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In 2009 ondertekenden 40 predikanten en kerkelijk werkers in Twente het ‘Manifest van
Advent’ als reactie op de verharding van het maatschappelijk debat. De tekst is actueler dan
ooit. Hieronder de laatste 4 statements.

Tijd van licht en verbondenheid
7. Advent is de tijd van uitzien naar het licht dat komende is in onze
wereld.
Wij geloven dat wij op weg zijn naar een toekomst van vrede en licht voor alle
mensen en alle volken. Dit visioen van vrede vraagt ons vertrouwen.
Daarom verwerpen wij de toon van brute belediging, hatelijke hoon en aanzwellende
zwartmakerij van mensen en bevolkingsgroepen vanwege hun geloof of
levensovertuiging die het onderlinge vertrouwen teniet doet, de vervreemding voedt
en de angst voor de ander bespeelt.
8.
Advent is de tijd van het verlangen naar God.
Wij geloven dat God zich heeft bekendgemaakt in de weg van Jezus van Nazareth; in
hem herkennen wij zijn liefdevolle barmhartigheid. In zijn onvoorwaardelijke liefde
voor elke individuele mens schept hij ruimte voor heling van wat gebroken is, voor
vergeving waar de een de ander te kort doet, voor verzoening waar relaties dreigen
dood te lopen.
Daarom verwerpen wij elk geluid dat mensen niet aanspreekt op de eigen
individualiteit en verantwoordelijkheid, maar hen stigmatiseert met een uiterst
negatieve groepsduiding die hen berooft van een naam en een gezicht, ten diepste
dus van hun mens-zijn.
9.
Advent is de tijd van de hemelse boodschap van vrede voor heel
deze wereld.
Wij geloven dat de boodschap van de vrede een universele boodschap en opdracht
tegelijk is die alle mensen aangaat. Daarom is het onze heilige opdracht met alle
mensen het gesprek te zoeken, de ontmoeting te stimuleren, bondgenootschappen
te sluiten en de verbondenheid te beleven met het oog op die ‘morgen van vrede’
voor iedereen. De weg daar naartoe is er een van vallen en opstaan, zo leert het
evangelie ons.
Daarom verwerpen wij alle pogingen - al dan niet politiek getoonzet - om nieuwe
muren tussen mensen en bevolkingsgroepen te bouwen met als bouwmaterialen het
fundament van de angst, de stenen van de vooroordelen en het cement van de
grofheid.
10.
Advent is de tijd van de omkeer van het duister naar het licht.
Wij geloven dat de levendmakende Geest - juist als het donker is en er geen zicht
lijkt te zijn op een nieuwe toekomst - alle mensen naar voren roept naar die
toekomst van licht en vrede, als God - uiteindelijk - zal zijn: Alles in allen.

