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Wereldwijde Week van
Gebed - 2012

VERANDERD

door Jezus
Christus

Zondag 08 januari
VERANDERD ...

... DOOR DE
OPGESTANE HEER

I Kor. 15:50-57, Jesaja 25:6-9

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

PROVINCIALE
GEBEDSAVONDEN
VOOR LEIDERS
maandag 16 januari 2012
Oostende, Hoboken, Haacht, Diepenbeek
en (op dinsdag 24 januari) in Gent
THEMA
voor gebed en overdenking:

“ZIET DAN TOE OP UZELF EN
OP DE GEHELE KUDDE”
Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in
de vijf provincies. Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen…, en hun
echtgenotes) van de evangelische kerken worden hartelijk uitgenodigd om op die
avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.
Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. Absoluut de moeite waard
om hier één avond per jaar voor vrij te maken!

‘Die is echt helemaal veranderd’. We zeggen het van iemand die helemaal is omgedraaid. Totaal anders zijn, dat zouden we soms heel graag willen. Verandering, dat
is het plan dat de opgestane Jezus met ons heeft. Het is Zijn doel voor u en mij. In de
tekst van vandaag spreekt Jezus over die geweldige verandering. Wij zullen Hem, de
opgestane en verheerlijkte Heer, zien zoals Hij is. Ja, nog veel meer: wij zullen Hem
gelijk zijn, veranderd naar Zijn beeld. Ons sterfelijke, aardse wezen vol zonde en
zwakheid zal er niet meer zijn, veranderd tot een eeuwig, geestelijk en volkomen
lichaam. Een heerlijkheid zonder zonde, ziekte en zuchten. Wij leven naar die nieuwe
dimensie toe; dat is het vooruitzicht dat we hebben.
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De verandering kan al hier op aarde beginnen. Jezus Christus is opgestaan uit de
dood. Hij zit op Gods troon. Door het geloof in de Opgestane maken we al deel uit
van de hemelse werkelijkheid. Saulus werd door Christus een Paulus: een radicaal
veranderde persoon. En ook wij kunnen al deelnemen aan de opstandingskracht. Ons
denken en handelen kan al een totale verandering ondergaan. Als Christus niet was
opgestaan, dan was er ook geen verandering. Maar Hij is wel opgestaan, dus kunnen
we zeker zijn van het eeuwige leven.

Wij danken:
dat Jezus is opgestaan uit de dood en in de hemel woont,
dat we mogen deel hebben aan het werk van God en reeds hier op
aarde door Hem veranderd zijn,
voor het geweldige vooruitzicht op de volledige verandering in de
eeuwigheid,
voor de zekerheid van Zijn beloften.
Wij verootmoedigen ons:
omdat we vaak op onze eigen kracht vertrouwen,
omdat we de alledaagse zorgen onze blik op Jezus laten vertroebelen,
omdat we onze menselijke vooruitzichten laten voorgaan op het
Goddelijke vooruitzicht.
Wij bidden:
dat we er ons meer van bewust zullen zijn dat Jezus ons verandert,
dat we andere mensen op het heerlijke vooruitzicht zullen wijzen,
voor de gevallen wereld: voor mensen en overheden,
Kom spoedig Heer Jezus en vervul Uw beloften.

... DOOR ZIJN
GEEST

Zaterdag 14 januari
VERANDERD ...

2 Korinthe 3:17-18, Ezechiël 37:1-14

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
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Het klinkt een beetje als een sprookje: de sluier wegnemen, in de spiegel kijken, en
we worden veranderd en we zien er geweldig uit. Het wordt wel eens gezegd: in oude
sprookjes schuilt veel waarheid. Ze spiegelen ons - vaak onbedoeld, en meestal
verborgen - belangrijke waarheden voor. Maar er is veel meer dan dat: het heldere
woord van God, dat onthult, openbaart wat voor harten die niet door God geraakt
zijn, verborgen blijft.
Wat is het dat de Geest ons laat zien ? De heerlijkheid en de stralende macht van
God. Nu weten we vanuit het Oude Testament (Mozes, Elia, Jesaja, ...) dat eigenlijk
geen mens God kan of mag zien, anders moet hij sterven. Maar in Christus is God in
de gestalte van een mens tot ons gekomen. Men kon hem zien en aanraken. In Hem,
aldus het Nieuwe Testament, zien we het aangezicht van God.
Is dat niet een grote en ongekende vrijheid ? Die wordt ons geschonken door de
Heilige Geest. Hij doordringt ons, en vormt ons, als wij dat toelaten. Niet willekeurig,
maar volgens het volmaakte voorbeeld van Jezus. In ons leven gaan wij, onder
Gods leiding, steeds meer op Zijn beeld lijken. In deze week van gebed hebben we
stilgestaan bij verandering. Blijft het bij verwondering, of is er het verlangen om
werkelijk meer op Zijn beeld te lijken. Mensen die door Jezus veranderd zijn, zijn vrij !

Dinsdag 10 januari
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... DOOR DE KONING

VERANDERD ...

