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Herstel eenheid is Reformatie vandaag
Al in 2015 kondigden dr. Arjan Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland en mgr. Gerard de Korte,
toen nog bisschop van Groningen – Leeuwarden tijdens een gesprek voor het Nederlands Dagblad in
Hardenberg een gezamenlijke verklaring aan die bij de viering van 500 jaar Reformatie naar buiten zou
worden gebracht. Beide kerkgenootschappen hadden een gezamenlijke werkgroep in het leven geroepen
die de verklaring voorbereidde. De deelnemers die destijds als eersten een aanzet gaven voor een tekst
waren: van protestantse zijde dr. Arjan Plaisier, ds. Karin van den Broeke, ds. Gerrit de Fijter, prof. dr.
Herman Seldenhuis, prof. dr. Barend Kamphuis en dr. Hans Kronenburg; en van rooms-katholieke zijde:
mgr. dr. Hans van den Hende, mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Ton van Eijk, dr. Dick Akerboom, drs. Rob
Kuiper en drs. Geert van Dartel.
Arjan Plaisier zei daarbij: "Vijfhonderd jaar gescheidenheid is genoeg. Samen vinden we elkaar in Jezus
Christus die ons ook nu al bindt. Ik verwacht nog deze eeuw wonderen." De werkgroep zou "iets
zeggen" over de gescheidenheid van de afgelopen eeuwen, maar wilde vooral vooruitkijken en ingaan op
de vraag: "Wat heeft de samenleving en wat hebben de kerken nu en morgen nodig?"
Het zogenaamde Rome-Reformatie Beraad kwam zaterdag 18 maart met een tekst. Die volgt hieronder.
Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag
Uitnodiging aan alle christenen (in Nederland) bij de herdenking van 500 jaar Reformatie.
In 2017 wordt stilgestaan bij vijfhonderd jaar Reformatie. Het zou de eerste keer zijn in de
kerkgeschiedenis wanneer alle christenen in gezamenlijkheid de verjaardag van de Reformatie zouden
gedenken.
Op weg naar 2017 nodigen wij u uit om samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500
jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we als christenen
verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In
gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid.
In het evangelie van Johannes staat te lezen dat Jezus Christus tot zijn Vader bidt. Hij zegt: 'Ik bid niet
alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader' Joh.
17, 20-21). De Heer bad op dat moment ook voor ons als christenen in de 21e eeuw. Hij bad heel intens
voor onze eenheid.
Stil staan bij 500 jaar Reformatie maakt ons tevens bewust van onze geschiedenis die getekend wordt
door verdeeldheid en verwijdering tussen christenen. Misschien zijn we geneigd te vragen: is het gebed
van Christus om eenheid onverhoord gebleven? We mogen echter als christenen een andere toon
treffen: God danken voor wat Hij in ons bewaard heeft aan eenheid en verbondenheid.

In kracht van de Geest kan het erkennen van verdeeldheid verbonden worden met bereidheid om als
christenen samen te groeien in eenheid, de eenheid die de Heer -ondanks alles- mogelijk maakt, door
zijn genade.
Wanneer christenen samen 500 jaar Reformatie gedenken, mag dit vanuit het besef dat zij door de doop
allen ledematen zijn van het lichaam van Christus; dat zij dit gemeenschappelijk hebben, zelfs wanneer
onderlinge verschillen zichtbaar zijn en sterk worden beleefd.
Spannen wij ons in door gebed en dialoog om de zichtbare eenheid te zoeken, door samen uit te
werken wat deze eenheid concreet betekent en te bereiken met de hulp van de Heer?
Wanneer wij in onze samenleving getuigenis afleggen van de levende God en onze band met Jezus
Christus verdiepen en versterken, dan is het tevens onze roeping om het leven en de waardigheid van
iedere menselijke persoon te behoeden, en onze liefde in Jezus' naam concreet te maken en praktisch
(cf Mt. 25).
Laten wij bij een gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie de kracht van het evangelie van Jezus
Christus hervinden voor een brede kring in onze tijd. Als kerken zijn we samen geroepen in onze
seculiere samenleving het evangelie te verkondigen en voor te leven.
We mogen als christenen in gezamenlijkheid getuigen van de barmhartigheid van God in de verkondiging
en in de dienst aan de wereld. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze
eenheid zich verdiept. Laat zo het herstel van de eenheid onze Reformatie van vandaag zijn!
Rome-Reformatie Beraad 500 jaar Reformatie 18 maart 2017

Happy clappy

Collecteer op 11 juni
voor Raad van Kerken

De Australische media spreken over een 'happy clappy
church'. In het kader van Kerkproeverij stellen wij hier de
vraag: Hoe gastvrij is de Hillsong Church van Brian
Houston? Klik hier.

Actueel

Voor ander oecumenisch nieuws klik hier.

Harvey zondag op tv
Antwerpse meditatiebundel
Pelgrimage: De omweg
Zorgen om twee bisschoppen
Betrokkenheid vergroot
Conferentie Europese internet
Zorgen veroordeling Ahok
Jonge protestanten bijeen
Sta stil bij vluchtelingen

Actueel bulletin

Speelruimte ondanks armoede
Ambt en spiritualiteit
CEC in aanloop 2018
Handboek Walk of Peace
Veilige route vluchtelingen
Nieuw pelgrimslied
Artistieke film Kerkennacht

Op weg naar geluk

Rond 1 juni op de mat: zomernummer Oecumenisch
Bulletin.

Agenda
1 jun 18:00

Deventer: Armoede
16 jun 13:30

Zing mee (masterclass)
23 jun 00:00

Kerkennacht 2017
10 sep 09:00

Kerkproeverij
21 jan 00:00

Week van gebed 2018
Godsdiensten presenteren zich, tradities en de weg om te
gaan. Bezinning nr. 54 is verspreid. Voor pdf: klik hier

E-flits ontvangen?
Als u uw e-mailadres invult, ontvangt u gratis eens per

Maat van de Raad

maand de e-flits: digitale nieuwsbrief over actuele
ontwikkelingen in de oecumene.
Uw e-mailadres

Armoede in Nederland
Voor bijdragen: IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39.
De Stichting Vrienden van de Raad van Kerken is
aangemerkt als ANBI (RSIN 802337831): lees meer

De Raad van Kerken vraagt plaatselijke kerken en

Voor de achtergrond van het armoedeonderzoek: klik hier;

parochies een collecte te houden voor haar werk. Recent
een mooie opbrengst van een collecte uit Naaldwijk en
een donatie van een congregatie. Van het benodigde

voor de publieksuitgave: klik hier; lees meer over de
bijeenkomst ronde de rapporten.

bedrag is er nu vierentwintig procent binnen: lees meer.

Uw stem:

Disclaimer

W ie is jouw held?
Paus Franciscus
Angela Merkel
Rowan Williams

Het bureau heeft geprobeerd alle rec hthebbenden van foto’s en/of
andere uitingen te ac hterhalen en te noemen. Moc ht dat naar uw

stem!

idee onvoldoende gelukt zijn, dan kunt u zic h in verbinding stellen
met het bureau van de Raad van Kerken. De Raad aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid.

Twitter

Volg de Raad op Facebook!
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