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WANDELEN MET GOD 

 

We nodigen u van harte uit om de Week van gebed voor de een-

heid van de christenen met ons invulling te geven. U vindt in deze 

uitgave mogelijkheden voor het gebed in een viering; u vindt ook 

materiaal om meer persoonlijk of in een gespreksgroep het contact 

te zoeken met de levende Heer. De Evangelische Alliantie en de 

Raad van Kerken bieden u divers materiaal aan; daarin weerspie-

gelt zich de groeiende samenwerking tussen de twee organisaties. 

 

Voor januari 2013 is het thema van de Week van gebed ‘Wandelen 

met God’. Het thema nodigt uit om de eigen levensweg in te vullen 

als een pelgrimage. Een wandeling heeft daarbij iets onbevangens. 

Je kiest je weg op ongedwongen manier, je stelt je open voor wat je 

omgeving je aanreikt. Er zijn echter ook momenten dat de wande-

ling overgaat in een tocht, in een gerichte route die je kiest, vooral 

op die momenten dat er ervaringen zijn die raken aan gerechtigheid 

en vrede; momenten waarop spiritualiteit en engagement mogen 

samenvloeien. 

 

Het materiaal is gemaakt door christenen in India. Ruim 300 miljoen 

mensen daar leven aan de onderkant van de samenleving. Het zijn 

de Dalits, de onaanraakbaren, de mensen zonder rechten. Velen 

van hen beleven het christelijk geloof als bevrijdend. In Christus is 

immers geen onderscheid tussen slaaf en vrije, een ieder staat 

gelijk voor God. Wij luisteren in deze uitgave met de oren van de 

Dalits naar de Schrift. We formuleren onze gebeden geïnspireerd 

door hun situatie. Waar zij bescheiden wandelen met God, daar 

zoeken wij in soortgelijke bewoordingen onze wandeling met God 

invulling te geven. 

 

We hopen dat deze uitgave een ieder mag helpen om spiritualiteit 

woorden en vorm te geven en om engagement te verdiepen. 

 

 

ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris Raad van Kerken 

ds. Jan Wessels, directeur Evangelische Alliantie 
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INLEIDING OP DE ORDE VAN DIENST  

De weg gaan van je God  

Micha 6:8  

 

De oecumenische viering is samengesteld door de christelijke stu-

dentenbeweging in India. De tekst legt een verband met het leven 

en de spiritualiteit van de Dalits, mensen aan de onderkant van de 

maatschappelijke ladder in India. De trommel is een veel gebruikt 

instrument bij de Dalits. De ‘bhajan’ weerspiegelt hun manier van 

bidden en zingen. Een ander element is het geloofsgetuigenis, 

waarin het verlangen naar gerechtigheid tot uitdrukking komt, en de 

liefde en het volgen van de levensweg in contact met God (Micha 

6:6-8). De dienst sluit af met het teken van het delen, zoals men dat 

gewend is in de Dalit-gemeenschap. In dit geval worden er ontkiem-

de zaden uitgedeeld of een jong boompje als symbool van hoop en 

verandering. 

 

Christenen over de hele wereld bezinnen zich in de Week van ge-

bed op de gerechtigheid, de goedheid en de eenvoud om met God 

door het leven te gaan. Dit thema wordt in de loop van de acht da-

gen verder ontwikkeld in het beeld van de wandeling. Voor Dalits is 

het op weg gaan naar bevrijding onlosmakelijk verbonden met de 

eenheid. Zo gaan wij dan deze week op weg met de Dalits en met 

allen die uitzien naar gerechtigheid. Dat is een integraal onderdeel 

van het gebed voor christelijke eenheid. 

 
Christenen in India moeten de verdeeldheid in kasten verwerpen. 

Evenzeer zouden de christenen over de hele wereld niet mogen 

instemmen met onderlinge verdeeldheid. ‘Is Christus dan ver-

deeld?’, vraagt Paulus (1 Korintiërs 1:13). Daarom komen we sa-

men in een gebedsdienst om voor de eenheid te bidden, die Chris-

tus voor zijn kerk verlangt. We zijn geroepen om de muren van 

verdeeldheid af te breken, zoals die er zijn onder kerken en tussen 

christenen.  

 

Overz icht  van de Dienst  

 

De viering omvat zes onderdelen: opening, lofprijzing en dankzeg-

ging, schuldbelijdenis en bevestiging van vergeving, liturgie van het 

Woord en geloofsgetuigenis, voorbede, zegen en wegzending. 
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I  Opening 

De viering begint met het slaan van de trommels. Voor de Dalit-

gemeenschappen in India staat dit symbool voor de viering van 

het leven en tegelijk voor het verzet tegen onderdrukking. Het 

markeert de weerbaarheid van mensen over de hele wereld in 

hun strijd voor gerechtigheid en bevrijding. Een voorbeeld van 

Dalit-trommels is te vinden op internet. Men kan ook kiezen voor 

een andere handeling of een ander instrument, wanneer geen 

trommels beschikbaar zijn. De voorganger kan na het trommelge-

luid nog een persoonlijk welkomstwoord spreken voordat hij of zij 

de uitnodiging voor gebed uitspreekt.  

De tekst van de aanroeping is ontleend aan de geschriften van de 

Indiase Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore. We besluiten de 

opening met een gebed, met tekst geïnspireerd op een bhajan, 

een gezongen gebed ingezet door de voorganger en met overga-

ve herhaald door de aanwezigen. De tekst komt van oorsprong uit 

de Telugu-taal en luidt dan: Saranam (4 x) / Divya jyotiye,  

Saranam / Shanthi dathane, Saranam / Karuna murthiye,  

Saranam / Saranam, Saranam. Voorbeelden van Bhajan-

gezangen zijn te vinden op het internet. 

 

 

I I  Lofpr i jz ing en dankzegging  

De voorganger nodigt de aanwezigen uit om elkaar de hand te 

geven en aldus een menselijke schakel te vormen van eenheid en 

solidariteit bij het uitspreken van het volgend gebed. 

 

 

I I I  Schuldbelijdenis en bevestiging van vergeving 

De voorganger vraagt de aanwezigen om rond te gaan en een 

teken van vrede uit te wisselen als teken van aanvaarding. Intus-

sen kan er muziek worden gespeeld, een naspel op het gezongen 

‘Steek je hand uit’ bijvoorbeeld. 

 

 

IV  Liturgie van het  Woord en geloofsgetuigenis  

De liturgie van het Woord begint met de lezing van de kerntekst 

voor de Week van gebed, de voorganger kan de tekst beperken 

tot Micha 6:6-8, de tekst kan ook iets meer in de context zijn plek 

krijgen en dan is het voor de hand liggend Micha 6:1-8 te lezen.  
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Eventueel kan de tekst met verschillende stemmen worden uitge-

sproken: die van de verteller, die van God en die van het volk.  

