DOELSTELLING EN TAAK VAN DE RAAD
(uit: ‘Beleidsplan 2007-2011’)
1.

De doelstelling en taak van de Raad van Kerken in Nederland

De Preambule van de Statuten karakteriseert de Raad als volgt:
"De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van kerken, die de Heer
Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom
naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene
God, Vader, Zoon en Heilige Geest."

In artikel 1 worden de taken van de Raad als volgt geformuleerd:
"De Raad heeft inzonderheid tot taak:
a.
zich te beraden over de eenheid van de kerken in vieren, getuigen en dienen
en aan deze eenheid vorm te geven door het initiëren en bevorderen van al datgene wat
alle of sommigen kerken die aan de Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen;
b.
zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en
samenleving, en het bevorderen van de bezinning dienaangaande in de kerken;
c.
tenminste eenmaal per jaar een breed oecumenisch beraad te beleggen in
samenwerking met andere kerken en gemeenschappen van kerken, oecumenische
organisaties en vertegenwoordigingen van lokale en provinciale oecumene. De
uitkomsten van dit beraad zijn mede bepalend voor de uitvoering van de taken, genoemd
onder a. en b.

De Raad zoekt deze doelstellingen te realiseren vanuit drie basale christelijke houdingen:
met het geloof dat bergen verzet, met de hoop die tegen alle defaitisme doorzet, en met
de liefde die de verhouding tot alle betrokkenen bepaalt. Bovendien realiseert de Raad
zich dat de oecumene, verstaan als het samen optrekken van kerken met het oog op hun
eenheid, een spiritueel avontuur is en dat dus wat de 'spirituele oecumene' genoemd
wordt gecultiveerd dient te worden.

Bij het realiseren van zijn doelstellingen wil de Raad zich mede laten leiden door enkele
richtingwijzende teksten uit de oecumenische beweging. Daar is op de eerste plaats die
van het Conciliair Proces, waarin het onder de drie programmatische sleutelwoorden
Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping gaat om het herstel van alle relaties,
die tussen mensen onderling en die tot het geheel van de werkelijkheid als geschapen.
En daar is vervolgens de Charta Oecumenica (2001), die enkele thema's van het
Conciliair Proces binnen de Europese context concretiseert en die door nagenoeg alle
lidkerken van de Raad onderschreven wordt en ondertekend is.

