Uitzien naar ‘een verenigde kerk’
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Rooms-katholieken en protestanten zien uit naar de dag dat zij ‘een verenigde kerk zijn’.
 Utrecht

Deze bede klonk dinsdagavond in de Domkerk, tijdens de nationale viering van het vijfhonderdjarig jubileum van de Reformatie, een kerkelijke
vernieuwingsbeweging uit de zestiende eeuw. Met de kerkdienst, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland, werd het
herdenkingsjaar officieel afgesloten.
Katholieken en protestanten hebben inmiddels ontdekt dat zij het belangrijkste met elkaar delen: het geloof in God als Vader, Zoon en Geest,
vertelde de protestantse dominee Elsbeth Gruteke. Zij declameerde een verklaring van de werkgroep Rome-Reformatieoverleg, waarin naast
twee katholieke bisschoppen protestantse kerkelijke vertegenwoordigers zaten. Op vrijwillige basis. De tekst, die door de liturgie heen werd
geweven, had geen officiële kerkelijke status. ‘Door dit geloof is er eenheid. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we groeien in het geloof in
Christus, die eenheid steeds dieper zal worden’, aldus Gruteke.
sfeervol
Vijfhonderd jaar Reformatie werd gevierd in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Hij werd ontvangen in de sfeervolle ambiance van de
monumentale Utrechtse kerk die vol zat met een select gezelschap uit vele kerken – overwegend mensen die iets hebben met het streven naar
organisatorische kerkelijke eenheid. Het koor Sonante Vocale zong de liederen, een barokorkest zorgde voor muziek. De viering stond onder
leiding van dominee Mirjam Kollenstaart-Muis.
Het verlangen naar kerkelijke eenheid werd voorafgegaan door een schuldbelijdenis over de verdeeldheid. De Reformatie liep uit op een
kerkelijke scheiding van rooms-katholieken en protestanten, een breuk in het westerse christendom. ‘Zo kwamen christenen tegenover elkaar te
staan en hebben zij elkaar wederzijds verketterd. Daardoor werd voor veel mensen de toegang tot het evangelie en tot God zelf versperd. Dat is
beschamend geweest’, aldus dominee Gruteke.
In de gebeden van bisschop Hans van den Hende en scriba René de Reuver werd de schuld van de verdeeldheid openlijk benoemd. ‘Heer, wij
bidden u, vergeef ons dat wij, protestanten en katholieke, elkaar zo lang en vaak niet zagen als zusters en broeders van hetzelfde huis, maar
elkaar als vreemden bestreden.’ Na de schuldbelijdenis was er een moment stilte. Sonante Vocale zong vervolgens het ‘Kyrië’ (Heer, ontferm u)
maar ook het ‘Gloria’ (Ere zij God) van Bach.
ontdekking
De protestantse dominee De Reuver las het bijbelverhaal over de verloren zoon uit het evangelie van Lukas. In zijn ‘verkondiging’ stond De
Reuver stil bij dé ontdekking van de reformator Luther, die zijn hele leven, de theologie en de samenleving op zijn kop zette: God ziet mij, uit
liefde! Het vormde de rode draad van zijn preek. Aan het eind sprak dominee Kollenstaart met geheven handen de zegen uit, De aanwezigen
antwoordden met ‘amen, amen, amen’. Daarna verliet de koning met kerkelijke bestuurders de kerk. Wat reste, was een informeel samenzijn
met, heel protestants, koffie en broodjes. <
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