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Summary in Dutch

In deze studie getiteld  Oecumene en heil: een kritische beoordeling van het heilsbegrip in  
bilaterale oecumenische dialogen (1970-2000) presenteren wij een analyse en evaluatie van 
een aantal bilaterale oecumenische dialogen met het oog op het heilsbegrip dat zij hanteren. 
We gebruiken daarbij  de  term 'heil'  als  een  omvattende  beeldwoord  dat  verwijst  naar  de 
verschillende,  in  schrift  en  traditie  voorkomende  heilsmodellen.  Deze  modellen  zijn  aan 
verandering onderhevig afhankelijk van de tijd en de plaats waar zij een rol spelen in het 
soteriologisch vertoog, of zoals G. Greshake het bondig formuleert: Iedere tijd kent zijn eigen 
heilsvraag.  Het  is  daarom niet  verwonderlijk dat  er  aan deze heilsmodellen in  de diverse 
confessionele,  theologische,  culturele  en  sociaal-politieke  contexten  verschillend  gewicht 
wordt toegekend. Het zijn juist deze accentverschillen die in de loop van de tijd hebben geleid 
tot  confessionele  controversen,  bijv.  inzake  rechtvaardiging  en  heiliging  of  inzake  een 
persoonlijk opgevatte verlossing en een meer op politieke en sociale omstandigheden gerichte 
bevrijding (Bangkok, 1972).

Sinds het begin van de jaren '60 hebben oecumenische bilaterale dialogen zich beziggehouden 
met deze controversen. Hoe hebben zij dat gedaan? Zochten zij bijv. naar convergentie en hoe 
dan?  Bleek  er  consensus  mogelijk  als  het  ging  om het  aanvaarden van  een  pluraliteit  in 
heilsopvattingen  of  bleef  het  bij  een  vriendelijk  wederzijds  uitwisselen  van  elkaars 
standpunten. Verdisconteerden de dialoogpartners de resultaten uit andere vakgebieden dan 
die van de oecumenische theologie in hun rapporten en hebben zij kunnen en willen bijdragen 
aan de vorming van een oecumenische theologie die niet alleen intern hout snijdt, maar zich 
ook kan verantwoorden in het actuele en seculiere debat over de vraag wat heil is?

Met deze publicatie bevinden wij ons niet op onontgonnen terrein. Het is m.n. A. Birmelé 
geweest die in zijn boek Le salut en Jésus-Christ dans les dialogues œcuméniques al eerder 
over  de  verhouding  soteriologie  en  bilaterale  oecumenische  dialogen  publiceerde.  Zijn 
aandacht betrof vooral de Lutherse-Rooms Katholieke dialoog en de specifieke discussie over 
de rechtvaardigingsleer. Birmelé heeft laten zien dat waar veel dialogen bekende onderwerpen 
als  doop,  ambt  en  avondmaal/eucharistie  tot  thema  hebben,  op  de  achtergrond  van  de 
discussie  over  deze  thema's  accentverschillen  en  controversen  omtrent  rechtvaardiging en 
heiliging een rol spelen en dat het juist deze soteriologisch georiënteerde accentverschillen en 
controversen zijn die een ecclesiologische convergentie of consensus moeilijk maken, dan wel 
verhinderen.

Deze  studie  trekt  de  vraagstelling  van  Birmelé  die  vooral  de  op  de  ecclesiologie  is 
geconcentreerd bewust breder. Waar Birmelé zich vooral toelegt op de vraag wat de rol van de 
kerk is in de toe-eigening van het heil (instrumentaliteit) zal het in de analyse en evaluatie van 
deze studie ook gaan om de vraag wat de dialogen over de betekenis van het heil te zeggen 
hebben. Kort en goed: het gaat niet alleen om de vraag hoe je 'het' krijgt, maar ook om 'wat' je 
krijgt.

