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Recht door zee 

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Hij deed daarmee het 
volk recht dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 
lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Dit lied 
is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed in 2018. De 
kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal. 

In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over de kracht van Gods rechterhand. 
Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en hen recht door zee leidde. 
God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou 
splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God 
schakelde de vijand uit.

Uw rechterhand, HEER, ontzagwekkend in kracht
Exodus 15: 6a, Nieuwe Bijbelvertaling [aangepast]

Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caribische 
christenen erg aan. De Caribische christenen uit veel verschillende tradities 
herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt 
vrijheid. 

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. De 
menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, 
is opnieuw in gevaar. Persoonlijke misstappen en sociaal onrecht tasten de 
menselijke waardigheid aan. Het ontbreekt de wereld te vaak aan rechtvaardigheid 
en inlevingsvermogen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en 
pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst. 

De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf hoop en 
moed aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop aan de christenen van de Cariben 
waardoor ze geen slachtoffer zijn van de omstandigheden. Als getuigen van deze 
gezamenlijke hoop werken de kerken samen om aan alle mensen uit het gebied 
hulp te verlenen, en met name aan de meest kwetsbare en genegeerde mensen. 

Tijdens de Week van Gebed komen al deze thema’s langs gedurende acht 
dagen van gebed. Fijn dat je meebidt!

Introductie op het thema van de Week van Gebed
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dag 1 Heb de vreemdeling lief
Leviticus 19 : 33-34  Heb vreemdelingen lief als jezelf
Matteüs 25 : 31-46  Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op

Gebed
Eeuwige God, 
u die tot geen enkele cultuur of land behoort, 
maar Heer bent van allen,
u roept ons om de vreemdeling in ons midden 
van harte te verwelkomen.
Help ons door uw Geest, 
om te leven als broers en zussen,
verwelkomend alle mensen in uw naam.
En in de gerechtigheid van uw koninkrijk te leven.
Dit bidden wij in Jezus’ naam. 
Amen.

Reflectie
God leert zijn volk dat het vreemdelingen moet verwelkomen. Juist vanwege de 
ervaring van de Israëlieten als vreemdelingen in het land Egypte. De herinnering 
aan hun eigen ballingschap geeft empathie en solidariteit met eigentijdse ballingen 
en vreemdelingen. Christenen worden door het reddende werk van God eraan 
herinnerd dat zij eens vervreemd en verwijderd waren van God. God herstelt onze 
waardigheid in Christus en maakt ons burgers van zijn koninkrijk. Niet vanwege onze 
goede daden, maar vanwege zijn liefde. De christelijke liefde betekent lief te hebben 
zoals de Vader. Om de waardigheid van mensen te herkennen en te erkennen. Op 
die manier dragen we bij aan herstel van de verscheurde familie.

Bid ook voor
- openheid onder mensen voor vreemdelingen in hun eigen omgeving.
- het werk onder vluchtelingen, dat het gezegend wordt.
- de vluchtelingen in de wereld, dat ze een plek vinden waar ze met respect en 

waardigheid behandeld worden.
- de vrede in de wereld, dat oorlogen, instabiliteit en armoede in de regio’s afnemen 

en mensen weer terug kunnen keren naar huis.

Als eerste onafhankelijke zwarte republiek heeft Haïti gastvrijheid verleend aan andere 
tot slaaf gemaakte volken op zoek naar vrijheid. Door armoede maken veel Haïtianen 
gevaarlijke reizen in de hoop op een beter leven. Zij worden vaak niet gastvrij ontvangen, 
hun migratie wordt belemmerd. 
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Genesis 1 : 26-28  God schiep de mens als zijn evenbeeld
Filemon Niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder

Mensenhandel is een vorm van hedendaagse slavernij. Slachtoffers worden gedwongen 
om in de prostitutie te werken, of organen af te staan; of er is sprake van kinderarbeid. 
Deze industrie levert wereldwijd miljoenen dollars op voor uitbuiters en vormt een 
groeiend probleem in het Caribisch gebied. 

Gebed
Genadige God, wees bij slachtoffers van mensenhandel
en laat ze zeker weten dat u hun benarde situatie ziet
en hun smeken hoort.
Verenig uw kerk in compassie en moed, 
opdat zij zich inzet voor een tijd 
waarin niemand uitgebuit wordt
en allen vrij zijn om in waardigheid en vrede te leven. 
Wij bidden dit in de naam van de Drie-enige God
die oneindig veel meer kan doen 
dan wij kunnen vragen of beseffen. Amen.

