
Welkom

Hartelijk welkom bij het 40-jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland.
Vanuit de vier windstreken van Nederland hebben vele activiteiten geleid naar dit
evenement. In Groningen, Den Helder, Maastricht en Oostburg is de estafette
begonnen, die met de symboliek van een kaars nu uiteindelijk de Domstad
aandoet.

We staan graag met u stil bij de vruchten van veertig jaar oecumenische
organisatie. Er zijn vele positieve ontwikkelingen sinds de periode dat Herman
Fiolet als eerste secretaris vorm gaf aan de Raad van Kerken in Nederland. Van
een dooperkenning tussen protestant en rooms-katholiek tot een gezamenlijke
oecumenische bijbelvertaling; van gezamenlijke diaconale inspanningen tot het
besef dat zowel Oosterhuis als Barnard prachtige en veelgezongen liederen hebben
gemaakt. En door die praktische punten heen bij velen een vanzelfsprekende
acceptatie van andersdenkenden, het vermogen om de wereld inclusief te
benaderen, om oog te hebben voor maatschappelijke gerechtigheid en voor de
lofprijzing. Er is veel bereikt.

Het doel van de ene zichtbare kerk en het gezamenlijk optreden als kerken in de
samenleving vraagt tegelijk om nieuwe stappen voorwaarts. Graag denken we
deze middag met u na over mogelijke aandachtspunten voor de toekomst. We
beseffen terdege dat de kracht van de oecumenische beweging ligt in het
samenvallen van draagvlak en grondvlak. U maakt het verschil. En we
vertrouwen op de bede van Christus die onze beweging begeleidt: ‘Laat hen
allen één zijn’ (Johannes 17:21). We motiveren elkaar met het gebed om de
zegen van God over de inspanningen van de mensen die actief zijn in de
oecumene van kerk en samenleving.
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Programma

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening dagvoorzitter

13.35 uur Lezing Henk van Hout
Uitdagingen voor de oecumene in de 21ste eeuw

13.50 uur Beeldmateriaal IKON

13.55 uur Lezing Marloes Keller
Visie van een nieuwe generatie kerkleden op de oecumene

14.10 uur Beeldmateriaal IKON

14.15 uur Lezing Ineke Bakker
Spiritualiteit van de oecumenische beweging

14.30 uur Zaalgesprek 
o.l.v. Hennie Burggraaff en Yko van der Goot

15.10 uur Pauze

15.40 uur Einde pauze

15.45 uur Aanbieding jubileumboek aan H.K.H. Prinses Máxima
(door Anton Houtepen)

16.00 uur Viering (hoofdliturg Gert Landman)

17.00 uur Ontmoeting

18.00 uur Einde, start Kerkenfeest Utrecht

3

Aandachtspunten in de Jacobikerk

Kaarsen
Mensen die kaarsen hebben meegenomen in het kader van de estafette van
eigen activiteiten kunnen deze bij binnenkomst (tussen 13.00 - 13.30 uur)
plaatsen in de bakken bij het liturgisch centrum.

Pauze
De pauze staat gepland van 15.10 uur tot 15.40 uur. Er wordt gevraagd
voortvarend een consumptie te nemen of het toilet te bezoeken. Heren kunnen
ook buiten de kerk terecht bij het publieke urinoir. Graag om 15.35 uur weer een
zitplaats zoeken in de kerk. 

Jubileumboek
Het jubileumboek Waakvlam van de Geest is te koop voor e 19,90 bij de stand
van de Raad van Kerken. Men kan er terecht bij binnenkomst (van 13.00 uur tot
13.25 uur), in de pauze (van 15.15 uur tot 15.35 uur) en tijdens de informele
ontmoeting (van 17.00 uur tot 18.00 uur).

2
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Liturgie

Intro-muziek 
Toccata in seven - John Rutter

Bemoediging en groet

Openingslied
Jezus roept hier mensen samen Ionabundel lied 20:1,2,3

4

2. Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zeg het uit, laat elk het horen,
zeg het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

3. Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen in de straat,
ga met zaligen en zoekers,
als het om de waarheid gaat.