Om een antwoord op deze vragen te krijgen is een raster met vragen opgemaakt dat telkens op 
de dialogen in kwestie wordt toegepast. Niet alle dialogen komen daar voor in aanmerking. 
We  spreken  inmiddels  van  een  tweehonderdtal  dialogen  dat  werd  of  nog  altijd  wordt 
gehouden. Er is daarom gekozen voor die dialogen die expliciet over heil spreken, waarbij 
overwegend is gekeken naar de internationale typen in de periode van 1970 – 2000. Daarbij 



moet worden gezegd dat het eerste jaartal eenvoudiger is te verantwoorden dan het tweede. 
Het is nu eenmaal zo dat de bilaterale oecumenische dialogen in de jaren '60 zijn opgestart en 
dat de eerste resultaten aan het einde van dat decennium het levenslicht zien. Het jaartal 2000 
heeft op het eerste gezicht wellicht iets willekeurigs, maar gezien het feit dat de wijze waarop 
de dialogen plaatsvinden een buitengewoon heterogeen proces is, herbergt ieder jaartal een 
vorm van willekeur in zich. Er is gekozen voor het jaar 2000 omdat aan het einde van de 20e 
eeuw  het  voor  de  vraagstelling  van  dit  onderzoek  zo  belangrijke  document  The  Joint  
Declaration on the Doctrine of Justification, vrucht van de internationale Lutherse–Rooms-
Katholieke dialoog, verscheen.

De onderzoeksvraag naar de rol van de soteriologie in de dialogen is onderverdeeld in vier 
subvragen die samen het raster voor de analyse vormen.

Het betreft de volgende vragen, waarbij in de analyse de volgorde van ondergeschikt belang is 
gebleken:

(1) Wie schenkt heil en wie heeft de gever op het oog?
(2) Op welke manier is Christus de centrale persoon door wie heil wordt geschonken?
(3) Hoe wordt heil toegeëigend en wat is de rol van de kerken hierin?
(4) Wat zijn de belangrijkste heilsconcepten?

Voordat  met  deze  analyse  wordt  begonnen,  worden  in  hoofdstuk  1 eerst  de  bilaterale 
oecumenische  dialogen  geïntroduceerd.  Zij  maken  deel  uit  van  de  brede  oecumenische 
beweging die voortkomt uit de internationale zendings- en jeugdbeweging en uit het groeiend 
internationaal bewustzijn van de grote kerkelijke confessies dat in de loop van de negentiende 
eeuw ontstond. In de loop van de twintigste eeuw krijgen deze langs confessionele lijnen 
georganiseerde kerkelijke organen steeds meer te maken met kritiek. In tegenstelling tot de 
Wereldraad  van  Kerken  die  transconfessioneel  georganiseerd  is,  zouden  de  zogenaamde 
World Confessional Families het gevaar lopen 'spiritueel lui' (W.A. Visser 't Hooft) te worden 
en zich zelf te beschouwen als een doel op zich . Dat verandert als zij zelf deel gaan nemen 
aan de oecumenische beweging, als Christian World Communions.

Het is vooral Rooms-Katholieke Kerk die daartoe de aanzet geeft als zij in de jaren '60 op het 
oecumenische toneel verschijnt. Het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken blijkt een 
brug te ver te zijn, ook al wordt er intensief samengewerkt in bijvoorbeeld Faith and Order, 
maar de voorkeur voor de bilaterale oecumenische dialoog is duidelijk. Zo wordt het overleg 
met één andere gesprekspartner over zaken die een mogelijke convergentie of consensus in de 
weg kunnen staan,  een  belangrijke  poot  in  de  oecumenische  beweging en  participeert  de 
Rooms-Katholieke Kerk daarin krachtig.

Binnen korte tijd ontstaat een mozaïek aan bilaterale dialogen tussen allerlei confessies op 
nationaal, regionaal en internationaal niveau. Elk hebben zij een eigen doelstelling, variërend 
van het streven naar volledige eenheid tot  het  uitwisselen van elkaars standpunten en het 
wegnemen van bestaande vooroordelen. In het Forum over bilaterale gesprekken wordt sinds 
1978 regelmatig overlegd over de korte termijn-doelstellingen en lange termijn-visies en hoe 
deze zich tot elkaar verhouden binnen en tussen deze dialogen.

Wat  de  thema's  betreft  is  het  mozaïek  al  even  divers,  maar  omdat  bilaterale  dialogen 
doorgaans hun uitgangspunt nemen in de concrete verschillen tussen beide tradities, waaiert 
de thematiek vaak minder  uit  dan in  de multilaterale  dialogen van  Faith and Order.  Van 



oudsher zijn avondmaal/eucharistie, ambt en doop belangrijke thema's, en vandaaruit komt in 
de loop van de jaren tachtig de nadruk te liggen op de ecclesiologie. We zagen al bij Birmelé 
dat die thema's soteriologische connotaties hebben, juist in vragen over de toe-eigening van 
het heil. Vaak komt de soteriologie dus ter sprake via de ‘omweg’ van de reflectie op thema's 
als  avondmaal/eucharistie,  doop,  ambt  en  ecclesiologie.  In  sommige  dialogen  zijn  deze 
soteriologische connotaties echter tot gespreksthema verzelfstandigd, maar het moet gezegd 
worden dat dat ten opzichte van de andere, bekendere thema's relatief weinig voorkomt. We 
hebben  er  voor  gekozen  om  onze  aandacht  vooral  op  die  dialogen  te  richten  waar  de 
soteriologie expliciet tot gespreksthema is geworden.

