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OFFICIËLE GEMEENSCHAPPELIJKE
VERKLARING
van de Lutherse Wereldfederatie en de [Rooms-]katholieke Kerk

1. Op basis van de overeenstemming, die is bereikt in de Gemeenschappelijke verklaring over de leer van de rechtvaardiging (GV)
verklaren de Lutherse Wereldfederatie en de [Rooms-]katholieke
kerk samen: “Het verstaan van de leer van de rechtvaardiging, die in
deze Verklaring is uiteengezet, toont aan, dat er een consensus
bestaat ten aanzien van de grondwaarheden van de leer van de
rechtvaardiging tussen Lutheranen en [Rooms-]katholieken” (GV
40). Op basis van deze consensus verklaren de Lutherse
Wereldfederatie en de [Rooms-]Katholieke Kerk samen: “De leer
van de Lutherse kerken, die wordt weergeven in de Verklaring, valt
niet onder de veroordelingen van het Concilie van Trente. De
veroordelingen in de Lutherse Belijdenisgeschriften zijn niet van
toepassing op de leer van de Rooms-katholieke kerk, die wordt
weergeven in deze Verklaring” (GV 41)
2. Met betrekking tot de resolutie over de Gemeenschappelijke
verklaring door de Council van de Lutherse Wereldfederatie van 16
juni 1998 en het antwoord op de Gemeenschappelijke Verklaring
door de [Rooms-]katholieke kerk van 25 juni 1998 en de vragen, die
door hen beide naar voren zijn gebracht staaft de toegevoegde
verklaring (“Annex”genoemd) de consensus nader, die is bereikt in
de Gemeenschappelijke Verklaring; aldus wordt duidelijk, dat de
wederzijdse veroordelingen van vroeger niet van toepassing zijn op
de leer van de dialoogpartners, zoals die is weergeven in de Gemeenschappelijke Verklaring.
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3. De twee dialoogpartners hebben zich verbonden om de studie
van de bijbelse grondslagen van de leer van de rechtvaardiging voort
te zetten en te verdiepen. Zij zullen bovendien zoeken naar een
uitvoeriger gemeenschappelijk verstaan van de leer van de rechtvaardiging, dat verder gaat dan datgene wat in de Gemeenschappelijke
Verklaring en de aangehechte stavende verklaring is behandeld.
Uitgaande van de bereikte consensus is voortzetting van de dialoog
vereist in het bijzonder over de punten, die vooral zijn genoemd in
de Gemeen-schappelijke Verklaring zelf (GV 43) als punten die een
verdere verduidelijking nodig hebben om te komen tot de volledige
gemeen-schap tussen de kerken., een eenheid in verscheidenheid,
waarin resterende verschillen zouden worden “verzoend” en niet
langer een verdeeldheid zaaiende kracht hebben. Lutheranen en
[Rooms-]katholieken zullen hun pogingen voortzetten oecumenisch
in hun gemeenschappelijk getuigen de boodschap van de rechtvaardiging te vertalen in woorden, die relevant zijn voor mensen van
vandaag, en verband houden met zowel de individuele als de
maatschappelijke interesse van onze tijd.
Door de ondertekening
bevestigen
de [Rooms-]katholieke kerk en de Lutherse Wereldfederatie
de Gemeenschappelijke Verklaring over de leer van de
rechtvaardiging in haar geheel
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ANNEX
bij de officiële Gemeenschappelijke Verklaring

1. De volgende toelichtingen onderstrepen de consensus, die is
bereikt in de Gemeenschappelijke Verklaring over de rechtvaardigingsleer (GV) met betrekking tot de grondwaarheden van de
rechtvaardiging; zo wordt duidelijk, dat de wederzijdse veroordelingen van vroeger tijden niet van toepassing zijn op de [Rooms-]katholieke en Lutherse leerstellingen van de rechtvaardiging, zoals die zijn
weergegeven in de Gemeenschappelijke Verklaring.
2. “Samen belijden wij: door de genade alleen, in het geloof in het
verlossend werk van Christus en niet vanwege enige verdienste van
onze kant, zijn wij door God aangenomen en ontvangen wij de
heilige Geest, die onze harten vernieuwt, terwijl hij ons toerust en
roept tot goede werken” (GV 15).