5

Binnenbrengen en plaatsen van kaarsen met dialoog
De lichtdragers komen met een brandende kaars
uit de vier hoeken van de kerk

Voorganger
Waar komen jullie vandaan
en wat voor kaarsen zijn dat?

Eerste lichtdrager
Ik ben gekomen uit Nijmegen
met deze kaars die is aangestoken in Maastricht
en van plaats naar plaats hierheen is gebracht.

Tweede lichtdrager
Ik ben gekomen uit Gouda
met deze kaars die is aangestoken in Oostburg
en van plaats naar plaats hierheen is gebracht.

Derde lichtdrager
Ik ben gekomen uit Amersfoort
met deze kaars die is aangestoken in Den Helder
en van plaats naar plaats hierheen is gebracht.

Vierde lichtdrager
Ik ben gekomen uit Arnhem
met deze kaars die is aangestoken in Groningen
en van plaats naar plaats hierheen is gebracht.
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Lied
Licht dat ons aanstoot in de morgen Gezangen voor Liturgie 489

Allen Tussentijds 118

Koor 2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

7

Eerste lichtdrager
In zeven dagen is het licht
uit noord en zuid en oost en west
naar het midden van het land gegaan.

Tweede lichtdrager
Hier vonden 40 jaar geleden
de kerken van Nederland elkaar
Veel goeds is er sindsdien gebeurd;
dat willen wij vieren
op deze langste dag van het jaar.

Derde lichtdrager
Wij komen uit allerlei kerken
op zoek naar elkaar

Vierde lichtdrager
Wat wij in elkaar herkennen
is sterker dan wat ons verdeelt.
Wat licht brengt
is sterker dan de duisternis.

Allen Als kinderen van het licht
leven wij in deze wereld,
als mensen van de oecumene
willen wij er zijn voor anderen.

Lichtdragers samen
In de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

Allen Amen.

6

Liturgie 2008 Transpie  17-06-2008  17:15  Pagina 6



Cantores en allen
Psalm 133 Abdijboek

1. refrein: cantores; 2. refrein: allen; 3. coupletten: cantores; 4. refrein: allen

9

Allen 3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Psalmengebed

Koor Lord, you have searched me and known me – Psalm 139

Psalm 139 : 1-4, 7-8, 23-24 Nieuwe Bijbelvertaling

1 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten,
3 ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
4 Geen woord ligt op mijn tong,

of u HEER, kent het ten volle.

7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,

24 zie of ik geen verkeerde weg ga
en leid mij over de weg die eeuwig is.

8
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Koor en allen
Psalm 126
Als God ons thuisbrengt Gezangen voor Liturgie 126

Tussentijds 43

10
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Zingen 
Koor en allen

Koor

1. Weef uw eenheid door ons leven - eenheid in verscheidenheid
die ons vraagt om openheid, oproept te vergeven. 

2. Weef uw liefde door ons leven - rode draad van uw verbond
ga de hele wereld rond - grenzen opgeheven.

3. Weef uw zegen door ons leven, zegen die ons op doet staan, 
Naar elkaar op weg doet gaan, door uw Geest gedreven.

13

Lezing
Johannes 17 : 6–9, 20–26 Nieuwe Bijbelvertaling

1a Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader,
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze
hebben uw woord bewaard,
7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.
8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij
hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze
geloven dat u mij hebt gezonden.
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u
mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn.

20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in
mij geloven.
21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo
ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij
één zijn zoals wij:
23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld
begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben.
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al
liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten
dat u mij hebt gezonden.
26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat
de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

12
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4. Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken,
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

Danken en bidden
door vertegenwoordigers van diverse tradities:

G.J.N. de Korte, Rooms-Katholieke Kerk
A.J. Plaisier, Protestantse Kerk in Nederland
M.A. Bosman-Huizinga, Remonstrantse Broederschap
Vader Arsenious El Baramousy, Koptisch Orthodoxe Kerk

Telkens na de oproep ‘Zo zingen wij tot u’ zingen allen de acclamatie.

