
Inleiding van Hielke Wolters, Wereldraad van Kerken, Utrecht 26 juni 2010, studiebijeenkomst Doopsgezinden Zending 

 

 

 1

Dames en heren, broeder en zusters, 

Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn dank voor de uitnodiging voor deze 

bijeenkomst over ‘Zending, Oecumene, Studie en Getuigenis’. De Wereldraad van Kerken is 

zich er terdege van bewust dat een nauwe band met de lidkerken essentieel is voor de 

toekomst van de georganiseerde oecumene en van oecumenische organisaties, nationaal, in 

Europees verband en wereldwijd. In de recente herbezinning op de rol van de Wereldraad 

van Kerken in de oecumenische beweging, hebben we ons opnieuw de vraag gesteld: wat is 

de Wereldraad? Is het een van de vele internationale organisaties in Geneve? Is het een 

organisaties die namens de kerken programma’s en projecten uitvoert? Het antwoord was 

duidelijk: de Wereldraad is een wereldwijde gemeenschap van kerken. De vitaliteit van de 

Wereldraad, vandaag en morgen, hangt af van de betrokkenheid van de lidkerken. Zonder 

betrokken lidkerken heeft de Wereldraad geen toekomst. 

Dat is de reden dat wij bijzonder blij zijn met bijeenkomsten als deze, waarin we samen 

kunnen nadenken over de betekenis van de oecumenische beweging, voor onze kerken en 

voor de wijdere samenleving.  

De Doopsgezinde gemeenschap, in Nederland en in vele andere landen, heeft door de jaren 

heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de oecumene en aan de Wereldraad. De 

Doopsgezinde Societeit was een van de mede-oprichters van de Wereldraad en is altijd een 

betrokken lid gebleven. Door de jaren heen hebben wij veel steun voor ons werk ontvangen 

onder andere via de 2% actie. Met die financiele steun was het mogelijk vorm te geven aan 

international solidariteit en samen ons in te zetten voor economische gerechtigheid en 

duurzame ontwikkeling. Ik wil u daarvoor bedanken en ook namens de Secretaris Generaal, 

Dr. Olav Fykse Tveit, onze erkentelijkheid voor die betrokkenheid uitspreken. 

Ik zie mijn bijdrage vandaag ook als een vorm van verantwoording afleggen over wat we 

namens u hebben gedaan in de afgelopen jaren. Maar ik hoop ook dat deze bijeenkomst de 

vorm krijgt van een gemeenschappelijk beraad over de toekomst van de oecumene met 

name op het terrein van armoedebestrijding, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling. Uw 

inzichten en verwachtingen zijn belangrijk voor de richting waarin ons werk zich ontwikkeld. 

Het thema vandaag is ‘Oecumene anno 2010 en haar samenhangende taken op de terreinen 

van armoedebestrijding, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling’. De vragen van 

armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling kunnen vanuit verschillende invalshoeken 

worden besproken. De economische invalshoek is uitermate belangrijk, omdat de 

economische wereldwijde architectuur beslissend is voor een rechtvaardige en duurzame 

manier van welvaartsverbetering voor iedereen. De politieke invalshoek is van wezenlijke 

betekenis omdat zonder de politiek wil van de hoofdrol spelers we geen enkele stap vooruit 

kunnen zetten. Toch wil ik mijn verhaal vanmorgen inzetten vanuit de missionaire roeping 

van kerken. De reden is niet alleen dat we hier als kerkmensen bij elkaar zijn. De 

belangrijkste reden is dat ik in toenemende mate er van overtuigd raakt dat de politieke wil 
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voor rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling afhangt van dieper liggende 

drijfveren in het leven van individuen en gemeenschappen. De grote veranderingen die de 

laatst decennia op locaal, nationaal en mondiaal niveau hebben plaatsgevonden, kwamen 

tot stand nadat brede lagen van de bevolkingen overtuigd raakten van de onhoudbaarheid 

van bestaande situaties. Voorbeelden zijn de afschaffing van de slavernij, het einde van het 

kolonialisme, de strijd voor een gelijkwaardige positie voor vrouwen, aandacht voor natuur 

en milieu. Pas wanneer mensen, individueel en collectief geraakt worden tot op het niveau 

van zingeving en verantwoordelijkheid, en tot het inzicht komen dat verandering nodig is, 

komen veranderingsprocessen op gang. 