 

Dit wordt gevolgd door een geloofsgetuigenis vanuit een werkelij-

ke gebeurtenis in het leven van een vrouw genaamd Sarah uit de 

Dalit-gemeenschap. Dit incident vond plaats in 2008 in  

Khandamal, in de staat Orissa in Centraal India. Er brak een 

maand lang geweld uit, toen christenen (voornamelijk Dalits) wer-

den aangevallen door Hindoe-extremisten. De vandalen verwoes-

ten christelijke gebedshuizen en woningen. De tol van het geweld 

was 59 doden, 115 christelijke kerken werden verwoest, huizen 

werden beschadigd; 50.000 dakloze christenen zochten hun toe-

vlucht in de bossen en later in vluchtelingenkampen opgericht 

door de Indiase regering. Ongeveer 80 à 90% van de christenen 

in India zijn Dalit-bekeerlingen. Evenals Sarah in het verhaal.  

 

Getuigenis van geloof  

Toen ze Sarah Digal kwamen halen, was zij er niet. Ze was 

gevlucht, met vijf kinderen en haar schoonmoeder achter 

zich aan, naar de veiligheid van het oerwoud een kilometer 

verderop. Daarom staken ze alles in brand wat ze had ach-

tergelaten: een ingelijste plaat van Jezus, een bijbel in het 

Oriya, keukengerei, kleding, slaapmatten en linnengoed. 

Toen ze vertrokken waren en Sarah stilletjes terugkwam, 

was er niets meer van haar huis over dan smeulende resten, 

as en rook. De buren kwamen om hun meeleven te tonen. 

Sarah keek nog eens goed rond, ging rechtop staan en trok 

haar sari stevig over haar hoofd. Ze begon te bidden: ‘Heer, 

vergeef ons onze zonden. Jezus, u bent de enige. Red ons 

uit deze tegenslag. Bevrijd ons, Heer.’ De woorden kwamen 

er hakkelend uit. Haar kinderen begonnen gaandeweg mee 

te bidden. Wenend smeekte ze God om verlossing. Haar 

buren en andere omstanders sloten zich daarbij aan. Zulk 

eenvoudig menselijk medeleven, zulke verbondenheid laat 

duidelijk zien dat niets deze vrouw kan scheiden van haar 

God. ‘Ook al zal ik sterven, ik zal nooit ophouden christen te 

zijn’, zei Sarah door haar tranen heen. Een fiere en dappere 

Dalit-christenvrouw!  

 

Op deze plaats kan ook een soortgelijk geloofsgetuigenis ge-

bracht worden uit de eigen omgeving.  
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Voorafgaand aan de evangelielezing wordt Gezangen voor de 

Liturgie 245 gezongen; er zijn ook andere mogelijkheden zoals 

GvL 243 of 246. Na de evangelielezing wordt de acclamatie her-

haald of een ander lied, bijvoorbeeld Gezang 72 of 73 uit het Lied-

boek voor de kerken, of de canon ‘De Heer is onze reisgenoot’.  

 

De deelnemers aan de viering worden nu uitgenodigd om in stilte 

deze geloofsgetuigenissen te overwegen, waarna wij verder gaan 

met het luisteren naar het Woord van God. 

 

 

V Voorbede 

Voorganger en gemeente wisselen elkaar af bij de voorbeden. De 

gebeden worden afgesloten met het Onze Vader uit de Nieuwe 

Bijbelvertaling (of een andere versie).  

 

 

VI  Zegen en wegzending  

Er kunnen zaden worden uitgedeeld als teken van hoop. Het is 

een kenmerkende gewoonte onder de Dalits om voedsel of zaden 

met elkaar te delen. Daarom is het ook zinvol om na het slotlied 

een gezamenlijke maaltijd te houden.  
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ORDE VAN DIENST VOOR EEN  
OECUMENISCHE VIERING  
 

De weg gaan van je God  

Micha 6:8  

 

a=allen; v=voorganger; l=lezer/lector 

LvdK = Liedboek voor de kerken; GvL = Gezangen voor Liturgie; 

 

 

I  Opening 

Voorspel  

 Trommelgeluid 

 

Uitnodiging tot  gebed  

v Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam 

 samen zijn, ben ik in hun midden’.  

 Laten we in stilte ons open stellen voor de aanwezigheid van 

 de drie-enige God hier in ons midden. 

 

Stilte 

 

Aanroeping 

Tekst ontleend aan Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore uit India. 

 

l  Waar men op weg kan gaan zonder vrees,  

 met opgeheven hoofd, 

 waar kennis vrij toegankelijk is, 

 waar woorden opkomen vanuit de diepte van de waarheid, 

 
a daar is hemelse vrijheid,  

 laat daar mijn land ontwaken.  

 

l Waar men in een onvermoeid streven reikt naar perfectie, 

 waar de heldere stroom van de rede niet verdwaald is geraakt 

 in het troosteloze woestijnzand van dode gewoontes, 

 waar men zich verder op weg laat leiden door u 

 naar een steeds ruimer denken en handelen 

 
a daar is hemelse vrijheid,  

 laat daar mijn land ontwaken.  
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Gebed  

 Tekst geïnspireerd op Indiase bhajan. 

 

l  U bent onze toevlucht.  

 Goddelijk licht, u bent onze toevlucht. 

a Vredevorst, u bent onze toevlucht. 

 Heer vol ontferming, u bent onze toevlucht.  

 

Zingen 

 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap (Tussentijds 43) 

 

 

I I  Lofpri jzing en dankzegging  

 De aanwezigen geven elkaar de hand en vormen aldus een  

 menselijke schakel van eenheid en solidariteit bij het  

 uitspreken van het volgend gebed. 

 

v  Wij prijzen u, God onze Vader,  

 dat u ons geschapen hebt in al onze verscheidenheid.  

 Voor de gave van onze vele culturen, talen, geloofsuitingen, 

 gewoontes, tradities en etnische achtergronden danken wij u!  
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a Hoe goed is het, hoe heerlijk  

 als broeders en zusters in eenheid samen te wonen! 

 

v Wij danken u voor de vele kerkelijke tradities  

 die onze gemeenschap wereldwijd  

 sterk en actief hebben gehouden,  

 zelfs op plaatsen waar zij in de minderheid zijn.  

 Leer ons om blij te zijn met onze verscheidenheid  

 in identiteit en traditie,  

 zodat we banden kunnen smeden  

 van vriendschap en saamhorigheid  

 op weg naar groeiende eenheid.  

 

a  Hoe goed is het, hoe heerlijk  

 als broeders en zusters in eenheid samen te wonen! 