Voordat we de bilaterale dialogen aan de orde stellen, kijken we eerst terug op de multilaterale 
dialoog van Faith and Order uit 1937. Het zou de enige keer zijn dat Faith and Order zich zo 
expliciet  bezighield  met  soteriologie.  Gezien  de  meer  diachronische  benadering  van  de 
bilaterale dialogen is het niet verwonderlijk dat de soteriologie daar meer aandacht krijgt. Zij 
houden zich immers vooral bezig met de thema's die convergentie en consensus in de weg 
staan  en  de  soteriologie  is  er  één  van.  Dat  betreft  dan  vooral  de  kerken uit  de  Westerse 
traditie.  Het  is  juist  daar  dat  verschillen  in  opvatting  over  de  soteriologie  kerkscheidend 
hebben doorgewerkt.

Exemplarisch voor de vraagstelling is de al eerder genoemde Faith and Order conferentie uit 
1937.  In  het  gedeelte  genaamd  De genade  van  onze  Heer  Jezus  Christus  verkondigt  de 
conferentie dat er ten aanzien van de genade verregaande overeenstemming is en dat zij geen 
reden meer is voor een blijvende verdeeldheid tussen de kerken. Maar met de afwezigheid van 
de  Duitse  Lutherse  kerken  en  de  Rooms-Katholieke  Kerk  bij  het  gesprek  kan  deze 
overeenstemming niet alom rekenen op bijval. Ondertussen is goed te zien dat de discussies 
ook  hier  cirkelen  rondom  de  rol  van  de  mens  in  de  toe-eigening  van  het  heil,  op  de 
verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging. De vraag wat hierbij de rol van de kerk is, is 
in Edinburgh nog van ondergeschikt belang. Wel speelt tijdens de conferentie de vraag wat de 
discussie omtrent de genade en heil nu betekent voor de wereld en tijd waarin de conferentie 
wordt gehouden, maar daarvan is niets terug te vinden in de conclusies van het rapport.

In hoofdstuk 2 – 9 analyseren we een achttal dialogen, waarvan sommigen meerdere teksten 
uit verschillende perioden van de dialoog bevatten. Iedere beschrijving en analyse van een 
rapport wordt afgesloten met een samenvatting van de resultaten die zijn geordend naar de 
vier onderzoeksvragen. We beginnen in  hoofdstuk 2 met de Lutherse – Rooms-Katholieke 
dialoog en werken van het Malta Report uit 1972 via het Amerikaanse Justification by Faith  
(1983)  en  het  internationale  rapport  Church  and  Justification (1994)  toe  naar  The  Joint  
Declaration on the Doctrine of Justification uit 1999. Het zal niet verbazen dat soteriologisch 
gesproken het  concept  van de  rechtvaardiging in  deze  dialoog het  belangrijkste  is,  hoewel 
aanvankelijk, te weten in het  Malta Report, er ruimte is voor een bredere opvatting en ook 
concepten als vrijheid en verzoening aan de orde komen. In  hoofdstuk 3 behandelen we de 
internationale Anglicaanse – Rooms-Katholieke dialoog (ARCIC) aan de hand van het rapport 
Salvation and the Church uit 1987. Net als het rapport van de Reformed1 – Rooms-Katholieke 
dialoog, Towards a Common Understanding of the Church (1990) (zie hoofdstuk 4) wordt deze 
dialoog inhoudelijk bepaald door de verhouding tussen soteriologie en ecclesiologie. Dat is 
minder het geval in de Evangelische – Rooms-Katholieke dialoog die in  hoofdstuk 5 aan de 
orde komt. Het rapport van deze dialoog dat zending en evangelisatie als thema heeft, gaat over 

1  Het  Engelse  'Reformed'  laat  zich  moeizaam  in  het  Nederlands  vertalen.  De  begrippen  'Hervormd'  of  
'Gereformeerd' zijn te veel gekleurd door de geheel eigen geschiedenis van het Nederlands protestantisme om 
een van hen hier te kunnen gebruiken.