Zingeving en verantwoordelijkheid zijn geworteld in ons geloof, in religie en spiritualiteit. Dat 

zijn de lagen in ons bestaan die altijd zijn aangesproken in het zendingswerk van kerken. 

Missionair getuigen houdt vroeg of laat een oproep tot bekering in. Omkeer, … de keuze 

voor een bevrijdende en levengevende richting. Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, 

deed hij dat met de woorden: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze 

zich moeten houden aan alles wat ik jullie hen opgedragen.’ (Matt. 28: 19, 20). Deze 

klassieke zendingsopdracht is vaak eenzijdig uitgelegd, met de nadruk op bekeren en dopen. 

De betekenis van Jezus woorden gaat echter en stap verder en omvatten aanmerkelijk meer. 

Niet alleen bekeren en dopen, maar vooral ook bekeren en leren. Het gaat om leerling 

worden van de gekruisigde en opgestane Messias vanuit de overtuiging dat alleen het 

dienend leven eeuwigheidswaarde heeft. Het gaat om leren wat Jezus zijn discipelen heeft 

opgedragen en voorgeleefd. En de discipelen wisten hoe betrokken Jezus was bij mensen die 

geen dak boven hun hoofd hebben, geen brood om te eten, niets om zich mee te kleden, 

geen vrijheid om hun leven te ontwikkelen. (Matt.25) 

Ik was daarom ook blij verrast om te zien dat deze bijeenkomst georganiseerd is door de 

Doopsgezinde Zending en de Stuurgroep Duurzame ontwikkeling. De strijd voor 

rechtvaardige en duurzame ontwikkeling is geworteld in de missionaire roeping van de kerk 

en vormt onderdeel van de brede, of zoals sommigen het zeggen de holistische, opvatting 

van het missionaire werk van de kerk. 

Deze missionaire benadering van de vragen op het terrein van armoedebestrijding, 

gerechtigheid en duurzame ontwikkeling is niet vanzelfsprekend, maar wel volop 

oecumenisch. Om dat verder uit te leggen, wil ik u graag eerst meenemen naar Edinburgh 

waar we aan het begin van deze maand het eeuwfeest van de bekende zendingsconferentie 

in 1910 hebben gevierd. Vervolgens maken we een uitstapje naar Uppsala en Montreux 

waar in 1968 en 1970 de grondslagen zijn gelegd voor de 2% actie. Tenslotte staan we een 

moment stil bij de recente ontwikkeling in de oecumene en de vraag wat die ontwikkelingen 

betekenen voor de betrokkenheid van de Wereldraad bij armoedebestrijding en duurzame 

ontwikkeling. 
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Edinburgh 2010 

Het organiseren van een zendingsconferentie 100 jaar na de grote bijeenkomst in 1910 is 

aanmerkelijk moeilijker gebleken dan we eerst dachten. Waarom? Is de reden dat kerken 

minder overtuigd zijn van de noodzaak van zending? Of ligt de reden ergens anders? Ik zou 

eigenlijk willen zeggen dat de moeilijkheidsgraad in het organiseren van een brede 

oecumenisch wereldwijde zendingsconferentie te wijten, of laat ik zeggen ‘te danken’ is aan 

het succes van de zendingsbeweging zelf. De inzet en toewijding van zendingsorganisaties en 

van kerken is gezegend met onverwachte resultaten. Vrijwel overal heeft het christelijk 

geloof wortel geschoten, zijn er kerken ontstaan, zijn gelovigen op hun eigen wijze de Bijbel 

gaan lezen en hebben zij hun eigen vormen van liturgie en lofprijzing ontwikkeld. Dat is een 

enorme rijke oogst. 