 

v Wij prijzen u, Jezus Christus,  

 omdat u ons verzoend hebt met God en met elkaar  

 door uw dood en verrijzenis,  

 en omdat u ons leert om respect te hebben  

 voor de waarde en waardigheid van alle mensen.  

 

a Hoe goed is het, hoe heerlijk  

 als broeders en zusters in eenheid samen te wonen! 

 

v Wij danken u dat u de gang  

 van ons dagelijkse leven verstoord hebt  

 door uw oproep tot solidariteit met hen  

 van wie de waardigheid is aangetast. 

 

a Hoe goed is het, hoe heerlijk  

 als broeders en zusters in eenheid samen te wonen! 

 

v Wij prijzen u, heilige Geest,  

 omdat u ons onderlinge afhankelijkheid  

 en solidariteit hebt gegeven  

 als erfgoed van volken en kerken.  

 Leer ons om die verheugende banden  

 van eenheid te koesteren. 

 

a  Hoe goed is het, hoe heerlijk  

 als broeders en zusters in eenheid samen te wonen! 
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I I I  Schuldbel ijdenis en bevest iging  

 van vergeving 

 

v We weten dat wij in Christus al één zijn.  

 Helaas zijn we, door menselijke zwakheid,  

 niet altijd getuigen daarvan.  

 Laat ons daarom onze zondige verdeeldheid belijden  

 en bij de Heer genezing zoeken. 

 

Stilte 

 

a Nederig komen we bij u, goede God,  

 in het besef van onze zonde  

 en het gebrek aan eenheid  

 waar wij verantwoordelijk voor zijn.  

 Wij belijden dat wij  

 de oude menselijke barrières in stand houden:  

 rangen en standen, afkomst en huidskleur,  

 verschillen in gewoontes en opvattingen, macht en bezit  

 - alles wat christenen blijft verdelen.  

 Vergeef ons onze verdeeldheid  

 en help ons te blijven streven naar eenheid;  

 in de verheven naam van Jezus Christus uw Zoon.  

 Amen. 

 

Smeekgebed 

 

a Kom, Heer Jezus, in ons midden  

 en leid ons op de weg van uw gerechtigheid. 

 Kom, Heer Jezus, in ons midden  

 en leer ons te luisteren naar de kreten  

 van hen die aan de kant geschoven zijn. 

 Kom, Heer Jezus, in ons midden  

 en inspireer ons om samen te werken  

 aan eenheid.  

 Amen. 

 

Bevest iging van vergeving  

 

v Als wij onze zonden belijden,  

 dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is,  

 ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 

 (1 Johannes 1:9) 
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Zingen 

 Steek je hand uit   (Wat dan wel, deel 2, Gooi & Sticht) 

tekst Harrie Wouters, muziek Willem Blonk 

 
De aanwezigen wensen elkaar tijdens het naspel de vrede  

van Christus. 

 

 

IV Liturgie van het Woord  

Eerste lez ing 

 Micha 6:1-8 

 

Hoor toch wat de HE E R  zegt!  

Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,  

laat de heuvels getuige zijn.  

2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de H EE R ,  

hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.  

De H E E R  heeft een geschil met zijn volk,  

hij klaagt Israël aan:  

3 ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?  

Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!  

4 Ik heb je weggeleid,  

bevrijd uit de slavernij in Egypte.  

Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam  

om jullie voor te gaan.  

5 Ben je dan vergeten, mijn volk,  

wat Balak besloot, de koning van Moab,  

wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?  

Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?  

Ken je de gerechtigheid van de HE E R  niet meer?’  
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6 ‘Wat kan ik de HE E R  aanbieden,  

waarmee hulde brengen aan de verheven God?  

Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,  

zou hij eenjarige stieren aanvaarden?  

7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,  

met olie, stromend in tienduizend beken?  

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,  

de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’  

8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is,  

je weet wat de H E E R  van je wil:  

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten  

en nederig de weg te gaan van je God.  

 

Getuigenis van geloof  

 

Het getuigenis van Sarah Digal of een ander geloofsgetuigenis 

 

v Laten we in stilte dit getuigenis  

 van geloof en moed overdenken.  

 En laat het geloof van onze zuster Sarah en anderen  

 ons bemoedigen op onze eigen weg van het geloof. 

 

Stilte 

 

Wisselspraak 

 Psalm 86:11-17 

 

l Wijs mij uw weg, HEER,  

 laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,  

 vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.  

 

a Op de weg van gerechtigheid vind ik leven. 

 

l U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart,  

 uw naam voor eeuwig prijzen.  

 Want u toont mij uw grote trouw,  

 u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.  

 

a Op de weg van gerechtigheid vind ik leven. 
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l God, een opstandige bende komt op mij af,  

 met geweld bedreigen zij mijn leven,  

 zij houden u niet voor ogen.  

 

a Op de weg van gerechtigheid vind ik leven. 

 

l Maar u, Heer, bent een liefdevolle en genadige God,  

 geduldig, trouw en waarachtig.  

 Keer u tot mij en wees mij genadig,  

 schenk kracht aan uw dienaar,  

 red het kind van uw dienares.  

 

a Op de weg van gerechtigheid vind ik leven. 

 

l  Geef mij een teken van uw goedheid,  

 dan zullen mijn haters verbleken en zien  

 dat u, HEER, mij bijstaat en troost.  

 

Zingen 

 Psalm 86:4 (LvdK) 

 

4 Leer mij naar uw wil te hand’len, 

 laat mij in uw waarheid wand’len. 

 Voeg geheel mijn hart tezaam 

 tot de vrees van uwen naam. 

 Heer mijn God, ik zal U loven, 

 heffen ‘t ganse hart naar boven. 

 Ja, uw naam en majesteit 

 loof ik tot in eeuwigheid. 

 

Tweede lez ing 

 Galaten 3:26-28 

 

26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen 

van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent ge-

worden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of 

Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen 

één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u 

nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. 
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Zingen acclamatie 

 Heer Jezus , ontsluit voor ons de Schriften (GvL 245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Annie Bank Edition, Amstelveen. Overgenomen met toestemming. 

 

 

 

Evangel ie  

 Lucas 24:25-35 

 

25 Toen zei Jezus tegen de twee leerlingen die op weg waren naar 

Emmaüs: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van 

begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 

26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 

binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de 

Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de 

Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. 

Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er 

sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, 

want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het 

dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam 

hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 

31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 

werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: 

‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 

Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen 

terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 

34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt 

en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden 

wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had 

gemaakt door het breken van het brood.  
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Zingen herhaalde acclamatie  

 Heer Jezus , ontsluit voor ons de Schriften (GvL 245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overweging 

 

Voorbede 

 

v Onderweg met elkaar in gesprek, herinneren wij ons alle 

 inspanningen van de oecumenische beweging om de  

 eenheid te bereiken die Christus wil voor zijn kerk. 