de relatie tussen individu en heil (Evangelical-Roman Catholic Dialogue on Mission, 1986). 
Dat geldt ook voor de internationale dialoog tussen Methodisten en 'Reformed'. In het rapport 
Together in God's Grace (1987) dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt, gaat het over individu, 
verkiezing en vrije wil. In de Lutherse – 'Reformed' dialoog in hoofdstuk 7 concentreren zich 
zowel  het  Europese  Leuenberg  Agreement  uit  1973  als  het  rapport  van  de  internationale 
dialoogcommissie  Toward Church Fellowship  (1989) op de soteriologie als het centrum van 
waaruit gewerkt wordt aan kerkelijke eenheid. In de regionale dialoog tussen de Lutherse en 
Orthodoxe  traditie  zien  we  een  ander  procedé.  In  het  Finse  Z Russische  rapport  Dialogue 
Between Neighbours  en de Noord-Amerikaanse Lutherse – Orthodoxe dialoog (Christ in Us  
and Christ for Us, 1992) draait het vooral om twee soteriologische kernbegrippen uit beide 
tradities: rechtvaardiging en vergoddelijking (theosis). We spreken daarover in  hoofdstuk 8. 
Tenslotte komt in  hoofdstuk 9 het  Dublin Report  (1976) aan de orde,  een rapport  van de 
internationale dialoog tussen Methodisten en Rooms-Katholieken. Hier draait het om de vraag 
naar de betekenis van het heil voor de hedendaagse tijd en de inhoud van het getuigenis van de 
kerk.

Wat de analyse van deze dialogen oplevert, wordt geëvalueerd in hoofdstuk 10, mede tegen 
de achtergrond van dialogen die geen aparte analyse kregen. Het concept rechtvaardiging is in 
de geanalyseerde dialogen het meest prominent aanwezig. Hoe de verhouding is tot andere 
concepten  die  ook  uitdrukking  willen  zijn  van  wat  heil  betekent,  wordt  in  de  dialogen 
verschillend weergegeven. Maar het is de winst van de dialogen dat er over de hele linie 
sprake is van aanvaarding van een gerechtvaardigd pluralisme dat uitdrukking wil geven aan 
de vele wijzen waarop de betekenis van heil wordt verwoord. 

In sommige dialogen wordt dit impliciet voorondersteld, maar in een aantal dialogen waarin 
de Rooms-Katholieke Kerk in gesprek is met andere kerken uit de Protestantse traditie wordt 
dit  pluralisme  ook  wel  expliciet  genoemd  (Malta  Report,  Justification  by  Faith,  Joint 
Declaration, Salvation and the Church en ERCDOM). In de eerste drie genoemde dialogen, van 
Lutherse – Rooms-Katholieke huize, vindt dat plaats in het kader van de vraagstelling over de 
plaats van de rechtvaardiging in kerk en theologie. We verwijzen hierbij naar de indeling die H. 
Meyer en G. Gassmann maken in de wijze waarop er in de dialogen gesproken wordt over 
rechtvaardiging.  Het  eerste  niveau  is  dat  van  de  betekenis:  wat  is  de  inhoud  van  de 
rechtvaardiging, wat wordt er mee bedoeld? Op het tweede niveau draait het om de plaats van 
de rechtvaardiging in kerk en theologie: heeft rechtvaardiging als heilsconcept een specifieke, 
(be)oordelende betekenis? De derde wijze waarop rechtvaardiging aan de orde komt  in de 
dialogen  komt  voort  uit  de  tweede  en  betreft  de  praktische  uitwerking  ervan:  hoe  wordt 
rechtvaardiging  toegepast  in  haar  (be)oordelende,  in  haar  criteriologische  functie  in 
oecumenische vragen? Meyer en Gassmann noemen, zij het in een noot, nog een vierde niveau, 
en dat betreft de vraag naar de contemporaine bruikbaarheid en betekenis van rechtvaardiging. 
Dat  de  auteurs  dit  niveau  in  een  noot  vermelden,  heeft  te  maken  met  het  feit  dat  deze 
vraagstelling wel voorkomt in de dialogen, maar slechts terzijde.

