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om aan armen het goede 
nieuws te brengen 

d a g  6  ( 2 5  j a n u a r I )
Zijn naam is heer van de 
hemelse machten 

d a g  7  ( 2 6  j a n u a r I )
vrouw, u hebt een groot 
geloof! 

d a g  8  ( 2 7  j a n u a r I )
De heer is mijn licht, mijn 
behoud  
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Laat het recht stromen als 
water 
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Reflecties en gebedspunten

Di t  gebeDsboekje  le iDt jou Door De week van gebeD van 2019 heen.  samen 
kri jgen we het recht voor ogen.  wat kan je  Deze week verwachten en hoe 
kun je  meeDoen?

Hoe houd je als geloofsgemeenschap het recht voor ogen? 
In het themanummer van IDEAZ (december 2018) ontdek je 
prachtige voorbeelden en concrete tips om samen met je 
gemeente het thema van de Week van Gebed 2019 serieus te 
nemen.

Drie keer per jaar brengt IDEAZ, het praktijkblad van 
MissieNederland, inspiratie rondom thema’s die raken aan 
de missionaire kerk. Samen komen we in beweging. Het blad 
behandelt praktische thema’s als: Hoe bouw je aan een cultuur 
van uitnodiging? Hoe werkt zending vandaag? En: hoe kunnen we 
als kerk het recht voor ogen houden?

Hoe houd je als geloofsgemeenschap het recht voor ogen? Hoe houd je als geloofsgemeenschap het recht voor ogen? 
In het themanummer van IDEAZ (december 2018) ontdek je In het themanummer van IDEAZ (december 2018) ontdek je 
prachtige voorbeelden en concrete tips om samen met je prachtige voorbeelden en concrete tips om samen met je 
gemeente het thema van de Week van Gebed 2019 serieus te gemeente het thema van de Week van Gebed 2019 serieus te 
nemen.nemen.

Laat je ook inspireren 

Bestel het meest recente nummer van IDEAZ voor jezelf en anderen via de webshop

Abonneer je nu op IDEAZ voor € 19,90 per jaar en ontvang het themanummer gratis, 
samen met de special over Kerkproeverij

Word persoonlijk deelnemer van MissieNederland voor € 50 per jaar en ontvang 
IDEAZ drie keer per jaar gratis

www.missienederland.nl/ikhebideaz 

1.

2.

3.
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De reflecties voor de acht dagen en de 
dienst sluiten aan op het gekozen thema. 
tijdend deze week krijgen we elke dag een 
probleem dat door onrecht veroorzaakt 
wordt in ons blikveld. Door het recht voor 
ogen te houden komen we gezamenlijk in 
actie en zoeken we het recht en niets dan 
het recht in gebed en in onze daden. 

We hopen en bidden dat de 
Week van Gebed ook in 2019 weer 
een bijzondere vrucht mag dragen.

Ing. Jaap van de Poll MA
voorzitter missienederland

worden specifieke etnische en religieuze 
groepen geassocieerd met rijkdom op een 
manier die voeding geeft aan spanningen. 
radicalisering zet de ene gemeenschap op 
tegen de ander.

De woorden uit het Bijbelboek 
Deuteronomium – “Zoek het recht en 
niets dan het recht” (zie Deuteronomium 
16 vers 18-20) – spreken krachtig in de 
situatie van de indonesiërs. De perikoop 
volgt op een hoofdstuk waar feesten 
het centrale thema zijn. God instrueert 
zijn volk israël iedereen bij het feest te 
betrekken: “vier dan uitbundig feest, 
samen met uw zonen en dochters, uw  
slaven, uw  slavinnen, en de  Levieten, 
de  vreemdelingen, de  weduwen  en de 
wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. 
Deuteronomium 16 vers 14). indonesische 
christenen zien graag herstel van deze 
zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, 
die zij voorheen dwars door de diversiteit 
aan gemeenschappen heen genoten. het 
zoeken van recht is daar onlosmakelijk 
aan verbonden.

indonesië is een groot en zeer divers 
land. het bestaat uit 265 miljoen mensen, 
17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen 
en meer dan 740 lokale talen. ongeveer 
10% van de inwoners zijn christen, 
afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote 
verscheidenheid, maakte indonesië uniek 
in de manier waarop het eenheid vormgaf. 
het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ 
is in het land een bekend fenomeen. 
het principe ‘gotong royong’ maakt dit 
mogelijk. Dit staat voor samenwerking en 
voor leven in solidariteit. alle aspecten 
van het leven worden gedeeld: zoals 
werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere 
indonesiër erkend als broer of zus. 
toch wordt deze eenheid vandaag-de-

