Beraadsdag ‘De lieve vrede’

21 april 2007 in de Jacobikerk in Utrecht
Als een buitenstaander aan mij vraagt wat de beraadsdag ‘de lieve vrede’ precies
inhoudt, dan is meestal mijn antwoord dat het de Olympische Spelen van de vrijzinnige
en niet-dogmatische kerkgenootschappen in Nederland is. Het evenement wordt een
keer per vier jaar georganiseerd. Het is grootschalig. En zoals de Olympische Spelen
sporters bij elkaar te laten komen, zo beoogt deze beraadsdag een dag te zijn voor alle
leden en vrienden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, Doopsgezinde
Sociёteit, NPB en Remonstrantse Broederschap. En de vergelijking met de Olympische
spelen gaat misschien dit keer ook op omdat de dag dit keer een internationaal tintje
heeft. Tijdens het jongerenprogramma van de beraadsdag dat een dag eerder begint,
staat – zoals de zaken er nu voor staan – de ontmoeting met jongeren die uit plaatsen
verspreid over de hele wereld afkomstig zijn, centraal. De International Association of
Religious Freedom nodigt namelijk in de week dat de beraadsdag plaatsvindt, enkele
tientallen jongeren van verschillende religieuze achtergronden uit om naar Nederland te
komen om te praten met elkaar over religieuze vrijheid . Op 20 en 21 april zullen deze
jongeren deelnemen aan het programma van de beraadsdag. Op 20 april nog in Schoorl in
het doopsgezinde broederschapshuis aldaar en op 21 april in Utrecht.
Maar er is meer te doen. Het programma op 21 april in Utrecht bevat allereerst de
hoofdgasten: Joris Luijendijk – presentator in 2006 van VPRO’s zomergasten en
midden-oostencorrespondent, Yasmine Allas – schrijfster en Maarten van Rossem –
historicus. Er zijn workshops maar er zijn ook bijeenkomsten onder de noemer
‘vredesacademie’ waarin een vrijzinnige vredestheologie wordt ontworpen. Thema’s zijn
onder andere ‘geweld in de bijbel’, ‘de theologie van Albert Schweitzer’, De zondeval van
het Christendom van de remonstrantse theoloog H.J. Heering’ en ‘doperse
vredestheologie’.
Syztze de Vries, tekstdichter van vele kerkliederen, schrijft speciaal voor de
beraadsdag een tekst op een bestaande melodie. Dit lied voor de beraadsdag zal vanaf
medio januari beschikbaar zijn op de website www.beraadsdag.nl . Zorg ervoor dat het
lied gezongen wordt in uw gemeente tijdens een kerkdienst voorafgaand aan de
beraadsdag, zodat de opening van de beraadsdag zich kan meten met die van de
Olympische spelen omdat we uit een mond op die dag de lieve vrede begroeten.
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