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t.a.v. dr. René de Reuver – scriba

Bathmen/Deventer/Holten/Diepenveen, 22 maart 2022

Geachte heer De Reuver,

We worden al weken geconfronteerd met beelden van oorlog en geweld in Oekraïne, als gevolg van
de inval van Rusland. Gelukkig komt er heel veel steun en hulp op gang. Vanuit de samenleving en
vanuit de kerken.
Als kerkenraden van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek, de Protestantse Gemeente
Deventer, de Protestantse Gemeente Diepenveen en de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
Kerk te Holten onderschrijven wij de verklaringen van de Raad van Kerken en de Wereldraad van
Kerken over de oorlog in Oekraïne. En veroordelen we met de Raad unaniem de Russische aanval op
Oekraïne. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze oorlog. Zoals in de verklaring staat: ‘oorlog is
tegen de wil van God’ en wij zijn geroepen om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’.
Haaks daarop staan de woorden van Patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk in zijn
extremistische preek, gehouden op zondag 6 maart in Moskou. En zijn weigering om de door Rusland
gestarte oorlog te veroordelen.
Daarom vinden wij dat de Protestantse Kerk in Nederland scherp stelling moet nemen tegen zijn
uitspraken. Dat kan door uit te spreken dat die op geen enkele wijze passen bij hoe wij het Evangelie
verstaan. Wij zijn van mening dat de uitspraken van Kirill geen enkele basis hebben in onze religie.
Zijn visie staat haaks op diversiteit en inclusie, kernbegrippen in ons verstaan van het Evangelie.
Wij herkennen ons wel in de oproep tot vrede door de geestelijkheid van de Orthodoxe Kerk
(https://publicorthodoxy.org/2022/03/13/a-declaration-on-the-russian-world-russkii-mir-teaching/).
Een Nederlandse verklaring, gepubliceerd op de website van de Orthodoxe Parochie te Deventer
voegen we bij. Wij voelen afschuw over de ernstige bedreigingen waarmee ondertekenaars hiervan
in Rusland worden geconfronteerd.
We roepen u op om ook als Protestantse Kerk in Nederland deze verklaring voluit te ondersteunen
en dit als basis te hanteren voor de samenwerking met de Russisch Orthodoxe Kerk in de Wereldraad
van Kerken. Maar ook uit te spreken dat de visie van Patriarch Kirill zover af staat van ons verstaan
van het Evangelie dat dat geen basis is voor samenwerking.
Laat de oorlog ophouden en de kerkleer die deze legitimeert zich bekeren tot het Evangelie. We
bidden dat de verklaring van ruim 500 geestelijken uit de Orthodoxe Kerk daaraan zal bijdragen.
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“Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt…”
Appel van geestelijken van de Russisch-Orthodoxe Kerk met een oproep tot verzoening en beëindiging van
de oorlog
Wij, priesters en diakens van de Russisch-Orthodoxe Kerk, wenden ons, ieder uit eigen naam, tot allen van wie
de beëindiging van de broederdodende oorlog in de Oekraïne afhangt, met een oproep tot verzoening en een
onmiddellijk staakt het vuren.
Wij sturen dit appel na de zondag van het Laatste Oordeel en aan de vooravond van Vergevingszondag. Het
laatste oordeel staat elke mens te wachten. Geen enkele aardse macht, geen enkele arts, geen enkele
bewaking beveiligt tegen dit oordeel. Daar wij zorgdragen voor de redding van iedere mens die zich kind van de
Russisch-Orthodoxe Kerk beschouwt, wensen wij niet dat hij voor dit oordeel verschijnt terwijl hij de zware last
van moederlijke vervloekingen torst. Wij herinneren eraan dat als Christus’ Bloed, vergoten door de Heiland
voor het leven van de wereld, in het sacrament van de Communie ontvangen wordt door diegenen die
moorddadige bevelen uitvaardigen, dit niet ten leven strekt, maar tot de eeuwige kwelling.
Wij treuren over de beproevingen waaraan onze broeders en zusters in de Oekraïne onverdiend aan
onderworpen worden.
Wij herinneren eraan dat het leven van elke mens Gods kostbare en unieke gave is, en daarom wensen wij de
terugkeer van alle soldaten – zowel Russische als Oekraïense – naar hun eigen huis en gezin, gezond en wel.
Met droefenis denken wij aan de kloof, die door onze kinderen en kleinkinderen in Rusland en de Oekraïne
overwonnen zal moeten worden, om opnieuw met elkaar bevriend te raken, elkaar te respecteren en lief te
hebben.
Wij respecteren de door God gegeven vrijheid en vinden dat het volk van de Oekraïne zijn keuze zelfstandig
moet maken, en niet onder dreiging van wapens, zonder druk van het Westen of van het Oosten.
In afwachting van Vergevingszondag herinneren wij eraan dat de poorten van het paradijs voor ieder
opengaan, zelfs voor iemand die zwaar gezondigd heeft, indien hij vergeving vraagt aan degenen die hij
vernederd, beledigd en veracht heeft, of zelfs aan diegenen die hij heeft gedood, met eigen handen of op zijn
bevel. Er is geen andere weg dan vergeving en wederzijdse verzoening.
“Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van
deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te
ontvangen,” zei God tegen Kaïn, die jaloers was op zijn jongere broer. Wee elke mens, die beseft dat deze
woorden tot hem persoonlijk gericht zijn.
Geen enkele geweldloze oproep tot vrede en beëindiging van de oorlog mag gewelddadig onderbroken worden
en beschouwd worden als een wetsovertreding, want “Gelukkig de vredestichters” is een goddelijk gebod.
Wij roepen alle elkaar bestrijdende zijden op tot dialoog, want een ander alternatief is er gewoonweg niet.
Slechts het vermogen naar de ander te luisteren kan hoop bieden uit die afgrond te komen, waarin onze landen
pas enkele dagen geleden geworpen werden.
Geeft uzelf en ons allen de Grote Vasten in te gaan in een geest van geloof, hoop en liefde.
Laat de oorlog ophouden.