Recht voor ogen
z o e k  h e t  r e c h t  e n  n i e t s  D a n  h e t  r e c h t

in 2019 zet De week van gebeD voor De een hei D van christenen het recht 
v oor ogen.  met een concrete b i jbelse  oproep scherpt De week van gebeD je 
bl ik  op r ech t en onrecht:  zoek het recht en ni ets  Dan het recht.

dag op nieuwe manieren bedreigd. veel 
van de economische groei die indonesië 
afgelopen decennia heeft doorgemaakt, 
is gebouwd op een systeem van 
competitie. Dit is in schril contrast met 
de samenwerking van gotong royong. 
er is sprake van corruptie: zij die de 
zwakken horen te beschermen en horen 
op te komen voor recht, doen vaak het 
tegenovergestelde. het gevolg is dat 
het gat tussen rijken en armen steeds 
groter is geworden. Zo kent een land rijk 
aan voorzieningen de schande van vele 
mensen die leven in armoede. Zoals een 
traditioneel indonesisch gezegde het 
verwoordt: “een muis sterft van de honger 
in de schuur vol met rijst.” ondertussen 

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek 
Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften 
over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te 
stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië 
is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor. 

Het missionaire netwerk MissieNederland en de 
Raad van Kerken in Nederland werken nauw 
samen bij het samenstellen van het materiaal voor 
de Week van Gebed. Wij hopen dat ook lokaal een 
groeiende eenheid tussen christenen en tussen 
kerken ontstaat.

Drs. Dirk Gudde
voorzitter raad van
kerken in nederland
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Lezen
a m o s  5  v e r s  2 2 – 2 5  e n  l u c a s  1 1  v e r s  3 7 - 4 4
soms bidden we terwijl we tegelijkertijd onze medemens onderdrukken of de omgeving 
uitbuiten. christenen in indonesië zien mensen in hun land die hartstochtelijk bezig 
zijn met hun geloof, maar die tegelijkertijd mensen met een andere geloofsovertuiging 
onderdrukken en zelfs geweld tegen hen gebruiken. Jezus herinnert ons eraan in het 
evangelie volgens Lucas dat de ware aanbidding van God het doen van recht is. hij is fel 
in zijn veroordeling van degenen die deze verplichting negeren.

In de profetie van Amos verwerpt God de offers van degenen die gerechtigheid nalaten, 
totdat het recht zal stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende 
beek  (amos 5 vers 24). De profeet legt de nadruk op de verbinding tussen eredienst en 
het doen van recht. Wanneer christenen samen luisteren naar de schreeuw van de armen 
en de verdrukten, groeien ze in gemeenschap met de ander en de drie-enige God.

Lezen
e f e z i ë r s  4  v e r s  2 2 – 2 5  e n  m a t t e ü s  5  v e r s  3 3 – 3 7
onder geweld tegen medemensen verstaan wij niet alleen fysiek geweld en beroving, 
maar ook geklets en geroddel. christenen in indonesië zijn zich ervan bewust dat 
nepnieuws op sociale media soms geleid heeft tot het verspreiden van onwaarheden en 
vooroordelen over andere religieuze groepen. angst voor vergelding kan mensen doen 
aarzelen om de waarheid te verdedigen en er toe brengen hun mond te houden.

Bedrog maakt goede relaties tussen mensen, groepen en kerken kapot. Jezus zegt: 
‘Laat jullie ja ja zijn en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’ 
oneerlijkheid splijt de eenheid van de kerk. De brief aan de efeziërs herinnert ons eraan 
dat we allemaal bij elkaar horen. hij roept christenen op eerlijk en betrouwbaar te zijn 
naar elkaar toe, zodat ze kunnen groeien in gemeenschap. Wanneer we dat doen, is dat 
de heilige Geest van God die met ons wil zijn en niet de geest van het kwaad.