Reflectie 
God schiep de mens als zijn evenbeeld. Deze diepe en mooie waarheid is in de 
geschiedenis vaak verduisterd of ontkend. Zo werd in het Romeinse Rijk bijvoorbeeld 
geen waardigheid toegekend aan tot slaaf gemaakte mensen. Jezus stelt de sociale 
ongelijkheid tussen volken aan de kaak. Hij noemt de Samaritaan ‘naaste’ van de man 
die op weg naar Jericho was aangevallen. 
Ook de apostel Paulus noemt de tot slaaf gemaakte Onesimus ‘een geliefde broeder’. 
Daarmee ondermijnt hij de ongelijkheid van de Romeinse samenleving. Christelijke 
liefde is moedig, geeft anderen dezelfde waarde en trotseert maatschappelijke 
ongelijkheid. Evenals Paulus moeten we onze stem verheffen en slachtoffers van 
mensenhandel als volwaardige mensen zien. Zo maken we samen een einde aan de 
hedendaagse slavernij. 

Bid ook voor
- de wereldwijde slachtoffers van mensenhandel, dat we hen zien en herkennen en 

dat hen recht gedaan wordt.
- allen wereldwijd die zich inzetten om recht te doen aan slachtoffers van 

mensenhandel.
- de afbraak van structuren die ongelijkheid in de wereld mogelijk maken.

dag 2 Als een geliefd mens
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Veel christelijke kerken in het Caribisch gebied hebben zorgen over de impact van 
pornografie. Pornografie doet afbreuk aan de menselijke waardigheid; in het bijzonder bij 
kinderen en jongeren. Het maakt mensen tot handelswaar, brengt mensen in verslaving 
en beschadigt gezonde, liefdevolle relaties.

Gebed
Herstel ons door uw hemelse genade 
in lichaam en geest, o God, 
schep in ons een zuiver hart 
en vernieuw onze geest,
opdat we uw Naam eer bewijzen.
Mogen de kerken, 
omwille van de heiliging van uw volk,
hetzelfde doel hebben door Jezus Christus
die met u leeft en regeert 
in de eenheid van de heilige Geest,
voor eeuwig en altijd. Amen. 

Reflectie
In de openbaring aan Mozes bij de brandende struik verklaart God dat hij zijn volk wil 
bevrijden. Hij ziet hun ellende en hoort hun jammerklachten. God ziet ook de ellende 
van mensen gevangen in moderne slavernij, en wil ook hen bevrijden. 
Misbruik van seksualiteit leidt tot pornografie, verslaving en vernedering. Van 
zowel prostituees als prostituanten. God roept christenen op om – net als hij – met 
ontferming bewogen te zijn. 
De apostel Paulus schrijft dat we geroepen zijn God eer te bewijzen met ons lichaam. 
En dat heel ons leven – ook onze relaties – een offer aan God moet zijn. Christenen 
moeten samenwerken om een samenleving op te bouwen waar de menselijke 
waardigheid hoog gehouden wordt. 

Bid ook voor
- gedwongen prostituees, dat ze zich vrij weten te maken.
- seksverslaafde prostituanten, dat zij hun verslaving overwinnen.
- de eenheid onder christenen om samen te bouwen aan een menswaardige
 samenleving naar Gods wil.
- mensen, dat zij hun lichaam tot eer van God blijven gebruiken.

dag 3 Eer God met het lichaam
Exodus 3 : 4-10 God bevrijdt hen die in de macht van mensen zijn
1 Korintiërs 6 : 9-20  Bewijs God eer met uw lichaam
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Gebed
God van troost en hoop, uw opstanding
versloeg het geweld van het kruis.
Als uw volk 
mogen we een zichtbaar teken zijn,
een teken dat het geweld 
van de wereld verslagen wordt. 
Dit bidden we 
in de naam van onze opgestane Heer. 
Amen.

Reflectie 
Het koninkrijk van God is er een van vrede en vreugde. In de duisternis schijnt licht. 
Maar hoe kunnen christenen het licht van Jezus brengen bij mensen die leven in het 
duister van huiselijke geweld en criminaliteit? Welke tekenen van hoop kunnen ze 
bieden? Het is pijnlijk om te merken dat de verdeeldheid onder christenen het bieden 
van tekenen van hoop tegenwerkt. 
Het streven naar vrede en verzoening tussen verschillende kerken en 
geloofsovertuigingen is het tegenovergestelde daarvan. Wanneer christenen streven 
naar eenheid in een wereld van conflicten, geven ze de wereld een voorbeeld van 
verzoening en herstel. Christenen die niet vast zitten aan status en weigeren anderen 
en hun gemeenschappen te kleineren, getuigen van de vrede van Gods koninkrijk. 
Dat is de vrede die de wereld nodig heeft en die herstel, heling en troost brengt aan 
hen die getroffen zijn door geweld.