Maar deze rijke oogst heeft ook pluriformiteit en spanningen in de christelijke gemeenschap 

met zich meegebracht. Wanneer een plant wortel schiet, krijgt zij haar eigen kleur. De 

belangrijkste stromingen naast de Rooms-Katholieke Kerk, zijn de Oosters-orthodoxe en 

protestantse kerken verenigd in de oecumene, de evangelicalen en de sterk groeiende 

pinksterbeweging in al zijn vormen en schakeringen.  De verscheidenheid tussen deze 

groeperingen is groot. Dat heeft geleid tot spanningen. Vooral in de jaren 70 en 80 zijn de 

evangelicale en de oecumenische bewegingen sterk uit elkaar gegroeid met een toenemend 

wederzijds wantrouwen. Daarbij werd de oecumene verweten alleen oog te hebben voor de 

maatschappelijke dimensies van het christelijk geloof en evangelicalen werden verweten het 

Evangelie te verengen tot een boodschap van individuele verlossing. 

De poging van de wereldconferentie in Edinburgh 2010 was om het gesprek tussen deze 

stromingen verder te brengen. Zou het mogelijk zijn om de verschillende opvattingen over 

zending te bespreken en toe te groeien naar een breed gedragen oecumenische opvatting? 

Het was duidelijk dat de Wereldraad als belangrijke speler in oude conflicten, niet in de 

positie was om het voortouw te nemen. Maar aangezien de Wereldraad een van de meest 

breed en goed georganiseerde instellingen is, was de vraag wie organiseert het dan? De 

voorbereidingen voor Edinburgh waren dus minstens zo belangrijk als de conferentie zelf. 

Zou het ons lukken om een samenwerking op gang te brengen die wederzijds vertrouwen en 

respect bevordert en daarmee een basis wordt voor verder beraad. 

Wie niet dicht op dit proces heeft gezeten zal wellicht de schouders ophalen over het 

resultaat. De eindverklaring van de conferentie is niet indrukwekkend, maar tekent wel op 

een goede manier de sfeer van het naar elkaar toe groeien. Theologisch gezien, zou je de 

belangrijkste winstpunten als volgt kunnen samenvatten: 

1. Missio Dei: een groeiende overeenstemming over de betekenis van het concept missio 

Dei als grondslag voor de zending van kerken. Kort samengevat zou je van missio Dei 

kunnen omschrijven als de idee dat God’s zending gaat vooraf aan onze zending en dat 

wij eerst moeten ontdekken waar God aan het werk is in onze wereld. In de jaren 70 en 



Inleiding van Hielke Wolters, Wereldraad van Kerken, Utrecht 26 juni 2010, studiebijeenkomst Doopsgezinden Zending 

 

 

 4

80, was het voor sommigen overduidelijk dat God aanwezig was in de economische en 

politieke strijd voor gerechtigheidheid, terwijl anderen God’s werk vooral zagen in de 

groei van nieuwe kerken. Deze stromingen zijn nu dichterbij elkaar gekomen met een 

grotere bescheidenheid over waar wij denken God’s aanwezigheid te herkennen. 

2. De overtuiging dat Gods Koninkrijk niet alleen gerealiseerd wordt in het hiernamaals, 

maar nu al inwerkt op ons bestaan. We slagen erin om voorbij de tegenstelling tussen 

Gods Koninkrijk en het aardse bestaan te komen. 

3. Een holistische opvatting van zending, missie: De tegenstelling tussen missionaire 

verkondiging en maatschappelijke betrokkenheid is langzamerhand irrelevant aan het 

worden. 

De bredere ondersteuning voor deze theologische inzichten, vormt een belangrijke stap 

vooruit in de samenwerking tussen de kerken verenigd in de oecumenische beweging, de 

evangelicalen en de pinksterbeweging.  Natuurlijk moet er nog veel water door de 

Mississippi, de Amazone, de Maas en de Rhone stromen voordat we een brede 

oecumenische beweging hebben. Maar er is een belangrijke stap gezet in de richting van 

eenheid tussen de kerken.  