Geloof en recht Oprecht zijn
20 januari 21 januariD

ag
 1

D
ag

 2

Gebed
God van de weduwe, de wees en de 
vreemdeling, U hebt ons het pad der 
gerechtigheid laten zien.
Help ons uw weg te volgen door én recht 
te doen én U te aanbidden.
Als christenen samen willen we U niet 
alleen eren met ons hart en verstand, 

maar ook door onze daden.
Moge de Heilige Geest ons helpen en 
leiden tot het werk van gerechtigheid 
waar we ook zijn, zodat mensen 
daardoor gesterkt worden.
Dat bidden wij in de naam van Jezus. 
Amen.

BId ook voor…
. . .recht en gerechti ghei D over De hele werelD.  b iD Dat corruptie  stopt 
   en het recht zal  strom en als  water.
. . .chr ist enen,  Dat z i j  ni et  alleen i n woorDen,  m aar ook in hun DaDen 
   g et uigen van g erechti ghei D .

BId ook voor…
. . .mensen Die  vastzitten in schaamte;  om wat z ij  zelf  geDaan hebben,  Door   
   wat hen is  overkomen of Door onwaarheDen Die  over hen zijn verspreiD . 
. . .mensen Die  niet  z ichzelf  Durven zijn uit  angst voor wat anDere 
   mensen over hen zullen zeggen.  b iD Dat z i j  goDs l iefDe zullen ervaren.

Gebed
Rechtvaardige God, laat ons groeien in 
wijsheid om te kunnen onderscheiden wat 
goed is en fout.
Laat ons hart geleid worden door eerlijkheid 
en laat onze mond de waarheid spreken. 
Geef ons moed om waarachtig te blijven 
zelfs als anderen tegen ons zijn. 

Bewaar ons voor het verspreiden van 
leugens.
Maak ons boodschappers van eenheid en 
vrede die het goede nieuws verspreiden 
onder iedereen.
Dat bidden we in de naam van uw Zoon, 
Jezus Christus.
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Lezen
h e b r e e ë n  1 3  v e r s  1 - 5  e n  m a t t e ü s  6  v e r s  2 5 - 3 4
De schrijver van de brief aan de hebreeën waarschuwt tegen overmatige liefde voor geld 
en goed. Door de aarde, rivieren en zeeën vruchtbaar te maken, zorgde Gods goedheid 
ervoor dat er ruim voldoende voedsel en vers water is om alle levende wezens te kunnen 
onderhouden. en toch hebben veel mensen gebrek aan deze basisbehoeften. het kan 
verleidelijk zijn geld, voedsel en natuurlijke hulpbronnen alleen voor onszelf, voor ons 
land of voor ons eigen volk te gebruiken. Jezus leert ons dat materiële zaken niet ons 
belangrijkste doel zouden moeten zijn.  

In de afgelopen jaren hebben verscheidene kerken in Indonesië financiële, humanitaire 
en opvoedkundige hulp gegeven aan kleine kerken in landelijke gebieden. Door dit 
eenvoudige en praktische voorbeeld van wederzijdse liefde laten ze de eenheid met hun 
medechristenen zien. Door eenvoudiger te leven, door niet steeds bezig te zijn met het 
verdienen van meer geld dan we nodig hebben en door hulpbronnen te bewaren voor de 
toekomst, kan onze aarde een betere woonplaats voor allen worden.

Lezen
p s a l m  1 4 5  v e r s  8 - 1 3  e n  m a t t e ü s  1  v e r s  1 - 1 7
De psalmist verkondigt dat de liefde van God geen etnische, culturele en raciale grenzen 
kent en zelfs geen religieuze. tussen de voorouders van Jezus noemt matteüs vier 
vrouwen terwijl oude culturen vrouwen vaak zien als minderwaardig. twee van hen, 
ruth en rachab, waren niet-Joods. Drie andere voorouders in de lijst waren bekend om 
hun zondige levenswandel. Door deze mensen onderdeel te maken van de menselijke 
geschiedenis van God wordt duidelijk dat God in zijn heilsplan niemand uitsluit.

indonesië is een land dat bestaat uit meer dan 17.000 eilanden en 1.340 verschillende 
etnische groepen. kerken zijn vaak van elkaar gescheiden langs deze scheidingslijnen. 
Die exclusiviteit kan sommigen er toe brengen om zichzelf te zien als de bezitters van de 
enige waarheid, wat de eenheid van de kerk bedreigt. in een wereld van intolerantie en 
etnisch en religieus fanatisme kunnen christenen banden tussen mensen versterken door 
samen te getuigen van de allesomvattende liefde van God, die ‘genadig en liefdevol’ is 
voor allen.

