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Week van Gebed 
 

                                             

Historie en doel 

De Raad van Kerken Nederland en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven 

van ruim 150 jaar geleden. In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen bidden wereldwijd 

miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Naar schatting doen, 

in Nederland, zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. 

 

Steeds meer wordt er samengewerkt met de voorbereiding van de Week van het Gebed, onder meer bij het 

samenstellen van het gebedsmateriaal. Landen rouleren per jaar om een thema voor te bereiden en het materiaal aan 

te leveren. 

Werkwijze in Nederland 

• De Week van Gebed voor de eenheid wordt elke derde week in januari gevierd. 

• Er is een landelijke werkgroep, vanuit de Raad van Kerken Nederland en MissieNederland, die de vertaling 

van het aangeleverde materiaal voor zijn rekening neemt. Het resultaat staat op de website en verschijnt in 

een handzaam boekje. Ook posters worden meegestuurd naar de kerken. 

• De Week van Gebed begint met een viering. Landelijk wordt de viering, vanuit een locatie in Nederland, 

uitgezonden op televisie. In 1996 was Open Hof Ommoord de gelukkige met toenmalig secretaris generaal 

van de Raad van Kerken, Ineke Bakker. Aan deze viering werd meegewerkt door het Oecumenisch Jongeren 

Koor Ommoord (OJKO). 

Werkwijze in Open Hof Ommoord 

• Hoewel op veel plaatsen in Nederland meerdere plaatselijke kerken, soms wel tot vijf, meedoen beperkt 

Rotterdam Ommoord zich tot de gebruikelijke twee geloofsgemeenschappen (RK en PKN). 

• Sinds 2016 heeft Open Hof Ommoord het initiatief genomen tot de Week van Gebed. 

• De Week van Gebed begint met een gezamenlijke Oecumenische viering. 

• Na de Oecumenische viering start de gebedsweek. Voor elke dag worden er gebedssuggesties aangeleverd. 

• Op verschillende locaties worden gebedsbijeenkomsten van een klein uur belegd en iedere gastkerk maakt 

een eigen invulling. Het is de bedoeling om bij elkaar op bezoek te gaan, met elkaar te bidden en van 

gedachten te wisselen. 

Voorbereiding en PR 

• Ongeveer twee maanden van tevoren worden de betrokken kerken uitgenodigd om met elkaar te overleggen 

over wie, wat, wanneer en waar. Het aantal kerken dat meedoet wisselt. 

• De uitkomst, wanneer en waar de gebedsbijeenkomsten plaats vinden, wordt gepubliceerd in het Open Hof 

Nieuws en op de website. 

• Er is ook een bladwijzer, waarop de belangrijkste gegevens staan, die uitgedeeld kan worden. 

• Als er naast de Oecumenische viering ook een gebedsbijeenkomst in Open Hof Ommoord wordt gepland 

wordt de extra datum aan de beheerder doorgegeven. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rkkerk.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Flogo-Raad-van-Kerken.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rkkerk.nl%2Ftweede-pinksterdag-viering-vijftig-jaar-raad-van-kerken-in-nederland%2F&docid=IPQJ7Ov88NEzNM&tbnid=ii9s_yX1bTmvHM%3A&vet=1&w=468&h=280&hl=nl&bih=763&biw=1375&ved=2ahUKEwjnqpOwqK7mAhVOJhoKHXbRCScQxiAoAHoECAEQFA&iact=c&ictx=1
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, december 2019 door Anneke van Wijngaarden en Joost Barendrecht. 

Dd. 16.01.2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad 

Wijzigingshistorie 

V2 – Een paar punten dd. 19.04.2021 iets aangepast door Joost Barendrecht. Gezien de beperkte omvang van de 

wijzigingen, is het niet noodzakelijk V2 voor te leggen voor goedkeuring aan Oecumenisch Beraad.. 

 

 

 


