
De verklaring is opgesteld door het 'Rome-Reformatie overleg’. Het is een overleg 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (vrijgemaakt). Aan het overleg namen deel: dhr. Geert van Dartel, mgr. Van 
den Hende, prof. dr. Barend Kamphuis, mgr. De Korte, dr. Arjan Plaisier, dr. Mattijs 
Ploeger en ds. Trinette Verhoeven. Het overleg had ten doel om een gezamenlijke 
verklaring op te stellen met het oog op de viering op 31 oktober. De declamatie is 
tijdens de viering voorgedragen door ds. Elsbeth Gruteke. 
 
 

Declamatie  

Ooit kwam een man naar Nederland. Hij heette Willibrord. 
Je ziet deze Willibrord vandaag nog in brons op een paard zitten, 
hier vlakbij, op het Jansplein in Utrecht. 
Vanuit het verre Ierland trok hij rond 700 naar onze streken 
en wist zich geroepen om hier het woord van God te verkondigen.  
Vanaf die tijd hebben er mensen in ons land naar dat woord geluisterd 
en dat als goed nieuws, als ‘evangelie’ aanvaard. 

Willibrord was onze eerste apostel. 
Door de verkondiging van het Woord van God 
is in ons land een kerk ontstaan, 
een gemeenschap van mensen 
die het geloof in Christus met elkaar delen. 
Zij wisten zich deel van een levend lichaam 
van mensen die elkaar dienen. 
Zij leerden niet alleen te leven voor zichzelf maar voor anderen. 
Velen hebben dat gedaan, met vallen en opstaan. 
Dat heeft veel betekend voor ons land. 

Ook elders in Europa ontstond er een kerk. 
En overal waren er mensen als Willibrord 
die op inspirerende wijze de mensen van hun tijd voorgingen 
in de vertolking van het evangelie.  

Een van hen gedenken wij vandaag in het bijzonder: 
Maarten Luther, geboren in Eisleben in Duitsland, 
een eenvoudige monnik die uitgroeide tot een kerkhervormer.  

500 jaar geleden bracht hij zijn tijdgenoten terug 
bij de goede boodschap van het evangelie 
dat wij alleen gered worden door de liefde van God. 
31 oktober is sinds 1517 zijn dag, Hervormingsdag. 

--- 



Declamatie : 

De christenheid in ons land is verdeeld geraakt. 
Dat heeft te maken met wat zich 500 jaar geleden 
in Europa afspeelde rond Maarten Luther. 
Zijn getuigenis over de liefde van God, 
die de zondaar rechtvaardig maakt, 
bracht tegenstellingen binnen de kerk aan het licht. 
Door actie en reactie kwam het uiteindelijk 
tot een breuk in het Westerse Christendom. 
Zo kwamen christenen tegenover elkaar te staan 
en hebben zij elkaar wederzijds verketterd. 
Daardoor werd voor veel mensen de toegang 
tot het evangelie en tot God zelf versperd. 
Dat is beschamend geweest. 

Stilte 

---- 

Na meer dan 13 eeuwen na Willibrord  en vijf eeuwen na Luther 
wordt het goede nieuws nog steeds verkondigd. 
De tijden zijn veranderd en wij mensen ook. 
Maar ook nu raakt het woord van God mensen. 
Het evangelie is geen lesje dat ons van buiten wordt opgelegd. 
Het roept iets wakker wat in elk mens leeft. 
God heeft ons immers zelf gemaakt. 
Hij is niet ver van ons vandaan.  

--- 

Het evangelie vertelt dat God ons rakelings nabij is gekomen. 
Zijn aanwezigheid  is niet vaag gebleven, 
maar vlees en bloed geworden in Jezus Christus. 
Het evangelie vertelt over deze Jezus, 
die mensen heeft omarmd en kinderen heeft gezegend. 
Nooit heeft hij geweld gebruikt. Integendeel. 
Hij was zelfs bereid zijn leven weg te schenken tot in de dood. 
Dit offer van liefde is sterk als de dood. 
Jezus is opgestaan en leeft bij God. 
En hij leeft door zijn Geest ook in mensen van nu 
en verspreidt hoop in hun harten.  

--- 

Als rooms katholieken en protestanten hebben we inmiddels ontdekt 
dat we het belangrijkste met elkaar delen: 
het geloof in God als Vader, Zoon en Geest. 



Door dit gedeelde geloof is er eenheid. 
Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in het geloof in Christus, 
die eenheid steeds dieper zal worden. 
We zien uit naar de dag dat wij een verenigde kerk zijn. 

Samen willen we getuige zijn van God in deze tijd. 
Het evangelie is springlevend en even goed  bestemd 
voor mensen van vandaag als voor die van gisteren. 
Ook willen we de Bijbel in de handen leggen van onze tijdgenoten. 
Haar bevrijdende boodschap is van alle tijden. 
Daarbij beseffen wij  dat de kerk naar de marge is verschoven 
en voor velen op afstand is komen te staan. 
Toch is en blijft ook de kerk ‘van alle tijden’.  

Het is een gemeenschap voor verbondenheid met God en met elkaar, 
een vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Daarom nodigen wij onze tijdgenoten uit 
om toe te treden tot de kerk 
en te delen in de vreugde van het evangelie. 

--- 

Als christenen weten we van het goede, 
het ware en het schone in onze cultuur. 
Er is veel om dankbaar voor te zijn 
en veel om ons voor in te zetten. 
Het evangelie van Jezus Christus verplicht ons 
solidair te zijn met mensen die ‘belast en beladen’  zijn, 
dichtbij en ver weg. 
Dat doen we waar mogelijk samen met anderen. 
Ook in het zoeken naar rechtvaardigheid, 
vrede en heelheid van de schepping 
weten we van bondgenoten die voor dezelfde zaak staan. 


