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Ik geloof in God
die liefde is
en die de aarde
heeft toevertrouwd
aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is
om ons heel te maken
en ons te bevrijden
van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde in ons allen
en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor de hele mensheid.
Indonesië
(bewerking Wim van der Zee)
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I N 2 0 1 9 Z E T D E W E E K VA N G E B E D V O O R D E E E N H E I D VA N C H R I S T E N E N H E T
RECHT VOOR OGEN. MET EEN CONCRETE BIJBELSE OPROEP SCHERPT DE WEEK
VA N G E B E D D E B L I K O P R E C H T E N O N R E C H T : Z O E K H E T R E C H T E N N I E T S D A N
HET RECHT.

Recht voor ogen
ZOEK HET RECHT EN NIETS DAN HET RECHT
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.
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-deWEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN

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
4

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 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.

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 s lavinnen, en de L
 evieten,
de vreemdelingen, de w
 eduwenen 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.
WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN

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

Drs. Dirk Gudde

Voorzitter MissieNederland

Voorzitter Raad van
Kerken in Nederland

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.
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Oecumenische viering

Opening

RECHT VOOR OGEN

V

Zoek het recht en niets dan het recht

A
V
A
V
A

DEUTERONOMIUM 16 VERS 20

Legenda
V = voorganger
A = allen
L1 = lezer (tweede voorganger)
L2 = lezer
L3 = lezer

V

A

Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Wij komen samen om U te aanbidden.
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
En ook met u.

Inleiding
Deze viering rond het thema gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid benadrukt de
beweging van woorden naar daden, zowel in ons persoonlijk leven als in het leven van
onze christelijke gemeenschappen. Met name twee elementen in de viering moeten goed
voorbereid worden.
Het eerste betreft de keuze van lezers bij de schuldbelijdenis.
Het tweede element is de symbolische handeling die plaatsvindt na de belofte van
gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid.
* Elke deelnemer aan de viering krijgt twee kaartjes / stickers / badges en een pen, stift
of potlood. De voorganger vraagt mensen tijdens de viering om na te denken wat
voor daad van gerechtigheid, barmhartigheid of eenheid zij zich kunnen voornemen.
* Na de overdenking worden allen uitgenodigd hun eigen concrete voornemen, een
intentie, een belofte op beide kaartjes / stickers / badges te schrijven.
* Ieder bevestigt één zo’n kaartje / sticker / badge op de eigen kleding. De collectanten
zamelen de tweede kaart / sticker / badge in bij de collecte en leggen deze als
offergave voorin de kerk, bijvoorbeeld aan de voet van het kruis.
* Aan het eind van de viering worden deze kaartjes / stickers / badges uitgedeeld aan
degenen die de kerk verlaten, zodat iedereen het voornemen van iemand anders
biddend kan steunen.

ZINGEN OPENINGSLIED

Geef, Heer, de koning uwe rechten (Psalm 72 vers 1 en 4
Liedboek 2013)
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(We gaan staan bij het zingen van de lofprijzingen)

De Koning in zijn pracht

(Opwekking 661)




   

 
   
   
  






 

 

   

   

  
    
 
   
     
  










   

  




    
    
    
  














 



   


 
   
 
  
   





         

 

  
 
    

 



  
 

  
  
       
  
  





      


     

Als leden van verschillende geloofsgemeenschappen willen wij hier samen bidden
om eenheid. Het thema is ‘Recht voor ogen’. De tekst van de Week van Gebed voor
de eenheid van de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië,
is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’. Deze bijbelse oproep is dringend in
alle situaties waarin verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Als we
samen bidden, worden we eraan herinnerd dat het onze roeping is als leden van
het lichaam van Christus om het recht te zoeken en te belichamen. Onze eenheid
in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor
gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.

LOFPRIJZING ZINGEN

      
      

  


  

 















Inleidend woord
V


   

   
        
 


 



   

  
 

    
 
  

       
  

 


 
          













 

       
      

     
      



    
     


 


   
     
    

  






 

   

   

 

         
       





















 







 
   

   






 






      
   
   

  









 
   

 

 

  
   

 

  

   









 


 



       

     





    
  
  
    










 




 


     




   



   









 



 

(We gaan weer zitten)
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Schuldbelijdenis
V

Geliefde broeders en zusters, laten we God onze zonden belijden en om vergeving
vragen, zodat onze viering Hem zal behagen.

