
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan 
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een 
licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De Raad van 
Kerken in Nederland en MissieNederland maken vandaag het thema 
van de jaarlijkse gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’. De 
jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van  
16 tot en met 23 januari. 

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede 

hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die 

een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan 

Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen worden we 

aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze 

verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is 

het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” 

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van 

de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De 

wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit 

voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om 

samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze 

Week van gebed voor eenheid doen.” 

Komend najaar kunnen geloofsgemeenschappen en werkgroepen weer beginnen met 

het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Om hen te helpen, ondersteunen de Raad 

van Kerken en MissieNederland hen met diverse materialen. Voor de Week van gebed 

voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor 

acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen 

en tieners om in de kerk en op scholen of thuis te gebruiken. Vanaf medio augustus is het 

materiaal te bestellen via www.weekvangebed.nl  

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat 

op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om 

eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen 

van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in 

Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. 
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