Acclamatie
O Lord, hear my prayer gebedsacclamatie Taizé

15

Bespiegeling over oecumene
door ’We zijn er nu’

Stilte

Zingen
Mijn ziel maakt groot de Heer (Magnificat) Tussentijds 68

14

2. Van nu aan, om wat Hij
de Sterke, deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

3. Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen;
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.
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Collecte

Koorzang
When you believe uit The Prince of Egypt

1. Vele nachten hebben we gebeden zonder bewijs dat iemand ons kon horen,
met in ons hart een lied van hoop dat we nauwelijks begrepen.
Nu zijn we niet bang, hoewel we weten dat er veel is waar je bang voor
kunt zijn.
Maar we hebben al bergen verzet voor we wisten dat we dat konden...

Er kunnen wonderen gebeuren als je gelooft. Hoop is wel teer, maar moeilijk
uit te roeien. Wie zal zeggen welke grote dingen je nog kunt bereiken!

2. In deze tijd van vrees, nu bidden zo vaak voor niets leek,
leek de hoop te snel vervlogen, zoals vogels in de zomer.
Toch sta ik hier, zo vol moed dat ik het zelf niet kan uitleggen.
Ik spreek woorden die ik nooit van mezelf verwachtte.

Er kunnen wonderen gebeuren....

(Hebreeuws) Ik zal de Heer zingen want Hij heeft heerlijk overwonnen.
Wie is als Gij, Heer, onder alle hemelse machten?
Wie is als Gij, majesteitelijk in heerlijkheid?
In Uw liefde leidt Gij het volk dat U verloste.
Zingen zal ik voor de Heer...

Er kunnen wonderen gebeuren....

17

Stil gebed

Allen Onze Vader
Taizé

16
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Vredegroet

Voorganger De vrede van Christus zij altijd met u
Allen En met uw geest
Voorganger Wenst elkaar de vrede

De aanwezigen wensen elkaar vrede toe

Wegzending
Laten we van hier gaan als broeders en zusters: 
gezegende mensen die elkaar tot zegen zijn.

Gezongen zegen (door het koor)
The Lord bless you and keep you – John Rutter

Moge de Heer u zegenen en u behoeden.
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn.
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Amen. 

Het cortège verlaat de ruimte van de viering

Uitleidende koorzang
To my father’s house Traditional, bew. Les Humphries Singers

Come and go with me to my father’s house. 
Here in my father’s house, there are many mansions there. 
This here is the truth, you know I wouldn’t tell you so.
I’m going to prepare a place for you. 
Where I go you can go there too.
Oh, come and go with me, to my father’s house.
There’s no worry there…. Come on, go with me!

Eenieder gaat naar de ontmoetingsruimte

19

Zingen
In Christus is noch west noch oost Tussentijds 209

18

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge_ook zijt,
als kind’ren om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
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Medewerkers

Dagvoorzitter
Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken

Eerste lezing
Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken en 
directeur van Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie (CRC)

Tweede lezing
Marloes Keller, afgevaardigde naar Centraal Comité  van de 
Wereldraad van Kerken en verbonden aan de IKON

Derde lezing
Ineke Bakker, directeur OIKOS en tot voor kort 
algemeen secretaris Raad van Kerken

Zaalgesprek
Hennie Burggraaff en Yko van der Goot, NCRV-medewerkers

Aanbieding boek
Anton Houtepen, een van de drie eindredacteuren van het jubileumboek
‘Waakvlam van de Geest’. Naast Houtepen is de eindredactie gevoerd door
Herman Noordegraaf en Mijnke Bosman-Huizinga.

Hoofdliturg
Gert Landman, voorzitter projectgroep Vieren van de Raad van Kerken

Dirigent
Willem Blonk

Overige medewerkenden muziek
Cora Greevenbosch, fluit
Marianne van Wijngaarden, hobo
Frank den Herder, piano
Kees Geluk, orgel
In de Wolken Koor
Oecumenisch Jongerenkoor Ommoord (OJKO)
Open Hof Cantorij

Bijbellezing
Elly de Haan-Verduyn

21

Collecte

De opbrengst van de collecte gaat naar een onderwijsproject van de Raad van
Kerken in Soedan. Organisaties als Cordaid en ICCO hebben onderzocht welke
problemen in Bor (Zuid-Soedan) moeten worden aangepakt. De volgende
behoeftes zijn er: behoorlijk schoolmeubilair, sanitaire voorzieningen in de
scholen, kwaliteitsverbetering van het onderwijs en lesmateriaal. Met dit project
worden vijf lagere scholen en een middelbare school ondersteund. Daarmee
worden in totaal 5000 leerlingen en 175 onderwijzers bereikt. De Raad van
Kerken zamelt geld in samen met de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.