De vooruitgang in het gesprek merken we ook in de nieuwe belangstelling voor 

maatschappelijke vraagstukken in de evangelicale beweging en de pinksterbeweging. En in 

een grotere erkenning binnen de Wereldraad van Kerken dat missie en maatschappelijke 

betrokkenheid onlosmakelijk zijn verbonden. Er is een snel groeiende en breed gedragen 

overtuiging dat bijvoorbeeld armoedebestrijding, gerechtigheid en duurzame ontwikkeling 

niet verder komt als economisch maatregelen en politieke beleid niet geworteld zijn in een 

individuele en collectieve spiritualiteit van verbondenheid, respect en verantwoordelijkheid. 

Grote denkers in de oecumenische beweging als M.M.Thomas hebben altijd al aandacht 

gevraagd voor de nauwe samenhang tussen ‘salvation and humanisation’, maar het is de 

vraag of die holistische benadering van zending en ontwikkeling breed gedragen werd en of 

de taal was gevonden om die samenhang overtuigend te communiceren. 

 

Uppsala 1968 

Het noemen van de naam M.M.Thomas brengt ons bijna als vanzelf naar Assemblee van de 

Wereldraad die plaatsvond in Uppsala, 1968. Thomas was tijdens de periode tussen de 

Assemblees in Uppsala en Nairobi, 1975, voorzitter van het Centraal Comite. Hij heeft een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het stimuleren van kerkelijke betrokkenheid bij 

armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Eigenlijk kan de Assemblee van Uppsala 

niet goed worden begrepen als we niet twee jaar verder terug gaan in de tijd, naar de Kerk 

en Samenleving wereldconferentie die in 1966 werd gehouden in Geneve. Deze conferentie 

bracht mensen bijeen vanuit verschillende delen van de wereld die betrokken waren bij de 

ontwikkeling van de landen die in de 10, 15 jaar daarvoor onafhankelijk waren geworden of 
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die nog volop in de onafhankelijkheidsstrijd gewikkeld waren. Het aanvankelijk 

enthousiasme en de hoop die het afschudden van het koloniale juk had gegeven, was voor 

velen in teleurstelling en wanhoop uitgelopen. De beloften van de politieke vrijheid werden 

getemperd door de realiteit van een voortgaande economische afhankelijkheid.  

Deze realiteit legde een stempel op de Assemblee in Uppsala, zodanig dat de Assemblee 

opdracht gaf aan de staf van de Wereldraad om een hoge prioriteit aan ontwikkeling en 

armoede bestrijding te geven. Na alle voorbereiding kon 2 jaar later in een conferentie in 

Montreux het startsein worden gegeven aan de Commission on the Churches’ Participation 

in Development (CCPD), kerkelijke deelname aan ontwikkeling. In die conferentie werd aan 

de lidkerken van de Wereldraad gevraagd om 2% van hun budget beschikbaar te stellen voor 

ontwikkelingssamenwerking: de welbekende 2% actie. Kerken, met name in landen als 

Duitsland, Nederland en Nieuw Zeeland hebben ruimhartig gehoor gegeven aan deze 

oproep. Veel kerken hebben door de jaren heen deze actie volgehouden, hetzij onder de 

naam 2% actie, hetzij als een deel van hun algemene bijdrage aan de Wereldraad. 

Het bijzondere van deze oproep was dat het geld bijeengebracht in het Oecumenische 

Ontwikkelings Fonds (EDF), niet alleen gebruikt moest worden voor de steun van 

ontwikkelingsprojecten. De bedoeling was dat 25% van het fonds gebruikt zou worden voor 

ontwikkelingseducatie en politieke actie voor rechtvaardige handelsverhoudingen vooral in 

welvarende landen. (Fetters of Injustice, p.126). Met als reden de overtuiging dat armoede 

nooit voldoende bestreden zou kunnen worden zonder rechtvaardige internationale 

economische verhoudingen. Van ‘aid’ naar ‘trade’, en van barmhartigheid naar 

gerechtigheid. Maatschappelijke bewustwording in welvarende landen zou moeten leiden 

tot politieke druk. Het werk dat in Nederland met name door IKVOS en OSACI werd opgepakt 

en nu nog steeds door Oikos wordt uitgevoerd.  

