Voorbereidingsboekje
voor viering & gebed

Week van gebed voor eenheid | #blijfinmijnliefde

1

Colofon
Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van
de christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van
christenen 2021 voorbereid door zusters uit de oecumenische gemeenschap
van Grandchamp (Zwitserland).
Het materiaal dat is aangereikt vanuit deze gemeenschap is zorgvuldig vertaald en
licht aangepast naar de Nederlandse situatie door een gezamenlijke projectgroep
van de Raad van Kerken en MissieNederland.

Samenstelling projectgroep
Eveline Bakker

Jan Willem Janse

Nathan Noorland

Christien Crouwel

Bert de Jong

Koos Smits

Geert van Dartel

Gert Landman

Rob van Uden

Joren IJzerman

Lydia Penner

Dick Westerneng

Eindredactie en uitgave
Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland:
Christien Crouwel, Beppie van Laar, Jan Willem Janse

Vormgeving
Beeldblinkers, Apeldoorn

Bronnen
Bijbelteksten: Geciteerde Bijbelteksten zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan
de Nieuwe Bijbelvertaling. © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
In het gebruik van kapitalen houden we rekening met de revisie die momenteel
plaatsvindt.
Fotografie: Shutterstock

Verantwoording
Dit product is gedrukt op duurzaam papier.

2

Week van gebed voor eenheid | #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde
Week van gebed voor
eenheid 2021
Dit boekje helpt u om de Week van gebed voor eenheid van 2021 voor
te bereiden én mee te vieren. We luisteren naar de oproep van Jezus
uit Johannes 15 en ontdekken hoe we veel vrucht kunnen dragen als
we in zijn liefde blijven. Wat kunt u deze week verwachten en hoe kunt
u meedoen? Deze inhoudsopgave reikt een overzicht aan:
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Voorwoord
Amersfoort/Driebergen, najaar 2020
#blijfinmijnliefde (Johannes 15 vers 9) is door de zusters van Grandchamp
gekozen als uitgangspunt voor de Week van gebed voor eenheid van
christenen in 2021. Hierin weerspiegelt zich het charisma van deze
oecumenische gemeenschap die zich sinds de jaren dertig van de vorige
eeuw toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van christenen.
De weg naar de ander en de zorg voor de wereld beginnen bij de weg naar
binnen. De vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de omgang
met elkaar en in de verhouding tot de wereld. In de orde van dienst, geënt op
de benedictijnse traditie en in de dagmeditaties, neemt de stilte een bijzondere
plaats in.
In de hectiek van onze samenleving vóór corona was er weinig ruimte voor stilte.
De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, wierp veel mensen
op zichzelf terug en heeft veel leed berokkend. Maar ook gaf de pandemie een
aanzet om naar elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace waar
we zo gemakkelijk in meegaan.
Hopelijk kunnen we in de Week van gebed voor eenheid weer bij elkaar komen
om in stilte bij God en elkaar te zijn en samen te bidden (en te zingen) voor het
leven van mens en wereld.
Namens MissieNederland en Raad van Kerken wensen wij u een inspirerende
en vruchtdragende gebedsweek toe.
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Blijf in mijn liefde
en je zult veel vrucht dragen
#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens
de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van
Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de
oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen
op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze
gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde,
wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.
Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht
dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons
delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de
Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen
eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we
hopen dat er in deze Week van gebed gebeurt.
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Verbinding met jezelf
Wij zijn vaak verre van één. Ons lichaam en ons hart wordt in verschillende
richtingen getrokken. Ons verlangen is echter om één te zijn met onszelf en
verbonden met Christus. 'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie,' zegt Jezus. Een leven uit
één stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening met onze persoonlijke en geërfde
geschiedenis.
In Christus blijven is een innerlijke houding die in de loop der tijd wortel schiet in
ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden door de zorg voor
ons levensonderhoud en wordt bedreigd door afleiding, lawaai, drukte en de
uitdagingen van het leven.

Verbinding met Christus
'De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen.' Los van de wijnstok kunnen we geen vrucht dragen. Het sap, het leven
van Jezus dat door ons heen stroomt, brengt vruchten voort. Daarom moeten we
in zijn liefde blijven.
Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven door ons heen.
Hij nodigt ons uit om zijn Woord in ons te laten blijven.
Dan zal alles wat we vragen gebeuren. Door zijn woord
dragen we vrucht. Als persoon, als gemeente, als
gehele kerk willen we één zijn met Christus en zijn
gebod bewaren om elkaar lief te hebben zoals Hij ons
heeft liefgehad.

Verbinding met anderen
Verbondenheid met Christus vraagt om
verbondenheid met anderen. Dorotheus van Gaza,
een monnik uit Palestina in de zesde eeuw, verwoordde
dit als volgt:
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Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel
de wereld is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen
vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de
verschillende wegen of manieren waarop mensen leven.
Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij
het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar:
hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde
geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe
terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van
God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.
Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat we ook verder van God
verwijderd raken. Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot God
om het herstel van de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad (zie Johannes 17). Zijn
gebed is een uitnodiging om je tot hem te keren en dichter bij elkaar te komen.
Dat vereist opoffering, maar we worden hierbij gesteund door het gebed van
Christus zelf.

