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Nationaal Gebed voor vrede en verbinding trapt

Week van gebed voor eenheid 2022 af

Komende zaterdag, 15 januari, organiseren de EO, de Protestantse Kerk,
MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en Niet
Alleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom dit gebed
willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De
coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie.
Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee,
zo wordt het gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds.
Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth
Sleebos. Het programma wordt gepresenteerd door Jurjen ten Brinke.

We nodigen je van harte uit om live mee te kijken en bidden via
www.nationaalgebed.nl en wensen en bidden je een gezegende Week
van gebed voor eenheid toe.

Vriendelijke groet,
mede namens de Raad van Kerken,

Jan Willem Janse
Projectleider Week van gebed voor eenheid 2022
MissieNederland

 

Ontdek de gebedsactiviteiten in het land

In heel Nederland worden er (online) gebedsbijeenkomsten en andere
activiteiten georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit
jaar extra veel gebedswandelingen buiten. Ontdek op de landkaart of er
in jouw omgeving ook activiteiten zijn. Organiseer je zelf een activiteit en
staat die er nog niet op? Geef het door via de knop onder de kaart. 

Bekijk de activiteiten

 

Tieners bidden volop mee met dagelijkse

video's en inspiratie op sociale media

Aan de hand van het thema 'Glow in the dark' ontdekken tieners in de
Week van gebed voor eenheid 2022 hoe zij nét als de ster van Bethlehem
kunnen wijzen op Jezus. Iedere schooldag biedt Stronglife een
inspirerende en uitdagende video over het thema van dit jaar. Daarnaast
volg je de Week van gebed op de sociale kanalen van onder andere Huis
van Belle. HGJB Jong biedt een podcast en ook op catechese kan
aandacht worden besteed aan gebed, met behulp van een handleiding
van Kerkpunt en CGJO. 

Alles voor tieners

Tip: Stuur dit door naar jeugdleiers in je geloofsgemeenschap

 

Hoe beleven kerken en christenen in het

Midden-Oosten de eenheid?

De Week van gebed voor eenheid 2022 is voorbereid door christenen uit
het Midden-Oosten. Zij kozen het verhaal van de magiërs uit het Oosten
dat staat opgetekend in Matteüs 2 als leidraad. De Raad van Kerken in
het Midden-Oosten (MECC) is een gemeenschap van kerken die het
geloof deelt in de Heer Jezus Christus als God en Verlosser in
overeenstemming met de Bijbel en de kerkelijke traditie. In een kort
overzicht geven je een inkijkje in hoe zij werken aan eenheid. 

Ontdek meer

 

Dagelijkse gebedsavond op Groot Nieuws Radio

Door de onzekerheid van de coronamaatregelen lukte het dit jaar niet
iedere werkgroep om gebedsbijeenkomsten voor te bereiden. Daarvoor
biedt Groot Nieuws Radio - net als afgelopen jaar - een handige
oplossing! Van maandag t/m zaterdag van 20.00 - 21.00 uur zendt de
christelijke radiozender een gebedsavond uit waar jij aan kunt meedoen.
Luister thuis mee of spreek af om het in kleine groepjes samen te doen. 

Gebed op Groot Nieuws Radio

Tip: Ook in de ochtenden kun je meebidden via Groot Nieuws Radio. Elke werkdag om half 7

hoor je een gebed van Tanya Drop (24-7 Prayer NL) in De Nieuwe Morgen

Heb je het boekje met Reflectie &

gebedspunten al?

Aan de hand van een handzaam boekje met Reflecties & gebedspunten
kun je dagelijks meebidden tijdens de Week van gebed voor eenheid.
Vraag nu een gratis download aan. Er is een variant voor volwassenen én
voor kinderen. 

Aanvragen

 

Gebed: het leven omhoog dragen voor God

'Bidden is wezenlijk voor het geloof. Gebed heeft iets van het uitademen
van de ziel. Van roepen, zuchten, spreken, en van danken en loven van
God. Zonder gebed verstomt onze ziel. In het gebed dragen we het leven
omhoog voor God.' Scriba ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk
schreef een blog over gebed, naar aanleiding de Week van gebed en het
Nationaal Gebed voor vrede en verbinding. 

