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Orthodoxe kathedraal Heiligen aartsengelen Michaël en Gabriël

We zijn hier samen voor een nobele zaak die ons allen ter harte gaat, als vertegenwoordigers
en gelovigen van de godsdiensten en geloofsovertuigingen in België. God wil dat er vrede
heerst op aarde. De vrede van God is niet louter de afwezigheid van oorlog, maar de gave
van  een  leven  in  overvloed.  Wij  moeten  dus  voortdurend  bidden  dat  de  vrede  moge
overwinnen in de wereld en dat elke man en vrouw vreedzaam zou samenleven in onze
moderne globale, multiculturele en pluri-etnische wereld. 

Een van de belangrijkste taken van de godsdiensten is de vrede van God in de wereld te
brengen,  zowel  op  lokaal  als  op  universeel  vlak.  Het  komt  de  religieuze  leiders  toe  te
verhinderen  dat  de  religieuze  ijver  niet  gebruikt  wordt  voor  doelen  die  niets  te  maken
hebben met deze taak.

Een fundamenteel element dat gemeenschappelijk is aan onze godsdiensten is het geloof en
het vertrouwen in een goede God, Vriend van de mensen en barmhartig. De liefde van God
wordt aangeboden en het staat de mensen vrij om deze al dan niet aan te nemen, zonder
dwang of onderscheid van ras, etnische afkomst, cultuur of geslacht. 

Het antwoord van de gelovige op de uitnodiging van God wordt concreet in het geloof dat
uitgedrukt wordt in het gebed, de liefde, de goede werken, het respect voor anderen, de
bijdrage aan een vreedzame samenleving. Daarom bidt de celebrant in de orthodoxe liturgie
telkens: «Wij  offeren u deze dienst voor onze vorsten en voor de regering van ons land.
Schenk ons, Heer, een tijd van vrede, opdat wij in die vrede stil en rustig een godsvruchtig en
waardig leven mogen leiden.» 

De essentie van elke godsdienst komt tot uiting door mensen met een zuiver hart. «Ik laat u
de Vrede. Ik laat u mijn Vrede, » heeft Jezus gezegd. Moge het woord vrede het koppelteken
zijn tussen alle gemeenschappen die in dit gezegende land België leven!

Metropoliet Athenagoras van België, vertegenwoordiger van de orthodox Kerk.