De Wereldraad heeft een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van 

ontwikkelingseducatie. En het opmerkelijke is dat met alle veranderingen in de Wereldraad 

in de afgelopen 40 jaar juist dat werk steeds is doorgegaan. De Wereldraad is gestopt met 

zijn noodhulp programme toen dat overgedragen kon worden aan ACT, Action by Churches 

Together. De Wereldraad is gestopt met directe ontwikkelingshulp omdat andere, 

gespecialiseerde organisaties in de oecumenische beweging dat beter konden voortzetten. 

Maar het werk van bewustwording, studie en beraad rond international economische 

verhoudingen, politieke actie voor duurzame ontwikkeling is onverminderd doorgegaan. De 

bijdragen aan de 2% actie vanuit de Doopsgezinde gemeenschap worden nog steeds voor dit 

doel gebruikt.  

Maar de Wereldraad doet dit werk wel anders dan 40 jaar geleden. De sterk veranderde 

situatie wereldwijd en de veranderingen in de oecumenische beweging zelf vragen om 

nieuwe benaderingen. En dat brengt mij bij mijn derde punt: wat zijn de veranderingen die 

op dit moment de agenda bepalen?   



Inleiding van Hielke Wolters, Wereldraad van Kerken, Utrecht 26 juni 2010, studiebijeenkomst Doopsgezinden Zending 

 

 

 6

 

De agenda vandaag: nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen 

Sinds 1968 heeft de wereld een totaal ander gezicht gekregen. De schijnbare 

overzichtelijkheid van Oost tegenover West en Noord tegenover Zuid is verbrokkeld. Het 

krachtenspel tussen de verschillende landen is onherkenbaar veranderd. Een belangrijke 

factor is het einde van de koude oorlog tussen Oost en West, tussen de Soviet Unie en de 

Navo landen. Maar dat is niet de enige factor die het wereldwijde plaatje heeft doen 

veranderen. Ik wil een paar element noemen die een even grote, zo niet grotere rol hebben 

gespeeld: 

• mondialiseringprocessen: van nationale identiteiten naar wereldwijde netwerken (de 

betekenis van nationale overheden wordt kleiner en die van internationale netwerken, 

bijvoorbeeld van regeringsleiders in de G20, of van milieu netwerken, neemt toe.) 

• verschuiving van politieke naar economische macht (opkomst van nieuwe economische 

machten als China en india en de economiche crisis in de ‘oude wereld’) 

• opkomst van nieuwe economische machten en de verzwakking van oude machten 

• versterkte migratie stromen 

• toenemende etnische conflicten 

• veranderende rol van religies in mondialiseringprocessen 

• wereldwijde verspreiding van processen van verrijking en verarming (toename van arme 

groepen in rijke landen en rijke groepen in arme landen) 

• toenemende urgentie van milieu problematiek resulterend in klimaatverstoring 

In hun onderlinge samenhang maken deze factoren onze wereld op dit moment tot een 

complex geheel. De Wereldraad zal deze realiteit serieus moeten nemen om een relevante 

bijdrage te kunnen leveren aan armoedebestrijding, gerechtigheid en duurzame 

ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk om ons te realiseren dat deze factoren ook de 

oecumenische beweging en de Wereldraad zelf niet onberoerd hebben gelaten. De politieke, 

economische en sociaal-culturele spanningen in de wereld dringen door tot in de oecumene. 

En dat moet ook. Want als de spanningen in de wereld niet zouden doordringen in de 

Wereldraad zou dat een bewijs zijn dat de raad is losgeweekt van de realiteit waarin onze 

kerken zich wereldwijd bevinden.  