Kerkennacht

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken neemt het estafettestokje over van de
landelijke Raad van Kerken. Aansluitend op het programma in de Jacobikerk
organiseert de Stedelijke Raad een kerkennacht in de Domstad. 
De kerkennacht begint met een Taizé-viering om 18.00 uur in de Janskerk.
Mensen die na het programma in de Jacobikerk dus nog even willen doorgaan,
moeten niet te lang bij de informele ontmoeting blijven hangen. Ze kunnen na
een kwartiertje lopen meedoen in de viering naar Frans voorbeeld uit de
gemeenschap van Taizé. Twee afgevaardigden van de gemeenschap uit
Frankrijk zijn aanwezig bij de viering en zijn trouwens ook als gast eerder in de
Jacobikerk. De Janskerk staat op het Janskerkhof (route: bij de ingang van de
Jacobikerk linksaf tot Oudegracht, rechts; bij brug linksaf Potterstraat in; over
Neude rechtdoor via de Lange Jansstraat naar het Janskerkhof).

De Utrechtse Raad heeft een programmaboek gemaakt waarin alle activiteiten
overzichtelijk zijn opgenomen. Een van de hoogtepunten van de kerkennacht zal
ongetwijfeld het swingende concert zijn in de Domkerk, dat omstreeks 23.30 uur
begint. Maar er is veel meer. Exemplaren van het Utrechtse programmaboekje
liggen in de stand van de Raad van Kerken en kunnen gratis worden afgehaald. 

20
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Op de hoogte blijven

Wie het werk van de Raad van Kerken wil volgen, heeft diverse mogelijkheden.

De Raad is vanaf dit voorjaar begonnen met een e-flits, een digitale nieuwsbrief,
waarin maandelijks met de compactheid van Teletekst de ontwikkelingen en de
nieuwtjes in de oecumene worden benoemd. Men kan zich gratis abonneren via
de website: www.raadvankerken.nl

Wie nog sneller geïnformeerd wil zijn, kan met regelmaat de website raadplegen:
www.raadvankerken.nl. We proberen wekelijks nieuwe berichten toe te voegen,
zodat de site ook voor regelmatige bezoekers telkens weer nieuwe informatie
biedt. Waar de e-flits met enkele zinnen volstaat, geven we op de website zoveel
mogelijk complete stukken en achtergronddocumenten. Zet www.raadvanker-
ken.nl onder uw favorieten en bezoek de site regelmatig.

Communicatie via het digitale medium is toch anders dan communicatie via
papier. Vandaar dat we ook een blad uitbrengen: Oecumenisch Bulletin. Het
blad verschijnt drie keer per jaar als informatieblad met een overzicht van de
oecumenische ontwikkelingen. Daarnaast brengen we een of twee keer per jaar
een themanummer rond bijvoorbeeld speciale teksten uit de wereldoecumene.
Men ontvangt een keer per jaar een acceptgiro met de vraag om een vrijwillige
bijdrage.

De meest belangrijke bron van informatie is het persoonlijke contact. Geen
honderd folders, geen duizend e-flitsen hebben het effect wat een persoonlijk
woord heeft. U bent daarom zelf de belangrijkste informatiebron voor de
oecumene. Spreek een vriendelijk woord over de oecumene. Praat over het
werk van de plaatselijke raden, de regionale raden, de landelijke Raad van
Kerken, de Wereldraad. 
Zegen op de oecumene, begint bij u!