Bid ook voor
- mensen die leven in het duister van geweld en criminaliteit, dat zij tekenen van hoop 

mogen zien.
- christenen uit alle kerken, dat we één zijn in streven naar vrede en verzoening.
- de groei van het getuigenis van eenheid onder kerken. 
- vrede en rust.

dag 4 Hoop en herstel
Jesaja 9 : 2-7a Aan de vrede zal geen einde komen
Johannes 14 : 25-27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie

Kerken in het Caribisch gebied weten zich geroepen om te reageren op geweld. De regio 
kent een alarmerend aantal moorden, huiselijk geweld, straatoorlogen en andere vormen 
van criminaliteit. Daarbij neemt ook het aantal zelfverwondingen en zelfmoorden in 
sommige gebieden toe. 
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Gebed
Liefdevolle God, 
u richt de armen en verdrukten op. 
U herstelt hun waardigheid. 
Hoor onze roep 
voor de armen van onze wereld. 
Herstel hun hoop en richt hen op. 
Zodat heel uw volk één zal zijn. 
Dit bidden wij in Jezus’ naam. 
Amen.

Bid ook voor
- mensen die slachtoffer worden van ongelijke kansen.
- wijsheid voor economen, dat zij Gods liefde voor armen vertalen in hun analyses, 

adviezen en beleid.
- armen, dat God hen hoort en verlost.
- onszelf, dat wij in Christus’ naam één zijn in christelijke naastenliefde. 

dag 5 De armen roepen
Psalm 145 : 9-20 Een steun is de Heer voor wie is gevallen
Lucas 18 : 35-43 Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!

De Caribische economieën produceren van oudsher ruwe grondstoffen voor de Europese 
markten en waren nooit zelfvoorzienend. Ontwikkeling gebeurde door leningen op de 
internationale markt. De hieruit voortvloeiende verplichtingen gingen ten koste van 
uitgaven aan transport, onderwijs, gezondheid en andere overheidsdiensten. Vooral de 
armsten lijden hieronder.

Reflectie
Wij kunnen ons voorstellen dat het roepen van een blinde bedelaar in Jericho 
mensen in verlegenheid brengt. Omstanders overstemmen zijn roep om hulp, want 
die leidt af. Hij moet zwijgen. Jezus hoort zijn stem. God luistert altijd naar de roep van 
armen die het van hem verwachten. Jezus hoort niet alleen, hij reageert. Daardoor 
verandert het leven van de bedelaar radicaal.  
De verdeeldheid onder christenen leidt ons af en overschreeuwt de roep van de 
armen. Niet Gods liefde naar de ander (in woorden en daden) staat centraal, maar 
onze chaos. Als wij één zijn in Christus, kunnen we hem beter vertegenwoordigen in 
de wereld. In plaats van ons eigen gelijk te halen, luisteren we echt naar de nood van 
de ander. Zo kunnen we samen reageren op de roep van mensen die onze aandacht 
het meest nodig hebben.
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Gebed
Almachtige God,
geef moed en kracht aan uw kerk
om voortdurend recht 
en gerechtigheid te verkondigen
in situaties van overheersing en onderdrukking.
Als we onze eenheid in Christus vieren,
laat uw heilige Geest ons dan helpen
om de behoeften van anderen 
in het oog te houden. Amen.

Bid ook voor
- iedereen, dat hij de rijkdom in Christus leert kennen en daaruit mag bijdragen aan 

rechtvaardigheid. 
- bescherming voor hebzucht en vertrouwen op onze economische voorrechten.
- oog voor het belang van de ander bij alles wat we zeggen of doen. 

dag 6 Zie ook het belang van anderen
Jesaja 25 : 1-9 Juich en wees blij: hij heeft ons gered!
Filippenzen 2 : 1-4  Heb oog voor belangen van de ander

De verandering van internationale regels voor en door banken heeft een blijvende 
negatieve impact op de handel en commercie van het Caribisch gebied. De economische 
gezondheid van families wordt bedreigd. Doordat het voor Caribische mensen die werken 
in het buitenland moeilijker wordt hun families te ondersteunen, hebben ze het zwaar. 