 

a Zend uw Geest, om ons voornemen te versterken;  

 verdiep onze gesprekken,  

 om Jezus’ gebed tot het onze te maken. 

 

v Onderweg met het gebroken lichaam van Christus,  

 beseffen wij pijnlijk dat wij vaak nog niet in staat zijn  

 samen het brood met elkaar te breken.  

 Breng de dag dichterbij dat wij de volledige gemeenschap 

 aan de tafel van de Heer meemaken. 

 

a Ontsteek in ons hart het verlangen  

 om al wat ons verdeelt te boven te komen,  

 zodat we ondanks onze gebrokenheid  

 de ene Christus zien. 

 

v Onderweg naar de vrijheid, denken wij aan de Dalit-gemeen-

 schappen en aan andere volken die lijden onder  

 discriminatie; moge het gezamenlijk optrekken van kerken 

 een teken van hoop zijn in situaties van onrecht. 
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a Versterk de inzet van onze kerken  

 om in onze samenleving voor hen ruimte te maken,  

 dat zij kunnen leven in waardigheid en vrijheid.  

 

v Onderweg als kinderen van de aarde,  

 beseffen wij dat we pelgrims zijn  

 in deze wonderbare schepping, die ons gegeven is.  

 Laat ons de aarde behoeden als uw schepping,  

 maak ons gevoelig voor de zorg die zij nodig heeft. 

  

a Laat uw Geest de schepping vernieuwen.  

 Geef ons oog voor het lijden van volken  

 die vaak juist de dragers zijn van een traditie  

 van zorg en respect voor de aarde en haar rijkdom. 

 

v Onderweg in verbondenheid met vrouwen als Sarah en 

 andere slachtoffers van discriminatie en onrechtvaardigheid  

 - geef dat wij wakker geschud worden uit onze afstandelijkheid. 

 

a Help ons recht te doen door  

 ongelijke sociale verhoudingen te doorbreken. 

 

v Al vierend onderweg, ontdekken wij  

 dat de eenheid die we delen binnen onze gemeenschappen,  

 een fundamenteel getuigenis is van het evangelie,  

 in geloof en hoop.  

 

 We vieren die eenheid en verheugen ons  

 over onze rijke verscheidenheid,  

 die het leven van de Drie-eenheid weerspiegelt. 

 

a Mogen wij de bonte verscheidenheid  

 in het menselijke leven vieren,  

 Mogen we daarin een teken zien  

 van uw trouwe zorg voor uw mensen. 

 

v Al deze gebeden dragen wij aan u op,  

 in de naam van Christus, die ons leerde bidden: 

 

 

 



17 

 

a Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden, 

 laat uw koninkrijk komen 

 en uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood 

 dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij hebben vergeven 

 wie ons iets schuldig was. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 Want aan u behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit 

 tot in eeuwigheid. 

 Amen. 

 

Muziek of lied bij de gaven  

 Neem mijn leven, laat het, Heer (LvdK 473:8, 9, 10) 

 (eventueel collecte) 

 
8 Neem en weeg mijn staat en stand 

 in de weegschaal van uw hand. 

 Maak dat ik in deemoed leer 

 knecht te zijn, als Gij, o Heer. 

 

9 Neem en zegen alle vreugd, 

 al ‘t geluk dat mij verheugt, 

 Maak dat ik mij nimmer schaam 

 mens te wezen in uw naam. 

 

10 Neem ook mijn liefde, Heer, 

 ‘k leg voor U haar schatten neer. 

 Neem mijzelf en voor altijd 

 ben ik aan U toegewijd. 
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Zending en wegzending  

 

v Wees voor ons aanwezig,  

 drie-enige God die ons voedt,  

 en blijf ons herinneren aan uw plannen  

 met ieder van ons en met onze kerken. 

a Amen. 

 

v Ga voor ons uit,  

 drie-enige God die ons sterkt,  

 en leid ons op de weg naar eenheid. 

a Amen. 

 

v Roep ons tot overvloedig leven,  

 drie-ene God die ons gaande houdt,  

 nu wij hier samen voor u staan en u aanroepen. 

a Amen. 

 

v Ga dan de wereld in, om heel te maken en heel te worden. 

a Wij danken God. 

 

Zingen slotlied 

 Zonne der gerechtigheid (LvdK 313: 1,3,5,7) 

 
3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

 die geen mens ooit helen kan. 

 Breng, o Herder, in Gods naam 

 uw verstrooide kudde saam. 

 Erbarm U, Heer. 
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5 Geef geloof aan wie Gij zendt, 

 Hoop en liefde, dat op ’t eind 

 Wat met tranen werd gezaaid 

 met gejuich mag zijn gemaaid. 

 Lof zij U, Heer.  

 

7 Alle eer en macht en kracht 

 worde, Heer, U toegebracht; 

 heel de mensheid stemme saam 

 in de drieklank van uw naam. 

 Lof zij U, Heer.  

 

 

muziek 
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Liedsuggest ies  

 

In plaats van de genoemde liederen in de liturgie zijn er vele  

andere mogelijkheden: 

 

Antwoordpsalm Ps. 85, 93, 96, 97 of 98 

De steppe zal bloeien GvL 591 / Tussentijds 49 

Christus, Gij Heer  

 van alle dingen GvL 412 

Uit Oer is hij getogen Liedboek Gez. 3 

Eens als de bazuinen klinken Liedboek 300 / GvL 434 

Wij zullen leven, God zij dank Tussentijds 173 

De wijze woorden  Tussentijds 207 / GvL 428 

Door de wereld  

 gaat een woord Tussentijds 208 / GvL 431 

In Christus is  

 noch oost noch west Tussentijds 209   

Samen op de aarde Tussentijds 210 / OKG 837 

God, schenk ons de kracht Tussentijds 211 

Te doen gerechtigheid Tussentijds 212 / GvL 635 

Groot is de wereld (canon) Tussentijds 213 /  

  Verzameld Liedboek 740 

Laudate omnes gentes Taizé 23 

The Kingdom of God Taizé 115 

Goedheid is sterker  Ionabundel I-17  

 dan slechtheid (Desmond Tutu) 

Zijn er veel wegen waar   

 niemand zich waagt Bob Dylan, Connie VandenBos 

Standvastig lied GvL 634 

Aan wat op aarde leeft GvL 575 

Wees hier aanwezig GvL 647 

De eersten zijn de laatsten GvL 418, LvdK 482 

Gedenken wij dankbaar GvL 441 

Niet tot de dienst der wraak GvL 504 

Zij zullen de wereld bewonen GvL 572, LvdK 31 

Roept God een mens tot leven GvL 517, LvdK 347,  

  Tussentijds 78 

Wat vraagt de Heer nog meer  Zingend Geloven 5-80 
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DE ACHT DAGEN 

MEDITATIES EN GEBEDEN 

 

Eerste dag  Op weg in  gesprek  

 

Genesis 11:1-9 

De verscheidenheid 

Psalm 34:11-18 

God nodigt ons uit voor een gesprek 

Handelingen 2:1-12 

Begrip voor elkaar 

Lucas 24:13-25 

Gesprek met de opgestane Heer 

 

Het gesprek staat centraal bij de oecumenische beweging. Zo kan 

begrip voor elkaar ontstaan. Door het zoeken naar eenheid ge-

schiedt gerechtigheid. Zonder taalbarrière kunnen grote dingen tot 

stand komen. Maar ‘Laat ons naam maken’ leidt tot spraakverwar-

ring bij de bouw van de toren van Babel. We zullen goed moeten 

luisteren om de ander die vreemd voor ons is, te kunnen begrijpen. 