L1

God van compassie,
U hebt ons gekozen om uw kudde te hoeden.
Uw Zoon Jezus leerde ons recht te doen.
Wij beseffen dat wij ons in onze dienst soms verkeerd gedragen
tegenover de mensen die U aan ons hebt toevertrouwd:
door voorrang te geven aan wie dichtbij ons zijn of hoger aangeschreven staan;
door voorbij te gaan aan de vreemdelingen,
de armen en de minsten in onze samenleving;
door bang te zijn om op te komen voor wie verdrukt worden;
door geld en fondsen niet goed te gebruiken.
Door dat alles hebben mensen zich afgekeerd van uw kerk.
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.

A
L2

A
L3

God van liefde,
U hebt ons verzameld als schapen van uw kudde.
Uw Zoon Jezus leerde ons elkaar lief te hebben,
als teken dat wij zijn leerlingen zijn.
Wij belijden dat we soms niet genoeg naar zijn gebod van liefde leven:
door leden van andere kerken als rivalen te zien;
door elkaar vijandig te behandelen en niet gauw te vergeven;
door vooral op ons eigen belang gericht te zijn;
door niet te letten op de noden van onze broeders en zusters;
door mensen die anders denken buiten te sluiten.
Door dat alles zijn de scheidsmuren tussen ons en anderen
alleen maar hoger geworden.
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.
God van genade,
U hebt ons opgedragen om ons huis van samenkomst te maken
tot een plaats van gerechtigheid voor allen.
In uw ruimhartige liefde laat U het regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Door Jezus leert U ons lief te hebben zonder onderscheid.

WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN
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A
V
A

We belijden dat we hierin tekort schieten:
door geen respect te hebben voor onze naasten;
door via sociale media onwaarheden of valse berichten te verspreiden;
door eraan mee te doen dat de harmonie tussen mensen wordt verstoord.
Door dat alles loopt de wereld gevaar een barre woestijn te worden,
die niet langer vruchten van gerechtigheid voortbrengt voor allen.
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.
Moge de almachtige en barmhartige
God ons genadig zijn, onze zonden vergeven
en ons geleiden tot eeuwig leven. 
  
Amen.


   

  







      


 
  






 



  


     

 
    





      

 
















 
       
  

 



    
    

  








 























     
    








      








 



    

  



  

 
 

    
      
 







        





 










   
    










 
 

     

 
  



      
 


 

 














     




 
   

ZINGEN:

Maak ons uw liefde, God

(Lied 974 vers 1 en 2 Liedboek 2013)
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Dienst van het Woord
EERSTE LEZING:
10

Deuteronomium 16 vers 10-20

U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige

A

U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.

gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. 11 Ten overstaan
van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw

Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”
Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’

slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en
de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten
woen. 12 Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan
deze voorschriften. 13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u
gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14 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. 15 Zeven dagen lang moet u voor

A

Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.

de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk
zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest. 16 Driemaal per jaar
moeten alle mannen dus voorde HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen:

T W E E D E L E Z I N G Romeinen 12 vers 1-13

voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.
Ze mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven naar de mate waarin

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als

de HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in

een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware

uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een

eredienst voor u. 2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen

zuivere rechtspraak.

door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed,

19

U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag

geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind

volmaakt en hem welgevallig is. 3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is,

en de stem van de rechtvaardige vals.

zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar

20

Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u

in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God u zal geven, in bezit nemen.

die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet

A N T W O O R D P S A L M : Psalm 82
L1
A

‘
A

A

allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we,

Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.
God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen?
Verhef U, God, spreek recht op aarde.
Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.
Verhef U, God, spreek recht op aarde.

WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN

verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf

12

ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden
naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in
overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen,
moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de
gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling
doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander
is, moet daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en
wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u
aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13 Bekommer
u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN
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ZINGEN

Jubilate, servite

(Youth for Christ bundel 108)

 






 

         
      
      

  

   





    

    

       

    
  



  
 


   
   


          

               



      

      

     

 

      

      

     



ZINGEN

OVERDENKING
ZINGEN

Luister naar de wind (Lied 936 vers 1, 2 en 3 Indonesisch lied, Liedboek 2013)

  


    


       
    
   
             


 

 
     
      


  




   



        



     

  

  
     
  


        
 

 

  







(We gaan staan)

E V A N G E L I E L E Z I N G Lucas 4 vers 14-21
14

(Youth for Christ bundel 108)
(We gaan weer zitten)

          
               










Jubilate, servite






Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem

verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door
allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn
gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd
hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar
geschreven staat:
18

‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.

Voornemen voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid
V

Jezus Christus bidt voor de eenheid van zijn leerlingen.
Het offer van zijn leven brengt de wereld gerechtigheid.

L1

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen de weg van Jezus te gaan.
Laten we gehoor geven aan zijn roep.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19
20

om een genadejaar van de Heer uit te roepen. ‘

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de orgen

van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag

L2
A
L1

hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

L2
A

WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN
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Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om ons leven vrij te houden van de dorst naar geld en bezit,
en tevreden te zijn met wat wij hebben.
Laten wij de cirkel van hebzucht doorbreken en leven in eenvoud.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN
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L1

L2
A

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om vrijheid te verkondigen aan degenen die gevangen zijn
of slachtoffer van geweld.
Laten wij hen helpen om waardig te kunnen leven.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

Vredeswens
(De voorganger nodigt uit elkaar een teken van vrede te geven,
ter voorbereiding op de belijdenis van ons geloof)

De geloofsbelijdenis van Nicea
(We gaan weer zitten)

L1
L2
A
L1
L2
A
V

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om gastvrijheid te verlenen aan vreemdelingen.
Laten wij elkaar proberen te overtreffen in respect.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.

GEBEDEN VAN DE GELOVIGEN
V
Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer,
voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.

Als leden van het lichaam van Christus
zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te verkondigen aan heel de schepping.
Laten wij het leven en de schoonheid van Gods schepping beschermen.
Heilige Geest, maak ons één in ons handelen.
Om onze persoonlijke inzet voor het werken aan gerechtigheid te concretiseren,
bent u allen uitgenodigd om één voornemen, één intentie, één belofte op te
schrijven op twee aparte kaarten. Wij nodigen u uit één van deze kaarten dicht bij
uw hart te houden. De andere kaart wordt opgehaald en als een offergave naar
voren gebracht.

L

A
L

(Er klinkt muziek terwijl de aanwezigen hun voornemens opschrijven)

Inzameling van offergaven
L

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan
recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6
vers 8). Wij verplichten ons zelf tot daden van gerechtigheid.

A
L

(Nu halen de assistenten de tweede kaart op, brengen deze naar voren en leggen deze voorin neer)

L

A

Genadige God,
U hebt ons uw bewogenheid en zorg voor heel de schepping laten zien. Uw liefde
inspireert ons tot inzet en tot rechtvaardig handelen door anderen van harte lief
te hebben, zonder aanzien van hun culturele, etnische en religieuze achtergrond.
Aanvaard nu onze offergaven en verander ze in daden die de eenheid van uw kerk
dienen. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, in de kracht van de Heilige
Geest, die leeft met U als één God in eeuwigheid.
Amen.
(We gaan staan)
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A
L

A

Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven.
Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld.
Met de tongen en talen van alle naties danken wij U, God,
Trooster van lichaam en ziel.
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht.
Moge uw welwillendheid onze harten vervullen
en ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid.
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk.
Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen,
dat wij één zullen zijn en samenwerken
opdat uw Koninkrijk openbaar wordt.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes
die wij met elkaar delen in deze wereld.
Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde.
Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven
en deze wereld te maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U:
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.
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GEBED VAN DE HEER (ONZE VADER)
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 van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.



















Wegzending
L

Wanneer u deze samenkomst verlaat, zult één van de kaarten met voornemens
ontvangen. Wij nodigen u uit om te bidden voor het welslagen van de actie die op de
kaart genoemd staat.