Allesomvattende liefde Wees tevreden
22 januari 23 januariD

ag
 3

D
ag

 4

Gebed
Barmhartige God,  
wij danken U voor uw grenzeloze gaven.
Geef ons de genade om uw zegeningen 
te aanvaarden in eenvoud en met 
dankbaarheid. 
Maak het mogelijk dat wij tevreden zijn 

en bereid zijn te delen met anderen 
die dat nodig hebben, zodat ieder de 
eenheid mag ervaren in de liefde die 
van U uitgaat, onze drie-enige God, die 
leeft en regeert voor altijd en eeuwig. 
Amen.

Gebed
Enige God, 
wij prijzen U omdat U uw glorie 
geopenbaard heeft in uw hele schepping. 
Geef ons een open hart om allen die 
discriminatie ervaren te omarmen. 
Help ons te groeien in liefde tegen 

vooroordelen en onrecht in.
Gun ons de genade om het unieke in 
ieder mens te respecteren, zodat we 
in onze verscheidenheid eenheid 
mogen ervaren. 
Dat bidden we in uw heilige naam. Amen.

BId ook voor…
. . .De  s it uat ie  in  inDon esi ë .  b i D Dat chri stenen een voorbeelD mogen zijn 
   va n h et in eenh ei D m et elkaar optrekken.
. . .besch er ming va n chri sten en Di e  vervolgD worDen vanwege hun 
   g el oof.

BId ook voor…
. . . toegang tot schoon Drinkwater en anDere voorzieningen voor hen 
   D ie  Dit  nu niet  of onvolDoenDe hebben
. . .moeD voor hen Die  in  hun levensstijl  bewust keuzes willen maken als 
   het gaat om het eerlijk  verDelen van onze hulpbronnen.
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Lezen
a m o s  8  v e r s  4 - 8  e n  l u c a s  4  v e r s  1 6 - 2 1
De profeet amos heeft kritiek op handelaren die de armen bedriegen en uitbuiten om 
de hoogste winst te behalen. God hoort het geschreeuw van slachtoffers van onrecht en 
laat hen nooit in de steek. Wij leven in een geglobaliseerde wereld waar marginalisatie, 
uitbuiting en onrecht hoogtij vieren. De kloof tussen rijk en arm wordt groter.
economische prestaties bepalen de relaties tussen volken, naties en buurten. Daardoor 
zijn er vaak spanningen en conflicten tussen mensen. Het is moeilijk vrede te bereiken als 
gerechtigheid ontbreekt. 

alle christenen delen in de profetische missie van Jezus om het goede nieuws te 
verkondigen aan armen en zwakken in zowel woord als daad. Wanneer wij deze missie 
erkennen, komt de Geest van de heer ook op ons en geeft ons kracht om ons in te 
zetten voor gerechtigheid. onze waardigheid als christen roept ons op zo te spreken en 
te handelen dat de door Jezus geproclameerde woorden uit de boekrol van Jesaja iedere 
dag vervuld worden bij de mensen om ons heen.

Lezen
j e r e m i a  1 0  v e r s  1 2 - 1 6  e n  m a r c u s  1 6  v e r s  1 4 - 1 5
De grootheid van God wordt zichtbaar in en door de hele schepping heen. ‘Zijn naam is 
heer van de hemelse machten’. in onze tijd hebben wij echter te maken met een ernstige 
wereldwijde ecologische crisis, waardoor de natuur bedreigd wordt. aangedreven door 
hebzucht hebben veel mensen de schepping overvraagd. Wouden worden ten behoeve 
van ontwikkeling gekapt. Land, lucht, rivieren en zeeën vernielt door vervuiling. hierdoor 
wordt landbouw onmogelijk, is schoon water onverkrijgbaar, en sterven dieren.

na zijn opstanding droeg Jezus de leerlingen op het goede nieuws ‘aan de hele schepping’ 
te verkondigen. Geen deel van de schepping staat buiten de bedoeling van God om alle 
dingen nieuw te maken. mensen uit verschillende geloofsrichtingen in indonesië en 
veel andere plaatsen inspireren christenen ‘groene’ kerken te bevorderen en zich uit te 
spreken tegen misbruik van het milieu. Wanneer wij ons bij andere christenen aansluiten 
om ons aardse thuis te beschermen, zijn wij niet alleen met activisme bezig; wij voldoen 
aan het bevel van de heer om het goede nieuws te verkondigen over het heil en de 
herstellende liefde van God voor heel de schepping.

