Verklaring van de Synode over de oorlog in Oekraïne
De Synodezitting 2022 vindt plaats onder de indruk van de militaire aanval van Rusland op
Oekraïne, die vlak daarvoor heeft plaatsgevonden. Er is oorlog in Europa. Mensen sterven
zinloos, worden uit hun huizen en land verdreven, de infrastructuur van een heel land wordt
verwoest. Dit alles vervult ons met verdriet, met onbegrip en met grote bezorgdheid. De
grondslagen van de democratie, de Europese veiligheid en de samenleving worden aan het
wankelen gebracht en bedreigd. Het internationaal recht en de mensenrechten worden met
voeten getreden.
In de openingsdienst van de Synode en op zondagavond hebben we stilgestaan bij de mensen,
die hier in het bijzonder door getroffen worden. We hoorden over de zorgen en angsten van
onze broeders en zusters in Letland en Estland, en in Albanië, en hadden contact met broeders
en zusters in Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië.
Onze gedachten gingen ook uit naar onze gemeenten in de Tsjechische Republiek. Voorbede
met het oog op de situatie begeleidt ons gedurende de gehele zitting van de Synode.
Wij waren bijzonder geschokt door de verhalen van drie vrouwen uit Zaporizja in de Oekraïne,
die met vier kinderen en een begeleider, op hun vlucht voor de oorlog een tussenstop maakten
in het Gastenhuis Komenský in Herrnhut, om daar een beetje tot rust te komen. Gezinnen met
kinderen konden tot nu toe ook onderdak vinden in de Haltestelle Cottbus en in de gemeenten
Dresden, Niesky, Rhein-Main en Zeist. Wij danken allen, die bereid zijn om mensen in nood
op te vangen, die proberen te troosten of de nood te lenigen met giften van geld en goederen.
Al deze hulp is een teken van hoop en van ons geloof in de Vredevorst.
Als Synode geloven en belijden wij, dat oorlog niet naar Gods wil is. Het is geen middel om
conflicten op te lossen, maar stort ontelbare mensen in ellende en verderf. Jezus zegt dat mensen
die vrede stichten, gelukkig zijn.
Wij herinneren ons de kracht van de woorden van de profeet Micha: "Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is." Wij herinneren ons de impact
die deze woorden en de in Herrnhut vervaardigde bedrukte stoffen in beide Duitse deelstaten
hebben gehad. Juist omdat er momenten zijn, om resoluut tegen geweld op te staan, houden wij
vast aan de hoop, die zo belangrijk voor ons is geworden in de jaren van de Koude Oorlog, dat
vrede uiteindelijk alleen zonder wapens kan worden bereikt.
Wij hopen en bidden, dat de wapens zullen zwijgen en dat de oorlog in Oekraïne zal worden
beëindigd.
Wij hopen en bidden dat de inwoners van de buurlanden zonder angst binnen veilige grenzen
kunnen leven.
We hopen en bidden, dat mensen die op de vlucht zijn, een veilig heenkomen zullen vinden.
Wij hopen en bidden dat de bemiddelingspogingen zullen slagen en dat de politiek niet zal
terugvallen op de logica van de Koude Oorlog. Wij bidden voor de politici die middelen en
wegen zoeken om geweld te weerstaan.
Wij hopen en bidden dat er een einde komt aan het lijden van de volkeren, dat de rouwenden
getroost en dat hun tranen gedroogd zullen worden.
Wij putten hoop uit het gebed van Christoph Blumhardt uit de Duitse Dagtekst van 7 maart
2022:
"Laat uw hand over ons blijven en over de volkeren die tegen elkaar strijden. Laat de tijd
spoedig komen dat U alles in orde zult maken en Uw vrede op aarde zult geven. Uw koninkrijk
moet en zal komen, want Uw wil moet en zal geschieden op aarde zoals in de hemel."

