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Bruggen bouwen en vooroordelen overwinnen 
… om betere relaties te kunnen bouwen 

 
Door Corrie Sleebos 

 
“Global Christian Forum maakt 
geschiedenis”, “Historische doorbraak”, 
“Een nieuwe dag voor Evangelicalen binnen 
het Christendom wereldwijd”. Zo klonken 
enkele krantenkoppen boven artikelen die 
verslag deden van de bijeenkomst die 
plaatsvond in Nairobi, Kenia, van 6-9 
november 2007. Bijeen waren leiders van 
alle christelijke kerkgenootschappen en –
bewegingen vanuit alle delen van de 
wereld.[1] Nooit eerder kwamen zoveel 
kerkelijke leiders uit een zo brede achterban 
bijeen als onder de vlag van het Global 
Christian Forum (GCF). Peter Sleebos was 
aanwezig namens de VPE. Vanuit de 
wereldwijde Pinksterbeweging waren er 
ruim 80 vertegenwoordigers. 
 
Global Christian Forum 
Maar wat is Global Christian Forum[2] 
eigenlijk? Het is een forum waarin 
vertegenwoordigers van de oecumenische 
beweging, de pinkster- en charismatische 
beweging en de evangelische beweging met 
elkaar in gesprek komen. Alle drie 
genoemde bewegingen hebben hun stempel 
gezet op het kerkelijk leven van de 20ste 
eeuw. Ondanks het feit dat zij 
gemeenschappelijke wortels hebben en 
eenzelfde doel van vernieuwing, eenheid en 
verkondiging van het Evangelie nastreven, 
ontwikkelden zij zich afzonderlijk. Er was 
weinig contact met elkaar en op bepaalde 
momenten zetten zij zich openlijk tegen 
elkaar af. Alle drie bewegingen zagen Gods 
Geest aan het werk binnen de eigen 
gelederen, maar zagen ook dat Gods Geest 
zichtbaar en tastbaar aanwezig was in de 
twee andere bewegingen. Geen van drie-en 

kon zich het recht toe-eigenen om te 
ontkennen dat de heilige Geest ook in de 
andere twee bewegingen aanwezig was en 
werkte. Wat betekent dit? Wat heeft dat ons 
te zeggen? Kan het zijn dat de heilige Geest 
in de 20ste eeuw op zo’n wijze werkte, dat 
het ons verwarde en dat wij daarom nu - aan 
het begin van de 21ste eeuw - niet anders 
kunnen dan elkaar opnieuw te gaan 
herkennen en te ontdekken wat de ander 
beweegt? 
Het Global Christian Forum wil nieuwe 
mogelijkheden scheppen van ontmoeting 
met elkaar. Al in 1990 gingen hier stemmen 
voor op in de Wereldraad van Kerken, maar 
men besefte tevens dat er grote barrières 
lagen en dat het misschien (te) moeilijk zou 
zijn om dit binnen de eigen gelederen te 
verwezenlijken. Er moest een nieuw 
platform komen, waarin alle drie 
bewegingen elkaar op gelijk niveau konden 
ontmoeten. Zo zag Global Christian Forum 
in 1998 het licht en vonden er eerst 
ontmoetingen plaats op kleine schaal. 
Vervolgens werden er vijf regionale 
ontmoetingen georganiseerd in 
achtereenvolgens Amerika (2002), Azië 
(2004), Afrika (2005), Europa (2006) en 
Latijns Amerika (2007).  
 
Doel 
Het doel van GCF kan worden omschreven 
als het scheppen van een open ruimte, 
waarin vertegenwoordigers van het brede 
spectrum van christelijke kerken en 
interkerkelijke organisaties, die belijden dat 
God Drie-enig is en dat Jezus Christus 
volkomen is in zijn goddelijkheid en in zijn 
menszijn, elkaar kunnen ontmoeten in 
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wederzijds respect om gezamenlijke 
uitdagingen te ontdekken en bespreekbaar te 
maken.” 
 
