
Amsterdam 1867: 150 jaar na de 
wereldconferentie van de Evangelische Alliantie 

 

Studiemiddag: woensdag 27 september 2017, 
13.30 uur in de Singelkerk te Amsterdam 

 

 

[hogere resoluties beschikbaar] 

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de wereldwijde Evangelische Alliantie haar vijfde algemene 
vergadering hield in de Parkzaal van het Wertheimpark in Amsterdam. Meer dan een week lang waren 
honderden vertegenwoordigers van kerken en theologische opleidingen uit heel de wereld bij elkaar 
om de roeping van en de uitdagingen voor de Kerk te bespreken in een tijd van internationale, 
religieuze en socio-economische onzekerheden. De bijeenkomst was zelfs een jaar uitgesteld 
vanwege het uitbreken van een burgeroorlog in Duitsland (1866) en een grote cholera-epidemie in 
Nederland. Op de agenda stonden dan ook naast theologische thema’s uit die tijd allerlei sociale 
kwesties zoals godsdienstvrijheid, onderwijs, nationalisme en oorlogvoering, maar ook filantropie en 
wereldzending.  

De openingsviering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op zondag 18 augustus 1867 werd door meer 
dan 4000 mensen bijgewoond. De conferentie werd afgesloten met een gezamenlijke 
Avondmaalsviering in de grote Remonstrants Gereformeerde Kerk (nu De Rode Hoed), met drie 
galerijen, die tot de nok toe gevuld was. Talloze Nederlandse kopstukken waren aanwezig en gaven 
lezingen, zoals Groen van Prinsterer en de professoren Van Oosterzee en Doedes. 

MissieNederland, de Nederlandse tak van deze wereldwijde beweging voor de eenheid van christenen 
over kerkmuren heen uit 1846 die onder de naam World Evangelical Alliance zo’n 600 miljoen 
christenen vertegenwoordigt, en de Stichting Réveil Archief, die zich bezighoudt met de internationale 
opwekkingsbeweging in de negentiende eeuw, willen hier op woensdag 27 september 2017 aandacht 
aan geven tijdens een studiemiddag over de betekenis van die bijeenkomst. 

  



 

Programma 

13.00 Ontvangst 

13.30 Opening 

- gastheer Henk Leegte, predikant Singelkerk 

- middagvoorzitter Jan Wessels, algemeen secretaris MissieNederland 

- samenzang o.l.v. Jeroen Koopman, organist Singelkerk 

We zingen liederen uit het viertalige liederenboekje dat op de conferentie van 1867 werd gebruikt! 

13.45 Inleiding door Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis Vrije Universiteit, voorzitter 
Stichting Réveil Archief : Evangelische Alliantie en geschiedenis van opwekking en oecumene in 
Nederland 

14.05 Presentatie door Ardjan Boersma, research master student geschiedenis Leiden/VU: de 
conferentie van 1867, internationaal en nationaal 

14.30 Muzikale presentatie & samenzang 

14.45 Pauze en kerkbezichtiging 

15.15 Samenzang 

Research & React: korte presentaties van lopend onderzoek naar 19e-eeuwse oecumene en 
opwekking met lijnen naar het heden, o.m. door kerkhistorici Henk Bakker, Gert van Klinken en Leo 
Mietus 

16.30 Slotwoord: Willem Smouter, voorzitter MissieNederland 

Samenzang 

16.45 Borrel 

 

Aanmelding via https://lnkd.in/geFD_7m of email naar info@missienederland.nl 

Entree: 10 euro (ter plaatse te voldoen) 

Namens het organiserend comité: Prof. Dr. Fred van Lieburg, Prof. Dr. Henk Bakker en Drs. Jan 
Wessels  

www.missienederland.nl - www.reveilarchief.nl – www.baptisten.nl/seminarium 

Locatie: Singelkerk, Singelkerk 452, 1017 AW Amsterdam, www.doopsgezindamsterdam.nl 

De Singelkerk is gelegen in de binnenstad van Amsterdam, tegenover de Universiteitsbibliotheek, 
vlakbij de bloemenmarkt. Het gemakkelijkst is de Singelkerk te bereiken met het openbaar vervoer: 
tram 1, 2 en 5, halte Koningsplein. Vanuit de richting Centraal Station/Dam: uit de tram een klein 
stukje teruglopen en dan linksaf het Singel op; nr. 452 is na vijftig meter aan de linkerhand. Vanuit de 
richting Leidseplein: uit de tram doorlopen tot de bloemenmarkt, en dan linksaf het Singel op.  
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