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Dit is een gezamenlijk persbericht van de Raad van Kerken en EA-EZA !!
WEEK VAN GEBED IN KADER VAN DORST !
'Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze ge-
bedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehou-
den. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. 
De kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt die op dit moment worden vertaald en 
bewerkt. !
De Raad van Kerken en EA-EZA werken samen en presenteren op 22 september een boekje 
met een orde van dienst en ander ondersteuningsmateriaal. Op hetzelfde moment brengen de 
organisaties een gebedenboek uit, waarin kerkelijke leiders en andere christenen gebeden on-
der woorden brengen die een indruk geven van de spiritualiteit in ons land. !
Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal 
van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Je-
zus over 'levend water'. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de 
Bijbel ook wel 'levend water' genoemd. !
De Raad van Kerken en de EA-EZA kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initia-
tieven van ruim, 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen 
te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoor-
delijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een 
plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen mee-
gedaan met het initiatief. !
Einde bericht !!
Voor meer informatie:  
• EA-EZA: Steven Mudde, beleidsmedewerker discipelschap, tel. (0343) 524279/ 06-41858525, e-

mail: steven@ea.nl; www.ea.nl en www.weekvangebed.nl 
• Raad van Kerken: Klaas van der Kamp, algemeen secretaris, tel. (033) 46 33 844/06-16277973 

www.raadvankerken.nl

In de Raad van Kerken werken samen: Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland, Oud-Katholieke 
Kerk, Remonstrantse Broederschap, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Evangelische Broedergemeenten in Neder-
land, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), Syrisch-Orthodoxe Kerk, Leger der Heils, Anglicaanse Kerk, 
Molukse Evangelische Kerk, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Christelijk Gere-
formeerde Kerken, Vereniging van Orthodoxen “H. Nikolaas van Myra”, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, , 
Basisbeweging, Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten !
telefoon 033 4633844 - e-mail rvk@raadvankerken.nl - www.raadvankerken.nl !
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