 

Door de uitstorting van de heilige Geest is het mogelijk geworden 

elkaar te verstaan op een andere manier.  We zijn geroepen om te 

wandelen in de Geest. Het gesprek met de leerlingen vindt onder-

weg naar Emmaüs plaats. Jezus wil betrokken worden bij onze 

gesprekken. Onze vraag of hij bij ons wil blijven, brengt een leven-

de ontmoeting met de opgestane Heer tot stand. Alle christenen 

hebben tot op zekere hoogte weet van dit gesprek met Jezus en de 

kracht van zijn woord ‘dat in ons brandt’; de ervaring van zijn op-

standing roept ons tot een diepere eenheid in Christus. 

 

Gebed 

Jezus Christus, we danken u dat u ons uitnodigt 

tot een liefdevol gesprek met u. 

Laat ons bidden om eenheid, zodat we onderweg met elkaar, 

dichter tot elkaar komen. 

Geef ons de moed samen te getuigen van de waarheid. 

Dat onze gesprekken mensen overtuigen  

die tot nu toe volharden in gescheidenheid. 

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede.  

Amen. 
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Tweede dag  Op weg met  een gebroken l ichaam  

 

Ezechiël 37:1-14 

Kunnen deze beenderen tot leven komen? 

Psalm 22:1-8 

De knecht van de Heer schreeuwt tot God 

Hebreeën 13:12-16 

Jezus volgen ‘buiten het kamp’ 

Lucas 22:14-23 

Jezus geeft zichzelf 

 

De woorden van Ezechiël geven stem aan mensen aan de rand, 

bijvoorbeeld de kastelozen, de Dalits, in India. De brief aan de 

Hebreeën maakt duidelijk dat het voor de volgelingen van Jezus 

noodzakelijk is om met Jezus samen te zijn ‘buiten het kamp’. Met 

Christus zijn betekent solidair zijn met mensen die lijden; Christus 

deelt hun wonden. Het lichaam van Christus is ‘gebroken voor 

jou’, zodat wij deel kunnen hebben aan zijn leven en, in hem, 

kunnen we één lichaam zijn. Pijnlijk voelen we onze gescheiden-

heid in de eucharistie/ het avondmaal. 

We kunnen door ons brood te delen met hen die hongerig zijn, op 

een eucharistische manier omgaan met het gebroken lichaam van 

Christus en zo de kloof tussen rijk en arm dichten en ongelijkheid 

bestrijden. Paus Benedictus XVI zegt: ‘De eucharistie is een sa-

crament dat niet alleen bedoeld is om te geloven en te vieren 

binnen de kerk, maar dat ook geleefd moet worden.’ 

 

Gebed  

Barmhartige God, uw Zoon stierf aan het kruis, 

zodat door zijn gebroken lichaam 

onze verdeeldheid teniet gedaan wordt. 

We kruisigen Christus telkens weer door onze verdeeldheid. 

Zend uw Geest, uw levensadem, 

om nieuw leven in ons te blazen en  

ons te genezen van onze gebrokenheid, 

zodat we samen kunnen getuigen 

van de gerechtigheid en liefde van Christus. 

Trek met ons op tot de dag dat we brood en beker kunnen delen 

aan de gemeenschappelijke tafel. 

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. 

Amen. 
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Derde dag  Op weg naar de vri jheid  

 

Exodus 1:15-22 

De Hebreeuwse vroedvrouwen gehoorzamen God 

Psalm 17:1-6 

Ons vertrouwelijke gebed ligt open voor God 

2 Korintiërs 3:17-18 

De vrijheid van Gods kinderen 

Johannes 4:4-26 

Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw 

 

God wijst ons de weg die naar vrijheid voor alle mensen leidt. De 

stellige weigering om onmenselijke opdrachten te accepteren - 

zoals bij de Hebreeuwse vroedvrouwen - was een daad die tot vrij-

heid leidt. Zo’n reis naar een beter leven is een teken van hoop 

voor alle mensen op aarde. 

Bij de Samaritaanse vrouw zien we de weg van discriminatie en 

vooroordelen, naar bevrijding. Aan het eind voert dit gesprek hen 

naar de plaats die deze twee van elkaar scheidt - de plaats waar 

aanbeden moet worden - ‘Aanbid in geest en in waarheid’: hier 

leren we vrij te worden van alles wat ons tegenhoudt in volkomen-

heid samen te leven. 

De dingen die ons scheiden houden ons gevangen en voor elkaar 

verborgen. Onze vrijheid in Christus stelt ons in staat samen voor 

God te staan met ‘ongesluierde gezichten’. In dit prachtige licht 

gaan we op weg naar de volmaakte eenheid in Christus. 

 

Gebed  

Bevrijdende God, 

wij danken u voor hen 

die vechten voor waardigheid en volheid van leven. 

U richt u op degenen die neergeslagen zijn, 

en bevrijdt wie gebonden zijn. 

Uw zoon Jezus gaat met ons mee  

om ons de weg te wijzen naar echte vrijheid. 

Geef ons kracht om ons innerlijk vrij te maken. 

Zend uw Geest, zodat de waarheid ons vrij zal maken 

en we samen in eenheid uw liefde  

voor de wereld kunnen verkondigen. 

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. 

