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De bidweek voor de eenheid van de christenen is begonnen. Maar waarin zit die eenheid? Niet 
in het feit dat we allemaal hetzelfde zijn, denken en doen, stelt Erik Borgman. De eenheid zit 
hem in de bereidheid onszelf op het spel te zetten. Uit liefde voor de wereld.

Vorige week kondigde ik een gesprek aan tussen het Huis van Dominicus en mensen van de 
Dominicusschool om te kijken hoe we samen kunnen optrekken. Het gesprek ging door 
omstandigheden niet door. Maar afgelopen maandag was wel Verus in het nieuws, de 
organisatie van katholiek en protestants-christelijk onderwijs. In de voorstellen voor 
burgerschapsvorming van onderwijsminister Arie Slob wordt geprobeerd slaafse meelopers te 
creëren, zei Verus-voorzitter Berend Kamphuis. Maar we moeten vrije mensen vormen. 
Christelijk gesproken is het doel van onderwijs: jonge mensen tot bloei brengen en zo de 
samenleving tot bloei brengen. Zij zijn immers de samenleving van de toekomst. We hebben 
niets aan mensen die braaf binnen de lijntjes kleuren. We hebben mensen nodig die zich steeds
afvragen of de lijntjes wel goed staan. 

Wij zijn niet elkaars concurrenten en hoeven niet gedwongen te worden met elkaar rekening 
te houden. Dat weten we eigenlijk ook wel, en we zijn blij als iemand dat intelligent opschrijft. 
Dat suggereert het succes van het boek van journalist Rutger Bregman, De meeste mensen 
deugen. In Christus zijn we tot vrijheid bevrijd, schrijft de apostel Paulus aan de Galaten (5,1). 
Wij moeten daarom steeds opnieuw ontdekken wat ons vrij maakt. Dat is niet: doen wat er in 
ons opkomt. We realiseren onze vrijheid als we iets doen waar we goed in zijn en merken dat 
dit anderen gelukkig maakt. Dit heet vanouds: je roeping vinden. De belangrijkste taak van het 
onderwijs is jonge mensen hun roeping helpen vinden. Daarom moet er niet te veel 
voorgeschreven worden, maar hebben we vrijheid van onderwijs nodig. 

Deze zondag start de bidweek voor de eenheid van de christenen. Daarbij gaat het voor mij niet
zozeer om betere samenwerking tussen kerken. Eenheid ontstaan vanuit een 
gemeenschappelijke kern. Jezus bad aan de vooravond van zijn dood niet om uniformiteit. Hij 
bad dat zijn volgelingen één mogen zijn ‘zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U’ (Johannes 
17,21). Het gaat er niet om dat we allemaal hetzelfde zijn, maar dat wij in God zijn en God in 
ons is. Dat laten we volgens het Johannesevangelie vooral zien door lief te hebben, door net als
God mateloos van de wereld te houden en wat ons lief is voor het geluk van de wereld op het 
spel te zetten (vgl. Johannes 3,16). In de roeping onszelf op het spel te zetten: daarin ligt de 
eenheid van de christenen. Niet aan onszelf hechten, maar met alles wat er in ons is geloven 
dat de wereld door God tot bloei is bestemd en wij met haar. 

Komende zaterdag herdenkt de kerk de bekering van Paulus. Paulus geloofde eerst dat het 
godslasterlijk is een gekruisigde te verkondigen als de representant van God en wilde de 
verkondigers uitroeien. Hij wordt tot inkeer gebracht. Je denkt Mij te dienen, maar je vervolgt 
Mij, zo wordt er van Godswege tegen hem gezegd. Geloof is steeds weer tot inkeer komen, 
telkens opnieuw ontdekken dat God elders is en iets anders vraagt dan je dacht. Ik vind het zelf 
altijd vreemd dat geloven zo’n duf imago heeft. Voor eens en altijd willen beschikken over de 
kennis van goed en kwaad wordt in de Bijbel als de ultieme verleiding gezien. Het is wat Adam 
en Eva willen. Maar wij worden steeds weer geroepen te ontdekken wat goed en wat kwaad is, 
wat het leven dient en wat de dood bevordert. ‘Kies dan het leven’ (Deuteronomium 30,19): de 
regel is gemakkelijk genoeg, maar het is steeds opnieuw de vraag wat hier en nu de implicaties 
zijn. Die blijken vaak heel anders dan gedacht. Er is maar weinig zo avontuurlijk als geloof.   
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