23

Gebeden
Gerard de Korte (Rooms-Katholieke Kerk)
Arjan Plaisier (Protestantse Kerk in Nederland)
Mijnke Bosman-Huizinga (Remonstrantse Broederschap)
Vader Arsenious El Baramousy (Koptisch Orthodoxe Kerk)

Bespiegeling
’We zijn er nu’

Verdere faciliterende medewerking van onder meer
Beppie van Laar (secretariaat Raad van Kerken)
vrijwilligers van de Raad van Kerken

Jacobikerk
Alexander van der Ham
Lammert van Hemert

Publiciteit
Redactie Schepper & Co, 
onder wie: Hennie Burggraaff en Yko van der Goot
Organisatie themakanaal ‘Geloven’
Facilitaire dienst IKON
Perschef: Ronald Bolwijn

Overige medewerkers
Techniek: Hulskamp Utrecht
Podiumbouw en facilitering: Bakker

Aan het jubileum werd meegewerkt door
Freek Bakker, Mijnke Bosman-Huizinga, Geert van Dartel, Elly de Haan-
Verduyn, Piet Halma, Anton Houtepen, Klaas van der Kamp, Gert Landman,
Herman Noordegraaf, Kees Tinga, Dirk Visser, Huub Vogelaar e.v.a.

22
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Meer jubileum

Wie meer informatie over het jubileum wil, kan het jubileumboek Waakvlam van
de Geest kopen. Wie het boek in de Jacobikerk aanschaft of rechtstreeks bij de
Raad of de eigen kerk, levert tegelijk een bijdrage aan het werk van de Raad.
Natuurlijk kan het boek ook via de boekhandel worden aangeschaft, de prijs is
gelijk (e 19,90).

De jubileumviering kan men bekijken via het themakanaal ‘geloven’ en via de
internetsite http://geloven.ncrv.nl.
De radio-uitzending over het symposium is te beluisteren op zondag 22 juni,
NCRV, radio-5, om 15.00 uur.
Verschillende media (kranten, tijdschriften, omroepen) zullen verslag doen van
het evenement. Op de website www.raadvankerken.nl zijn de volledige teksten
beschikbaar en zal een korte impressie worden opgenomen.

Dank

De medewerkers van het bureau en de leden van de Raad van Kerken danken
de vele medewerkers die, soms betaald, vaak om niet, hun medewerking
hebben verleend.

25

Partners

De viering van het 40-jarig jubileum van de Raad kon alleen tot stand 
komen, dankzij de medewerking van partners:

Inhoudelijke ondersteuning
IKON, archiefbeelden
NCRV, de omroep die 50.000 nieuwe leden zoekt, 

met het radioprogramma ‘Schepper & Co’
NCRV/PKN, themakanaal ‘geloven’
IKV Pax Christi

Financiële ondersteuning
Stichting Zonneweelde
Stichting Rotterdam
Maatschappij van Welstand 
Cordaid
Kerk in Actie

Gewaardeerde ondersteuning
Particulieren die het oecumenische werk willen ondersteunen, kunnen giften
overmaken naar gironummer 559839 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad te
Amersfoort. 
De Raad van Kerken in Nederland is blij met alle incidentele giften, periodieke
overboekingen en erflatingen. 

24
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Meer jubileum

Wie meer informatie over het jubileum wil, kan het jubileumboek Waakvlam van
de Geest kopen. Wie het boek in de Jacobikerk aanschaft of rechtstreeks bij de
Raad of de eigen kerk, levert tegelijk een bijdrage aan het werk van de Raad.
Natuurlijk kan het boek ook via de boekhandel worden aangeschaft, de prijs is
gelijk (e 19,90).

De jubileumviering kan men bekijken via het themakanaal ‘geloven’ en via de
internetsite http://geloven.ncrv.nl.
De radio-uitzending over het symposium is te beluisteren op zondag 22 juni,
NCRV, radio-5, om 15.00 uur.
Verschillende media (kranten, tijdschriften, omroepen) zullen verslag doen van
het evenement. Op de website www.raadvankerken.nl zijn de volledige teksten
beschikbaar en zal een korte impressie worden opgenomen.

Dank

De medewerkers van het bureau en de leden van de Raad van Kerken danken
de vele medewerkers die, soms betaald, vaak om niet, hun medewerking
hebben verleend.
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