Boodschap 
Tijdens deze eerste wereldwijde ontmoeting 
in Nairobi hebben de kerkelijke leiders 
gezamenlijk de doelstellingen vastgesteld en 
ook de onderstaande boodschap opgesteld 
die gericht is aan de broeders en zusters in 
Christus wereldwijd. 
 
Groeten aan allen die Jezus Christus 
aanroepen als Heer! 
Wij zijn een grote en diverse groep van 
christelijke leiders, mannen en vrouwen uit 
72 landen en zes werelddelen en komen uit 
de volle breedte van kerken, 
geloofsovertuigingen en kerkelijke 
organisaties. Wij verheugen ons over de 
ongekende kans, waar wij van genoten 
hebben in Limuru, Kenia op 6-9 november 
2007. Als 245 deelnemers hebben wij samen 
nagedacht over onze weg met Jezus 
Christus, de Verzoener. Wij zijn uitgedaagd 
in de bijbelstudie om na te denken over de 
woorden van de apostel Paulus: om niet 
langer vreemdelingen van elkaar te zijn, 
maar “burgers, net als de heiligen, net als 
de huisgenoten van God … in wie ook u 
samen opgebouwd wordt tot een plaats waar 
God woont door zijn Geest” (Ef 2:19-22). 
 
Wij geven eer aan de Vader onze Schepper, 
aan Christus onze Verzoener en aan de 
Heilige Geest onze Trooster vanwege het 
ontstaan van het Global Christian Forum. 
Wij zijn hierdoor aangemoedigd om ons 
opnieuw bewust te zijn van elkaar, elkaar te 
gaan begrijpen en te erkennen dat God op 
een genadevolle wijze onder ons aan het 
werk is. 
 
Wij werden uitgenodigd om samen een weg 
van geloof te gaan in het vertrouwen dat de 
Geest van Christus, die leven geeft, ons leidt. 

Wij zijn aangemoedigd om verder te gaan 
dan ons eigen terrein, waarop wij 
gewoonlijk staan, om elkaar te ontmoeten op 
gezamenlijke grond, waar wederzijds 
vertrouwen zal kunnen ontluiken en waar wij 
bekrachtigd kunnen worden om samen het 
geloof te vieren, de dialoog aan te gaan en 
samen te handelen tot eer van de Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

Ons verlangen was om een open 
ruimte te scheppen, waarin 
vertegenwoordigers van een brede waaier 
van christelijke kerken en interkerkelijke 
organisaties, die belijden dat God Drie-enig 
is en dat Jezus Christus volkomen is in zijn 
goddelijkheid en in zijn menszijn elkaar kunnen 
ontmoeten in wederzijds respect om 
gezamenlijke uitdagingen te ontdekken en 
bespreekbaar te maken. 

Wij zijn hiermee begonnen door 
persoonlijk getuigenis af te leggen van onze 
relatie met Christus en wij werden verrijkt 
door een forum, waarin wij ons geloof vanuit 
onze traditie konden belijden en tevens 
konden overdenken wat het zou kunnen 
betekenen als we samen zouden wandelen in 
gehoorzaamheid aan Christus. Wij erkennen 
dat wij verschillende zienswijzen hebben op 
wezenlijke zaken zoals ecclesiologie, de 
reikwijdte van evangelisatie en zending. 
Hierover hebben we een nieuw begin 
gemaakt in ontmoeting en dialoog. 
 