In de afgelopen maanden hebben we ons intensief afgevraagd welke rol de Wereldraad in 

deze nieuwe realiteit zou moeten spelen om relevant te kunnen zijn.  

Convening role: De belangrijkste taak op dit moment is dat we groeperingen rond de tafel 

weten te brengen die elkaar anders niet zouden kunnen of willen ontmoeten en daarbij 

leiding geven aan het gesprek en het onderling beraad. Zo heeft de Wereldraad bijvoorbeeld 

verschillende groeperingen in het Midden-Oosten in gesprek met elkaar gebracht. Een ander 

voorbeeld is het gesprek tussen kerkleiders van Noord en Zuid Korea. Nog een voorbeeld is 
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het gesprek tussen moslim leiders en kerkelijke leiders dat dit najaar zal plaatsvinden. Nog 

een voorbeeld is bevorderen van contact en beraad tussen de Oosters-orthodoxe kerken, de 

evangelicalen en de pinksterbeweging. Zulke gesprekken hebben niet alleen kerkelijke en 

theologische betekenis maar vormen belangrijke bijdragen aan het overbruggen van 

diepgewortelde historische en culturele kloven.   

Accompaniment: Een andere belangrijke rol is het bijstaan van kerken in situaties van 

onderdrukking of langdurige en diepgaande politieke en economische conflicten. 

Voorbeelden: de kerken in Irak en Iran, Sri Lanka, Soedan, Nigeria, Zimbabwe, Haiti. De 

Wereldraad heeft voor deze situaties het model van living letters, levende brieven vanuit de 

oecumene, ontwikkeld. Het is een vorm van pastorale bemoediging, een teken van 

medeleven vanuit de wereldwijde oecumene, die zeer op prijs gesteld word.  

Public witness: Uit deze vormen van betrokkenheid bij kerken ontstaat een derde belangrijke 

rol van de Wereldraad: het publieke spreken, lobby werk, of zoals sommigen liever zeggen, 

het profetisch getuigenis. De Wereldraad heeft een unieke positie doordat het op wereld 

niveau kerken kan vertegenwoordigen die tot diep in de haarvaten van nationale en 

plaatselijke samenlevingen zijn verworteld. We doen dat door onze contacten met de 

Verenigde Naties in Geneve en in New York, met de UNHCR, de Wereld Migratie Organisatie, 

de Wereld GezondheidsOrganisatie, de Wereldbank, de Raad voor de mensenrechten.  

Het werk van de Wereldraad op het terrein van armoedebestrijding, gerechtigheid en 

duurzame ontwikkeling is gebaseerd op deze unieke positie en rol van de Wereldraad. Na de 

Assemblee in Porto Alegre in 2006, zijn we begonnen met een programma Armoede, 

Rijkdom en Ecologie. Dit programma bouwt voort op het AGAPE werk voor Porto Alegre. 

AGAPE staat niet alleen voor liefdesmaaltijd, maar is ook de afkorting voor Alternative 

Globalization Addressing People and Earth,  een andere globalisering ten dienste van 

mensen en de aarde. In het nieuwe programma over Armoede, Rijkdom en Ecologie gaat het 

er in de eerste plaats om dat we vanuit het grondvlak impulsen krijgen voor een 

rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. Luisteren hoe mensen vanuit hun concrete 

situaties de onrecht en klimaatverandering aanpakken. Creatieve oplossingen doorgeven 

aan anderen in andere delen van de wereld en vanuit die ervaringen lobbywerk ontwikkelen. 

In dit process staat elk jaar een continent centraal: 2007, Afrika; 2008, Latijns Amerika en het 

Caribische gebied, 2009, Azië en de Pacific; 2010, Europa; 2011, Noord-Amerika.  

