‘Een wereld van verschil’
Hoe daar samen op te leven?
Pelgrimage van gerechtigheid en vrede

Inleiding

Ik uniek?
De ander ook uniek?
Hoe geven we elkaar de ruimte om
elk onszelf te zijn?
Waarom zitten angst, woede, hebzucht, jaloezie en ‘het beter willen
weten’ soms zo in de weg?
Hoe verschillend beleven we het
geloven?
Welke Stem geeft je kracht en stuurt
je op weg om met het oog op de
verschillen juist bruggen te slaan?

Het thema van dit pelgrimsjaar is ‘Een wereld van verschil.’ In het jaar, dat
achter ons ligt, hebben we gezien hoeveel verschil er is. Aan de ene kant
obesitas en aan de andere kant komen veel mensen om van de honger. Aan de
ene kant een vernietigende oorlog aan de andere kant mensen die moeten leren
om zuinig met gas en de aarde om te gaan. Aan de ene kant de schreeuwers van
het eigen gelijk aan de andere kant mensen die de dialoog aan willen gaan. Aan
de ene kant mensen die roepen: ’Van God los voelt voor mij het leven bevrijd’
aan de andere kant mensen die zeggen: ‘Op de richting gevende woorden van
God vertrouwend voel ik mijn angst afnemen en durf ik er te zijn en samen te
werken met medemensen, dieren en aarde’.
Op een heel andere manier dan vroeger zien we hoe groot de verschillen op
aarde zijn, maar ook hoe afhankelijk we van elkaar zijn en dat er maar één
aarde is die we samen te beheren hebben.
We hebben op het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië (5-10 juli 2022)
velen mogen ontmoeten en met verschillende visies kennis gemaakt. Ook een
wereld van verschil: voor het eerst konden we in Nederland dat congres op onze
eigen toestellen volgen.
Stilte, gebeden, verlangens, zingen, muziek en verhalen ze kregen een andere
lading. Ze verbinden vele volkeren op aarde.
Dorothee Sölle wees drie wegen aan voor een pelgrimage van vrede en
gerechtigheid:
 Positieve weg (via positiva). We zijn gekend/gewild door de
onuitsprekelijke kracht die we de AANWEZIGE of God noemen. Deze roept
ons. Met vertrouwen in de AANWEZIGE mogen we ons op weg gestuurd
weten in een wereld van verschillen en daarin samen te leren leven. Wij
vertaalden dit in: ‘Een wereld van verschil. Hoe daar samen op te leven’.
 Negatieve weg (via negativa) Op de weg van gerechtigheid en vrede kom
je pijnpunten tegen (visiting the wounds). Daar moeten we niet voor
weglopen, ook al kan je het niet altijd begrijpen, rechtvaardigen of
oplossen. We moeten bereid zijn onze relaties tot medemensen op aarde
onder ogen te zien (‘Van God los.. wat een verschil’). Afstand doen van
hoogmoed, jaloezie, traagheid, woede, haat hebzucht enz.( ‘Startdag’).
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Ook eigen zelfgenoegzaamheid los laten doet pijn (‘Denk buiten je
bubbel’). Lang vastgehouden definities van mens-zijn loslaten en eindelijk
gaan zien hoeveel verschillende vormen van mens-zijn er zijn. (‘Queerlezen van de bijbel’).
 Via Transformativa. We proberen verschillen te zien en te aanvaarden,
ellende te overwinnen, visie en inspiratie te krijgen of te houden, we
zoeken de vergevende, omvormende kracht van God.
(Daardoor groeien we in wijsheid, inzicht en bewegen we ons samen op de
weg van gerechtigheid en vrede).
Dit betekent onderweg op onze Pelgrimage van gerechtigheid en vrede een
intens luisteren naar de ander die anders is. Dat vraagt ruimte van de één naar
de ander toe. Dat kost vaak moeite, maar het opent ook nieuwe inzichten en
maakt nieuwe verbondenheid op aarde mogelijk en terwijl verschillen naast
elkaar kunnen bestaan.
We zoeken in de Bijbel naar antwoorden op onze vragen. Hoe laten Bijbelse
verhalen zien welke verschillen er zijn? Verschillen in omgaan met medemensen.
Verschillen in omgaan met de natuur. Verschillen in omgaan met de tijd. Welke
verschillen zouden we moeten koesteren om samen de aarde te delen en in
vrede met medemensen te leven?
Het materiaal is hopelijk inspirerend om in gesprek te gaan en samen te ontdekken wat wezenlijk is.

Aan het begin van een bijeenkomst kunnen de hieronder staande
woorden heel mooi bezinnend moment zijn:
Verschil zien: ontdekken: één wereld met heel veel verschillende wezens.
Verschil zien: je situatie van herkomst vormt je mee als een uniek mens.
Verschil zien: alle mensen zijn medemensen, ongeacht gender, huidskleur,
seksuele oriëntatie, handicap, godsdienst, cultuur of wat dan ook.
Verschil zien: ontdekken dat alle mensen moeten kunnen eten en slapen,
en veilig leven in vrijheid.
Verschil zien: ontdekken dat je zelf ook niet alle kanten van jezelf kent.
Verschil zien: betekent elkaar de ruimte geven jezelf te zijn.
Verschil zien: inzien dat je de ander niet in jouw patroon mag persen.
Verschil zien: ontdekken dat er heel veel verschillende vormen van geloven
zijn waaraan mensen kracht ontlenen om mens en medemens te zijn
Verschil zien: ontdekken dat het noodzakelijk is, dat er gezamenlijke regels zijn
waarbij je elkaar en de schepping met respect behandelt.
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