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De Europese samenlevingen zijn veranderd door een proces waarbij
mensen overgaan van een nauwe identificatie met religieuze instellingen
naar een meer gedifferentieerde relatie [daarmee]. […] Er bestaat geen
twijfel dat secularisatie en pluralisme voor grote aantallen Europese
burgers een kader vormt voor hun ethische beslissingen, prioriteiten,
handelingen, wereldbeelden, overtuigingen en houding tegenover andere
individuen, sociale groepen en instellingen, waaronder ook kerken.
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REACTIE OP UITDAGINGEN

Het protestantisme is een stroming van het christendom
die sinds the zestiende eeuw uit verschillende substromingen bestaat, zoals:
Episcopaal
Gereformeerd
Methodisme
Lutheranisme
(ana)Baptisme

Protestanten zijn zeer diverse en reageren op de uitdagingen op
uiteenlopende manieren. Sommigen gaan positief om met de
verschillende uitdagingen, terwijl anderen elke verandering van en
invloed op de protestantse traditie(s) ronduit verwerpen. Het
protestantisme kan niet zwijgen over radicalisering en extremisme,
aangezien de protestantse bewegingen deze twee processen hebben
aangewakkerd en dat nog steeds doen.
Interreligieuze dialoog en Godsdienstvrijheid

In de 500 jaar sinds de reformatie zijn er veel tradities
en bewegingen ontstaan die vaak deze grenzen
overstijgen, zoals:
Adventisme
Evangelisch christendom
Pinkster- en charismatische beweging
Vrijzinnig protestantisme
Progressief christendom
Contextuele theologie

Dialoog is van essentieel belang om op zoek te gaan naar oplossingen voor deze uitdagingen. In dialoog met elkaar gaan, kan helpen
om de eigen overtuigingen en identiteit en de wereld rondom beter
te begrijpen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat eenieder vrij is
om zijn eigen geloof te beleven en uit te dragen in de samenleving en
in dialoog met anderen.
EDUC8
Projecten zoals EDUC8 kunnen de dialoog en de openheid voor
anderen helpen bevorderen. Door middel van het EDUC8-lespakket
worden religieus diverse studenten geleerd de problemen van
geweld, diversiteit, oorlog en milieu- en sociale vraagstukken te
bespreken vanuit hun eigen tradities en in dialoog met andere
godsdiensten. Vanuit protestants perspectief wordt aandacht
besteed aan het lezen en interpreteren van de Bijbel en het verbinden
van Bijbelteksten aan het eigen leven.
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Ethnocentrisme, in zijn meest gangbare vorm, is de algemene houding
waarmee we bepalen wie minder dan ons is, wie het verdient om als een
volledig gelijkwaardig mens te worden behandeld en wie dit niet is. Dit is
een zo diepgeworteld onderdeel van wie we zijn dat we het niet eens
opmerken. Doordat we deze onzichtbare brillen op hebben, classificeren
we grote groepen mensen en grote delen van de wereld. [...] Etnocentrisme kan een van de grootste obstakels zijn voor de christelijke missie.
Acosta B, Milton. 2009. 'Ethnicity and the People of God,' p. 307

Milieuvraagstukken en duurzaamheid
De sociale gevolgen van milieuproblemen, zoals klimaatverandering en
stijgende energieprijzen, mogen niet worden onderschat. Het onderlinge
verband tussen milieu en armoede is een belangrijk probleem. De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling heeft duurzame ontwikkelingen
gedefinieerd als de ontwikkelingen die voorzien in de menselijke basisbehoeften.
Social-ethical contributions = Protestant in Europe. Leuenberger Texte 15. P. 207

Interne verdeeldheid, dialoog en
samenwerking
[Leiders die deel uitmaken van de Lausanne-beweging] tonen zich
behoorlijk bezorgd de bedreiging die de interne verdeeldheid en de
tekortkomingen binnen evangelisch christendom vormen. Theologische
verdeeldheid onder evangelische christenen wordt door drie op de tien
als een grote bedreiging beschouwd en door nog eens 54% van de
ondervraagde leiders als een kleine bedreiging.
“Global Survey of Evangelical Protestant Leaders.” 2011. Pew Research Center’s Forum
on Religion & Public Life. p. 56