Verbinding met de wereld
Hoewel wij als christenen in Christus' liefde leven, leven we ook in een schepping
die zucht terwijl ze wacht om te worden bevrijd (zie Romeinen 8). In de wereld
zien we het kwaad van lijden en conflicten. Door solidair te zijn met hen die lijden,
laten we de liefde van Christus door ons heen stromen. Het wonder van Pasen
draagt vrucht in ons als we onze naasten liefde aanbieden en hoop in deze wereld
brengen.
Spiritualiteit en solidariteit zijn met elkaar verbonden. Door in Christus te blijven,
ontvangen wij de kracht en wijsheid om op te treden tegen onrechtvaardige en
onderdrukkende systemen. We zien onszelf als broeders en zusters van alle
mensen en gaan op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele schepping.
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Toelichting
oecumenische viering
De Week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met
een oecumenische viering. Dit jaar is deze voorbereid door de zusters van
de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp. Deze viering
weerspiegelt de manier waarop deze zusters bidden. Drie van de monastieke
gebedsdiensten, die in de benedictijnse traditie 'wakes' of 'nocturnen'
heten en 's nachts gebeden worden, zijn in de traditie van Grandchamp
gecombineerd tot één avonddienst. Zo ook is onze viering voor de Week
van gebed voor eenheid van christenen opgebouwd uit drie delen, 'wakes'
genaamd.
Elke wake volgt hetzelfde patroon: lezingen uit de Bijbel, een gezongen antwoord,
een moment van stilte en voorbede. Elke wake heeft ook een handeling die het
thema weerspiegelt. Deze handelingen worden hieronder beschreven. Elke wake
eindigt met het zingen van een lichtlied.
De eerste wake is gericht op de eenheid van de hele persoon en ons zijn in
Christus. Wij worden uitgenodigd tot vijf minuten stilte.
De tweede wake spreekt de wens uit om de zichtbare eenheid van christenen te
herontdekken. Verankerd in de liefde van Christus keren wij ons naar onze buren
en wisselen met elkaar een teken van zijn vrede uit.
De derde wake opent ons naar de eenheid van alle mensen en de hele schepping.
De handeling daarbij is geïnspireerd op de metafoor van Dorotheus van Gaza (zie
inleiding). Enkele mensen staan in een cirkel en bewegen zich naar het midden.
Hoe dichter wij bij God – de kern – komen, des te dichter komen wij bij elkaar.
Er zijn verschillende manieren waarop deze handeling kan worden vormgegeven,
afhankelijk van de ruimte en de gebruiken van de betrokkenen. Het volgende kan
als richtlijn* dienen:
In de ruimte is een grote kring gevormd, bijvoorbeeld met behulp van
stoelen of door een afgetekende cirkel op de grond. Als de ruimte dit niet
toelaat, volstaat ook een halve of driekwart kring.
Alle aanwezigen nemen, staand of zittend, plaats in de kring. Bij gebrek
aan ruimte kunnen ook 'stralen' naar buiten gevormd worden.
8
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Iedereen heeft een niet brandende kaars in de hand.
In het midden van de cirkel staat een grote, brandende kaars,
bijvoorbeeld de paaskaars.
Ook zes tot acht vertegenwoordigers uit verschillende
geloofstradities staan of zitten, gelijkmatig verdeeld, in de
grote kring om de centrale kaars, of eventueel in een kleinere
binnencirkel.
Tijdens de lezing lopen zij, met hun kaars omhoog geheven, naar
het midden, en ontsteken hun kaars aan de paaskaars.
Na de aangegeven stilte draaien zij zich om naar de aanwezigen en
wordt gezamenlijk het Onze Vader gebeden.
Tijdens het daaropvolgende lied lopen zij met hun brandende kaars
terug en delen hun licht met de andere aanwezigen.
Allen laten hun kaars branden tot en met de wegzending aan het
einde van de viering.
Waar mogelijk, kan men met de brandende kaars naar buiten lopen.
*Het kan zijn dat enkele onderdelen van deze handeling aanpassing nodig
hebben in verband met de richtlijnen die in januari 2021 gelden met betrekking
tot het coronavirus.

Nog enkele praktische aanwijzingen en suggesties:
De lofprijzing aan het begin kan door twee verschillende mensen
worden gelezen, met een refrein voor allen, gezegd of gezongen.
De psalmen kunnen worden gelezen of gezongen, of vervangen
door een toepasselijke lofzang.
De antwoorden tijdens de voorbede kunnen worden gelezen,
gezongen of vervangen door andere antwoorden.
Na, of in plaats van, de aangegeven voorbede kan gelegenheid
gegeven worden voor vrije gebeden.
Lofzangen zijn te horen op de website: grandchamp.org
Elke dag is het koorgebed van Grandchamp te horen op:
grandchamp.org/prier-avec-nous
Aanvullende materialen voor een kindermoment en
liturgisch bloemstuk zijn te downloaden via
weekvangebed.nl
Legenda | V = voorganger | A = allen | L = lezer (1 en 2)
Week van gebed voor eenheid | #blijfinmijnliefde
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Oecumenische viering
Woorden uit Johannes 15 vers 5-9

Uitnodiging tot gebed
Openingslied
Waarin gebeden wordt om de heilige Geest (kijk voor suggesties op pagina 22).

