Samen kerken!
Eenheid
Komende week is het weer de Week van gebed voor Eenheid van christenen. Gebed, veel mensen
hebben er niet zoveel mee, vinden het maar moeilijk. Je richten tot een Onzichtbare die niets terug zegt,
tenminste niet in woorden, lijkt weinig zinvol. Het is ook niet gemakkelijk. Ook de leerlingen van Jezus
hadden er moeite mee, zoals we in de Bijbel lezen, en vragen Hem daarom om hen te leren bidden. Hij
leert hen vervolgens het bij christenen bekende en veel gebruikte Onze Vader. Maar ondanks dat het
niet altijd gemakkelijk is, wordt er wereldwijd veel gebeden. Van schietgebedjes tot uitgebreide vaste
gebeden. In christelijke kloosters over de hele wereld wordt al eeuwen op vaste (gebeds)tijden gebeden,
7 keer per dag, afgewisseld met de dagelijkse werkzaamheden. Beginnend in de nog nachtelijke uren
van de vroege morgen en eindigend in de avond. En niet alleen door christenen maar ook bij andere
godsdiensten staat het gebed centraal. Dit onderstreept nog eens het belang van gebed, van bezinning.
In de komende week wordt gevraagd om specifiek te bidden voor eenheid, waarbij het me zinvol lijkt om
het niet alleen te beperken tot christenen, maar voor eenheid onder alle mensen. Want… recente
beelden uit Amerika van de bestorming van het Capitool, de vele conflicten wereldwijd, de soms
grimmige discussies over de corona aanpak in eigen land, laten zien dat eenheid onder de mensen nog
ver te zoeken is. Het vraagt dan ook het nodige van iedereen om te werken aan eenheid, waarbij het
eigen belang minder belangrijk is dan het groepsbelang. Je eigen mening opzij zetten voor de mening
van anderen, is niet gemakkelijk, dat ervaar ik zelf aan den lijve. Toch is het met elkaar willen verbinden,
het samen willen optrekken, respect hebben voor de ander, noodzakelijk om eenheid onder alle mensen
te realiseren. Zonder daarbij natuurlijk je eigen identiteit te verliezen, het is geen streven naar een
eenheidsworst, het gaat om eenheid in verscheidenheid. Waarbij dit streven naar eenheid niet mag
resulteren in dat alles bij het oude blijft en er geen ruimte is voor verandering. Als het gaat om eenheid
onder christenen wil ik daar nog aan toevoegen het respect voor ieders interpretatie van de
Bijbelboeken.
Al met al een goede reden om jaarlijks in de Week van gebed voor Eenheid stil te staan bij het streven
naar eenheid. In Borne sluiten we de Week van gebed voor Eenheid af met een oecumenische viering in
de Oude Kerk op zondag 24 januari a.s. Door de corona crisis dit jaar een viering zonder publiek, online
via de Kerkomroep ( www.kerkomroep.nl en dan invullen: ‘Borne’ en dan: ‘Oude Kerk’).
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