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Anglicaans standpunt omtrent godsdienstonderwijs, radicalisering en 
terrorisme. 

 

‘Godsdienstonderwijs brengt waarden over tegen radicalisering’ 
 
Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België (Central Committee of the Anglican 
Church in Belgium, CCACB) en het Comité Anglicaans Godsdienstonderwijs vzw (CAGO) drukken 
hun ondubbelzinnige protest uit tegen alle vormen van terreur en in het bijzonder tegen de 
recente gruweldaden die plaatsgevonden hebben in België, Frankrijk, Nigeria, en Syrië, Irak en 
elders. Zulke daden van onmenselijk geweld staan loodrecht tegenover al de principes van het 
christelijke geloof. 
 
Beide comités bevestigen de sleutelrol die godsdienstonderwijs heeft in het overbrengen van de 
normen van onze beschaving en in de strijd tegen religieuze radicalisering. De syllabus voor 
Anglicaans Godsdienstonderwijs in Vlaanderen werd expliciet ontwikkeld met een open, 
wetenschappelijke, gelovige, ethische en niet-fundamentalistische benadering. Terwijl we sterk 
geloven dat het essentieel is dat kinderen en jongeren leren over hun geloof, verwachten we dat 
leerkrachten en leerlingen van het Anglicaanse Godsdienstonderwijs zich niet inlaten met 
dwangmatige bekeringen of bekeringsijver. Wij houden vol dat openheid, begrip en respect voor 
andere geloofsovertuigingen van uiterst belang zijn binnen godsdienstonderwijs en dat contact 
met andere geloofsovertuigingen ten goede komt aan het Anglicaanse Godsdienstonderwijs. 
 
De Kerk van Engeland en de Anglicaanse Gemeenschap kennen een rechtlijnige geschiedenis 
inzake de verdediging van mensenrechten, menswaardigheden en vrijheid. In de 18de en 19de 
eeuwen verenigden Anglicanen zich met Quakers in het kader rond de afschaffing van 
slavenhandel en slavernij in wat vandaag het Gemenebest is. We werken vandaag samen met 
rooms-katholieken en moslims in het Wereldvredenetwerk om wereldwijde mensenhandel te 
eindigen.  
 
Hier in België is het ons voorrecht om te mogen samenwerken met verschillende 
geloofsovertuigingen en niet-confessionele groepen. Wij geloven dat een sterk partnerschap 
tussen de erkende geloofsovertuigingen en filosofieën noodzakelijk is om een bloeiende, 
vredevolle en gelijke samenleving te zien tieren. Dat is waarvoor we blijven werken en bidden. 
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Informatie voor de pers: 
 
Het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België is het wettelijke contactpunt tussen de Belgische 
Staat en de anglicaanse kerkstructuren in België.  
 
Het Comité Anglicaans Godsdienstonderwijs (CAGO) is de wettelijke entiteit die verantwoordelijk is voor 
Anglicaans godsdienstonderwijs in de Nederlandstalige staatsscholen in België (omwille van 
geschiedkundige redenen zijn er geen lessen in de Franstalige staatsscholen in België.) 
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