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Persbericht:

Reactie van de Vlaamse bisschoppen na ontvangst van 
de initiatiefnemers van het manifest ‘Gelovigen nemen 
het woord’

Vanmiddag hebben de Vlaamse bisschoppen de initi-
atiefnemers van het manifest ‘Gelovigen nemen het 
woord’ ontvangen in Mechelen. De ontvangst verliep 
in een gemoedelijke sfeer en er werd van gedachten 
gewisseld. De bisschoppen wensen het volgende te 
communiceren:

Met aandacht hebben wij, de Vlaamse bisschoppen, 
kennis genomen van het manifest ‘Gelovigen nemen 
het woord’. Het verlangen naar verandering dat uit de 
tekst spreekt, laat ons niet onberoerd. Ook wij zoeken 
naar vernieuwing en grotere authenticiteit, in trouw aan 
de Schrift en aan de geloofstraditie van de kerk.

De situatie die we vandaag als kerk meemaken is niet 
comfortabel. Van pastorale verantwoordelijken wordt 
heel veel gevraagd. We hebben niet meer de maat-
schappelijke positie noch de impact die we vroeger 
hebben gehad. We doen heel veel inspanningen om het 
evangelie dicht bij het leven van de mensen te laten 
aansluiten. Maar in een samenleving waar het seculier 
levensgevoel steeds groter wordt, is dit niet eenvoudig. 
We begrijpen de pijn en de onmacht bij velen. Hoe kun-
nen we het evangelie zo verkondigen dat het hart van 
de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt? Dat is de 
vraag die bij ons allen leeft en die onze grootste uitda-
ging blijft. Structurele hervormingen of aanpassingen 
zullen daar niets aan veranderen. Toch kunnen ze ons 
helpen. Daarom begrijpen we dat de geleidelijkheid 
van deze hervormingen het geduld op de proef stelt. 
Maar de evoluties in onze maatschappij zijn zo funda-
menteel dat ze tijd en onderscheiding vragen om te zien 
wat in deze kan en moet gebeuren.

Het manifest geeft ons ook de gelegenheid onze positie 
te verhelderen. Sommige elementen, zoals de kwestie 
van woorddienst op zondag, zijn een diocesane aange-
legenheid en momenteel voorwerp van overleg. Andere, 
met name over het kerkelijk ambt en het priesterschap, 
zijn een aangelegenheid van de wereldkerk. In kwesties 
die raken aan het persoonlijke leven van mensen, be-
pleiten wij een respectvolle, pastorale houding. 

Al is niet elke levensstaat gelijk, toch is niemand min-
derwaardig, want een mens is altijd meer dan zijn da-
den en dan de situaties waarin hij verkeert.

De kerkgemeenschap ten slotte, opgebouwd rond 
Christus en zijn evangelie, wordt gezonden naar alle 
mensen. Ze neemt die missie op vanuit een vitale kern 
die leeft vanuit de eucharistie. Want daar gebeurt de 
verbinding van de ranken met de wijnstok (Joh 15, 5).

God heeft alle gelovigen, elke gedoopte, broodnodig 
om zijn liefde aan de wereld kenbaar te maken. Laat ons 
samen werk maken van een kerkgemeenschap die zorg 
draagt voor haar identiteit, trouw aan de zending die ze 
heeft ontvangen, een kerk die open en toegankelijk is 
voor iedereen, met een ruim hart voor alle mensen.
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