Woord van welkom
V

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid
met de heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13 vers 13).

A

En ook met u.

L1

Broeders en zusters in Christus, de Week van gebed voor eenheid van
christenen is dit jaar voorbereid door de zusters van de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Zij kozen als thema:
'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen'.

L2

Gods grote verlangen is verwoord door Jezus: dat wij tot hem komen en in
hem blijven. Onvermoeibaar wacht Hij op ons. Hij hoopt dat wij, één met
hem in liefde, vruchten zullen dragen die leven brengen. Maar omdat 'de
anderen' vaak zo anders zijn, kunnen we geneigd zijn ons terug te trekken
in onszelf en alleen te zien wat ons scheidt. Laten we dan luisteren naar
hoe Christus ons oproept in zijn liefde te blijven en daardoor veel vrucht te
dragen.

L1

In de drie gebedsrondes die nu volgen, geven we aandacht aan de oproep
van Jezus. We richten ons op zijn liefde, op hem die de kern van ons leven
is. Daarmee begint de weg naar eenheid: onze eigen intieme relatie met
God. In zijn liefde blijven versterkt het verlangen om te zoeken naar
eenheid en verzoening met anderen. God opent ons naar wie anders zijn
dan wij. Dit is een belangrijke vrucht, een gave om de verdeeldheid tussen
ons en in de wereld te helen.

10
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V

Laten wij in vrede bidden:
Heer van de wijngaard, die vol liefde voor ons zorgt,
U roept ons op om de schoonheid te zien van elke rank die aan de
wijnstok groeit, de schoonheid in ieder mens.
Toch kunnen de verschillen in anderen ons bang maken; dan trekken wij
ons terug, laten wij ons vertrouwen op U los, en worden wij vijandig.
Kom, en richt ons hart weer op U. Laat ons leven uit uw vergeving,
zodat wij samen kunnen zijn en uw naam prijzen.

Lofprijzing
A

U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!
Gezegd of gezongen




   

 
   


 
 



 



   







 

 

    

L1

Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.

L2

Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen.

A

U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!

L1

Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.

L2

Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt is.

A

U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!

L1

Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.

L2

Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.

A

U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!

L1

Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid.

L2

Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,
waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren.

A

U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!
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Eerste wake
In Christus blijven: de eenheid
van de hele persoon
Psalm		

Psalm 103

Lezing		

Johannes 15 vers 1-17

Antwoord

Ubi Caritas

Daar waar liefde is

| Taizé lied, met zangvertaling

   






 










 
 
 










    
  
  


   

 
  



 





   








   


 
 
 



  



 
   
 

















 







  












  
  
    
  


     
   









  

   
   







  

 












Korte stilte

| Ongeveer één minuut

Gebeden
L

God van liefde, door Christus zegt U ons: Jullie hebben niet Mij, maar Ik
heb jullie gekozen. U zoekt ons, U nodigt ons uit uw vriendschap te
ontvangen en daarin te blijven. Help ons om nog dieper op uw uitnodiging
in te gaan en te groeien in een leven dat steeds completer is.
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A

De vreugde van ons hart is in God.
Gezegd of gezongen



 



 
   




 




  







 




L

  

 









God van liefde, U roept ons om U te loven hier op aarde en elkaar te
verwelkomen als een genadegave van U. Dat uw liefdevolle blik, die op
ieder mens rust, ons zal openen om elkaar te accepteren zoals we zijn.

A

De vreugde van ons hart is in God.

L

God die bijeenbrengt, U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon
Jezus. Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven, in onze afzonderlijke
gemeenschappen en oecumenische bijeenkomsten. Geef dat wij samen in
vreugde mogen vieren wie U bent.

A

De vreugde van ons hart is in God.

L

God van de ene wijngaard, U roept ons op in uw liefde te blijven, in alles
wat we zeggen en doen. Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid, die
liefde mogen weerspiegelen, thuis en waar wij werken. Dat we de weg
bereiden naar elkaar, spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen.

A

De vreugde van ons hart is in God.

Eerste handeling
L

| Samen stil zijn

Vaak zien wij bidden als iets wat wij doen, een activiteit van onszelf. Maar
nu worden wij uitgenodigd om van binnen stil te worden, ons af te keren
van alle lawaai, van de zorgen in ons leven, en onze gedachten los te laten.
In deze stilte zal God aan het werk gaan. Wij hoeven alleen maar in Gods
liefde te blijven, te rusten in hem.
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Stilte
Lied

| Ongeveer vijf minuten
| Innerlijk licht, o Jezus Messias | Taizé
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Tweede wake
De zichtbare eenheid van
christenen
Psalm		

Psalm 85

Lezing		

1 Korintiërs 1 vers 10 - 13a

Antwoord

U maakt ons één (Hemelhoog 402)

		of We are one in the Spirit (Hemelhoog 403)
		of Gij die gelooft, verheugt u samen (Gezang 314, Liedboek 1973)
		of Door God bijeen vergaderd (Lied 968 vers 2, Liedboek 2013)

Korte stilte

| Ongeveer één minuut

Smeekbede om vergeving
V

Heilige Geest, U schept en herschept de kerk op alle plaatsen. Kom en
fluister ons het gebed in, dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden tot zijn
Vader richtte: 'dat zij allen één zijn... opdat de wereld zal geloven'.