Lees het artikel

 

Plaats een gebed op de digitale gebedsmuur

Eén van de manieren waarop je aanstaande zaterdag en tijdens de hele
gebedsweek kunt meebidden is via de online gebedsmuur op de website
van de EO. Verwoord je gebedsverzoek of schrijf zelf een kort gebed en
plaats dit met een afbeelding naar keuze. Zo komen gebeden uit heel
Nederland bij elkaar. 

Open de gebedsmuur

 

Passende muziek bij het thema op Spotify

Zoek je passende muziek bij de komende gebedsweek of wil je
kennismaken met stijlen uit verschillende christelijke tradities? Dan is de
Spotifylijst van de Week van gebed 2022 wat voor je. De lijst bestaat uit
meer dan 40 liederen die aansluiten op het thema 'Licht in het duister'. 

Beluister de lijst

 

Kom in beeld bij het Nationaal Gebed: bid live

mee via Zoom

Zaterdagavond kan iedereen die dat wil live meekijken en meebidden
met het Nationaal Gebed. Nadat de uitzending wordt ingeleid met
verhalen, muziek en gebedsvideo's, zullen vier voorgangers rond 21.00
uur het nationaal gebed voor vrede & verbinding uitspreken. Daarna is er
een moment van stilte waarin een ieder wordt uitgenodigd zelf te bidden
op de plek waar men zich bevindt. In de studio zal een 'Zoomwall' te zien
zijn; een video-mozaïek van mensen uit het hele land die meebidden. Zo
maken we de eenheid ook letterlijk zichtbaar. Ben je bekend met Zoom
en wil je op deze manier bijdragen aan het Nationaal Gebed? Meld je dan
hieronder aan. Zaterdag volgt dan een link met verdere uitleg. 

Ja, ik meld mij aan en kom in beeld

PS  De beelden van Zoom worden zonder audio uitgezonden. Je live-gebed is dus niet in de

uitzending te horen. Wel zien anderen jou in je eigen omgeving meebidden op een manier die

bij jou past. 

 

3 tips die helpen om in eenheid te bidden

Dat je gezamenlijk erkent dat je afhankelijk bent van God, doet iets met
je. Waar je wellicht eerst een oordeel had over de manier van geloven
van de ander en jezelf boven de ander plaatste, kom je door samen te
bidden naast elkaar te staan. Natuurlijk herken je in de manier waarop je
bidt, ook dat je verschillend bent. Ondanks dat schept het samen bidden
een band. Je bent door te bidden in Jezus’ naam verbonden met dezelfde
God. In onze wereld vol wij-zij-denken leidt echter niet elk gebed tot
meer eenheid. In een artikel delen we daarom 3 tips voor verbindend
gebed.

Ontdek de tips

 

Ondersteun de Week van gebed voor eenheid

Het belang van eenheid tussen mensen wordt pas zichtbaar als deze
eenheid ontbreekt. Onze samenleving zucht onder het gebrek aan
eenheid, aangeblazen door verregaande polarisatie. Ook aan de kerk
gaat het wij-zij-denken niet voorbij. Het risico bestaat daarmee dat we
elkaar als broers en zussen in Jezus Christus kwijtraken en meegaan in
de hectiek van het moment. Dat zou enorm verdrietig zijn.

Het is ons gebed dat we in tijden van onzekerheid elkaar juist opzoeken,
begrip hebben voor elkaar en elkaar helpen op een wijze die ons
individueel past. Net als de wijzen die bij Jezus Christus kwamen, dragen
wij in de samenleving bij met de gaven die wij hebben gekregen en
ontwikkeld. Zo overwinnen wij het kwade door het goede. Jouw gebed
voor eenheid in kerk én samenleving, is onmisbaar. De Week van gebed
voor eenheid is een belangrijk moment van wereldwijde verbinding. Jouw
gebed is een krachtige bijdrage, maar ook uw financiële bijdrage is van
groot belang. Versterk de kerk en geef wat je kunt missen. 

Geef een gift

Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Week van gebed voor eenheid.

Klik hier om je voorkeuren aan te passen of je uit te schrijven.

De Week van gebed voor eenheid is een project van MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland.
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