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Monseigneur De Kesel
Wollemarkt 15
2800 Mechelen
Antwerpen, 21 november 2017
Monseigneur De Kesel, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België,
Geachte bisschoppen van België,
Met dit schrijven vraagt de vredesbeweging Pax Christi uw aandacht voor een wereldwijd initiatief:
“Licht voor Vrede” van de Wereldraad van Kerken. Dit initiatief vraagt om op zondag 3 en zondag
10 december, de eerste en de tweede zondag van de Advent, overal ter wereld te bidden voor een
detente tussen de kernmogendheden Noord-Korea en de VS, en voor een kernwapenvrije wereld.
Deze vraag valt samen met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede op zondag 10 december
in Oslo aan ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Pax Christi deelt in deze
Nobelprijs voor de Vrede door haar steun aan en lidmaatschap van ICAN vanaf het begin. Onze
vraag sluit ook aan bij de Wereldwijde conferentie voor vrede en kernontwapening die plaats vond in het
Vaticaan op 10 en 11 november ll. Paus Franciscus herhaalde toen dat kernwapens een vals gevoel
van veiligheid geven, vanuit tactisch oogpunt zinloos zijn, en intussen een ernstige en reële
bedreiging vormen.
In veel kerken wordt op elke zondag van de Advent een nieuwe kaars ontstoken als teken van
uitzien naar de vrede die Jezus Christus in de wereld bracht. Dit is ook de betekenis van het initiatief
“Licht voor Vrede”. We zouden ons verheugen indien u bij deze gelegenheid de gelovigen - samen
met alle burgers van dit land - zou uitnodigen tot meer begrip en respect voor elkaar in het leven
van elke dag zonder elkaar te bedreigen en tot steun aan een vredespolitiek die afziet van dreigen
met kernwapens. In zijn vredesboodschap van 1 januari 2017 heeft paus Franciscus deze parallel
ook aangebracht en geduid: “Een ethiek van broederschap en vreedzaam samenleven tussen individuen en
volkeren kan niet gebaseerd zijn op de logica van angst, geweld en een gesloten houding, maar op
verantwoordelijkheidsgevoel, respect en oprechte dialoog. Daarom pleit ik ook voor ontwapening en voor het verbod
en de afschaffing van nucleaire wapens: nucleaire afschrikking en de dreiging van een gegarandeerde wederzijdse
vernietiging zijn niet in staat de grondslag te vormen van dit soort ethiek” (Geweldloosheid, een stijl van
vredespolitiek, nr. 5).
Meteen willen wij u ook vragen om voor zondag 10 december aan de christelijke
geloofsgemeenschap een bijzondere voorbede aan te bieden: “We bidden opdat echte vrede mag groeien
tussen individuen en volkeren door respect en oprechte dialoog. We bidden ook opdat de leiders van de volkeren
resoluut zouden afzien van vernietiging door kernwapens en zich actief zouden inzetten voor het realiseren van een
wereld zonder kernwapens.”
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We danken u voor uw aandacht voor dit schrijven en zien uit naar een gunstig antwoord.
Met dankbare groet en oprechte waardering,

Hildegarde Vansintjan
Voorzitter

Annemarie Gielen
algemeen directeur
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