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'Wij worden op dit moment geconfronteerd met heel veel moslimgeweld. Ik denk dat mensen 
in het Westen dan vooral gericht zijn op geweld van moslims in de westerse wereld. Maar ik 
denk dat je ook kunt zeggen dat het moslimgeweld ook te maken heeft met een soort 
islamitische burgeroorlog. De meeste slachtoffers van het geweld van Moslims vallen immers 
niet in het westen, maar zijn andere moslims. Wij hebben als christenen, als we kijken naar 
het verleden, eigenlijk zo'n zelfde situatie bij de hand gehad. We gaan 500 jaar reformatie 
gedenken, en dan worden we geconfronteerd met het feit dat christenen elkaar hebben 
vermoord. Trouwens, dat was al v66r die tijd, toen westerse christenen tijdens de 
kruistochten flink huis hebben gehouden in andere christelijke gemeenschappen. We hebben 
elkaar vermoord, we hebben elkaar gehaat, we hebben elkaar op z'n minst ook genegeerd. 
En wat in de christelijke geschiedenis gebeurd is, nu een eeuw of een halve eeuw geleden, 
dat zou ik de moslims van de wereld ook wensen, namelijk dat er een oecumenische 
beweging ontstaat. 

Voor mij is de oecumene zoals dat in mijn eigen kerk pas een halve eeuw geleden goed op 
gang gekomen is, een geschenk van Gods geest. Nadat we elkaar eeuwenlang genegeerd, 
verketterd of vermoord hebben, beseffen we dat we bij elkaar horen en dat we ons nu, 
vandaag -en dat gebeurd tot op het niveau van Paus Franciscus, zeggen dat de 
overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Het wereld christendom heeft een kern die 
door iedereen als christen wordt beleden, en dat beseffen wij opnieuw. We beginnen bij de 
God van Israël, we beseffen dat de God die wij in onze kerk aanbidden, dat dat de God is die 
zich in de loop van de geschiedenis van Israël geopenbaard heeft en wij geloven als 
christenen dat die God zich in de persoon van Jezus Christus heeft geopenbaard. We vieren 
Advent, we gaan opnieuw toe naar het geboortefeest van Jezus Christus. We geloven van 
daaruit, vanuit het geheim van de ontlediging, van de kenosis, dat God zich ontledigd heeft in 
Christus in de drie-ene God. En die noties van incarnatie van God in Christus en het lijden 
van God als Vader, Zoon en Geest. Het is eigenlijk de kern van het wereld-christendom, van 
de grote kerkelijke families. En we hebben in de oecumenische beweging ontdekt dat dat ons 
verbindt en dat dat veel groter is dan datgene wat ons theologisch nog scheidt. Want dat wil 
ik zeker als bisschop vanavond ook zeggen: er zijn steeds ook nog grote verschillen. Ik ben 
nooit van de tuttifrutti oecumene geweest, zoals de mensen die mij kennen wel weten. Er zijn 
grote verschillen rond kerkvisie, rond sacramenten, en rond ambten. Maar de 
overeenkomsten zijn veel groter. Nou, de theologen gaan gewoon door en de kerkfamilies 
gaan ook door met die institutionele oecumene, wat in een millennium, als het gaat om het 
uit elkaar groeien van de oosterse kerk, wat in 500 jaar tussen protestant en katholiek uit 
elkaar gegroeid is -dan duurt het wel even voordat dat weer bij elkaar is. 

We hebben in de laatste eeuw of halve eeuw ontzettend veel bereikt als het gaat om de 
oecumene, het gaat gewoon door, maar dat gaat vanavond vooral om die praktische 
oecumene aan de basis. Ik zag dat er een artikel in [het boek Kerk van de Toekomst - JCI 
staat van Paul de Roij - ik ben zelf jarenlang pastor geweest van de binnenstad van Utrecht 
en ik weet van de Nikola Kommuniteit, ook zo'n oecumenische communiteit in de stad 
Utrecht waar christenen van meerdere tradities samen wonen en al heel lang het leven delen 
en zingen, bidden en vieren, en zich ook in de stad manifesteren. Ik denk dat de Hooge Berkt 
Gemeenschap zo'n zelfde gemeenschap is. Ik ben hier voor het eerst, maar ik heb er ook al 
in Utrecht over gehoord omdat de organist van de Kathedraal van Utrecht (waar ik lange tijd 
pastor ben geweest), Rita van Thiel (ik denk dat een aantal van u haar zeker zullen kennen), 
was verbonden met deze gemeenschap en zij vertelde mij over mevrouw Klomp en over 
alles wat hier gebeurde, maar ik ben vanuit het verre Utrecht nooit hier gekomen. Pas als 
Bisschop van Den Bosch kom ik hier om te kijken hoe het hier werkt. Maar dit soort 
gemeenschappen (Nikola Kommuniteit, Hooge Berkt) zijn inderdaad laboratoria van de 
oecumene op plaatselijk niveau. Kardinaal Kasper heeft al gesproken over praktische, 
spirituele oecumene: dat moeten we, denk ik, steeds verder voortzetten, parallel natuurlijk 
aan wat er in de verschillende kerkfamilies gebeurt aan officiële oecumenische dialoog. Dat 
hoort samen te gaan, denk ik, opdat uiteindelijk er een christelijke kerk zal zijn die ook steeds 
meer, wat mij betreft (want volgens mij is dat toch ook het verlangen van de oecumenische 



beweging) een zichtbare eenheid zal gaan betekenen. Hoe dat er precies uit zal gaan zijn 
weet denk ik niemand, maar uiteindelijk is de gehele oecumenische beweging ook gericht op 
een zichtbare christelijke wereldgemeenschap die open staat naar anderen toe. Nou, dat is 
wat mij zelf, al sinds dat ik bewust leef, boeit. Ik ben al in mijn studententijd, later mijn 
geschiedenistijd en later weer als theologiestudent, altijd geboeid geweest met name door de 
wereld van de reformatie, en mag daar nu als bisschop ook een rol in spelen op landelijk 
niveau. Wat mij bijvoorbeeld op dit moment persoonlijk erg interessant voorkomt is dat de 
oecumene verbreed wordt (oecumenicals en evangelicals vinden elkaar), Aartsbisschop 
Vercammen en ik hebben jaarlijks samen een spirituele dag zou je kunnen zeggen (het 
Nederlands Christelijk Forum): dan hebben we helemaal geen agenda van 
beleidsdoelstelling; we komen gewoon voor 24 uur bij elkaar om te spreken over ons eigen 
geloof. We wisselen dat uit en zo leren christelijke leiders elkaar ook steeds beter kennen op 
het niveau van gelovig leven en van wat ons nu ten diepste beweegt en hoezeer Christus via 
ons en door ons heen wil werken in de wereld van vandaag. 

Nou, dat hoop ik dat u dat hier blijft doen, en dat al de mensen die met u verbonden zijn 
zullen blijven doen. In die zin hoop ik dat er nog eens 50 jaar bij zullen komen en dat dat ook 
een uitwerking mag hebben in het Bossche Bisdom. Dat hoop ik ook, dat dat dus 
bevruchtend mag zijn voor het christendom in dit gedeelte van het land. 

Ik dank u wel.' 


