Aan Tafel bij de elfde Assemblee
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Ds. Sara Dondorp
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e
assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Uit 120 landen waren mensen
samengekomen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen.
De eerste Assemblee vond plaats in Amsterdam in 1948. Sindsdien komen elke 8 jaar
afgevaardigden van de verschillende kerkverbanden en oecumenische partners
samen, elke keer in een ander werelddeel. Dit jaar was het thema: ‘De liefde van
Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.
De assemblee van 2022 heeft een boodschap opgesteld die bestaat uit dertien
punten ter overdenking, opgedeeld in drie secties: 'Kom, volg mij!', 'Onze reis samen'
en 'Ga de hele wereld in'.
1. Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze
woorden onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een
voortdurende uitnodiging tot beweging - van de ene plaats naar de andere, van de
ene groep mensen naar de andere, van de ene denkwijze naar de andere. Bovenal
roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de wereld, tot Hem te
komen en in zijn liefde te blijven, een liefde die aan de hele wereld wordt
aangeboden (vgl. Mattheus 11:28).
3. Individuen, volkeren en landen worden ook geconfronteerd met rampen die
rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de
schepping, wat heeft geleid tot ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de
klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen
toe.
4. En toch, terwijl we onze pelgrimstocht voortzetten als assemblee van de
Wereldraad van Kerken, zijn we verwachtings- en hoopvol gestemd, vreugdevol
zelfs. Want door de kracht van de Heilige Geest blijft de uitnodiging van Christus
openstaan voor iedereen, in feite voor de gehele schepping.
6. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een
bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart,
van egoïsme en apathie naar inclusie en dienstbaarheid, waarbij we erkennen dat de
schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn. We belijden dat wij, ook al willen wij
met heel ons hart God en onze naasten dienen, hebben ondervonden dat wij
tekortschieten, het oneens zijn met elkaar en ons soms in tegengestelde richting
bewegen. We belijden dat we de transformerende kracht van Christus' liefde nodig
hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is.
10. Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de weg
naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Als christenen zijn we geroepen om
in Gods liefde te blijven en één te zijn. (Joh. 17). Deze eenheid, die een geschenk
van God is, en die voortkomt uit verzoening en gegrond is in zijn liefde, stelt ons in

staat de dringende problemen van de wereld aan te pakken. We zullen kracht vinden
om te handelen vanuit deze eenheid, want die stelt ons in staat om te leren wat tot
vrede dient, om verdeeldheid te transformeren tot verzoening en om te werken aan
het herstel van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen
ondersteunen in de taak iedereen te omarmen en uitsluiting te overwinnen.
13. In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we
een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden
om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van
goede wil. Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen
we allen uit om samen pelgrims te worden. Want in Christus worden alle dingen
nieuw. Zijn liefde die openstaat voor iedereen, ook voor de laatsten, de minsten en
de verlorenen en die aan allen wordt aangeboden, kan ons bewegen en bemoedigen
tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.
De commissie die de boodschap heeft opgesteld, hoopt dat deze op grote schaal
verspreid en gebruikt zal worden in gesprekken, gebeden of overwegingen. Het
gehele document is terug te vinden op de website van de Raad van Kerken:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/09/slotverklaring_11e_assemblee

