
Verklaring van Russische Christenen voor Vrede ter gelegenheid van 

Kerstmis 

“Eer aan God in de hoogste hemel 

en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.” (Lukas 2:14) 

Het is de vooravond van Kerstmis. Versieringen verlichten helder onze straten. We maken 

ons klaar voor de feestdag, we kopen geschenken, drinken warme koffie in onze favoriete 

koffiebar, we maken plannen. We leven ons gewone dagelijks leven. We zeggen schertsend 

dat er weer een moeilijk jaar ten einde loopt. Maar in ons buurland, in Oekraïne gaat de 

oorlog die onze regering voert, verder. Daar zitten de mensen zonder elektriciteit, zonder 

verwarming, en velen – ook zonder familie. Misschien hebben zij ook plannen gemaakt en in 

een mirakel geloofd. Maar ons land bracht de oorlog in hun huizen, zodat de telefoon 

opladen of het gewoon maar warm krijgen, al een feest is voor hen. 

We kunnen onmogelijk blijven zwijgen. Het is een onverdraaglijke pijn om te beseffen dat, 

tijdens deze feestdagen, je in Oekraïne de sirenes hoort in plaats van kerstliederen en je de 

dodelijke raketten ziet ontploffen in plaats van vuurwerk. Terwijl we hier kerst vieren, 

vergaan onze broeders en zusters daar en lijden ze door de hand van onze landgenoten. 

Wij, Russische christenen van verschillende confessies – leken, pastores, predikanten en 

priesters- doen met de volgende verklaring een oproep aan alle christenen van Rusland, 

orthodoxen, protestanten, rooms-katholieken, priesters, kerkleiders, congregaties, 

organisaties, formele en informele christelijke groeperingen : 

- We geloven dat Christus ons oproept om iedereen te beminnen. We geloven dat we 

deze geboden “ Gij zult niet doden” (Ex. 20:13), Vergeld geen kwaad met kwaad 

(Mt.5:39) en Bemin je vijanden (Mt. 5:44) niet naast ons neer kunnen leggen. Ze 

moeten opgevolgd worden door elk individu en door de gemeenschap als geheel. 

- We geloven dat de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne een overtreding is 

van Gods heilige geboden. De morele rechtvaardiging van deze oorlog staat in schril 

contrast met de christelijke leer, want ze wordt ingegeven  door het verlangen om te 

domineren ten koste van de ander, om zo de eigen wanhoop en hulpeloosheid te 

vergeten. 

- We geloven dat echte of fictieve misdaden van andere staten de eigen misdaden niet 

rechtvaardigen. Wij gaan niet akkoord met de opvatting dat patriottisme gelijk staat 

aan blinde loyaliteit en liefde voor het eigen land en zijn leider. Integendeel, we 

geloven dat een van de hoogste vormen van patriottisme erin bestaat om het 

evangelie te verspreiden en dat al wie genade verwacht zich moet houden aan de 

geboden van de HEER zoals ze in het Nieuwe testament te lezen zijn: “ Zoek eerst het 

koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 

gegeven worden.”(Mt. 6:33) 

- Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de meerderheid van de Russische 

christelijke congregaties zich niet geroepen voelt om de stem te verheffen om aldus 

op te komen voor de onschuldige slachtoffers en de schaamteloze wetteloosheid aan 

te klagen. Wij worden erg bang als we constateren dat vele kerkvertegenwoordigers 



en theologen deze invasie proberen goed te praten door de waarheid van de Heilige 

Schrift te verdraaien en de Zaligsprekingen als irrelevant te verwerpen. We zijn bang 

als we horen dat ze Christus’ woord over liefde (Joh. 15:13) interpreteren als een 

goedkeuring om deze oorlog te voeren. We zijn bang omdat ze de ethiek van het 

Oude Testament verkondigen (oog om oog, tand om tand) en vergeten zijn dat de 

Messias gekomen is en dat we leven in het tijdperk van het Nieuwe Testament. 

- We weten dat God ons aanzet om onze naaste te beminnen en we zijn zeker dat voor 

ons, Russische christenen, de naaste het volk van Oekraïne is dat lijdt. God roept ons 

op om hen te dienen in woord en daad: door onze solidariteit, en door onze 

tussenkomst. 

We doen een oproep aan alle Russische christenen die vredestichters willen worden, om 

zoals wijzelf deze verbintenis aan te gaan: 

1. Niet wegkijken. Om de ernst van de situatie in te zien en met gevoel voor 

verantwoordelijkheid de toestand te evalueren, niet vanuit een wereldlijk standpunt 

maar vanuit de waarden van de christelijke leer. 

2. Te bidden. Om onze barmhartige God te vragen dat Hij onze Russische zusters en 

broeders, ons land en onze kerkleiders berouwvol tot inzicht brengt. 

3. Om op te staan. Alhoewel we bewust zijn van de risico’s vragen we toch met 

aandrang dit kwaad te veroordelen en op te roepen tot onmiddellijke terugtrekking 

van de Russische troepen uit Oekraïne en tot stopzetting van deze oorlog. 

4. Om op geweldloze manier op te komen tegen de mobilisatie. Overtuig je 

familieleden en vrienden om op geen enkele manier deel te nemen aan deze oorlog 

en om diegenen te helpen die hun oproepingsbevel negeren. 

5. Om humanitaire hulp te bieden. Help alle Oekraïense vluchtelingen waar ze ook zijn. 

Bied hulp aan alle slachtoffers van deze oorlog, met alle mogelijke middelen. 

We zijn ons ervan bewust dat protest tegen de oorlog in Rusland mensen schrik aanjaagt. De 

staat en de gemeenschap kunnen je een verrader noemen of een agent in dienst van het 

buitenland. Ze kunnen je beboeten, ze kunnen je arresteren en in de gevangenis werpen. We 

weten dat je in Rusland - dat zich een christelijk land noemt - deze oproep tot vrede bestraft 

wordt met boetes en opsluiting. Maar wij als christenen roepen je met aandrang op het toch 

te doen, in de naam van onze liefdevolle Redder, Jezus Christus, en uit liefde voor onze 

naaste - het volk van Oekraïne. 

Vandaag is de HEER gekomen - het Licht scheen in de duisternis en de duisternis kon Hem 

niet overmeesteren. We geloven dat Christus’ licht de duisternis in ons land zal overwinnen, 

een duisternis die onenigheid, dood en vernieling brengt in Oekraïne en in ons eigen land, 

Rusland. We geloven dat het licht van Christus haat en kwaad zal verdrijven uit het hart van 

de mensen en dat de Liefde weer zal toenemen. 

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (…) En ik hoorde een luide stem die zei: ‘Ik zal 

bij hen wonen, en zij zullen mijn volk zijn (…) En Ik zal alle tranen van hun ogen afwissen…’” 

(Openbaring 21: 1-4) 

 