A) “Wij belijden samen, dat God zonde vergeeft door genade en
tegelijkertijd mensen bevrijdt van de macht van de zonde, die
mensen tot slaven maakt ” (GV 22). Rechtvaardiging is vergeving
van zonden en rechtvaardig gemaakt worden, waardoor God “de
gave van het nieuwe leven in Christus verleent” (GV 22). “Omdat we
gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben we vrede met God”
(Rom 5:1). Wij worden “kinderen van God genoemd; en dat zijn wij
ook” (1 Joh 3:1). Wij zijn werkelijk en innerlijk vernieuwd door het
handelen van de heilige Geest, terwijl wij altijd afhankelijk blijven
van Zijn werk in ons. “Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe
schepping; al het oude is voorbij, zie, alles is nieuw geworden!” (2
Cor 5:17). De gerechtvaardigden blijven geen zondaars in deze zin.
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Toch zouden wij ongelijk hebben als we zouden zeggen dat we
zonder zonde zijn (1 Joh 1:8-10, vgl. GV 28). “Wij allen maken veel
fouten (Jac 3:2). “Wie heeft weet van zijn ongeweten zonden? Zuiver
mij van mijn vele verborgen fouten” (Ps 19:13). En wanneer we
bidden, kunnen we slechts, zoals de tollenaar, zeggen: “God wees
mij, zondaar, genadig” (Luc 18:13). Dit wordt op verschillende
manieren uitgedrukt in onze liturgische vieringen. Samen horen we
de aansporing: “Laat dus de zonde niet heersen in uw sterflijk
lichaam, zodat u aan zijn begeerten gehoorzaamt” (Rom 6:12). Dit
herinnert ons aan het voortdurende gevaar, dat uitgaat van de macht
van de zonde en haar werking in christenen. In zoverre kunnen
Lutheranen en [Rooms-]katholieken samen de christen verstaan als
simul justus et peccator, ondanks hun verschillen in benadering op
dit punt, zoals die onder woorden zijn gebracht in GV 29-30.
B) Het begrip “begeerte” wordt aan [Rooms-]katholieke en Lutherse
zijde in verschillende betekenis gebruikt. In de Lutherse belijdenisgeschriften wordt “begeerte” opgevat als menselijk verlangen, dat
zichzelf zoekt, wat in het licht van de Wet, geestelijk verstaan, wordt
beschouwd als zonde. In de [Rooms-]katholieke opvatting is
begeerte een neiging, die in de mensen blijft zelfs na de doop, die uit
zonde voortkomt en tot zonde dwingt. Ondanks de verschillen die
hier optreden, kan vanuit luthers perspectief worden erkend, dat
verlangen een opening kan worden waardoor de zonde aanvalt. Als
gevolg van de macht van de zonde heeft heel de mens de neiging
zich tegen God te verzetten. Deze neiging “komt” volgens zowel de
lutherse als de [Rooms-]katholieke opvatting, “niet overeen met
Gods oorspronkelijke plan voor de mensheid”(GV 30). Zonde heeft
een persoonlijk karakter en leidt als zodanig tot de scheiding van
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God. Het is het egoïstisch verlangen van de oude mens en het gebrek
aan vertrouwen in en liefde tot God.
De werkelijkheid van de verlossing in de doop en het gevaar van
de macht van de zonde kan onder woorden worden gebracht op zo’n
manier, dat aan de ene kant de vergeving van zonden en de vernieuwing van de mensheid in Christus door de doop wordt benadrukt en
dat aan de andere kant wordt gezien dat de gerechtvaardigden ook
“voortdurend worden bloot gesteld aan de macht van de zonde, die
hen nog altijd met haar aanvallen bestookt (vgl. Rom 6:12-14) en die
niet zijn uitgezonderd van een levenslange strijd tegen het loochenen
van God () (GV 28)
C) Rechtvaardiging komt tot stand “alleen door genade” (GV 5 en
16), door geloof alleen wordt de mens gerechtvaardigd “los van de
werken”(Rom 3:28, vgl. GV 25). “Genade schept geloof niet alleen
wanneer geloof begint in een mens, maar zolang dat geloof duurt”
(Thomas van Aquino, S.Th. II/II 4,4 ad 3). De werking van Gods
genade sluit menselijk handelen niet uit: God bewerkt alles, het
willen en het volbrengen, daarom worden wij opgeroepen om ons in
te spannen (vgl. Fil 2:12 e.v.). “Zodra de heilige Geest is begonnen
met zijn werk van wedergeboorte en vernieuwing in ons door het
Woord en de heilige sacramenten, is het zeker, dat wij kunnen en
moeten meewerken door de kracht van de heilige Geest” (Formula
Concordiae, FD SD II, 64 v.; BSLK 897,37 ev).