Amen. 
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Vierde dag  Op weg als  kinderen van de aarde  

 

Leviticus 25:8-17 

Het land is voor algemeen welzijn 

Psalm 65:5b-13 

Vruchtbare uitstorting van Gods genade 

Romeinen 8:18-25 

Het verlangen van de schepping naar verlossing 

Johannes 9:1-11 

Jezus geneest 

 

Onder christenen groeit het besef dat de manier waarop we met de 

aarde omgaan deel uitmaakt van het ‘in eenvoud wandelen met 

God’, de schepper. Alles wat we hebben is door God gegeven in 

zijn schepping. Daarom wordt er aan christenen gevraagd om altijd, 

en bepaalde dagen in het bijzonder, tijd te maken voor de schep-

ping. Het orthodoxe kerkelijk jaar begint 1 september. Op die dag 

gedenkt men Gods schepping van de wereld. Op 4 oktober geden-

ken veel Westerse kerken Franciscus van Assisi. Protestanten 

benoemen biddag en dankdag. Zo kennen diverse christelijke tradi-

ties momenten voor de schepping. 

Jezus is volkomen deel van deze wereld. Hij maakte mensen beter 

met zijn speeksel en het stof van de aarde. De aarde wordt bewerkt 

door de armste mensen, die vaak niet mogen delen in de op-

brengst. Het Jubeljaar in Leviticus is ingesteld voor ieders welbevin-

den. Zorg voor de aarde houdt bezinning in. 

 

Gebed 

God van leven, 

we danken u voor de aarde 

en voor degenen die haar bewerken en bewaren. 

Mag de Geest, de gever van leven, ons helpen te erkennen 

dat we deel uitmaken van een verwevenheid  

in heel de schepping. 

Dat we leren de aarde te koesteren  

en te luisteren naar haar gesteun. 

Dat we waarlijk met elkaar optrekken  

in de voetstappen van Christus, 

dat we alles wat de aarde verwondt, tot genezing brengen 

en dat we zorgen voor een eerlijke verdeling  

van alles wat de aarde voortbrengt. 

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. 

Amen. 
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Vijfde dag Op weg als  vr ienden van Jezus  

 

Hooglied 1:5-8 

Liefde en de geliefde 

Psalm 139:1-6 

U kent mij, u doorgrondt mij 

3 Johannes:2-8 

Gastvrijheid 

Johannes 15:12-17 

Ik noem jullie vrienden 

 

Op weg zijn met God betekent dat je niet alleen loopt. ‘Ik heb jullie 

vrienden genoemd’, zegt Jezus, ‘jij koos mij niet, ik koos jou.’ Jezus’ 

vriendschap met ieder van ons werkt door in onze verhouding tot 

anderen. Het Hooglied getuigt van liefde die door de maatschappij 

opgelegde grenzen overschrijdt. Als zij zegt: ‘Ik ben zwart en mooi’, 

kiest haar aanbidder toch voor haar. Dalits weten dat God met die-

zelfde liefde van hen houdt. Als Christus tegen de Dalits zegt: ‘Ik 

noem jullie mijn vrienden’, is dat een bevrijding uit het onmenselijke 

onrecht van het kastensysteem.  

Als God ons roept om op weg te gaan zoals Jezus met zijn vrien-

den, betekent dat in India een oproep aan de kerken om Dalits te 

behandelen als gelijkwaardige vrienden van die gemeenschappelij-

ke vriend. Ook dat is eenheid waarvoor we deze week bidden. 

Christenen worden geroepen om vrienden te worden met allen die 

tegen discriminatie en onrechtvaardigheid strijden.  

 

Gebed 

Jezus,  

vanaf het begin biedt u ons uw vriendschap aan. 

Uw liefde omvat alle mensen,  

maar speciaal hen die buitengesloten of verworpen zijn  

door menselijke verzinsels als kasten, ras of huidskleur.  

Vol vertrouwen en verzekerd van onze waardigheid in u,  

mogen wij in solidariteit met elkaar leven  

en omhelzen we elkaar  

in de Geest als kinderen van God.  

God van leven,  

breng ons tot gerechtigheid en vrede. 

Amen. 
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Zesde dag  Op weg over grenzen heen  

 

Ruth 4:13-18 

Het nageslacht van Ruth en Boaz 

Psalm 113 

God helper van de armen 

Efeziërs 2:13-16 

Christus heeft de muren afgebroken  

Matteüs 15:21-28 

Jezus en de Kanaänitische vrouw 

 

Op weg gaan met God betekent grenzen doorbreken. Christenen in 

India beseffen, dat het buitensluiten van Dalits haaks staat op de 

Bijbelse visie op eenheid waarvoor wij bidden. Paulus schrijft, dat 

Christus de muren tussen mensen heeft afgebroken: er is niet lan-

ger onderscheid, want jullie zijn allen één in Jezus Christus 

(Galaten 3:27-28). Dat benadrukt ook het belang van interreligieuze 

dialoog en samenwerking.  

Matteüs vertelt hoe Jezus en zijn leerlingen grenzen van gods-

dienst, cultuur en gender doorbreken als hij de smeekbede van een 

Kanaänitische vrouw om haar dochter te genezen vervult. Je leest 

het al in de Hebreeuwse Bijbel in het boek Ruth, waar zij als Moabi-

tische, voormoeder is van koning David.  

Op weg gaan met God vraagt van ons dat wij grenzen doorbreken 

die christenen van anderen scheiden.  

 

Gebed 

God, vergeef ons voor de muren van hebzucht,  

vooroordeel en minachting  

die wij voortdurend bouwen  

en die ons scheiden binnen de kerken en tussen kerken onderling, 

van mensen met een ander geloof 

en van hen die we als minder belangrijk beschouwen dan onszelf. 

Moge uw Geest ons moed geven die grenzen te overschrijden  

en de muren af te breken die ons verhinderen elkaar te ontmoeten. 

Opdat wij met Christus voortgaan op onbekend terrein,  

om zijn boodschap van acceptatie, liefde en eenheid  

voor iedereen uit te dragen. 

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede.  

Amen. 
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Zevende dag  Op weg gaan in  sol idar i tei t  

 

Numeri 27:1-11 

Erfrecht voor dochters 

Psalm 15 

Wie mag te gast zijn in Gods tent? 

Handelingen 2:43-47 

De leerlingen hadden alles gemeenschappelijk 

Lucas 10:25-37 

De barmhartige Samaritaan 

 

Voor welke eenheid bidden wij? Eenheid wordt omschreven als 

zichtbare eenheid die historische en huidige grenzen doorbreekt, 

die christenen verdeelt met alles wat de waardigheid van mensen 

schaadt en hen gescheiden houdt.  

De kerk is geroepen op te komen voor mensen die gemarginali-

seerd zijn. Onrechtvaardige structuren moet blootgelegd worden en 

er moet gewerkt worden aan verandering. De kerk is geroepen om 

te helen en te verzoenen.  

Tot voor kort, konden dochters in India niet erven. De kerken onder-

steunden het verzoek om deze achterhaalde wet op te heffen. Het 

verhaal van de dochters van Selofchad die erfrecht krijgen, wordt 

verteld om rechten voor vrouwen te vragen. Net als de Dalits komt 

de Samaritaan uit een verachte gemeenschap, maar hij is in het 

verhaal degene die voor de man langs de kant van de weg zorgt. 

