Open brief aan de inwoners van de gemeente Nunspeet
The Passion op het Marktplein in Nunspeet
Met diepe geschoktheid hebben we kennisgenomen van de berichtgeving rondom wat
men noemt The Passion. Op het Marktplein van
Nunspeet wordt op vrijdagavond 23 maart The
Passion opgevoerd. De organisatie is in handen
van RTV Nunspeet. Het verhaal over de laatste
uren van Jezus’ leven, lijden en opstanding
wordt vanaf een groot podium vertolkt door
musicalacteurs en Nunspeters. Verschillende
popnummers, waarvan de tekst de vertelling
ondersteunt, worden van tevoren op locatie in
Nunspeet en haar kernen verfilmd en op
23 maart als onderdeel van het geheel op een
groot projectiescherm vertoond. De beelden
worden live afgewisseld met podiumoptredens
en impressies van de kruisstoet, die zich
gelijktijdig door Nunspeet richting het centrum
beweegt. De rol van Jezus wordt vervuld door
Yki Hoekstra en Laura Groeneveld als Maria.
Als predikanten hebben wij niet voor mogelijk
gehouden dat iets dergelijks in Nunspeet zou
kunnen plaatsvinden. Het doet ons heel veel
verdriet dat met de diepste gevoelens van veel
Nunspeters geen rekening wordt gehouden.
Maar veel meer nog zijn wij verslagen over het
feit dat de Persoon van de Zoon van God hier in
het geding is. Het naspelen van Zijn bitter lijden
wordt door ons als godslasterlijk ervaren.
Hoewel enkele kerken en ondernemers dit
initiatief lijken te steunen, voelen wij ons
geroepen hiervan openlijk afstand te nemen.
We ervaren het zelfs als diepe schuld dat de
kerken hierin blijkbaar niet meer als een
eenheid kunnen optrekken.

Een dergelijk evenement komt ons provocerend
over in een gemeente waarin de SGP de grootste
partij is. Uit protesten van SGP-zijde in andere
gemeenten kan men weten hoe dit ons raakt.
We schrijven dit niet om ons bezwaar een
politieke duiding te geven, want we tekenen
hier bezwaar aan als predikanten, maar slechts
om aan te geven dat onze bezwaren in de
gemeente Nunspeet breed leven.
Van het teerste deel van ons geloof wordt een
publieksevenement gemaakt. Wij kunnen dit
absoluut niet zien als een geoorloofde vorm
van evangelieverkondiging. De Bijbel leert dat
het geloof is uit het gehoor van het (gepredikte)
Woord van God. Namens duizenden Nunspeters
zijn wij op woensdag 14 februari een gesprek
aangegaan met de burgemeester om onze
bezwaren op het gemeentehuis kenbaar te
maken. Verder gaan wij met de initiatiefnemers
in gesprek om een beroep te doen op hun
begrip voor onze bezwaren. Doet u ook wat uw
hand vindt om te doen. Het voornaamste dat
we kunnen doen, is de handen vouwen.
Velen vragen ons wat zij persoonlijk kunnen
doen om een tegenstem te laten horen. Om
ieder persoonlijk in de gelegenheid te stellen
een eigen signaal af te geven richting de
initiatiefnemers en onze burgerlijke overheid
is er een e-mailadres geopend. U kunt uw
naam en adres sturen naar: stopdepassion@
gergemnunspeet.nl of u kunt een brief/kaartje
bij onderstaande predikanten in de bus doen
met als vermelding: ‘Stop de Passion’ met uw
naam en adres. Ook kunt u de petitie tekenen
op www.petities.nl (zoek op: Stop de Passion).

Het is niet onze gewoonte om als predikanten
in de media te reageren op ontwikkelingen
in ons dorp. Wij roepen ook niemand op tot
burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar nu van
het teerste deel van ons geloof een publieksevenement wordt gemaakt, kunnen wij ook niet
zwijgen. Als u mee wilt doen aan een waardig
protest, kunt u dit doen door uw naam en adres
naar ons e-mailadres te sturen. Deze bezwaren
zullen dan voor 9 maart 2018 aangeboden
worden aan RTV Nunspeet. Hopelijk geeft men
ons gehoor. Het voornaamste dat we kunnen
doen, blijft de handen vouwen.
Ds. C.M. Buijs, ds. P.D.J. Buijs,
ds. G. Herwig, ds. M. van Kooten,
ds. G. van Manen, ds. A. Schot

Mail uw naam en adres naar:
stopdepassion@gergemnunspeet.nl,
doe een kaartje bij een van bovengenoemde predikanten in de bus met:
‘Stop de Passion’ en uw naam en adres
of teken de petitie op www.petities.nl
(zoek op Stop de Passion).
Op D.V. 30 maart, Goede Vrijdag,
wordt in alle kerken in zowel Nunspeet,
Elspeet als Hulshorst het lijden en
sterven van de Heere Jezus herdacht.
En op Eerste en Tweede Paasdag Zijn
opstanding. U bent van harte uitgenodigd
om deze diensten bij te wonen.