D) Genade als de gemeenschap van de gerechtvaardigden met God
in geloof, hoop en liefde wordt altijd ontvangen van het reddend en
scheppend werk van God (GV 27). Maar het is niettemin de verantwoordelijkheid van de gerechtvaardigden deze genade niet te
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verspillen maar in genade te leven. De aansporing om goede werken
te doen is de aansporing om zich te oefenen in het geloof (vgl. BSLK
197,45). De gerechtvaardigden moeten goede werken “doen met de
bedoeling hun roeping te bevestigen, dat is, opdat zij niet van hun
roeping afvallen door weer te zondigen” (Apol XX, 13, BSLK 316
,18-24; onder verwijzing naar 2 Petr 1:10. Vgl. ook FC SD IV, 33;
BSLK 948,9-23). In deze zin kunnen lutheranen en [Rooms]katholieken samen verstaan, wat is gezegd over de “bewaren van de
genade” in GV 38 en 39. Zeker, “wat er ook in de gerechtvaardigden
vooraf gaat aan of volgt op de vrije gave van het geloof is niet de
grond van de rechtvaardiging en verdient die ook niet” (GV 25).
E) Door de rechtvaardiging worden we onvoorwaardelijk opgenomen in de gemeenschap met God. Dit sluit de belofte in van eeuwig
leven; “Als we met Hem zijn verbonden in Zijn dood, zullen wij
zeker met Hem verbonden worden in Zijn opstanding” (Rom 6:5,
vgl. Joh 3:36, Rom 8:17). In het laatste oordeel zullen de
gerechtvaardigden ook geoordeeld worden op grond van hun werken
(vgl. Matth 16:27; 25:31-46; Rom 2:16; 14:12; 1 Cor 3:8; 2 Cor 5:10
enz.). Wij aanvaarden een oordeel, waarin Gods genadig vonnis alles
in ons leven en ons handelen zal aannemen, wat overeen komt met
Zijn wil. Maar alles in ons leven , wat verkeerd is, zal worden
blootgelegd en niet het eeuwig leven binnengaan. Ook de Formula
Concordiae zegt: “Het is Gods wil en uitdrukkelijk gebod, dat de
gelovigen goede werken moeten doen, die de heilige Geest in hen
werkt, en God wil zich met hen verheugen omwille van Christus en
Hij belooft hen een heerlijke beloning in dit en in het toekomstig
leven” (FC SD IV,38; BSLK 950,18-24). Iedere beloning is een gave
van genade, waarop we geen aanspraak hebben.
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3. De rechtvaardigingsleer is maatstaf of toetssteen van het christelijke geloof. Geen leer mag in strijd zijn met dit criterium. In deze
zin is de rechtvaardigingsleer “een onmisbaar criterium dat
voortdurend heel de leer en praxis van onze kerken dient te richten
op Christus” (GV 18). Als zodanig heeft zij haar waarheid en haar
eigen betekenis in de alles omvattende context van de fundamentele
belijdenis van het geloof in de Drieëenheid door de kerk. We “delen
het doel, in alles Christus te belijden, die boven alles moet worden
vertrouwd als de ene middelaar (1 Tim 2:5-6), door wie God in de
heilige Geest zichzelf geeft en zijn vernieuwende gaven uitstort” (GV
18).
4. Het Antwoord van de [Rooms-]katholieke Kerk heeft niet de
bedoeling het gezag van Lutherse synoden of van de Lutherse
Wereldfederatie ter discussie te stellen. De [Rooms-]katholieke Kerk
en de Lutherse Wereldfederatie zijn de dialoog begonnen en hebben
die gevoerd als partners met gelijke rechten (“par cum pari”).
Ondanks verschillen in opvatting over gezag in de kerk respecteert
elke partner de voorgeschreven werkwijze van de andere partner om
leerstellige beslissingen te nemen.
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