
 

 

 

Black lives matter – op de lange weg naar genezing 
Op maandag 25 mei 2020 werd in Minneapolis de Afro-Amerikaanse George Floyd door een witte 

politieman gedood. Het is niet de eerste keer dat in de Verenigde Staten, een zwarte onbewapende 

man door politiegeweld om het leven is gebracht. 

De president van de Noord-Amerikaanse Noordprovincie van de Broedergemeente ds. Betsy Miller 

schrijft over deze dood: 

To kneel on the neck of any human being until they can no longer breathe is criminal. To kneel on 

the neck of any human being because of the color of his skin is racist. To stand by and watch 

without intervening is complicit. Justice must be served. Individuals must be held accountable for 

their actions. Too often, we have all stood by and watched, without intervening. 

Knielen op de nek van een mens tot deze persoon niet meer kan ademen is misdadig. Knielen op 

de nek van een mens vanwege zijn huidskleur racistisch. Toekijken zonder in te grijpen is 

medeplichtig. Gerechtigheid moet plaatsvinden. Individuen moeten verantwoordelijk worden 

gehouden voor hun daden. Te vaak hebben wij allemaal toegekeken, zonder in te grijpen. 

Niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika, maar ook bij ons in Europa gaan mensen de straat op 

om tegen racistisch geweld en tegen structureel racisme te protesteren. Onder andere in Amsterdam 

en Den Haag, Londen en Berlijn kwamen mensen (ondanks de coronaregels) bij elkaar om duidelijk 

te maken: Black lives matter. 

Niet alleen in de Verenigde Staten is er structureel racisme. 

Ook in de Europese landen worden mensen op hun huidskleur, afkomst, taal of geloof beoordeeld. 

Anno 2020 maken leden van onze kerk stelselmatig racisme mee.  

In het visiedocument, dat onze Synode 2012 heeft aangenomen staat: 

In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid 

vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. 

Dit doel is ook binnen onze kerk nog niet bereikt. Wij zijn nog onderweg. In het najaar 2019 hebben 

wij opnieuw over de geschiedenis van onze kerk ten aanzien van het slavernijverleden gesproken. 

Laten wij bij onszelf beginnen en ons inzetten, dat de Broedergemeente een kerk wordt, waar 

daadwerkelijk mensen van verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis vinden. En laten wij 

onze stem verheffen, wanneer waar ook ter wereld mensen vanwege hun huidskleur, afkomst of 

geloof als inferieur worden beschouwd en behandeld.  

Zr. Betsy Miller schrijft: 

We can learn more about the roots of racism in our own lives, in the Moravian Church, and in our 

society today. And we can start the long, long journey toward the healing that only comes through 

confession, education, and coming together toward a common goal. 



Wij kunnen meer leren over de wortels van racisme in ons eigen leven, in de Broedergemeente en 

in onze huidige samenleving. En wij kunnen de lange, lange weg naar genezing slechts beginnen 

via belijdenis van schuld, opvoeding en het samen opkomen voor een gemeenschappelijk doel.  

Vragen wij om de komst van de Heilige Geest, zoals het ons in deze tijd van na Pinksteren opnieuw 

beloofd wordt: 

Komt tot ons, Heilige Geest. Wees ons nabij op onze weg. Help ons elkaar in ons samenleven met alle 

mensen, opdat wij in waarheid tot zusters en broeders worden. Help ons tot genezing en vrede. 
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