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Open brief aan het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken en de
afgevaardigden naar de 11e vergadering in 2022 in Karlsruhe
Geachte leden van het Centraal Comité,
Geacht algemeen secretaris Ds. Prof. Dr. loan Sauca,
Geachte afgevaardigden van de wereldwijde oecumenische gemeenschap!
We zijn blij dat u dit jaar Duitsland bezoekt! De 11e Vergadering van de Wereldraad van Kerken in
augustus en september 2022 in Karlsruhe is onderdeel van een lange en belangrijke traditie. We
hopen dat de vergadering een platform wordt voor dialoog en begrip. In de afgelopen decennia heeft
de wereldwijde oecumenische gemeenschap militaire bewapening, oorlog en het dreigen met het
gebruik van kernwapens veroordeeld met baanbrekende woorden en resoluties. Hierdoor is de
oecumenische gemeenschap een uitzonderlijk rolmodel geworden voor veel christenen, die Gods
liefde voor de wereld doorgeven door zich in te zetten voor vrede en de bescherming van het leven.
In het bijzonder willen we benadrukken:
• Amsterdam 1948: »Oorlog is in strijd met de wil van God«
• Nairobi 1975: »De kerken moeten benadrukken dat zij bereid zijn te leven zonder de bescherming
van bewapening en het belangrijke initiatief nemen aan te dringen op effectieve ontwapening«
• Vancouver 1983: »Wij geloven dat de tijd gekomen is dat de kerken ondubbelzinnig moeten
verklaren dat de productie, inzet en het gebruik van kernwapens een misdaad tegen de
menselijkheid zijn«
• Busan 2013: »We moeten ons aansluiten bij andere geloofsgemeenschappen en mensen van goede
wil om de nationale militaire capaciteiten te verminderen en de instelling van oorlog te
delegitimeren«
We willen het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken bedanken voor de belangrijke
woorden in zijn "Verklaring over Oekraïne". Met het oog op de huidige toestand van de
wereld is een duidelijke inzet van de wereldwijde oecumenische gemeenschap voor het afzien
van geweld en voor militaire ontwapening onontbeerlijk!
De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is een dominant en deprimerend onderwerp. We stellen met
grote bezorgdheid vast dat veel mensen – onder de indruk van de oorlog – zijn gaan twijfelen aan de
christelijke ethiek van vrede. Ze zetten vraagtekens bij het doel geweld te overwinnen door liefde
voor de vijand en door verzoening, en dus ook bij de politiek van civiele vredesbevordering.

Door zoveel aandacht te besteden aan de oorlog in Oekraïne worden andere catastrofes naar de
achtergrond verdrongen. Ondertussen lijdt bijna een kwart van de mensheid direct onder
gewelddadige conflicten. Klimaatverandering voltrekt zich in een hoog tempo, wat resulteert in
slechte oogsten, en het aantal mensen dat honger lijdt, neemt wereldwijd opnieuw toe. Wij zijn
ervan overtuigd dat de taak om alle oorlogen te overwinnen en samen te werken aan vrede,
gerechtigheid en de integriteit van de schepping centraal moet staan in onze acties.
We zijn ons ervan bewust dat de export van wapens en wapens uit Europa oorlogen en
conflicten over de hele wereld aanwakkert, waardoor ernstige schendingen van de
mensenrechten mogelijk worden. De regeringen en wapenindustrieën van onze landen
hebben daarbij een grote schuld op zich geladen.
We zien ook dat de kernwapenstaten zich er niet voor inzetten hun nucleaire arsenalen te
verminderen. Net als veel Europese NAVO-landen blijven ze vasthouden aan het dreigen met
kernwapens en accepteren ze zo de vernietiging van al het leven op onze aarde voor een illusoire
veiligheid. We zijn het eens met het standpunt van de Wereldraad van Kerken dat het bestaan van
zelfs maar één kernwapen de fundamentele principes van onze geloofstradities schendt en alles wat
ons dierbaar is bedreigt met onvoorstelbare vernietiging.
Als de 11e Vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe opnieuw duidelijke
signalen afgeeft voor de weg van rechtvaardige vrede, zou dat onze kerken en het
maatschappelijk middenveld aanzienlijk versterken. Moge u erin slagen ook degenen die
twijfelen aan te moedigen om het instituut van oorlog elke legitimiteit te ontnemen!
De pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede heeft ons de afgelopen jaren naar vele plaatsen van
onrecht en geweld gebracht. En heeft ons talloze mogelijkheden geboden om het leven te vieren,
hoop te herwinnen, verzoening te vinden en vrede op te bouwen. We kijken er daarom naar uit om
een reis te delen naar een wereld die vrede en sociale en klimaatrechtvaardigheid bevordert - te
beginnen in Karlsruhe. In het bijzonder hopen we dat de wereldwijde oecumenische beweging de
Duitse en Europese kerken zal aanmoedigen en ertoe zal brengen om een duidelijk en openbaar
standpunt in te nemen:
• Om onmiddellijk toe te treden tot het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens, om de
gevaarlijkste van alle wapens van deze wereld uit te bannen en deze permanente bedreiging voor de
mensheid te overwinnen,
• Om te stoppen met het exporteren van wapens uit hun landen (vooral kleine en lichte wapens),
omdat ze het lijden in de oorlogen van deze wereld verergeren en vreedzame onderhandelingen
moeilijker maken,
• Om de miljarden die elk jaar aan militaire bewapening worden uitgegeven, om te buigen
naar de wederopbouw van samenlevingen op manieren die de klimaatverandering beperken en
sociale rechtvaardigheid en vrede bevorderen.
Deze verwachtingen voor de uitnodigende kerken hebben we geformuleerd in onze Oproep
voor vrede 2022 »Oorlog is in strijd met de wil van God«. Meer dan 5.150 mensen hebben zich
aangesloten bij de eisen en de oproep ondertekend in de aanloop naar de vergadering van de
Wereldraad van Kerken!
God van het leven, leid onze stappen op het pad van rechtvaardige vrede!
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Een oproep tot vrede voor de 11e Vergadering van de Wereldraad van Kerken
In 2022 wordt voor het eerst in Duitsland de World Council of Churches Assembly ASSEMBLY
MCC gehouden. Vertegenwoordigers van ongeveer 350 kerken komen van 3 augustus tot 8
september 2022 bijeen in Karlsruhe. Ze vertegenwoordigen meer dan 500 miljoen christenen uit
meer dan 120 landen.
Als ondertekenaars van deze oproep roepen wij de uitnodigende kerken op:
Maak gebruik van het publieke bewustzijn dat de Wereldraad van Kerken zal creëren in de context
van uw kerk. Bevestig uw inzet voor rechtvaardige vrede in Duitsland, Europa en wereldwijd,
binnen de Kerk, de staat en de samenleving!
In het bijzonder verwachten we van de uitnodigende kerken dat ze in het openbaar en bij
politieke besluitvormers de oproepen promoten om:
• Onmiddellijk toetreden tot het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW),
om de gevaarlijkste van alle wapens uit deze wereld te verbannen en deze permanente bedreiging
voor de mensheid te overwinnen,
• Stop met het exporteren van wapens (vooral kleine en lichte wapens),
omdat ze het lijden in de oorlogen van deze wereld verergeren en vreedzame onderhandelingen
bemoeilijken,
• Heroriënteren van de miljarden die elk jaar worden uitgegeven aan militaire bewapening
naar de wederopbouw van samenlevingen op manieren die de klimaatverandering beperken en
sociale rechtvaardigheid en vrede bevorderen.
Eerste ondertekenaars: Prof Dr. Ulrich Duchrow • Prof Dr. Fernando Enns • Ulrich Frey • Karen
Hinrichs • Prof Dr. Margot Keifimann • Prof Dr. Konrad Raiser • Konstantin Wecker •
Aktionsgemeinschaft Dienst fur den Frieden (AGDF) • Deutsche Franziskanerprovinz • Deutsches
Mennonitisches Friedenskomitee (DMFK) • Kerk en Vrede — Europees Oecumenisch
Vredeskerknetwerk • Ev Treuhandstiftung Friedensarbeit in Wurttemberg • Martin-NiemollerStiftung • Mennonitisches Friedenszentrum Berlin (MFB) • Ohne Rustung Leben • pax christiDiozesanverband Freiburg • pax christi-Regionalverband Limburg-Mainz • Pro Okumene —
initiatief in Württemberg.
Meer dan 5.150 extra mensen hebben deze oproep tot vrede aan de kerken ondertekend!
www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022

