
De Oecumenelezing behandelt onderwerpen 
die voor de oecumene van actueel belang zijn. 
De bezoekers hebben aansluitend tijdens de 
nieuwjaarsreceptie de gelegenheid elkaar de 
beste wensen te doen toekomen. 

Vrijdag 19 januari 2018 om 15.00 uur
Geertekerk 
Geertekerkhof 23  3511 XC Utrecht

Aanmelden (tot 13 januari): 
e-mail rvk@raadvankerken.nl 
telefoon 033 4633844 

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

De Raad van Kerken vraagt de achterban om 
één keer per jaar een collecte te houden tijdens 
een viering of na afloop van een kerkdienst. 
Deze inkomsten zijn nodig om tot een sluitende 
begroting te komen. Wilt u de mogelijkheid aan-
kaarten in uw eigen woonplaats bij de diverse 
kerken? Daarnaast vragen we mensen die sym-
pathiek staan ten opzicht van de doelstelling 
van de Raad om de Raad een plaats te geven in 
hun testament. 

Bijdragen: Stichting Vrienden van de Raad van 
Kerken, NL09 INGB 0000 5598 39

Raad van Kerken in Nederland

Uitnodiging voor de
Oecumenelezing 2018
Europa: Reformatie en verantwoordelijkheid

Dr. Antje Jackelén
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Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Opening door drs. Dirk Gudde, voorzitter

15.10 uur Bij het jaar 2018

 door ds. Klaas van der Kamp, secretaris

15.15 uur Oecumenelezing door dr. Antje Jackelén        >

15.50 uur Eerste reactie

16.00 uur Gesprek met de zaal 

16.40 uur  Vesper

17.00 uur  Nieuwjaarsreceptie

18.00 uur  Einde

Antje Jackelén is sinds juni 2014 aartsbisschop van Uppsala. Ze is de eerste 
vrouwelijke aartsbisschop in de Kerk van Zweden. Jackelén was ook de eer-
ste hoge geestelijke die niet in Zweden is geboren. Ze is geboren in 1955 in 
Herdecke (het toenmalige West-Duitsland) als Antje Zöllner. Ze heeft theologie 
gestudeerd aan de Universiteit van Tübingen en de Universiteit van Uppsala. 
In Uppsala trouwde ze met de theoloog Heinz Jackelén. Ze werkte als priester 
in Lund, werd hoogleraar aan de Lutherse School voor Theologie in Chicago en  
was directeur van het Zygon Centrum voor Religie en Wetenschap.

In 2006 werd ze tot bisschop gekozen in de lutherse kerk van Lund. Als motto 
voor haar werk koos ze het devies ‘Gud är större’ (‘God is groter’, een verwijzing 
naar 1 Johannes 3:18-20). In 2014 werd ze aartsbisschop van Uppsala. Een 
belangrijk hoogtepunt is de ontvangst door paus Franciscus op 4 mei 2015. 
Paus en aartsbisschop waren samen aanwezig bij de officiële herdenking van 
de Reformatie in Lund op 31 oktober 2016.

Jackelén heeft verscheidene boeken en artikelen gepubliceerd. Die gaan vaak  
over de verhouding tussen natuurwetenschappen en theologie. Ze ziet geen 
tegenstelling tussen de twee disciplines. Ze schreef ook veel over de rol van 
religie in de moderne samenleving. 

Ze ontving een eredoctoraat van de Lutherse School voor Theologie in Chicago 
en van de Universiteit van Greifswald.

Europa: Reformatie en verantwoordelijkheid
Ooit werd Europa opgericht met het oog op vrede en gerechtigheid. Er was de 
noodzaak en de wil nieuwe conflicten te voorkomen. Maar na jaren van vrede 
vervaagden de herinneringen aan de oorlog. De economie heeft een steeds 
dominantere rol verworven, maar zonder afdoende programma voor sociaal-
economische solidariteit in het hele continent. De opkomst van populistische 
partijen bij verkiezingen in de verschillende Europese landen, dwingen Europa 
zich te bezinnen op zijn rol.

Het jaar 2018 belooft een boeiend jaar te worden. De Europese Kerkencon-
ferentie (CEC) zal bijeenkomen in Novi Sad en daar grote maatschappelijke 
thema’s bespreken: getuigenis, gerechtigheid en gastvrijheid. De Protestantse 
Kerk organiseert samen met de Raad van Kerken een internationale Young  
Pilgrimage in Amsterdam, 70 jaar nadat de Wereldraad in deze hoofdstad is 
opgericht. Ook daar komen thema’s van gerechtigheid en vrede aan de orde. 

Aartsbisschop Antje Jackelén volgt al jaren de kerkelijke ontwikkelingen. Ze 
is vertrouwd met de rapporten die de CEC in voorbereiding op de assemblee 
naar buiten bracht ‘What future for Europe? - Reaffirming the European project 
as building a community of values’. Ze zal vanuit haar kerkelijke ervaring in-
gaan op de maatschappelijke en politieke uitdagingen van deze tijd. Hoe kijkt 
zij naar het groeiende populisme? Naar nationalisme? En vooral ook: welke 
mogelijkheden ziet zij voor de kerk? 

De voertaal is deels Engels, deels Nederlands.

Citaten

‘Of het Europa lukt om succesvol met integratie om te gaan of daarin faalt, 
heeft wereldwijde gevolgen. Recente ontwikkelingen hebben eens te meer dui-
delijk gemaakt dat de civiele samenleving in het algemeen en de religieuze ge-
meenschappen in het bijzonder een onmisbare rol vervullen in de samenhang 
die Europa nodig heeft.’ (voorafgaand aan een vergadering met EU-vertegen-
woordigers 2017) 

‘Polarisatie, populisme, protectionisme en post-waarheid zijn de vier gevaar-
lijke P’s in onze tijd.’ (in één van de 6500 tweets die ze naar buiten bracht)

‘De aanval in Stockholm raakt ons allemaal, want het is een aanval op een 
leven in vrijheid en de fundamentele waarden en rechten. Het bedreigt het 
leven waarop onze samenleving is gebaseerd. Daarom moeten we allemaal 
antwoorden. Niet door een cultuur van haat en verdeeldheid te bevestigen. 
Maar door moed, mededogen, barmhartigheid en vreugde krachtig uit te dra-
gen ten dienste van de menselijke gemeenschap. Het is het goed doen dat het 
goed maakt. (na de aanslag in het winkelcentrum in Stockholm, april 2017)