(We gaan staan tot het einde van de dienst)

ZINGEN

Laat ons nu vrolijk zingen




(Lied 285 vers 1, 4 en 7 Oud-Katholiek Gezangboek,
Lied 146a, Liedboek 2013)



 



  




 



  

 



Zegen
L

  


 





  














   


 














     



  







 















A

Moge God u met liefde omarmen,
en vriendelijkheid uit u laten vloeien.
Moge God een vuur van moed in u ontsteken
en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede.
Moge God u nederigheid schenken
en volharding om de eenheid te voeden.
Amen!
(Als de kerkgangers vertrekken, delen de assistenten de kaarten met voornemens uit)

     


 




 

















      





 
  





  


  







  
  


 

       



    

  

Overgenomen met toestemming
BV Liedboek: 72, 936, 974
Gooi en Sticht: Oud-Katholiek Gezangboek 285
Kok - Kampen: Youth for Christ 108, Vlam van de Geest (pag 2)
CCLI: Opwekking 661
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Suggesties voor liederen

Oecumene in Indonesië

Psalm 82
Psalm 85

God staat in ’t midden van de goden
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer

164
441
545
580
618

Mijn ziel verheft Gods eer (Gezangen voor Liturgie)
Gedenken wij dankbaar (Gezangen voor Liturgie)
Lied van het Koninkrijk Gods (Gezangen voor Liturgie)
Bekleedt u met de nieuwe mens (Gezangen voor Liturgie)
Hoor. Maar ik kan niet horen (Gezangen voor Liturgie)

Indonesië is een thuis voor mensen van vele stammen, talen, culturen en religies. Van de
265 miljoen mensen is ongeveer 12% rooms-katholiek of protestant. Met de evangelische
christenen en de charismatische beweging die in de laatste eeuw, en meer recentelijk de
orthodoxe christenen, naar Indonesië zijn gekomen, vormen de kerken in Indonesië een
brede vertegenwoordiging van christelijke tradities. De kerken werken op vele manieren
samen om problemen met de eenheid van de kerk en gemeenschappelijke zorgen in de
samenleving aan te pakken, bijvoorbeeld met projecten voor armen en daklozen.

17

Goedheid is sterker dan slechtheid (Iona)

536
697
706
739

Heer, ontferm U (Hemelhoog)
Doen wat U vraagt (Hemelhoog)
Licht aan (Hemelhoog)
Zo eerlijk als God (Hemelhoog)

114
136
144

Heer, wij vragen om vernieuwing (Leger des Heils)
Al wat ik ben (Leger des Heils)
Zoekt u naar waar geluk (Leger des Heils)

152
860
973
993
995
1007

Mijn hart verheugt zich zeer (Liedboek 2013)
Gij die ons hebt geschapen (Liedboek 2013)
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (Liedboek 2013)
Samen op de aarde (Liedboek 2013)
O Vader, trek het lot U aan (Liedboek 2013)
Brood zal ik geven (Liedboek 2013)

12
276
570
681
732
769
805

Gods Geest is aan ’t werk (Opwekking)
Laat heel de wereld het zien (Opwekking)
De tijd van Elia (Opwekking)
Hosanna (Opwekking)
Wat een wonder dat ik meewerken mag (Opwekking)
Bouw uw koninkrijk (Opwekking)
Maak ons hart onrustig (Opwekking)

9
81
125/740

Jezus, U bent het licht in ons leven (Taizé)
Kyrie Eleison (Taizé)
The Kingdom of God is justice and peace and joy (Taizé)

42
125
155b

Breng dank aan de eeuwige (Youth for Christ)
Loof de Heer (Youth for Christ)
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Youth for Christ)

292

Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen (Zangen van Zoeken en Zien)