Reflectie 
De Bijbel leert ons dat God kiest voor de armen: de rechterhand van God komt 
op voor de machtelozen. Jezus waarschuwt consequent tegen de gevaren van 
hebzucht en misbruik van een bevoorrechte positie. Toch kunnen ook christelijke 
gemeenschappen daarmee besmet worden, en zich concurrerend gedragen 
tegenover elkaar. Laten we ons onderscheiden van de wereld. Geen verdeeldheid en 
concurrentie zaaien, maar een schuilplaats zijn in de storm voor mensen in nood.
Voor de kerk betekent ‘rijk zijn in God’ niet het hebben van vele (donerende) leden in 
de eigen gemeenschap. Belangrijker is het erkennen, dat de kerk ontelbare broers en 
zussen over de hele wereld kent, ook al worden zij gescheiden door de economische 
‘Noord-Zuid’-grens. Dat wij één zijn met hen. In Christus kunnen zijn leerlingen de 
handen ineenslaan bij het bevorderen van economische rechtvaardigheid voor 
iedereen. 
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Gebed
Genadige God, u zond uw Zoon 
om geboren te worden 
in een gewone familie
met ouders, die zowel trouw 
als zondig waren.
Wij vragen uw zegen voor alle families,
gezinnen en gemeenschappen.
We bidden in het bijzonder 
voor de eenheid van de christenen
opdat de wereld in u zal geloven.
In Jezus’ naam,
Amen.

Bid ook voor
- bescherming voor kinderen in een bedreigende omgeving.
- ouders, dat ze de liefdevolle genade van God mogen doorgeven aan hun kinderen. 
- de kerk, dat ze kinderen bij Jezus mag brengen, zodat zij in hem veilig en vol hoop zijn.
- verweesden, voor het vinden van een thuis en het leren kennen van God als Vader.
- kinderen, dat ze zich ontwikkelen tot kinderen van God en leerlingen van Christus.

dag 7 Gezin en kerk als familie
Exodus 2 : 1-10  De geboorte van Mozes
Matteüs 2 : 13-15  Jozef week met het kind en zijn moeder uit naar Egypte

In het Caribisch gebied wordt het gezin negatief beïnvloed door de erfenis van de slavernij 
en nieuwe factoren als de migratie van ouders, financiële problemen en huiselijk geweld. 

Reflectie
Families zijn van cruciaal belang voor de bescherming en opvoeding van kinderen. 
Mozes en Jezus waren in levensgevaar vanaf hun geboorte. Moorddadige bevelen 
van boze heersers bedreigden hen. 
De Bijbel beschrijft hun kwetsbaarheid tegenover krachten van buiten. Maar ook dat 
hun ouders liefdevol trouw zijn aan het bevel van de Heer in turbulente tijden. Zo kan 
actie worden ondernomen om deze kleintjes te beschermen. 
De Bijbel ziet kinderen als een zegen en als hoop voor de toekomst. Christenen zijn 
wereldwijd geroepen om te leven als familie, in afhankelijkheid van de kracht van de 
Heer. De kerk heeft de taak om sterke gemeenschappen te bouwen waarin kinderen 
worden beschermd en kunnen bloeien. 
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Gebed
Heer,
we vragen u dat door uw genade,
de kerken over de hele wereld
instrumenten van uw vrede worden.
Zij zijn ambassadeurs van uw heil, 
ambtsdragers van uw verzoenende liefde
onder verdeelde volkeren.
Laat zo uw naam 
worden geheiligd en verheerlijkt.
Amen.

Reflectie
Het vormen van een gemeenschap – verenigd in een heilig verbond met God – is 
onderdeel van Gods plan van redding en de verheerlijking van zijn Naam. Profeten 
herinneren er Israël daarom aan dat Gods verbond vraagt dat groepen in de 
samenleving rechtvaardigheid, compassie en genade naar elkaar tonen. 
Jezus verzegelde het nieuwe verbond met zijn bloed. Hij bad dat zijn volgelingen één 
zouden zijn, zoals hij en de Vader één zijn. Christenen delen samen in de heerlijkheid 
van Christus, die hij in zijn lijden en opstanding verwezenlijkt. Daarom moeten 
christenen altijd streven naar een verzoende gemeenschap. Een teken voor alle 
mensen op aarde, dat laat zien hoe je in rechtvaardigheid en vrede kunt leven.

Bid ook voor
- voortdurende verwondering over het offer van Jezus Christus, dat ons tot kinderen 

van God en broers en zussen van elkaar wil maken. 
- sterke gemeenschappen, waar de genade van Christus heerst.
- christenen die gewond zijn geraakt door andere christenen, dat ze herstellen en 

opnieuw de waarde ontdekken van de kerk. 
- alle volken waarbij de eenheid door oorlog of andere spanningen onder druk staat. 

dag 8 De verstrooiden verzameld
Psalm 106 : 1-14, 43-48 Breng ons bijeen uit de volken
Johannes 17 : 1-12  In christenen is mijn grootheid zichtbaar geworden

De Caribische kerken willen samen wonden van de kolonisatie helpen genezen. 
Verzoening vraagt berouw, herstel en genezing van herinnering. Een voorbeeld daarvan 
is de verontschuldiging en het herstel van de relatie tussen baptisten in Groot-Brittannië 
en het Caribisch gebied. De kerk mag in zijn eenheid een teken en een dienaar zijn van 
verzoening.
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