SAMEN KERKEN
Zoek de overeenkomsten
In menig dagblad zijn ze te vinden, twee bijna gelijke tekeningetjes met erboven als opdracht: zoek
de verschillen. Het zijn meestal nauwelijks waar te nemen verschillen en het is dan ook een hele
klus om al die verschilletjes op het spoor te komen.
Veel christenen krijgen regelmatig de vraag voorgelegd: wat zijn de verschillen tussen die vele
kerken? Wat zijn de verschillen tussen rooms-katholiek, protestants, evangelisch?
Waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Jullie geloven toch allemaal in één God?
We zijn kennelijk maar al te zeer geneigd om te kijken naar de verschillen in plaats van de
overeenkomsten te benadrukken.
De evangelische christenen kennen al meer dan 160 jaar een Week van Gebed waarmee het
nieuw jaar wordt begonnen en de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken doen dat nu ruim
100 jaar.
De Week van gebed voor de eenheid van de christenen is dit jaar van 15 tot 22 januari. In die
week is het niet de bedoeling om alle verschillen te verdoezelen, want die verschillen zijn er nu
eenmaal.
Maar het is wel een week waarin we als gelovigen de nadruk leggen op wat ons bindt, op de
overeenkomsten in geloven en beleven.
Veel christenen lijden onder de verdeeldheid en de soms zelfs vijandige houding tussen de
verschillende kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen.
Die verdeeldheid en vijandigheid maakt de kerk dan ook (m.i. terecht) tot mikpunt van kritiek en
hoon.
Toch is er kerkbreed al heel lang ook een diep verlangen tot toenadering en samenwerking.
Dat verlangen wordt onder meer concreet gemaakt in die Week van gebed voor de eenheid van de
christenen.
Er zijn gezamenlijke vieringen, gebedsmomenten en gesprekken rond het thema dat voor dit jaar is
aangedragen door Poolse christenen: ‘Winnen met gevouwen handen’.
Het lijkt een nogal triomfalistisch thema. Toch is het ‘winnen’ hier niet triomfantelijk bedoeld. Dat
blijkt al uit de ‘gevouwen handen’. Het gaat hier over het winnen van mensenharten voor de
boodschap van Jezus. Dat is een boodschap van liefde en dienstbaarheid.
Met die liefde en dienstbaarheid kan het kwade overwonnen worden, ook binnen de kerken zelf.
In de Week van gebed zoeken we naar de overeenkomsten. De grootste overeenkomst tussen alle
kerken en geloofsgemeenschappen is Christus zelf. Zijn dienstbaarheid aan en zijn liefde voor
mensen is waar heel de kerk voor moet staan. Dat is haar basis, haar uitgangspunt.
Zo valt er een wereld te winnen!
Carla J.M. Borgers
Doopsgezinde gemeenten in Twente
Activiteiten van de raad van Kerken:
Oecumenische dienst in de Week van gebed voor de eenheid der kerken op zondag 15 januari om
10.00 uur in de Theresiakerk. U bent van harte welkom.
Bijbels Culinair op vrijdagavond 3 februari. Opgave hiervoor: info@raadvankerkenborne.nl