over gerechtigheid
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De Gemeenschap van Kerken in Indonesië (PGI), is een genootschap van de protestantse
kerken in Indonesië. De PGI stuurt pastorale brieven over gerechtigheid en vrede, vrijheid
van godsdienst, corruptie, geweld, mensenrechtenschendingen en het beschermen van
kinderen tegen uitbuiting. De Indonesische Bisschoppenconferentie (KWI) werd gevormd
in de twintiger jaren van de vorige eeuw. De Indonesische bisschoppen brachten
interventies aan tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965), met name daar
waar zij meenden dat het een blokkade zou kunnen worden in de dialoog met andere
christenen. Hierin wordt zichtbaar dat de Indonesische bisschoppen zich inzetten voor
het oecumenisch project. Sinds jaren werken PGI en KWI nauw samen. Jaarlijks geven
zij met Kerst een gemeenschappelijke verklaring uit, met aandacht voor nationale
onderwerpen, bijvoorbeeld de implementatie van religieuze vrijheid voor alle burgers,
zoals deze is vastgelegd in de Grondwet. PGI en KWI brengen als het nodig is publieke
standpunten naar voren in relatie tot actuele onderwerpen in de samenleving die de
gerechtigheid en vrede bedreigen in de gemeenschap en het welzijn van mensen.
De kerken van Indonesië zijn zich bewust van het belang om te bouwen aan goede
verhoudingen tussen mensen van verschillende geloofsrichtingen en om deze
verhoudingen te verstevigen. PGI en KWI zijn zeer betrokken bij de interreligieuze
dialoog en samenwerking. Beide organen hebben actief deelgenomen aan de
gemeenschappelijke samenwerking van verschillende geloofsrichtingen in Indonesië,
dat zes officiële godsdiensten kent, namelijk: islam, protestantse kerk, katholieke kerk,
boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme. Leiders van deze religies ontmoeten
elkaar om over cruciale thema’s te spreken en brengen vaak gezamenlijke verklaringen
uit waarin een bijzondere zorg wordt uitgesproken. Op plaatselijk niveau zijn veel
geloofsgemeenschappen en parochies, gerelateerd aan PGI en KWI, actief betrokken bij
de interreligieuze dialoog en concrete activiteiten in de samenleving.
Indonesische deelnemers werkten mee aan de eerste ontmoeting van het Global
Christian Forum (GCF) in Limuru, Kenya, in 2007 en waren hierdoor geïnspireerd om de
samenwerking van verschillende christelijke tradities in hun land te versterken.
WEEK VAN GEBED RECHT VOOR OGEN
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Dag 2

Dag 1

Geloof en recht
20 januari

Oprecht zijn
21 januari

Lezen

Lezen

AMOS 5 VERS 22–25 EN LUCAS 11 VERS 37-44
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.

EFEZIËRS 4 VERS 22–25 EN MATTEÜS 5 VERS 33–37
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.

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.

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.

Gebed

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.

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.

BID OOK VOOR…

BID OOK VOOR…

. . . R E C H T E N G E R E C H T I G H E I D O V E R D E H E L E W E R E L D . B I D D AT C O R R U P T I E S T O P T

. . . M E N S E N D I E VA S T Z I T T E N I N S C H A A M T E ; O M WAT Z I J Z E L F G E D A A N H E B B E N , D O O R

E N H E T R E C H T Z A L S T R O M E N A L S WAT E R .
. . . C H R I S T E N E N , D AT Z I J N I E T A L L E E N I N W O O R D E N , M A A R O O K I N H U N D A D E N
G E T U I G E N VA N G E R E C H T I G H E I D .
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WAT H E N I S O V E R K O M E N O F D O O R O N WA A R H E D E N D I E O V E R H E N Z I J N V E R S P R E I D .
. . . M E N S E N D I E N I E T Z I C H Z E L F D U R V E N Z I J N U I T A N G S T V O O R WAT A N D E R E
M E N S E N O V E R H E N Z U L L E N Z E G G E N . B I D D AT Z I J G O D S L I E F D E Z U L L E N E R VA R E N .
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22 januari

Dag 4

Dag 3

Allesomvattende liefde

Wees tevreden
23 januari

Lezen

Lezen

PSALM 145 VERS 8-13 EN MATTEÜS 1 VERS 1-17
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.

HEBREEËN 13 VERS 1-5 EN MATTEÜS 6 VERS 25-34
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.

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.

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.

Gebed

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.

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.