Dit jaar staat dus Europa centraal. In November zal in Budapest een consultatie gehouden 

worden over armoede in Oost en Centraal Europa, maar ook armoede in West-Europa. De 

vraagstukken rond verrijking staan op de agenda en de verantwoordelijkheid van Europa om 

klimaatverstroring aan te pakken. 
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Wat is de oogst van deze aanpak? Ik wil een aantal aspecten noemen: 

• het ontstaan van regionale netwerken tegen verarming en verrijking waarbij het initiatief 

niet bij buitenlandse ontwikkelingsorganisaties ligt maar bij de mensen zelf; 

• een actuele inventarisering van concrete situaties, case studies, die van groot belang zijn 

in het gesprek met bijvoorbeeld de Wereldbank en IMF over de effecten van het huidige 

economische beleid; 

• wereldwijde ondersteuning voor lobbywerk zoals tijdens de klimaattop in Kopenhagen, 

waar onder anderen bisschop Tutu namens de oecumenische beweging een pleidooi kon 

houden voor een radicaler klimaat beleid; 

• vooruitgang in het moeizame gesprek over ecologische schuld (climate justice and 

ecological debt); 

• een stevige inbreng vanuit kerken in de World Social Forum; 

• het begin van een diepgaande studie over de betekenis van hebzucht in de processen 

van verrijking en verarming; 

• toenemende interreligiueze samenwerking. 

Deze resultaten vormen een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van kerken en aan 

de gezamenlijke actie voor gerechtheid en duurzaamheid. Ze vormen ook een belangrijke 

bijdrage aan twee grote oecumenische gebeurtenissen in de komende jaren: 

• de International Oecumenische Vredes Bijeenkomst in Jamaica 2011; 

• de 10
e
 Assemblee van de Wereldraad in 2013 in Zuid-Korea. 

Uw bijdrage door middel van een jarenlange 2% actie is hierbij van grote betekenis. 

 

Tenslotte 

Heeft de oecumenische beweging een toekomst? Dat was de vraag die Visser’t Hooft de 

eerste Secretaris Generaal van de Wereldraad in 1972 in zijn Berkelbach van der Sprenkel 

lezingen aan de orde stelde. Ook in die tijd waren er al velen sceptisch over de toekomst van 

de oecumenische beweging. De Wereldraad werd verweten in een institutionele verlamming 

te verkeren. Er was een groeiende kritiek op de raad en op de oecumenische beweging.  

Die vragen zijn gebleven. Ik moet u eerlijk bekennen dat deze vragen op mij nooit zoveel 

indruk hebben gemaakt. Dat wil overigens niet zeggen dat we in Geneve de kritische vragen 

van hen die ons genegen zijn niet serieus zouden nemen. Er wordt op dit moment heel hard 

gewerkt aan de verbouwing en vernieuwing van de Wereldraad. Mijn dagen zijn er aardig 

mee gevuld. 

Maar voor mij is die institutionele vraag minder van belang dan de vraag: wat is vandaag 

onze oecumenische roeping? En die roeping is helder en duidelijk. We leven in een wereld 
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die verscheurd is door politieke conflicten, economische spanningen, ecologische rampen en 

sociaal-culturele en religieuze breuklijnen.  De Wereldraad heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het bouwen van bruggen en bevorderen van verzoening in een gebroken Europa 

na de tweede wereld oorlog. Er is op dit moment alle reden om bescheiden te zijn. Toch zie 

ik in de gebroken wereld van vandaag de Wereldraad een belangrijke verzoenende en 

helende rol vervullen. 

De conflicten van onze wereld moeten de vergaderingen van bijvoorbeeld het Centraal 

Comité tot lastige, conflictueuze bijeenkomsten maken. De pijn van de wereld hoort in onze 

vergaderzalen voelbaar te zijn. Alleen als wij er als kerken in slagen om door de breuklijnen 

heen elkaar te vinden en vast te houden, pas dan kunnen we een relevante bijdrage leveren 

aan een verscheurde wereld. Oecumene ten dienste van de hele oikomene, de hele wereld.  

Het is onze roeping om eenheid, verbondenheid tussen kerken te laten zien als een teken 

van hoop in een verdeelde wereld. Dat is onze missie!  

 

 

 

    


