
De Oecumenelezing behandelt onderwerpen 
die voor de oecumene van wezenlijk belang zijn. 
De lezing wil aan het begin van het nieuwe jaar 
ruimte bieden voor ontmoeting en inspiratie voor 
het komende jaar. Uiteraard vergezeld van de 
beste wensen!

Vrijdag 18 januari 2013
15.00 uur
Geertekerk
Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht

Aanmelden (tot 11-01-13) en meer informatie: 
e-mail rvk@raadvankerken.nl
telefoon 033 4633844

Kosten € 10,-- (studenten € 5,-)
te voldoen bij de ingang van de kerk

Voertaal in het gesprek met Tveit is Engels.

Uitnodiging voor de
Oecumenelezing 2013
‘Ecumenical challenges in the coming decade’

Dr. Olav Fykse Tveit



Ecumenical challenges in the coming decade
We nodigen u van harte uit om mee te denken over de belangrijke thema’s 
voor kerken wereldwijd de komende jaren. Op 18 januari 2013 kunt u in de 
Geertekerk in Utrecht in gesprek gaan met de secretaris-generaal van de 
Wereldraad van Kerken, dr. Olav Fykse Tveit.

Iedere zeven jaar, zeggen deskundigen, begint er een nieuwe generatie. Of 
dat helemaal waar is, zal wel afhangen van de criteria die je hanteert om het 
begrip ‘nieuw’ in te vullen. Feit is wel, dat de assemblee van de Wereldraad 
die frequentie hanteert om richting te geven aan de kerken en christenen 
wereldwijd. In 2013 is er weer zo’n momentum in de tijd. Dan komen 
christenen vanuit de hele wereld bij elkaar in Busan, in Zuid-Korea. Waar ligt 
de spits van het overleg voor hen? Waarin zijn de thema’s anders gericht dan 
in 2006, toen de Wereldraad bijeen was in Porto Alegre (Brazilië)?  

Tijdens de voorbereidingen voor de assemblee merk je een zeker optimisme. 
Dr. Olav Fykse Tveit reikt ijkpunten aan, waar veel mensen zich in herkennen. 
Zijn referentiekader sluit aan bij wat hij in Nederland geleerd heeft van prof. 
dr. Anton Houtepen en haakt in op de grote ecclesiologische en maatschap-
pelijke thema’s die de discussies in de Wereldraad dragen: Gerechtigheid, 
vrede, schepping en natuurlijk groeiende kerkelijke eenheid. Tegelijk wordt u als 
bezoeker uitgedaagd om vanuit de geseculariseerde samenleving en inter-
religieuze diversiteit in Nederland Tveit te bevragen. We zijn benieuwd welk 
gevoel dan de overhand krijgt: herkenning in Tveits analyse vanuit de wereld-
kerk of verschil, omdat Nederland toch een andere oriëntatie kent dan bijvoor-
beeld Tveits theologie gevoed door de lutherse meerderheidskerk in Noorwegen.  

Tveit benadrukt de eenheid van de kerk als genadegave. Hoe beleeft hij 
dat, als hij voor de Wereldraad verschillende landen aandoet? Hij pleit voor 
vrede als een peiler voor de strategie van de Wereldraad. Aan welke regio’s en 
tegenstellingen denkt hij dan specifiek? Waar is de verzoening meer dan 
nodig? Raakt dat ook aan mensen en christenen in West-Europa? 

‘The World Council of Churches is defined by all the three key words in our 
name. We are global, in all continents, and therefore also in solidarity with 
one another, seeking peace in all its meaning for the whole earth’. (Olav Tveit, 
Kreta, 6 september 2012)

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Welkomstwoord 

  door drs. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken

15.05 uur Vooruitblik op 2013 

  door ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris

15.15 uur Interview met dr. Olav Fykse Tveit

15.30 uur Lezing Olav Fykse Tveit 

  over ‘Ecumenical challenges in the coming decade’

16.10 uur Gesprek over de lezing

16.45 uur Gebed en samenzang

17.00 uur Nieuwjaarsreceptie

Dr. Olav Fykse Tveit (24 november 1960) heeft als luthers theoloog in Noorwegen 
gewerkt. Hij was onder meer legerpredikant en secretaris voor diverse 
kerkelijke commissies van de Noorse Kerk, waaronder de doctrinaire 
commissie en de commissie die de relaties staat en kerk behartigt. Tveit was 
van 2002 tot 2009 algemeen secretaris van de commissie voor oecume-
nische en internationale relaties; hij wist onder meer oecumenische en 
evangelische christenen in Noorwegen in één koepelorganisatie bij elkaar 
te brengen. Tveit is sinds 1 januari 2010 werkzaam als zevende secretaris-
generaal van de Wereldraad van Kerken.

De oecumenische leider heeft de eerste jaren als secretaris-generaal onder 
meer gebruikt om organisatorisch orde op zaken te stellen bij onderdelen 
van de Wereldraad. Hij heeft prioriteiten bijgesteld en hij heeft in publicaties 
duidelijk gemaakt dat naar zijn beleving de Wereldraad van Kerken daad-
werkelijk een verschil kan maken in maatschappelijke vragen. Tveit promoveer-
de in 2002 op een proefschrift getiteld ‘Mutual Accountability as Ecumenical 
Attitude’. Hij heeft ook diverse andere publicaties op zijn naam staan, waar-
onder een recente bundel opstellen die hij schreef als secretaris-generaal 
naar aanleiding van bezoeken aan onder meer Duitsland en de Pacific, 
getiteld ‘Christian Solidarity in the Cross of Christ’, waarbij Tveit in een cultuur 
gedomineerd door een ‘feel-good mentality’ het geloofsanker legt in het weer-
barstige kruis van Christus. 