BID OOK VOOR…

BID OOK VOOR…

. . . D E S I T U AT I E I N I N D O N E S I Ë . B I D D AT C H R I S T E N E N E E N V O O R B E E L D M O G E N Z I J N

. . . T O E G A N G T O T S C H O O N D R I N K WAT E R E N A N D E R E V O O R Z I E N I N G E N V O O R H E N

VA N H E T I N E E N H E I D M E T E L K A A R O P T R E K K E N .
. . . B E S C H E R M I N G VA N C H R I S T E N E N D I E V E R V O L G D W O R D E N VA N W E G E H U N
GELOOF.
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DIE DIT NU NIET OF ONVOLDOENDE HEBBEN
...MOED VOOR HEN DIE IN HUN LEVENSSTIJL BEWUST KEUZES WILLEN MAKEN ALS
H E T G A AT O M H E T E E R L I J K V E R D E L E N VA N O N Z E H U L P B R O N N E N .
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24 januari

Dag 6

Dag 5

Goed nieuws voor de armen

Zorg goed voor de aarde
25 januari

Lezen

Lezen

AMOS 8 VERS 4-8 EN LUCAS 4 VERS 16-21
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.

JEREMIA 10 VERS 12-16 EN MARCUS 16 VERS 14-15
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.

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.

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.

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.

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.

BID OOK VOOR…
. . . C H R I S T E N E N D AT Z I J H E T G O E D E N I E U W S V E R K O N D I G E N A A N A R M E N ; I N W O O R D
. . . D E O M K E E R VA N H E N D I E A R M E N B E D R I E G E N E N U I T B U I T E N .
. . . G O D S Z E G E N O P H E T W E R K VA N O R G A N I S AT I E S D I E Z I C H I N Z E T T E N V O O R

TEKORTSCHIETEN IN DE ZORG VOOR DE AARDE.
. . . C R E AT I V I T E I T E N I N Z I C H T V O O R O N D E R N E M E R S D I E N A D E N K E N O V E R H O E W E
B E T E R K U N N E N O M G A A N M E T D E N AT U U R .

MENSEN IN ARMOEDE.
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BID OOK VOOR…
. . . H E T H E R S T E L VA N D E S C H E P P I N G . B E L I J D D AT W E A L S M E N S E N A L S C H R I S T E N

EN DAAD.
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Dag 8

Dag 7

Een groot geloof
26 januari

Het hoopgevende licht
27 januari

Lezen

Lezen

1 SAMUEL 1 VERS 13-17 EN MATTEÜS 15 VERS 21-28
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.

PSALM 27 VERS 1-4 EN JOHANNES 8 VERS 12-20
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.

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…
. . . H E N D I E W O R D E N U I T G E B U I T E N S L A C H T O F F E R Z I J N VA N M E N S E N H A N D E L .
B I D V O O R B E V R I J D I N G E N H E R S T E L . B I D V O O R O R G A N I S AT I E S E N O V E R H E D E N

GETUIGENIS MAG ZIJN AAN DE WERELD.

DIE ZICH HIERVOOR INZETTEN.
. . . I E D E R E E N D I E D I T O N R E C H T V O O R O G E N K R I J G T ; D AT Z I J N I E T W E G K I J K E N ,

. . . C H R I S T E N E N O V E R D E H E L E W E R E L D , D AT Z I J VA N U I T H U N O V E R T U I G I N G I N
ACTIE KOMEN.

MAAR IN BEWEGING KOMEN.
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BID OOK VOOR…
. . . H E T H E R S T E L VA N D E E E N H E I D O N D E R C H R I S T E N E N E N D AT D E Z E E E N H E I D E E N
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Over de Week van Gebed
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.

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 de christenen 2019 voorbereid door christenen

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.

in Indonesië.

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.

Het materiaal dat is aangereikt door de christenen in Indonesië is

Ook zijn er promotie- en uitdeelmaterialen
beschikbaar, zoals posters, gebedsarmbandjes en bidprentjes. Kijk voor het
complete aanbod op de websites van de
Raad van Kerken en MissieNederland:
www.raadvankerken.nl en
www.missienederland.nl

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

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

 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 de eigen wijk.
Bekijk de mogelijkheden en tips op
www.weekvangebed.nl
 Bid zelf dagelijks mee aan
de hand van dit boekje, of de
varianten voor kinderen en tieners.
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Meer materialen

Muzieknotatie
Muzieknotatie Compoprint, Wim Zevering, Ermelo

Bronnen

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.
30
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Geciteerde Bijbelteksten zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de
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Zoek het

en niets dan het recht
DEUTERONOMIUM 16 VERS 20

Week van Gebed 2019
www.raadvankerken.nl
www.missienederland.nl/weekvangebed
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