Internationale documenten
Twaalf punten van Berlijn (International Council of Christians and Jews, 2009)
In 1947 kwamen 65 Joden en christenen uit 19 landen bijeen in het Zwitserse Seelisberg om kort na
de Sjoa hun engagement te verwoorden om een nieuwe verhouding tussen Joden en christenen na te
streven. Hieruit ontstonden de “Tien Punten van Seelisberg” en dit werd het begin van de ICCJ, de
Internationale Raad van Joden en Christenen. Deze Tien Punten zijn tijdens de internationale
vergadering van de ICCJ in juli 2009 in Berlijn bij de tijd gebracht in een nieuw document, de Twaalf
Punten van Berlijn.
Een oproep aan christenen en christelijke gemeenschappen tot:
1. Het bestrijden van religieus, raciaal en alle andere vormen van antisemitisme (uitgewerkt in
concrete voorstellen op het gebied van bijbelverstaan, liturgie en catechese);
2. Het bevorderen van interreligieuze dialoog met Joden.;
3. Het ontwikkelen van een theologisch verstaan van het jodendom dat zijn onderscheidende
integriteit bevestigt;
4. Het bidden voor de vrede van Jeruzalem (uitgewerkt in concrete voorstellen).
Een oproep aan Joden en joodse gemeenschappen om:
5. De pogingen te erkennen die vele christelijke gemeenschappen aan het eind van de 20e
eeuw gedaan hebben om hun houding tegenover Joden te veranderen;
6. Joodse teksten en liturgie in het licht van deze hervormingen kritisch te onderzoeken;
7. Onderscheid te maken tussen constructief bedoelde kritiek op Israël en antisemitisme;
8. De staat Israël te bemoedigen wanneer deze eraan werkt de idealen te vervullen die in de
grondleggende documenten verwoord zijn, een taak die Israël deelt met vele naties in de
wereld.
Een oproep aan zowel christelijke en joodse gemeenschappen als aan anderen om:
9. Interreligieuze en interculturele educatie te bevorderen;
10. Interreligieuze vriendschap te bevorderen, evenals sociale gerechtigheid in de wereldwijde
11. Dialoog met politieke en economische organen te bevorderen;
12. Een netwerk op te bouwen met al diegenen wier werk overeenkomt met de eisen van
duurzaam beheer van de schepping.
>Lees meer over de Twaalf punten van Berlijn bij www.ojec.org

