken, en ons dus, in
beweging brengen. Mooie opmaat naar de “week van eenheid en gebed”, van 19 tot
26 januari 2014. Als we, naast het leed van armoede, ons ook zouden inzetten voor
medegelovigen die verkeerd weggezet worden door andersdenkenden, staan we
echt voor een uitdaging. Ik houd van uitdagingen. Als je die aangaat leidt dat altijd tot
winst. Ik wil geen dominee zijn met het opgestoken vingertje, maar wat hebben we

nog veel te doen. En, wat kunnen we nog veel betekenen voor elkaar in kerk en
samenleving. Tot eer van God en zegen voor elkaar!
Henk Mol, predikant Baptistengemeente Borne.
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