
OECUMENISCHE CONVERSATIE 2 

De Kerk: naar een gezamenlijke visie 

Oecumenische bekrachtigingen, uitdagingen, aanbevelingen 

 

 

 

Bekrachtigingen 

 

De Kerk: naar een gezamenlijke visie is een convergentietekst, die bondig weergeeft welke 

overeenstemming er in de oecumenische dialoog in de afgelopen decennia bereikt is, en 

bovendien perspectieven op de Kerk verschaft die breder zijn dan die van om het even welke 

particuliere kerk en wijst op vragen die nog niet door de kerken gezamenlijk beantwoord zijn. Het 

document breidt de oecumenische discussie over ecclesiologie uit door onderwerpen te 

behandelen als de kerk als koinonia, het belang van oecumenische kerkvergaderingen, de kwestie 

van het primaatschap en de morele uitdagingen waarvoor de kerken zich gesteld zien. 

 

De Kerk: naar een gezamenlijke visie kan iedere kerk helpen om zowel de kerkvisie die ze met andere 

kerken deelt, te herkennen, als om haar eigen kerkvisie te verruimen en te verhelderen. Het 

document zou moeten worden gebruikt in internationale en nationale verbanden, aan 

theologische opleidingen, in lokale kerken en in andere groepen. Het zal in het bijzonder 

bruikbaar zijn in groepen waarin mensen uit verschillende kerken worden samengebracht - 

toekomstige bilaterale en multilaterale theologische dialogen incluis - en in oecumenische 

vormingscursussen.  

 

Intenties na december 2015? 

 

Uitdagingen 

 

Hoewel De Kerk: naar een gezamenlijke visie een convergentietekst is, zijn volgens sommigen zijn 

aangelegenheid en taalgebruik mijlenver verwijderd van vele lokale kerken en de ervaringen van 

jongere en opkomende kerken, gemeenschappen en bewegingen. Het zou meer discussie kunnen 

wijden aan het lekenambt, de rol van vrouwen en de participatie van mensen met beperkingen in 

de kerk, en aan het vermogen van de kerk om mensen en gemeenschappen te transformeren. 

Hoewel de tekst een dynamische visie op de kerk en op de convergentie van ecclesiologische 

perspectieven presenteert, zou de relatie tussen deze perspectieven en het klassieke doel van 

zichtbare eenheid eveneens meer verheldering behoeven.  

 

 

Aanbevelingen 

 

We moedigen de kerken en nationale raden van kerken aan om De Kerk: naar een gezamenlijke visie 

in vele talen te vertalen en om toegankelijk opgezette studiematerialen - en waar nodig gesproken 

bronnen - beschikbaar te stellen die de gegeven uitdagingen behandelen, ter bevordering van het 

begrip van de tekst en reactie erop, en om te gebruiken voor theologische scholing en 

oecumenische vorming.  



 

We moedigen de kerken aan om De Kerk uitgebreid te gebruiken, bereid te zijn tot de receptie 

ervan (zie de Introductie), en er zorgvuldig op te reageren vóór de deadline van december 2015, 

daarbij de ervaringen met het gebruik en de bruikbaarheid van de tekst in hun eigen contexten 

verdisconterend. We moedigen nationale raden van kerken aan om oecumenische 

receptieprocessen te initiëren teneinde oecumenische responsen te kunnen geven. 

 

We moedigen de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken aan om 

de focus op ecclesiologie vast te houden, en daarbij bijzondere aandacht te geven aan de vaak 

louter impliciete ecclesiologieën van de jongere en opkomende kerken - vooral maar niet 

uitsluitend in het 'Globale Zuiden' - en om dit te doen in samenwerkingsverband met organisaties 

die oecumenische ruimte scheppen voor ontmoeting met nieuwe manieren van kerk-zijn 

(bijvoorbeeld het Global Christian Forum en de Lausanne-beweging). 

 

We moedigen de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken aan om 

bij het zoeken naar reacties van de kerken de vraag "in hoeverre...etc." te overstijgen om te 

vragen "in hoeverre deze tekst het geloof van de kerk doorheen de tijden weerspiegelt." 
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