Christelijke eenheid is onlosmakelijk verbonden met solidariteit met 

alles en iedereen die recht zoekt. 

 

Gebed 

Drie-enige God, u laat ons op unieke wijze zien  

hoe we kunnen leven in onderlinge afhankelijkheid,  

liefdevolle relaties en solidariteit.  

Maak ons één om ook zo te leven.  

Leer ons hoop te delen die wij vinden bij mensen 

die overal ter wereld worstelen om te overleven. 

Geef dat hun uithoudingsvermogen ons inspireert  

om dat wat ons scheidt te overwinnen,  

om in heilige eenheid te leven met elkaar  

en om samen op te lopen in solidariteit.  

God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede.  

Amen. 
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Achtste dag  Op weg om te v ieren  

 

Habakuk 3:17-19 

Vieren ook als het moeilijk is 

Psalm 100 

De hele aarde prijst Gods naam 

Filippenzen 4:4-9 

Laat de Heer altijd uw vreugde blijven 

Lucas 1:46-55 

Lofzang van Maria 

 

Op weg gaan met God betekent dat je het leven viert, ook als het 

moeilijk is. Nadat de spoorwegmaatschappij een groep Dalits en 

andere ontrechten dreigde te verwijderen van land langs het spoor, 

vonden ze – onder vrouwelijk leiderschap – nieuw land waarop ze 

voor bijna 1000 mensen permanente huizen bouwden die ze zelf 

betaalden.  

De profeet Habakuk prijst God in tijden van droogte en mislukte 

oogst. Maria gaat naar haar nicht Elisabeth om haar zwangerschap 

te vieren. En vanuit gevangenschap roept Paulus christenen in 

Philippi op om altijd verheugd te zijn in de Heer. In de Bijbel wordt 

vieren altijd verbonden met hoop op Gods trouw.  

Als we deze week om eenheid bidden, doen we dat door met de 

Dalits het leven te vieren ondanks hun moeilijke omstandigheden. 

Zo vieren we ook de eenheid onder christenen vanuit de hoop, dat 

het ervan komen zal, als gave van God. Op weg naar christelijke 

eenheid gaan wij op weg met God door te vieren, te bidden en te 

hopen. 

 

Gebed 

God van genade, wij bidden dat uw Geest onze gemeenten  

vult met vreugde en lofprijzingen.  

We verheugen ons over het geloof en de hoop van mensen  

die weigeren hun menselijke waardigheid te laten verlagen, 

omdat we in hen uw wonderbare genade zien  

en uw belofte op bevrijding.  

Leer ons te delen in hun vreugde  

en te leren van hun gelovig volharden. 

Sterk onze hoop en bevestig onze overtuiging  

dat we in de naam van Christus samen mogen gaan in liefde, 

onze stem gezamenlijk mogen verheffen om God te prijzen  

en samen een gebed van aanbidding mogen zingen.  

Amen. 
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TER OVERDENKING 

De eerste dag 

1. Welke vormen van geweld kunnen wij als christenen 

aanpakken? 

2. Hoe ervaren wij als christelijke gemeenschap verborgen vijan-

delijkheden; en hoe beïnvloeden ze onze onderlinge relaties? 

3. Hoe kunnen wij leren om elkaar welkom te heten zoals Christus 

ons verwelkomt? 

 

De tweede dag 

1. God vindt gerechtigheid belangrijker dan rituelen. Wat  

impliceert dat voor ons als we het mysterie gedenken van de 

gebroken en opgestane Christus?  

2. Wat kunnen we als christenen samen doen om onze eenheid in 

Christus te laten zien op plekken van gebrokenheid en 

uitsluiting?  

 

De derde dag 

1. Zijn er momenten dat we elkaar niet kunnen zien als broeders 

of zusters in Christus?    

2. Welke kleine, praktische stappen kunnen we samen zetten  

richting de vrijheid die Paulus verkondigt (Romeinen 8:21)?  

 

De vierde dag 

1. Waar komen we de geest van het Jubeljaar tegen in ons leven 

als christenen?  

2. Waar, in onze christelijke gemeenschappen, strijden we tegen 

zaken die de aarde uitbuiten en kapot maken ? Waar kunnen 

we meer samenwerken?  

 

De vi j fde dag 

1. Met welke mensen in onze omgeving roept Christus ons op 

vrienden te worden? Wat weerhoudt vrienden van Jezus om 

vrienden met elkaar te zijn? 

2. Waar ligt de uitdaging voor verdeelde kerken om vrienden van 

die ene Jezus te zijn? 
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De zesde dag 

1. Welke obstakels houden christenen in onze omgeving  

gescheiden? 

2. Zijn er verbindingen te leggen tussen wij die behoren tot de 

christelijke gemeenschap, mensen die geen levens- 

beschouwing uitdragen en mensen met een andere gods-

dienst?  

 

De zevende dag 

1. Met wie in onze omgeving zouden we als christelijke kerk  

solidair moeten zijn? 

2. Welke kerken zijn solidair met jou, of zijn dat in het verleden  

geweest? 

 

De achtste dag 

1. Waar vinden we in onze omgeving voorbeelden van de strijd 

voor gerechtigheid? Geven we een plek aan de resultaten in 

onze vieringen en gebeden? 

2. Wat zijn de moeilijkheden op weg naar christelijke eenheid in 

onze omgeving? Geven we een plek aan de resultaten in onze 

vieringen en gebeden?  
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HET CHRISTENDOM IN INDIA 

 

India heeft zo’n 24 miljoen christenen. Zij vormen ruim twee procent 

van de bevolking. De meeste christenen zijn lid van de Rooms-

Katholieke Kerk. Daarnaast zijn er veel orthodoxe christenen. En er 

zijn diverse protestantse denominaties. 

 

Het christendom in India kent een lange geschiedenis. De apostel 

Thomas, een van de leerlingen van Jezus, heeft als eerste het 

evangelie gepredikt aan de kust van Malabar in Zuidwest-India. Hij 

preekte - dat wil althans de traditie - voor alle klassen. Hij had onge-

veer zeventienduizend bekeerlingen, waaronder leden van de be-

langrijkste kasten. Volgens de legende stierf Thomas de martel-

dood in Chennai. Zijn graf is op de plek waar nu de Thomas-

kathedraal staat. 