A

Kyrie eleison | Heer, ontferm U
(indien gezongen bijv. Liedboek 2013, Lied 301 a, g of h)

V

Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde, zodat alle
verdenking, minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden.
Laat de muren die ons scheiden vallen.

A

Kyrie eleison | Heer, ontferm U

V

Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open voor vergeving
en verzoening en breng ons terug van onze dwaalwegen.

A

Kyrie eleison | Heer, ontferm U

V

Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm van geest,
zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen.
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A

Kyrie eleison | Heer, ontferm U

V

Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden
om hun trouw aan het evangelie nooit in de steek. Geef hen kracht en
moed, en ondersteun wie hen helpen.

A

Kyrie eleison | Heer, ontferm U

Tweede handeling
V

| Een teken van vrede delen met elkaar

De Heer roept ons op om onderling één te zijn.
Hij geeft ons zijn vrede en nodigt ons uit die te delen.
Laten wij een teken van zijn vrede met elkaar uitwisselen.
Iedereen wordt uitgenodigd om een teken van vrede aan elkaar te geven,
naar eigen gebruik en traditie.

Lied

| Innerlijk licht, o Jezus Messias | Taizé
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Derde wake
De eenheid van alle mensen
en de hele schepping
Psalm		

Psalm 96

Lezing		

Openbaring 7 vers 9 - 12

Antwoord

O Gij, boven alles uit, wie begrijpt ooit hoe U bent?




 

  
 
 

 
 


 

 

  
 
  
   
   

   
  



















                  

 

 
 



  
 


 

      

  
   

    




 
    
       
  




   

 
   
 

 
 
       
   

 













     
         

 
 
 
     
  


    
  

  

     

    
     
 




Meditatie

| Optioneel

Korte stilte

| Ongeveer één minuut

Voorbeden
V

God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen.
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken,
geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de moed om altijd op te staan
tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie.
Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

A

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
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Gezegd of gezongen


        









   
   











    

 
  
 
 

  

          
  
   
     


             

V

Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U.
Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk
is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in verschillende landen,
naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.

A

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V

Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de
moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende manieren
lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit
en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

A

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

V

Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet
van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leid ons naar een
nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van uw schepping mogen
leren om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.

A

God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.

Derde handeling

| Naar de kern bewegen… en naar de wereld

Geïnspireerd door een tekst van Dorotheus van Gaza (uit de zesde eeuw)
V

Wij zijn geroepen om Gods genezende en verzoenende liefde uit te
dragen. Dit werk kan alleen maar vruchtbaar zijn als wij in God blijven, als
ranken van de ware wijnstok Jezus Christus. Hoe meer wij tot God
naderen, hoe dichter wij ook tot elkaar zullen komen.

V

Probeer je voor te stellen dat er een cirkel op de grond is getekend en dat
deze cirkel de wereld is.
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De aangewezen personen (uit de verschillende geloofstradities) staan op en vormen
een cirkel rond een centrale kaars.
V

Het middelpunt (de kaars) symboliseert God, en de paden naar dit
middelpunt zijn de verschillende manieren waarop mensen leven.
Wanneer mensen – die leven in deze wereld – ernaar verlangen om
dichter bij God te komen, dan lopen zij richting het middelpunt.

De personen zetten een aantal stappen richting de kaars.
V

Hoe meer de mensen zich naar de kern bewegen, naar God, hoe dichter
ze bij elkaar komen. En hoe dichter ze bij elkaar komen ….

De personen lopen naar de kaars.
V

… hoe dichter ze bij God komen.

De personen in het midden steken allen een kaars aan, aan het licht van de centrale
kaars. Daarna zijn zij een moment stil voor gebed.
Na deze korte stilte (bijvoorbeeld één minuut) keren zij zich naar de mensen.

Onze Vader
L

Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

A

Onze Vader…
Ieder bidt dit gebed in de bewoording uit de eigen traditie of de oecumenische
versie.

A

Lied
Lied

Onze Vader, die in de hemel zijt,

zoals ook wij onze schuldenaars

uw naam worde geheiligd,

vergeven.

uw koninkrijk kome,

En leid ons niet in in verzoeking,

uw wil geschiede

maar verlos ons van de boze.

op aarde zoals in de hemel.

Want van U is het koninkrijk

geef ons heden ons dagelijks brood,

en de kracht en de heerlijkheid

en vergeef ons onze schulden,

in eeuwigheid. Amen.

| Innerlijk licht, o Jezus Messias |

Taizé (zie eind Eerste wake, pag. 14)

| of Vlammen zijn er vele (Liedboek 2013, Lied 970)
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Tijdens het zingen keren de personen terug met hun brandende kaars en delen hun
licht met de gemeenschap.
V

Het leven met God en het geven om elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Bidden en werken horen bij elkaar. Wanneer wij in Christus
blijven, ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid om op te treden
tegen alle onrecht en verdrukking.