Goed nieuws voor de armen Zorg goed voor de aarde
24 januari 25 januariD

ag
 5

D
ag

 6

Gebed
Liefdevolle God,
Alle dingen zijn ontstaan door uw woord. 
Wij danken U voor het universum dat 
uiting geeft aan uw heerlijkheid, 
schoonheid en vriendelijkheid. 

Geef ons de wijsheid om zachtaardig te 
leven op aarde en om samen profeten 
van uw goed nieuws aan de hele 
schepping te zijn. 
Amen.

Gebed
God onze Vader, vergeef ons onze 
hang naar macht en bevrijd ons van de 
verleiding anderen te onderdrukken. 
Help ons door uw Heilige Geest in 
solidariteit met onze naaste te leven,

en dus samen met uw Zoon Jezus te 
delen in de vervulling van uw belofte 
om ons van armoede en onderdrukking 
te bevrijden.
Dit bidden wij in zijn naam. Amen.

BId ook voor…
. . .ch rist enen Dat z i j  het goeDe n i euws verkonDi gen aan armen;  in  woorD 
   en Da aD. 
. . .De  omkeer va n hen Di e  arm en beDri egen en ui tbuiten. 
. . .goDs zeg en op het werk van organ i sati es  Di e  z i ch inzetten voor 
   mensen in a r moeDe.

BId ook voor…
. . .het herstel  van De schepping.  bel i jD Dat we als  mens en als  christen 
   tekortschieten in De zorg voor De aarDe.
. . .creativite it  en inzicht voor onDernemers Die  naDenken over hoe we 
   beter kunnen omgaan met De natuur.
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Lezen
1  s a m u e l  1  v e r s  1 3 - 1 7  e n  m a t t e ü s  1 5  v e r s  2 1 - 2 8
in de twee Bijbelverhalen gaat het over een vrouw die om iets smeekt en eerst afgewezen 
wordt. Door haar geloof te tonen, krijgt ze toch waardering. in beide gevallen blijkt een 
voorheen gemarginaliseerde vrouw die geen aandacht waard gevonden werd profetische 
woorden te spreken die harten verzachten en genezing en heelheid brengen. in onze 
tijd, zelfs binnen onze kerken, gaat het marginaliseren en het afwijzen van vrouwen 
door. De laatste jaren hebben indonesische kerken zich gemeenschappelijk verzet tegen 
mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. hun inspanningen, en die van mensen 
uit andere geloofsrichtingen, zijn des te dringender daar het aantal slachtoffers in 
sommige delen van het land dagelijks toeneemt. 
God spreekt ook vandaag tot ons door het geschreeuw van de mensen die het meest 
misbruikt worden in de samenleving. Door samen te luisteren, komen christenen tot 
gemeenschappelijke actie tegen mensenhandel en andere kwalijke praktijken.

Lezen
p s a l m  2 7  v e r s  1 - 4  e n  j o h a n n e s  8  v e r s  1 2 - 2 0
Gedurende de acht dagen van deze Week van Gebed hebben de dagelijkse 
overdenkingen veel omstandigheden in de wereld besproken, zoals hebzucht, geweld, 
uitsluiting, uitbuiting, armoede, vervuiling, honger en mensenhandel. kerken in indonesië 
zien deze zaken als uitdagingen waar alle christenen mee te maken hebben.  Zij erkennen 
en belijden dat sommige van deze zonden ook het leven van hun kerken besmet hebben, 
waardoor hun eenheid beschadigd is en hun getuigenis aan de wereld is aangetast.  
tegelijkertijd erkennen zij de veelbelovende gevallen van samenwerking van kerken om 
hun eenheid in christus te getuigen.

vooral tijdens deze Week van Gebed sluiten christenen zich bij elkaar aan voor 
gezamenlijk gebed, waarbij zij hun geloof belijden, zich openstellen voor de stem van God 
en samen bidden voor de eenheid in het lichaam van christus. Zij erkennen dat Jezus het 
licht van de wereld is, die het levenslicht belooft aan wie hem navolgen. omdat de heer 
hun licht en behoud is, hebben zij geen angst om in actie te komen. 