 

Onafhankelijke bronnen uit 182 na Christus maken al melding van 

de Thomas-kerk. De eerste rooms-katholieke missionaris, Jordanus 

Catalani, kwam in de veertiende eeuw. En nadat westerse handels-

lieden hun weg naar India en het Verre Oosten hadden gevonden, 

kwamen er ook andere missionarissen en zendelingen. Bekend zijn 

de namen van de Jezuïet Franciscus Xaverius (zestiende eeuw) en 

de baptistenpredikant William Carey (achttiende eeuw). De eerste 

protestantse zending kwam naar India in Tranquebar in 1706. Over 

het algemeen is men het erover eens dat de missionaire beweging 

van het Westen belangrijk heeft bijgedragen aan de groei van het 

christendom in India. 

 

Medische zorg 

De zendelingen en missionarissen verlangden de blijde boodschap 

uit te dragen, maar ze onderkenden ook het belang van onderwijs 

en medische zorg. De vroege pogingen van de missionaire bewe-

ging om te zorgen voor gezondheid van de mensen werd het model 

voor het systeem van gezondheidszorg nadat India zijn onafhanke-

lijkheid kreeg in 1948. 

 

India volgde de wereldwijde oecumenische bewegingen. De oecu-

mene kreeg een stevige impuls. De organisaties in het noorden en 

het zuiden van India werken nauw samen met de Rooms-

Katholieke Kerk. Ze maken zich sterk voor de rechten van minder-

heden, waaronder de rechten van de Dalits.  
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Mij lpalen 

De kerken in India gedenken in deze periode twee belangrijke histo-

rische gebeurtenissen. Honderd jaar geleden - in 1912 - ontstond 

de oudste jeugdorganisatie voor de oecumene: de christelijke stu-

dentenbeweging in India (SCMI). Gedurende de afgelopen honderd 

jaar heeft de SCMI studenten, docenten en aanhangers onder-

steund bij de opdracht om het christelijk geloof naar daadwerkelijke 

actie te vertalen.  

 

De tweede mijlpaal is het jubileum van de Nationale Raad van Ker-

ken in India (NCCI), die binnenkort het honderdjarig bestaan viert, 

en wel in 2014. De Raad bundelt de protestantse en orthodoxe ker-

ken in India en representeert 13 miljoen leden.  

Bij de ontwikkeling van het materiaal is overigens nog een derde 

partij betrokken: de Federatie van Katholieke Universiteiten, een 

beweging van katholieke studenten met een eigen visie op een 

nieuwe en eerlijke samenleving. 

 

Aandacht  

Christenen in India hebben enkele punten waar ze speciaal aan-

dacht aan geven, en wel met name het kastensysteem en de eigen 

identiteit. Het kastenstelsel gaat uit van diverse rangen en standen, 

terwijl het christelijk geloof geen onderscheid maakt tussen men-

sen, die samen het ene lichaam van Christus vormen ongeacht hun 

maatschappelijke achtergrond. De vraag naar de eigen identiteit is 

voor de kerk van belang, omdat de christenen leven in een multireli-

gieuze context, waarin de christenen een minderheid vormen.  
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MEER MATERIAAL 

De website www.raadvankerken.nl biedt meer materiaal over de 

Week van gebed. U vindt bij ‘vieren’ het materiaal voor 2013, waar 

onder meer de volgende teksten en informatie staan: 

 

Kinderen/tieners  Suggesties om het thema met kinderen/tieners 

      op te pakken 

Beeldmateriaal Foto’s en films uit India die als illustratie  

     kunnen worden getoond (zie hiervoor ook 

     www.idsn.org). 

Gebeden   Voorbeelden van gebeden 

Meditatie   Voorbeeld van hoe Micha 6 kan worden  

     toegepast; evenals voorbeelden uit India bij  

     andere Bijbelteksten 

Achtergronden Beschrijving van de situatie in India 

Vertalingen  Micha 6:1-8 in diverse andere vertalingen 

     en Nederlandse streektalen 

 

Evangel ische Al l iant ie  

De Raad van Kerken werkt samen met de Evangelische Alliantie. 

Bij www.weekvangebed.nl kunt u materiaal vinden dat door de 

Evangelische Alliantie wordt aangeboden. Het staat u vrij materiaal 

van de Raad en van de EA te combineren. 

 

Posters,  bidprent jes en banners  

Naast deze brochure met teksten voor de liturgie en de dagen van 

de week kunt u bij het bureau van de Raad ook andere materialen 

opvragen, te weten: posters en bidprentjes/kaartjes. De prijzen 

vindt u op de achterzijde van deze uitgave. 

Ook zijn er grote banners (300 x 80 cm) die bijvoorbeeld bevestigd 

kunnen worden aan een kerkgebouw. Voor een afbeelding zie de 

website van de Raad. 

 

Grote let ter  

Voor degenen die moeite hebben met de lettergrootte van de 

brochure, kan deze worden afgedrukt in een groter formaat. 

 

Enquête 

Op de website vindt u ook een enquêteformulier. Wij zouden het op 

prijs stellen als u deze invult en ons per e-mail wilt toezenden.  
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COLOFON 

Voorbereiding mater iaal  

Op uitnodiging van de Commissie van Geloof en Kerkorde van de 

Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de bevordering 

van Christelijke Eenheid is het materiaal voor de Week van gebed 

voor de eenheid van de christenen 2013 voorbereid door christenen 

in India.  

 

De projectgroep Week van gebed van de Raad van Kerken  

vertaalde en bewerkte de aangeboden teksten.  

 

Samenstel l ing projectgroep  

Geert van Dartel 

Christien Duhoux-Rueb 

Magda Frijns 

Klaas van der Kamp 

Leo van der Klaauw 

Gert Landman 

Rietje de Vreeze 

Anneke van Wijngaarden-Junge 

 

Eindredact ie  

Beppie van Laar 

 

Omslag 

Marijke Kamsma - bliksemzwart.nl (ontwerp) 

Jeltje Hoogenkamp (beeld) 

 

Overgenomen met  toestemming  

Gooi en Sticht: Tussentijds 43 (Verzameld Liedboek 122) 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied: LvdK Gezang 313 en 473 

 

Dal i ts  

Op de website www.idsn.org (International Dalit Solidarity Network) 

is meer informatie over de Dalits vinden.  

 

Bijbel  

Gebruikt is De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) 

 



meer materiaal voor de 
week van gebed voor de eenheid 
is te vinden op www.raadvankerken.nl

boekjes, posters, kaartjes, banner 
Raad van Kerken in Nederland
e-mail rvk@raadvankerken.nl
telefoon 033 4633844

prijs per exemplaar inclusief portokosten:

banner € 40,00, boekje € 0,80, poster € 1,00, 

kaartjes (11,5x6,75 cm) per 100 exemplaren € 5,00.

Bij bestelling van 5 boekjes of meer ontvangt u 

1 poster gratis, bij bestellingen van 50 ex. 

of meer: boekje € 0,70. w
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micha 6:8 

wandelen
met God

 20-27 januari 2013             
 