Laten wij samen de volgende woorden uitspreken:
A

Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn.
Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten,
de hele dag door.
Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet,
want zo ben je thuis bij Christus.
Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen;
vreugde, eenvoud en barmhartigheid.
De zaligsprekingen zijn uitspraken van Jezus, die staan opgeschreven in
Matteüs 5 vers 3-11.

Deze woorden worden elke dag uitgesproken door de zusters van de oecumenische
gemeenschap van Grandchamp.

Inzameling van onze gaven
Zegen
V

Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! Blijf in zijn liefde, ga de
wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit.

A

Moge de God van hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede van
het geloof. Zodat wij overvloedig mogen zijn in de hoop, door de
kracht van de heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest. Amen.

Slotlied
Slotlied
20

| Vervuld van uw zegen (Liedboek 425 vers 1)
| of Ga nu heen in vrede (Hemelhoog 343).
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De gemeenschap Grandchamp
De Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door
de zusters van Grandchamp, een gastvrije gemeenschap die openstaat voor
mensen van alle leeftijden en alle gezindten en streeft naar eenheid en
verzoening.
De gemeenschap van Grandchamp is ontstaan in de jaren dertig van de vorige
eeuw, toen een aantal protestantse vrouwen uit Franstalig Zwitserland het belang
ontdekte van de stilte en het luisteren naar het Woord van God. Ze volgden
het voorbeeld van Christus, die zich vaak terugtrok om te bidden. De zusters
organiseerden retraites die ook voor anderen openstonden. Hiervoor vonden zij
een vaste plek in het dorpje Grandchamp bij het meer van Neuchâtel.
De zusters streven naar eenheid van de kerken. Het is de roeping van
Grandchamp om te werken aan verzoening, in het bijzonder tussen christenen,
met respect voor de gehele schepping. Ontmoetingen zoals die met frère Roger,
die later de oecumenische gemeenschap Taizé begon, stimuleerden dit. In 1953
nam de communiteit van Grandchamp de Regel en Officie van Taizé aan. Samen
met de broeders van Taizé en Kleine Zusters van Jezus werden zij geroepen de
eenvoudige aanwezigheid van kleine gemeenschappen van gebed en vriendschap
te beoefenen in achtergestelde gebieden. Hierdoor ontdekten zij de diversiteit
van liturgische gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de icoon van de Drie-eenheid
dat te vinden is in het midden van de kapel van Grandchamp. De icoon nodigt alle
aanwezigen (zusters en bezoekers) uit om deel te zijn van de liefde tussen Vader,
Zoon en heilige Geest en deze door te laten stromen naar de ander.
De zusters beschouwen hun klooster als het 'niemandsland van de Geest', een
plaats die met bij behulp van de Geest bijdraagt aan de eenheid van de kerk.
Bezoekers voelen zich bijzonder welkom en ervaren de geweldloosheid van het
evangelie. De gemeenschap telt nu ongeveer vijftig zusters die uit verschillende
landen en culturen komen. Leven van vergeving en het aanvaarden van de
verschillen zijn uitgangspunt voor verzoening. Dit vraagt om werken aan de
eigen ziel en vervolgens werken aan de relaties met anderen, vertrouwend op de
barmhartigheid van God. De zusters doen veel moeite voor vruchtbare contacten
met andere gemeenschappen en mensen die zich inzetten voor de oecumenische
dialoog, voor verzoening, gerechtigheid, vrede, en de heelheid van de schepping.
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Liedsuggesties
Onderstaande liederen zijn slechts suggesties. Ze zijn gekozen uit de liedbundels die in de meeste parochies en gemeenten bekend zijn en gebruikt
worden. Vanzelfsprekend is het mogelijk om ook uit andere bronnen te
putten. Meer nog: het verdient aanbeveling om voor deze oecumenische
viering liederen te kiezen uit de volle breedte van het liedrepertoire, om zo
recht te doen aan de diversiteit in geloofsbeleving van de kerkgangers. Van
veel liederen kunt u op internet (YouTube) gezongen voorbeelden vinden.

Gebruikte liedbundels
Gezangen voor Liturgie (GvL)
Hemelhoog. Protestants evangelische liedbundel
Liedboek voor de kerken 1973 (LvdK)
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 2013 (LB)
Opwekkingsliederen
Adem in ons 2019. Taizé liederenboek

Gezangen voor Liturgie
Kyrie-litanie met 12 titels van Christus (GvL 217, ook LB 300a)
Onze Vader (GvL 321)
Christus Gij Heer van alle dingen éénzelfde stam, één moedertaal (GvL 412)
Het lied van de getrouwe Herder (GvL 420)
Mogen allen één zijn, Vader (GvL 498)
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier (GvL 621, ook LB 656)

Hemelhoog
Waar zal ik heen gaan (Hemelhoog 105)
Ik ben (Hemelhoog 343)
Als je geen liefde hebt voor elkaar (Hemelhoog 388)
Breng ons samen (Hemelhoog 391, ook Opwekking 797)
Heer, wij zijn bijeengekomen (Hemelhoog 394)
Ik wil jou van harte dienen (Hemelhoog 395, ook Opwekking 378)
Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399, ook Opwekking 167)
U maakt ons één (Hemelhoog 402, ook Opwekking 194)
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We are one in the Spirit (Hemelhoog 403)
Ubi Caritas (Hemelhoog 405)
Ga nu heen in vrede (Hemelhoog 472)
Onze Vader (Hemelhoog 547, ook Opwekking 436)

