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Introductie 
Voorwoord
Thema '#blijfinmijnliefde'

Reflecties en gebedspunten per dag
Dag 1 (17 januari)       Geroepen door God
Dag 2 (18 januari)       Verborgen groeien
Dag 3 (19 januari)       Eén lichaam vormen
Dag 4 (20 januari)       Samen bidden
Dag 5 (21 januari)       Veranderd door het Woord
Dag 6 (22 januari)       Liefde tonen
Dag 7 (23 januari)       Groeien in eenheid
Dag 8 (24 januari)       Heel de schepping

Meer informatie
Over de Week van gebed voor eenheid

Dit gebedsboekje leidt jou door de Week van gebed voor eenheid 

van 2021. 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 kun je deze week verwachten en hoe kun je meedoen? 

Deze inhoudsopgave reikt je een overzicht aan:
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#blijfinmijnliefde
Week van gebed voor 
eenheid 2021
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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.

Geert van Dartel   Setskin Sies
Voorzitter Raad van Kerken  Voorzitter MissieNederland

Voorwoord
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#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.

Blijf in mijn liefde
en je zult veel vrucht dragen
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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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17 januari
Geroepen door God
'Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie' (Johannes 15 vers 16a) Dag 1

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.

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.
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18 januari
Verborgen groeien
'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie' (Johannes 15 vers 4a) Dag 2

Bid ook voor…
Jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag 
ervaren.
Mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van je 
verbondenheid met Christus.

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.
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19 januari
Eén lichaam vormen
'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad' (naar Johannes 15 vers 12) Dag 3

Bid ook voor…
Voor jouw geloofsgemeenschap, dat jullie elkaar en anderen mogen dienen, 
zoals ook Jezus dat deed.
Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar 
elkaar.

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.
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20 januari
Samen bidden

Dag 4

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.

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 liefdes-
relatie 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 verwon-
dering, 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.

'Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden.' (naar Johannes 15 vers 15)
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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.

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 Bijbel-
gedeelte 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. 

21 januari
Veranderd door het Woord

Dag 5

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.  

'Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb' (Johannes 15 vers 3)
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22 januari
Liefde tonen
'Ga op weg en draag een vrucht die blijft' (naar Johannes 15 vers 16b) Dag 6

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. 

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. 



14 Week van gebed voor eenheid  |  #blijfinmijnliefde

23 januari
Groeien in eenheid
'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken' (Johannes 15 vers 5a) Dag 7

Bid ook voor…
Je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeen-
schappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
Jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander. 

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.
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24 januari
Heel de schepping 
'Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn'
 (Johannes 15 vers 11)

Dag 8

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.

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.
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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 je 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 kun je 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
Ben je positief over de Week van gebed voor eenheid 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.

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. 