Wat zich nu in Edinburgh 1937 al aankondigt, maar toen als prematuur werd beschouwd, te 
weten een brede aanvaarding van de betekenis (eerste niveau) van rechtvaardiging, zet zich 
door in de dialogen, met name de Lutherse – Rooms-Katholieke. Het  Malta Report is er het 
tastbare resultaat van. In hetzelfde rapport doet zich ook een tweede vraag voor, namelijk die 
naar de plaats van de rechtvaardiging in kerk en theologie, haar criteriologische functie. Het zal 
in het vervolg van de Lutherse – Rooms-Katholieke dialoog voornamelijk om deze vraag gaan 
en de daaruit voortkomende vraag hoe deze criteriologische functie kan worden toegepast. Over 
de betekenis van rechtvaardiging is men het eens, maar aan vragen over de manier waarop op 



relevante wijze te spreken valt over heil als rechtvaardiging in de tijd waarin de dialoog zich 
afspeelt – wat in het Malta Report nog wel gebeurt – komt de dialoog eigenlijk niet meer toe.

Twee andere,  grote dialogen die aandacht besteden aan de verhouding heil  en kerk zijn de 
Anglicaanse  –  Rooms-Katholieke  dialoog  (Salvation  and  the  Church)  en  de  'Reformed'  – 
Rooms-Katholieke  dialoog  Towards  a  Common  Understanding  of  the  Church.  Net  als  de 
Lutherse – Rooms-Katholieke dialoog stemmen zij in met een gezamenlijk verstaan van de 
betekenis van rechtvaardiging (eerste niveau), maar in tegenstelling tot de Lutherse – Rooms-
Katholieke dialoog betekent deze instemming hier niet de opstap naar een toegespitst debat over 
de plaats van de rechtvaardiging (tweede niveau). Wel is er sprake van verschil van inzicht in de 
verhouding tussen kerk en heil, maar dit gaat bij de Anglicaanse – Rooms-Katholieke dialoog 
niet  terug  op  de  principiële  rol  van  rechtvaardiging  als  criteriologisch  concept.  Bij  de 
'Reformed' – Rooms-Katholieke dialoog komt die criteriologische rol van rechtvaardiging wel 
aan de orde,  maar  neemt zij  een minder principiële  plaats  in dan in de dialoog waarin de 
Lutheranen participeren.

De voornoemde dialogen (en de voortgang van andere dialogen bevestigt dat) laten een dubbele 
ontwikkeling zien. Aan de ene kant komt er ruimte voor een breder verstaan van wat heil is. Op 
basis  van een herlezing van schrift  en traditie kan niet  meer gesproken worden vanuit  één 
maatgevend  heilsmodel.  Heil  kan  alleen  worden  verstaan  vanuit  een  principieel  aanvaard 
pluralisme.  Natuurlijk zijn er kerkelijke tradities waarin een bepaald concept  de boventoon 
voert, maar die voorkeur, bijvoorbeeld voor rechtvaardiging, heeft geen kerk scheidend karakter 
meer. Verder zien we dat in een aantal dialogen (Malta Report, 1972 en Dublin Report, 1976) 
de  ruimte  van  dit  heilspluralisme  ook  gebruikt  wordt  om te  komen  tot  de  vraag  welk(e) 
soteriologische concept(en) relevant zijn in het tijdsgewricht waarin de dialogen zich afspelen. 
De aanvaarding van het  pluralisme geeft  de soteriologie  waarover  de  dialogen spreken de 
ruimte  om  te  komen  tot  nieuwe  of  hernieuwde  interpretaties.  De  open  sfeer  van  de 
zendingsconferentie in Bangkok, 1972 over  Salvation Today  lijkt ook door te werken in de 
bilaterale dialogen. Dat blijkt echter van korte duur te zijn. Het gesprek over de vraag wat heil 
is, wat bijvoorbeeld rechtvaardiging zou kunnen betekenen, verdwijnt in de dialogen snel naar 
de  achtergrond.  Er  doet  zich  een  andere  ontwikkeling  voor,  namelijk  een  toenemende 
concentratie op de vraag naar de toe-eigening van het heil en dan in het bijzonder naar de rol 
van de kerk hierin. Door deze verschuiving in de richting van de ecclesiologie vindt er een 
vernauwing plaats in het debat over de soteriologie, omdat vragen over betekenis en relevantie 
van  het  heil  verdwijnen  achter  de  toe-eigeningsvraag.  Daarbij  zijn  drie  uiteenlopende 
gedachtenlijnen te herkennen: 1. bij de toe-eigening van het heil ligt de nadruk op de rol van het 
individu zonder actieve betrokkenheid van de kerk; 2. bij de toe-eigening is de kerk actief, dan 
wel  passief  betrokken;  en  3.  bij  de  toe-eigening  wordt  de  rol  van  kerk  en  individu 
geminimaliseerd: alle nadruk ligt op het omvattende werk van God. Deze gedachtenlijnen zijn 
niet één op één te verbinden met bepaalde confessies, het zijn meer tendensen. Door de nadruk 
die ze krijgen, doen ze de vraag naar de betekenis van de heilsbegrippen verbleken. Zo is de 
vraag naar eenheid een interne gelegenheid van de betrokken kerken geworden en raakt de 
opdracht die de dialogen doorgaans zichzelf geven, namelijk om te komen tot een gezamenlijk 
geloofwaardig getuigenis, uit het zicht. Dat getuigenis is niet alleen gediend met de bereikte 
eenheid ten aanzien van de erkenning van een zeker pluralisme in de articulatie en toe-eigening 
van heil, maar ook met aandacht voor wat de inhoud van dat heil is.