Liedboek voor de kerken
Waar God de Heer zijn schreden zet (Gezang 305)
Gij die gelooft, verheugt u samen (Gezang 314)

Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Onze Vader in de hemel (Liedboek 371)
Ga met God (Liedboek 416 vers 1, 3 en 4)
Vervuld van uw zegen (Liedboek 425)
U kennen, uit en tot U leven (Liedboek 653 vers 1, 5 en 7)
In Christus is noch west noch oost (Liedboek 969)
Vlammen zijn er vele (Liedboek 970)
Jezus roept hier mensen samen (Liedboek 975)
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven (Liedboek 985)
Zoekend naar licht / Christus, ons licht (Liedboek 1005)
Onze Vader in de hemel (Liedboek 1006)

Opwekkingsliederen
Heer, ontferm U over ons (Opwekking 328)
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen (Opwekking 502)
Dicht aan uw hart (Opwekking 550)
Wat een liefde (Opwekking 625)
Bij het kruis (Opwekking 775)
Ik leef in U (Opwekking 808)
Wij hebben U lief (Opwekking 817)

Adem in ons. Taizé liederenboek
Blijf met uw genade bij ons (Adem in ons 23)
In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Adem in ons 47)
Blijf bij ons Jezus (Adem in ons 96)
Nothing can ever come between us (Adem in ons 100)
Daar waar liefde heerst (Adem in ons 131)
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17 januari
Geroepen door God
'Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie' (Johannes 15 vers 16a)

Lezen
Genesis 12 vers 1-4, Johannes 1 vers 35-51
De reis begint met een ontmoeting tussen God en mens, Schepper en schepsel,
eeuwigheid en tijd. God zei tegen Abram: 'Ga naar het land dat Ik je zal wijzen.'
Hij roept ook ons op om het vertrouwde te verlaten en om te worden zoals God
ons ten diepste heeft gemaakt. Onderweg worden we steeds meer onszelf,
mensen die Gods evenbeeld zijn. Gehoorzaam aan Gods roeping worden we een
zegen voor onze geliefden, buren en de samenleving.
Gods liefde zoekt ons. In Jezus werd God mens. In Jezus leren we God,
onze Vader kennen. Zonder dat wij ons ervan bewust waren, heeft God ons
uitgekozen om zijn kinderen te worden en ons een plaats aan zijn hart te
geven. Dat is het wonderlijke begin van onze relatie met God. Op verschillende
manieren horen mensen Gods roepstem, steeds opnieuw. Ze gaan, geraakt door
zijn liefde, de weg van herschepping en geloof. Ze antwoorden met hun liefde op
Gods liefde, steeds opnieuw.

Gebed
Jezus Christus,
U zoekt ons en biedt ons uw vriendschap aan.
U leidt ons steeds meer naar een leven zoals U dat hebt bedoeld.
Leer ons vol vertrouwen te geloven
en antwoord te geven op uw oproep,
leer ons als nieuwe mensen te leven
en getuigen te worden van uw tederheid voor de wereld.

Bid ook voor…
Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen
en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods
liefde op een andere plek.
24
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Dag 1

18 januari
Verborgen groeien
'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie' (Johannes 15 vers 4a)

Dag 2

Lezen
Efeziërs 3 vers 14-21, Lucas 2 vers 41-52
Door de ontmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij
in ons blijft. Dan rijpt de vrucht. Jezus was mens als wij. Hij groeide op en werd
volwassen. Hij werd opgevoed in het Joodse geloof, onopvallend in Nazaret.
Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader
voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van haar Zoon.
Ze koesterde dat alles in haar hart. Zo omarmde ze, steeds meer, het mysterie
van Jezus. Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte
van Gods liefde te peilen, waarmee Hij in ons blijft en wij in hem. Zonder dat wij
doorgronden hoe, laat de Geest Christus in ons hart wonen. Van binnen worden
wij krachtig door te bidden, te luisteren naar Gods Woord en dat te delen met
anderen. We groeien in geloof door in praktijk te brengen wat wij daaruit leren.

Gebed
Heilige Geest,
laat ons Christus in ons hart ontvangen
en koesteren als het geheim van Gods liefde.
Voed en verrijk ons gebed.
Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.
Maak uw daden zichtbaar door ons heen,
zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.

Bid ook voor…
Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag
ervaren.
Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw
verbondenheid met Christus.
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19 januari
Eén lichaam vormen
'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad' (naar Johannes 15 vers 12)

Dag 3

Lezen
Kolossenzen 3 vers 12-17, Johannes 13 vers 1-15, 34-35
De avond voordat Jezus Christus stierf, knielde Hij neer om de voeten van zijn
leerlingen te wassen. Hij wist dat samenleven moeilijk is en kende het belang van
het elkaar vergeven en dienen. 'Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij
Mij horen', zei Jezus tegen Petrus. Petrus ontving de dienende Jezus en zijn voeten
werden gewassen. De nederigheid en zachtmoedigheid van Christus raakte hem.
Later zou hij Jezus' voorbeeld navolgen en de gemeenschap van gelovigen in de
vroege kerk dienen. Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen,
zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen christelijke gemeenschappen
één lichaam zijn. Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze
beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie, en lopen
relaties stuk. Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens
weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat
God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden.

