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EEN NIEUW MODEL KERK
In Zweden is een vrouw, de lutherse pastor Eva Brunne, aangesteld als
bisschop na het winnen van een strijd die duurde vanaf 1970. Een strijd
op twee fronten, want de eerwaarde Brunne is niet alleen een vrouw maar
ook lesbienne. “ Ik kan deze discriminatie binnen mijn kerk niet begrijpen”,
verklaarde zij tegenover de pers, “ maar het is me uiteindelijk wel gelukt”.
Het is absurd dat er verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Het is hetzelfde om aan een blanke of zwarte te vragen of het een
vergissing is blank of zwart te zijn. Laten we denken aan Martin Luther
King en aan Obama. Aan hun overwinningen. Nu weet ik ook ik wat mijn
rechten als vrouw waard zijn. En als lesbienne”.Dit bericht zal zeker in
goede aarde vallen bij de Nederlandse paters Dominicanen die al zoveel
stof hebben doen opwaaien met hun voorstel om niet alleen aan priesters
toe te staan de mis op te dragen, maar aan iedereen: “ Leken, mannen of
vrouwen, ongehuwd of gehuwd, hetero of homo, het is niet relevant.
Belangrijk is het dat het geloof hen inspireert en stimuleert” schreven ze
in een brochure van 38 pagina’s verspreid onder hun medebroeders in
1300 parochies. “ Ik keur dit af! ”, reageerde de emeritus bisschop van
Breda, monsieur Huub Ernst, verontwaardigd. “ Dit voorstel staat in schril
contrast met de doctrine van de katholieke kerk, dat alleen een priester
de mis mag op dragen”.
Het probleem ligt aan het drastisch teruglopen van het aantal roepingen,
en de schaarste aan priesters heeft geleid tot het sluiten van een groot
aantal kerken. Enkele zijn al afgebroken, zoals in de stad Eindhoven, in
het zuiden van Nederland waar de meerderheid katholiek is.
Op hun plaats staan nu openbare gebouwen en kantoren.Terwijl het
aantal moskeeën is verdubbeld, is met een ongelofelijke snelheid…  het
aantal dominicaanse missen gedaald, tussen 2002 en 2004 van 2200 naar
1900. Deze “dramatische situatie”, volgens “de progressieve paters” kan
alleen worden opgelost door ieder lid van de religieuze gemeenschap toe
te staan de mis op te dragen. In hun document, “Kerk en Ambt” vandaag
te vinden op de zeer informatieve website www.blogolanda.it die dagelijks
uitsluitend over Nederland schrijft, leest men: “wij refereren aan een
vergeten kerk en aan een noodsituatie. Daarom stellen wij een nieuw
model kerk voor. Zolang als het huidige hiërarchische model zal
overheersen zal er geen plaats zijn voor de nieuwe “pastorale werkers”,
die in de als een “piramide” gebouwde kerk met argusogen worden
bekeken: uit angst dat er naast de ‘geldig gewijde priesters’ een nieuwe
clerus kan verrijzen”. Ook de Dominicanen in Rome hebben met verbazing
en met een afwijkende mening gereageerd op het voorstel van hun
confraters in Nederland, door te verklaren dat “het probleem van de
schaarste aan priesters niet kan worden opgelost tegen de kerkelijke
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regels in”.Wie weet of er ook naar hen wordt geluisterd of dat er een
oogje wordt dicht geknepen, want in enkele kerken in Nijmegen wordt de
mis al opgedragen door een protestant en door een katholiek die de
liturgische taken eerlijk verdelen. En de katholiek is veelal een leek; soms
een vrouw. Geen enkele bisschop heeft echter deze eredienst
geautoriseerd, zoals wordt onderschreven op de site
www.chiesa.espressonline.it.
De brochure “kerk en Ambt” is op zich erg interessant en men kan de
originele en onverkorte versie, vertaald in het Italiaans, vinden op de site:
www.statusecclesiae.net. In het hoofdstuk over het sacrament van de
eucharistie staat geschreven: “Sacrament betekent in het Latijn: ‘iets dat
zekerheid aanduidt en geeft’”. Maar het is niet iets dat men bezit: maar
juist iets dat men met elkaar deelt. Een gemeenschappelijke maaltijd, een
avondmaal dat allen verenigt”. Inderdaad hebben ze iedereen uitgenodigd,
gewoon iedereen ( gelovigen, parochies, mannen en vrouwen, gehuwden
en ongehuwden, hetero’s en homo’s…. ) om zich “een plaats van vrijheid
te verwerven; theologisch gerechtvaardigd door de huidige moeilijke
omstandigheden” De lutherse kerk in Zweden is een stap verder gegaan.
Ze hebben nu zelfs een vrouwelijke en lesbische bisschop. Minderheden
bestaan inmiddels niet meer; in alle opzichten en in alle richtingen.
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