Een groot geloof Het hoopgevende licht
26 januari 27 januariD

ag
 7

D
ag

 8

Gebed 
Genadige God, U bent de bron van de 
menselijke waardigheid.  
Door uw genade en macht veranderden 
de woorden van Hanna het hart van Eli 
de priester; en bewoog de Kanaänitische 
vrouw Jezus tot de genezing van haar 
dochter. 

Als wij proberen uiting te geven aan 
de eenheid van de Kerk, geef ons dan 
de moed om alle vormen van geweld 
af te wijzen en de gaven van de Geest 
te vieren die vrouwen inbrengen in de 
dienst van de Kerk. Dit bidden wij door 
Jezus Christus onze Heer. Amen.

Gebed 
God onze Steun, 
wij loven U om uw goedheid, omdat U ons 
heeft gedragen in tijden van beproeving, 
en ons uw licht heeft laten zien in tijden 
van duisternis.
Verander ons leven zodanig dat wij een 

zegen mogen zijn voor anderen.  
Help ons de eenheid in verscheidenheid 
voor te leven als een getuigenis van uw 
aanwezigheid, Vader, Zoon en Heilige 
Geest, één God, nu en voor eeuwig. 
Amen.

BId ook voor…
. . .hen Die  worDen ui tgebui t  en slachtoffer z i jn van mensenhanDel . 
   b iD  voor bevr ijDi n g en herstel .  b i D voor organisaties  en overheDen  
   D ie  z ich h iervoor i n zetten.
. . . ieDer een Die  Dit  onrecht voor ogen kri jgt ;  Dat z i j  niet  wegkijken, 
   ma ar in beweg ing kom en.

BId ook voor…
. . .het herstel  van De eenheiD onDer christenen en Dat Deze eenheiD een 
   getuigenis  mag zijn aan De werelD.
. . .christenen over De hele werelD,  Dat z i j  vanuit  hun overtuiging in 
   actie  komen.  
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De raad van kerken en missienederland 
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.

Voorbereiding materialen
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 de eenheid van christenen 2019 voorbereid door christenen in 
indonesië.

het materiaal dat is aangereikt door de christenen in indonesië is 
zorgvuldig vertaald en licht aangepast naar de nederlandse situatie 
door een gezamenlijke werkgroep van de raad van kerken en 
missienederland. meer informatie over de vertaalkeuzes is te vinden 
op de websites: www.raadvankerken.nl en www.weekvangebed.nl

Samenstelling projectgroep
 Geert van Dartel (voorzitter)        koos smits
 Jan Willem Janse         rob van uden
 klaas van der kamp        rietje de vreeze
 Gert Landman         Dick Westerneng
 Lydia Penner         anneke van Wijngaarden

Eindredactie en uitgave
raad van kerken in nederland en missienederland:
Jan Willem Janse, klaas van der kamp, Beppie van Laar

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, unsplash

Over de Week van Gebed

Meedoen aan de 
Week van Gebed
er zijn diverse manieren waarop 
je aan de Week van Gebed kunt 
meedoen:

 organiseer of bezoek een 
(interkerkelijke) viering die in 
het teken staat van de Week van 
Gebed (20 januari)
 organiseer of bezoek 
een van de (dagelijkse) 
gebedsbijeenkomsten in jouw wijk. 
Bekijk de mogelijkheden en tips op 
www.weekvangebed.nl 
 Bid zelf dagelijks mee aan de 
hand van dit gebedsboekje, of de 
varianten voor kinderen en tieners. 

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks 
terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek 
wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Meer materialen
missienederland en de raad van 
kerken bieden beiden een variatie aan 
materialen aan om te gebruiken bij 
de Week van Gebed. Zo ontwikkelen 
we in samenwerking met diverse 
organisaties een kinderwerkpakket en 
kindergebedsfolder.

ook zijn er promotie- en uitdeelmaterialen 
beschikbaar, zoals posters, gebedsarm-
bandjes en bidprentjes. kijk voor het 
complete aanbod op de websites van de 
raad van kerken en missienederland: 
www.raadvankerken.nl en 
www.missienederland.nl 

Maak de Week van Gebed
mede mogelijk
Ben je positief over de Week van Gebed 
en wil je eraan bijdragen? maak dan een 
gift over. op de websites van de raad van 
kerken en missienederland lees je hoe je 
dit kunt doen.
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D e u t e r o n o m i u m  1 6  v e r s  2 0

Week van Gebed 2019
www.raadvankerken.nl

www.missienederland.nl/weekvangebed

Zoek het

en niets dan het recht