Gebed
God onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus
en door onze broeders en zusters.
Open onze harten,
zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven,
zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.

Bid ook voor…
Voor uw geloofsgemeenschap, dat u elkaar en anderen mag dienen, zoals
ook Jezus dat deed.
Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar
elkaar.
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20 januari
Samen bidden
'Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden.' (naar Johannes 15 vers 15)

Dag 4

Lezen
Romeinen 8 vers 26-27, Lucas 11 vers 1-4
God verlangt naar een relatie met ons, zoals Hij Adam zocht in de hof. Hij vroeg:
'Waar ben je?' In Christus kwam God ons tegemoet. Jezus leefde biddend, intiem
verbonden met de Vader. Hij sloot vriendschappen met zijn leerlingen en allen die
Hij ontmoette. Hij liet hen kennismaken met zijn dierbaarste bezit: de liefdesrelatie met zijn Vader, die onze Vader is. Jezus en zijn leerlingen waren geworteld
in de Joodse traditie en zongen samen psalmen. Op andere momenten trok Jezus
zich terug om te bidden. Je kunt zowel samen bidden als alleen. Bidden is verwondering, klagen, voorbede, dankbaarheid of enkel stilte. Soms wil je graag bidden,
maar voel je dat je het niet kunt. Keer je dan naar Jezus en vraag: 'Leer mij bidden.'
Hij maakt de weg vrij. Het verlangen om te bidden is al een gebed. Samenkomen
in een groep helpt ons. Juist in een tijd waarin dat niet kan, merken we dat. Door
het samen beleven van liederen, woorden en stilte ontstaat verbinding. Als we
bidden met christenen uit andere tradities, kunnen we tot onze verwondering de
vriendschap ervaren die voortkomt uit Degene die groter is dan de verdeeldheid.
Vormen kunnen verschillen, maar één Geest brengt ons samen.

Gebed
Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.

Bid ook voor…
Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is
om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.
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21 januari
Veranderd door het Woord
'Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb' (Johannes 15 vers 3)

Dag 5

Lezen
Deuteronomium 30 vers 11-20, Matteüs 5 vers 1-12
Gods Woord is heel dicht bij ons als zegen en belofte van blijdschap. God spreekt
tot ons, als we ons hart openen. Door zijn Woord heeft God ons levend gemaakt.
Hij haalt weg wat de groei van het ware leven belemmert, zoals een wijnbouwer
de wijnstok snoeit. Ons perspectief verandert, wanneer we regelmatig een Bijbelgedeelte overdenken. Alleen of met anderen. Veel christenen bidden elke dag de
zaligsprekingen uit Matteüs 5. God openbaart het geluk in het onvolmaakte. Niet
het onrecht of het lijden heeft het laatste woord. Gelukkig zijn zij, die geraakt door
Gods Geest, hun tranen niet bedwingen, maar de vrije loop laten. Zij ontvangen
vreugde en troost. Hoe meer zij de Bron van hun geloof ontdekken, hoe meer zij
hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Met anderen zetten zij zich in voor Gods
wereld van vrede.
Gods Woord roept ons steeds op om door onze gedachten en daden zichtbaar te
maken dat Christus leeft. Soms zullen we in het hier en nu al het geluk ervaren,
dat volmaakt zal zijn als Christus aan het eind van de tijd in luister verschijnt.

Gebed
We prijzen U, God onze Vader,
omdat U ons uw woord geeft in de Heilige Schrift. We prijzen U
voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.
Help ons om het Leven te kiezen.
Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren
die U zo graag met ons wilt delen.

Bid ook voor…
De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat
iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid
dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.
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22 januari
Liefde tonen
'Ga op weg en draag een vrucht die blijft' (naar Johannes 15 vers 16b)

Dag 6

Lezen
Genesis 18 vers 1-5, Marcus 6 vers 30-44
Nu Christus ons mag veranderen, groeit Gods liefde in ons en draagt het vrucht.
We delen Gods liefde door zichtbaar bewogen te zijn met anderen. Jezus luisterde
zijn leven lang naar de mensen die Hij ontmoette. Zij lieten Hem niet koud. Hij
deinsde niet terug voor hun lijden. In het verhaal over het teken van de broden uit
Marcus 6, voelt Jezus medelijden met de hongerige menigte. Hij weet dat de hele
mens voeding nodig heeft. Alleen Hij kan de honger naar brood en de dorst naar
het leven stillen. Jezus wil dit niet doen zonder zijn leerlingen. Het kleine beetje dat
ze hem kunnen geven, gebruikt Hij: vijf broden en twee vissen. Ook vandaag wil Hij
dat wij meewerken aan zijn onvoorwaardelijke zorg. Iets kleins als een vriendelijke
blik, een open oor of onze aanwezigheid is voor iemand soms genoeg om zich
gezien te voelen. Als we onze beperkte mogelijkheden aan Jezus aanbieden,
gebruikt Hij ze op een verrassende manier. Dan ervaren we wat ook Abraham deed.
Door te geven ontvangen wij. Wie gastvrij uitdeelt, wordt overvloedig gezegend.