We hebben genoten van onze gebedstijd, 
ontspannen samenkomen en bijbelstudie. 
Daarnaast hebben wij de uitdagingen en 
mogelijkheden besproken, die we hebben in 
het uitdragen van het Evangelie en het 
nastreven van gerechtigheid, het trouw zijn 
en nederig de weg van God te gaan (Micha 
6:8). Wij hebben met elkaar gedeeld wat 
God in onze kerken en organisaties aan het 
doen is en hoe wij deelnemen aan Gods 
missie in de wereld door te getuigen van het 
Goede Nieuws van Jezus Christus in woord 
en daad. Wij zoeken naar wegen waarin wij 
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onze liefde voor God kunnen tonen door ook 
onze naaste lief te hebben (Mat 22:37-39), 
en wij werken eraan om onze maatschappij 
te veranderen in overeenstemming met het 
voorbeeld van Jezus en de waarheid van de 
Schrift. Wij verbinden ons met alle mensen 
van goede wil in het najagen van 
gerechtigheid, vrede en de zorg om Gods 
schepping. 
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Wij danken God voor de unieke reikwijdte 
van deze bijeenkomst en voor de gelegenheid 
ons geboden om in een sfeer van vertrouwen 
en openheid elkaar te ontmoeten. Daarin 
konden wij erkennen en belijden dat we in 
het verleden tekort geschoten zijn in het 
liefhebben van elkaar. Wij erkennen dat wij 
vaak toegelaten hebben dat vooroordelen 
ons beeld vervormden van de verschillende 
christelijke tradities en wij verwelkomen de 
gelegenheid als Gods aangenomen kinderen 
om elkaar te ontmoeten en samen de 
vergeving en verlossing te zoeken, die in 
Christus is (Ef 1:5). 
 
Als christenen behorend tot verschillende 
tradities onderstrepen wij het belang van 
eenheid, waarbij we nadenken over het 
gebed van onze Heer, dat diegenen die in 
Hem geloven één mogen zijn, opdat de 
wereld zal geloven dat God Hem gezonden 
heeft (Joh 17:21). Wij erkennen dat eenheid 
allereerst een gave van God is door het werk 
van de Heilige Geest en wij wijden ons 
hieraan toe om een groeiend begrip en 
groeiende samenwerking onder christenen te 
bevorderen. Daarbij respecteren we 
gelijktijdig de diversiteit van onze identiteit, 

tradities en persoonlijke gaven (1 Kor 12). 
Door dit te doen, bouwen we voort op het 
fundament van veel oecumenische, inter-
confessionele en andere vroegere 
initiatieven in hun poging om de 
verdeeldheid in de christelijke familie te 
overbruggen. Het is niet onze bedoeling om 
deze initiatieven ter zijde te schuiven. 
 
Het proces van het Global Christian Forum, 
welke bevestigd werd in de bijeenkomst in 
Limuru zal nu verder moeten gaan. Wij 
bidden voor elkaar en willen werken aan - 
en oproepen tot - plaatselijke en regionale 
ontmoetingen, als ook verdere wereldwijde 
ontmoetingen. Alleen dan zal deze reis naar 
verzoening zich kunnen voortzetten en 
verdiepen. 
 
Daarom spreken wij een ieder aan die 
belijdt dat God Vader, Zoon en Heilige 
Geest is, om hun harten te verenigen met de 
onze, in de hoop dat de gehele mensheid het 
volle leven in Christus (Mat 28:19-20, Kol 
2:10) zal leren kennen. Wij nodigen alle 
broeders en zusters in de Here uit om in hun 
eigen omgeving de hulpbronnen die het 
Global Christian Forum biedt te gebruiken 
op hun gezamenlijke reis met Jezus Christus, 
die de grote Verzoener en Hoop van alle 
tijden is. 
“Aan hem, die door de kracht die in ons 
werkt bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij vragen of denken, aan hem 
komt de eer toe, in de kerk en in Christus 
Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen” (Ef 3:20,21). 

 
Noten 
[1] Zie voor een volledige lijst van vertegenwoordigers: www.globalchristianforum.org  
[2] Uitgebreide informatie is te vinden op www.globalchristianforum.org  
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De Engelse originele tekst van de boodschap staat als 0202uk op www.stucom.nl

De geschiedenis van het Global Christian Forum staat als 0201uk op www.stucom.nl
Dit is 0202 op www.stucom.nl. 
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