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Aan de wereldwijde Broedergemeente
Betreft: Verklaring omtrent beledigende uitlatingen door president Trump
Wij groeten u in naam van Jezus Christus, onze Oudste
De Evangelische Broedergemeente heeft met ontsteltenis kennis genomen van de beledigende
uitlatingen van president Trump jegens de 54 Afrikaanse landen, El Salvador en Haïti.
Wij veroordelen deze beledigingen ten stelligste en benadrukken dat het hier gaat om eerlijke en
fatsoenlijke mensen die net als wij allemaal geschapen zijn in Gods beeld.
Wij weten niet zeker wat president Trump ertoe heeft gebracht deze opmerkingen te uiten, maar hij
heeft al eerder gekleurde mensen wereldwijd gekleineerd. Als kerk zijn wij solidair met onze kerken
op het Afrikaanse continent, in Centraal Amerika en in Haïti en met de mensen in het algemeen. De
wereldwijde Broedergemeente verafschuwt de manier waarop onze broeders en zusters als
minderwaardig worden bestempeld.
De Evangelische Broedergemeente heeft van meet af aan bestaan uit mensen met vele etnische
achtergronden en staat erom bekend dat zij etnische en culturele diversiteit respecteert en omarmt.
In de kern van de visie van de Evangelische Broedergemeente op de mensheid is de door God
gegeven gelijkheid van alle mensen fundamenteel. Om die reden kunnen en mogen wij niet zwijgen
indien op enigerlei wijze beledigende of denigrerende uitlatingen worden gedaan over welke
etnische groep of welk land dan ook, ongeacht wie deze uitlatingen doet.
Als het tweede land na de Verenigde Staten op het westelijk halfrond dat onafhankelijk werd in
1804 geloven wij dat wij van Haïti heel wat kunnen leren. De Haïtianen zijn een sterk en veerkrachtig
volk dat de enorme uitdagingen tegemoet blijft treden. Zij hebben altijd gestreden om hun gezonde
verstand en evenwicht te bewaren. Op een soortgelijke manier tonen de volkeren in Afrika en
Centraal Amerika zich sterk en veerkrachtig.
Wij zegenen u, Haïti. Wij zegenen u Afrika. Wij zegenen u Centraal Amerika. Jullie zullen je oprichten
voor de God die iets goeds in jullie is begonnen en dat ook zal voltooien.
Vandaag, 50 jaar na de dood van Martin Luther King, worden wij eraan herinnerd dat alle mensen
broeders zouden moeten zijn. Deze droom kan alleen worden verwezenlijkt als alle mensen worden
gerespecteerd om wie wij zijn, namelijk mensen geschapen in Gods beeld. Moge God deze droom
waarmaken.
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