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Week van Gebed 2020 in het teken van het 

buitengewone 

Jaarlijkse gebedsweek draagt thema ‘Buitengewoon’  

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de 

christenen in 2020. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag 

bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. 

Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar 

voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan 

het gewone.  

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen 

secretaris van de Raad van Kerken: “Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. 

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het 

eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis 

markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog 

ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.” 

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit 

thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om 

te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van 

Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting 

en zeker niet tot het vieren van eenheid.” 

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen 

van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te 

gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen 

mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de 

Raad van Kerken en MissieNederland. 

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 blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun 

verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een 

plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. 

 


