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partnerkerken over covid-19
DOOR JAAP HAASNOOT

Partners van de GZB
reflecteren op de impact
van COVID-19 op de kerk

Wat is onze hoop
in deze tijd?
Hoe denken GZB-partners
wereldwijd over de coronasituatie? Hoe moeten we hier
als kerk op reageren en wat is
juist nu onze missie? Vraagt
deze crisis om een verandering
in de kerk of in de maatschappij?

We hebben deze vragen voorgelegd aan de kerken en
organisaties waarmee we samenwerken. We geloven dat we
‘alle heiligen’ (Efeze 3:18) nodig hebben om te zien wat deze tijd
van ons vraagt. De aanleiding hiervoor was het pamflet van IZB
Areopagus (7 juli 2020) met als titel “Moeten we het hier niet
dringend met elkaar over hebben?” De schrijvers vroegen
expliciet om een reactie vanuit de wereldkerk: “Vraag eens rond
in de wereldkerk wat men van Europa vindt en waar wij ons van
hebben te bekeren.” Tot nu toe kregen we 17 reacties, vooral
vanuit Afrika. Een bloemlezing…

Profetisch
Welke houding past bij ons
als christenen in deze tijd?
Wie spreekt een profetisch
woord dat ons helpt de tijd
waarin we leven te begrijpen?
De volgende punten kwamen
meerdere keren terug bij onze
partners.

Het is onze taak als
kerk om te vasten en te
bidden om zo onze tijd
te verstaan.
“We moeten nu in deze
crisistijd bidden, vasten en
pleiten voor het aangezicht
van God, zoals 2 Kronieken
7:14 dat duidelijk zegt”
(Mozambique).

Dit is een tijd voor
reflectie: wie zijn wij als
kerk en wat is onze taak?
“We moeten méér op God
vertrouwen en ons niet
verliezen in activisme”
(Colombia).

We moeten meer
dan ooit beseffen dat
wetenschap en techniek
alléén ons niet gaan
redden. Onze situatie
is niet maakbaar.
“We moeten als kerk niet
gaan afwachten totdat de
wetenschap al onze problemen op gaat lossen. God
zegt tegen de kerk dat ze
wakker moet worden en de
weg moet wijzen” (Malawi).
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Hoop
Bekering

De laatste vraag is die naar
onze hoop en missie als
kerk. Hoe kunnen we in
deze tijd getuige-zijn van
het Goede Nieuws?

De volgende vraag was: waar moeten wij ons (in het Westen)
van bekeren? Wat moeten we veranderen als kerk, als maatschappij? Onze partners houden ons deze spiegel voor.

Onze hoop is verankerd in
Jezus Christus (Hebreeën
13:8).

We moeten ons bekeren
van Westerse zelfgenoegzaamheid. Het Westen
is niet immuun voor
tegenslag en lijden.

We moeten niet eerst
vooral voor onszelf
zorgen, maar solidair
zijn met mensen in nood
wereldwijd.

“In tegenstelling tot wat
men had verwacht, heeft
het coronavirus méér impact gehad en meer mensen
gedood in het Westen dan
in de zogenaamde derdewereldlanden. God houdt dus
ook van Afrika! Maar het
is een feit dan zonder God
wij in Afrika omgekomen
zouden zijn” (Malawi).

“Het is Gods wil dat we
omzien naar armen en onderdrukten. We hebben als
maatschappij ook een verantwoordelijkheid als het
gaat om milieuvervuiling.
We zijn geen goede rentmeesters. […] We moeten
als christenen wereldwijd
opstaan en samen bidden
en zo deze problemen aanpakken” (Kenia).

“Juist in deze onzekere
tijd is het aan de kerk om
mensen houvast te geven.
En dat houvast is de zekerheid van het geloof in Jezus
Christus” (voormalig OostDuitsland).

Gelijkwaardig
in gesprek blijven
Martijn van den Boogaart,
directeur van de GZB: “De
coronacrisis is uniek: zoveel
kerken op de wereld zijn tegelijk en op vergelijkbare manieren geraakt. We zitten in
hetzelfde schuitje. Het geeft
ons een unieke kans om in
gelijkwaardigheid te zoeken
naar wat deze crisis betekent
voor ons kerk-zijn. De reacties van onze partners zetten

me aan het denken. Het lijkt
me belangrijk om ze in te
brengen in de gesprekken
in gemeenten rond #daaromzijnwekerk. Het moedigt
ons als GZB aan om in 2021
deze bezinning uit te breiden
door partners wereldwijd ook
direct met elkaar in gesprek
te brengen. Hopelijk kunnen
daar Nederlandse gemeenten bij aanhaken.”

“We moeten dan als kerk
en christenen ook zélf
vredestichters zijn om die
boodschap van verzoening
authentiek over te kunnen
dragen” (Colombia).

Onze missie is niet
veranderd: het Evangelie
verkondigen en de volken
onderwijzen alles wat
Christus ons geboden
heeft (Mattheüs 28:19).

“Als we deze pandemie te
boven komen dan moeten
we als kerken samen staan,
verbonden in gebed. Alleen
dan kunnen we zout en licht
zijn in onze samenleving”
(Slowakije).
“De tijd is gekomen voor
Afrika om het Evangelie van
onze Heere Jezus Christus
terug te brengen naar het
Westen” (Malawi).

“We hoeven die missie niet
opnieuw uit te vinden. We
hebben de zendingsopdracht” (Malawi).

Kerken wereldwijd bieden hulp aan mensen
die lijden onder de gevolgen van corona