In het tweede deel van hoofdstuk 10 wordt als uitwerking van de vraag naar de betekenis van 
heil ingegaan op de bijbels-theologische ontwikkelingen die plaatsvonden in dezelfde periode 
als die waarin de dialogen zich afspelen. Allereerst wordt gekeken naar de toegevoegde waarde 



van het Oude Testament voor de soteriologie. In de bilaterale dialogen wordt als het gaat om de 
soteriologie weinig verwezen naar het Oude Testament en als dat wel gebeurt,  vormt Oude 
Testament  vaak  het  negatief  van  het  Nieuwe  Testament,  zoals  bijvoorbeeld  in  The  Joint  
Declaration on the Doctrine of Justification. Er wordt met name ingegaan op de theologie van 
G. von Rad en C. Westermann en de synthese tussen hun beider opvattingen die bij B. Janowski 
wordt gevonden. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de Nieuwtestamentische 
theologie. Immers, ondanks de aanvaarding van een pluralisme in heilsmodellen blijkt in een 
aantal  dialogen toch een zekere frictie  waar  te  nemen tussen de exegetisch-hermeneutische 
positie  die  men de  rechtvaardiging toekent  en  haar  dogmatische  positie,  met  name op het 
tweede  niveau,  te  weten  haar  criteriologische  functie.  We  zetten  uiteen  dat  het  Nieuwe 
Testament een uiteenlopend soteriologisch perspectief kent, zowel ten aanzien van de plaats en 
de rol van de persoon en het werk van Jezus, als ook ten aanzien van de rijke diversiteit aan 
heilsconcepten. We laten zien dat deze diversiteit zich ook doorzet in de Vroege Kerk, waar het 
credo van de Vroege Kerk het heilsperspectief niet vastlegt in één heilsmodel.

We sluiten dit onderzoek af met een aantal alinea's waarin we de bilaterale oecumenische 
dialogen de suggestie aan de hand doen zich niet uitsluitend te fixeren op wat soteriologisch 
gesproken de beide gesprekspartners van oudsher scheidt,  maar zich ook te richten op de 
contemporaine relevantie van (historische) begrippen. Daarnaast zou er in het gesprek over de 
ecclesiologie, dat zich in het bijzonder toespitst op de rol van de kerk in de toe-eigening van 
het  heil,  ook  kunnen  gekeken  worden  naar  de  betekenis  van  de  kerk  zelf  als 
heilsgemeenschap. En tenslotte zou het probleem van het gebrek aan receptie niet alleen de 
betrokken kerken moeten stimuleren die taak serieuzer te nemen, maar ook de dialogen zelf 
zouden  kunnen  bijdragen  aan  een  betere  receptie.  Zij  zouden,  zoals  gezegd,  hun 
oecumenische taak niet alleen moeten zien als het oplossen van kerk scheidende problemen 
uit het verleden, maar ook hun blik meer naar buiten moeten richten, over de kerkmuren heen, 
naar  de  samenleving  waarin  men  kerk  is.  Is  het  niet  ook  hun  taak  te  zoeken  naar  een 
gemeenschappelijk en geloofwaardig getuigenis voor de wereld van vandaag? Het gaat in de 
oecumene toch niet alleen om eenheid maar toch ook om vernieuwing? De soteriologie biedt 
daartoe goede aanknopingspunten.