Gebed
Jezus Christus,
maak ons bewogen met de mensen om ons heen.
U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.
U bent daar altijd al,
in uw ontferming hebt U hen al ontvangen.
Spreek tot hen door onze woorden,
steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten.

Bid ook voor…
Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods
zorg voor hen mogen ervaren.
Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang
hoeven te zijn voor tekort.
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23 januari
Groeien in eenheid
'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken' (Johannes 15 vers 5a)

Dag 7

Lezen
1 Korintiërs 1 vers 10-13, Johannes 17 vers 20-23
De avond voordat Hij stierf, bad Jezus voor de eenheid van de mensen die de
Vader aan hem gaf: 'Laat hen allen één zijn... opdat de wereld gelooft' (Johannes
17 vers 21). Verbonden met Christus delen gelovigen een sapstroom, die hen
leven geeft en voedt als ranken aan een wijnstok.
Elke christelijke traditie heeft als doel om ons te leiden naar het hart van ons
geloof: de gemeenschap met God, door Christus, in de Geest. Hoe meer we in
deze gemeenschap leven, hoe meer we verbonden zijn met andere christenen en
met alle mensen. Paulus waarschuwt ons voor een houding die de eenheid van
de eerste christenen al bedreigde: de eigen traditie als enig juiste beschouwen
ten koste van de eenheid van het lichaam van Christus. Verschillen brengen dan
verdeeldheid, geen wederzijdse verrijking. Paulus had een zeer brede visie:
'Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God' (1 Korintiërs 3 vers
22-23). Christus wil dat wij in geloof eenheid en verzoening met elkaar zoeken.
Dat wij net als Hij bidden: 'Laat hen allen één zijn... opdat de wereld gelooft.'

Gebed
Heilige Geest,
levendmakend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
zodat we de band die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en samen getuigen van de Bron van onze hoop.

Bid ook voor…
Uw eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
Uzelf, dat u oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.
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24 januari
Heel de schepping
'Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn'

Dag 8

(Johannes 15 vers 11)

Lezen
Kolossenzen 1 vers 15-20, Marcus 4 vers 30-32
De lofzang op Christus in Kolossenzen nodigt ons uit om te zingen over Gods
redding. De gekruisigde en opgestane Christus brengt verzoening voor het hele
universum, zoals God alles voor een toekomst van leven en vrede schiep. In geloof
zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en
nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van onze wereld werkt
de Geest van de Opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken
naar gerechtigheid en vrede. De aarde moet een thuis zijn voor alle schepselen.
Gods Geest neemt ons in dienst, zodat de schepping in al haar volheid God kan
blijven loven. Wanneer de natuur lijdt en mensen worden verdrukt, vraagt Gods
Geest ons de moed niet te verliezen, maar deel te worden van het genezingswerk
van Christus. Het nieuwe leven dat Christus brengt, is voor velen een licht van
hoop. Een bron van verzoening voor de hele schepping. Van hem alleen komt de
vreugde naar ons toe.

Gebed
Heilige God,
wij danken U dat U ons hebt geschapen en van ons houdt.
U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ons kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld
waar gerechtigheid en vrede bloeien,
tot eer van uw naam.

Bid ook voor…
Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft
bedoeld.
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De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks
terugkerende week waarin christenen samen bidden.
De gebedsweek wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en
MissieNederland.
MissieNederland en de Raad van Kerken kennen een lange gebedstraditie
die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen
van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Meedoen aan de Week van gebed voor eenheid
Er zijn diverse manieren waarop u aan de gebedsweek kunt meedoen:
Organiseer of bezoek een (interkerkelijke) viering die in het teken staat
van de Week van gebed voor eenheid
Organiseer of bezoek een van de (dagelijkse) gebedsbijeenkomsten in
de eigen wijk. Bekijk de mogelijkheden en tips op weekvangebed.nl
Bid zelf dagelijks mee aan de hand van dit boekje, of de edities voor
kinderen en tieners.

Meer materialen
MissieNederland en de Raad van Kerken bieden beiden een variatie aan
materialen aan om te gebruiken bij de gebedsweek. Zo ontwikkelen
we in samenwerking met diverse parakerkelijke organisaties een
kinderwerkpakket en kindergebedsboekje en is er digitaal materiaal
voor tieners. Verder is er aanvullend materiaal om te gebruiken bij
de oecumenische viering of dagelijkse gebedsbijeenkomsten.
Via weekvangebed.nl kunt u deze materialen downloaden.
Op de website zijn ook promotie- en uitdeelmaterialen te
bestellen en/of downloaden. Kijk voor het complete aanbod op
weekvangebed.nl

Maak de Week van gebed mede mogelijk
Bent u positief over de Week van gebed voor eenheid en wilt u
eraan bijdragen? Maak dan een gift over. Op de websites van
de Raad van Kerken en MissieNederland leest u hoe u dit
kunt doen.
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