Psalm 2, Filippenzen 2:5-11
Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Bijzondere gebeurtenissen stemmen tot nadenken. Mensen vinden Christus niet altijd
via de klassieke evangelisatiemethoden. In Filippi waren Paulus en Silas met hun
boodschap over Jezus Christus niet welkom. Het goede nieuws roept op tot verlossing en verandering. Daarom verkondigden ze moedig het evangelie. Hier in Filippi
was gevangenschap het gevolg ... Is het onder de huidige omstandigheden nog
mogelijk om te evangeliseren ? Zijn we ook getuigen als we niet welkom zijn ?
Getuigen hebben de plicht om te vertellen wat ze gehoord en gezien hebben - zonder vrees voor de gevolgen. Het wordt nog belangrijker als het over de redding van
de mensheid gaat. De getuige redt niet, maar de Verlosser, Jezus Christus.
Getuigen moet tot de kern komen. Bijzaken en omwegen vinden we in vers 31 niet.
Op dit nachtelijk uur moest Paulus ook niet meer zeggen: het hart van de gevangenbewaarder was reeds open ...
Niet iedereen heeft een natuurlijk talent voor evangelisatie. Toch moeten we de
opdracht niet aan de 'professionelen' overlaten. Iedereen kan getuige van Christus zijn
in zijn eigen situatie. Hoe die ook is: Jezus wil redden.

Wij danken:
voor de vrijheid, die de heilige geest geeft,
voor de voorbeelden die ons iets van Jezus tonen
voor Zijn belofte, dat Hij altijd bij ons zal zijn,
voor de zekerheid dat we in Zijn heerlijkheid zullen zijn.

Wij aanbidden God :
als de Koning der Koningen,
als de Schepper van de wereld en de Heer van de geschiedenis,
omdat Hij zich in Jezus als de liefhebbende Vader getoond heeft,
omdat Hij ons door Zijn Geest een nieuwe blik op de werkelijkheid
gegeven heeft.

Wij belijden:
onze nalatigheid in heiligheid,
dat we gelegenheden om van Hem te vertellen voorbij hebben laten gaan,
dat we de Heilige Geest bedroefd hebben door onze zonden,
dat we ons te vaak hebben laten vangen door de realiteit van deze wereld,
dat we niet genoeg rekenen op de kracht van de Heilige Geest.

Wij belijden:
onze menselijke neiging naar zelfzucht en eigengereidheid,
onze onvolmaakte aanbidding,
onze vrome hoogmoed, waarmee we de wereld oordelen.

Wij bidden:
voor een waardevolle en een op Jezus gerichte opvoeding,
voor een verkondiging die Jezus voor ogen heeft,
voor de bereidheid om vreemden als broeders en zusters te aanvaarden,
voor geopende ogen die de liefde van God in Jezus Christus zien,
dat de aanwezigheid van God in deze wereld zichtbaar mag worden.

Wij bidden:
voor hen die het bestaan van God voor onmogelijk houden,
voor de wereld en de mensheid die lijdt onder de gevolgen van
opstandigheid (onrust, ontevredenheid, teleurstelling, ongerechtigheid,
onderdrukking, armoede, honger, oorlog, lijden, dood ..)
om inzicht en inkeer,
om een geloofwaardig leven van alle christenen.

... DOOR DE OPDRACHTGEVER

Donderdag 12 januari

www.gebedsplatform.be

VERANDERD ...

Johannes 20, Jesaja 49:1-6
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats
waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus
en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
Ze stonden nog maar pas aan het lege graf, en keerden teleurgesteld naar huis
terug. Ze konden Jezus nergens vinden. Alleen Maria was langer gebleven en was pas
uren later bij hen terug gekomen. Ze had gezegd dat ze Jezus ontmoet had. Hij had
haar de opdracht gegeven om aan de broeders te zeggen dat Hij leefde. Broeders ?
Ze leken meer op mislukkelingen.
Nu is het avond. De deuren zijn zorgvuldig gesloten. De discipelen hebben schrik. En
plotseling komt Jezus de kamer binnen. Zo simpel. Hij toont hen Zijn handen, zijn zij,
zijn wonden. Ze realiseren zich: Hij is het! Hij zegt: vrede met u!
Jezus verandert Zijn volgelingen van angstig naar moedig, van zwak naar sterk. God
brengt het levenloze tot leven. Jezus geeft Zijn vrienden vreugde. Maar zij moeten
besluiten om zich af te keren van hun zonden. Zij moeten ervoor kiezen het goede
nieuws te gaan verkondigen. En wat doen wij, die veranderd werden door onze
Opdrachtgever ?
Wij danken:
dat God zelf in Jezus naar deze aarde gekomen is,
dat Hij ons verantwoordelijkheden geeft en ons vreugde schenkt,
dat Hij ons door de Heilige Geest verandert,
voor het voorbeeld dat Hij ons in zijn discipelen geeft.
voor Zijn Woord, de Bijbel.
Vergeef ons:
als we niet naar het voorbeeld leven,
als we onze opdracht niet vervullen,
als ons getuigenis van liefde tekort schiet,
als we niet bereid zijn vergeving te schenken aan wie ons gekwetst
hebben.
Help ons:
goed om te gaan met de gaven die God ons gegeven heeft,
anderen met liefde en respect te benaderen, uit welke cultuur ze ook
komen,
Gods woord ook in moeilijke omstandigheden te verkondigen,
Gods woord in woord en daad in ons leven zichtbaar te maken,
bijstand te bieden aan wie vervolgd worden,
mee te werken aan de verspreiding van het evangelie in deze wereld.

gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be

Gebedsactiviteiten
voor 2012
-

za 7 januari, gebedswandeling Diksmuide (O.C. Ten Bercle, Kerkplein,
Pervijze): 16.00u stands, 17.00u wandeling, 20-22.00u concert met gospelkoor
"Glorify"; info: stefaan.david@skynet.be, didier.waeyaert@pandora.be

S

ma 16 januari: provinciale gebedsavonden voor evangelische leiders: in elke
provincie tegelijk: Oostende, Hoboken, Haacht, Diepenbeek en (op di 24
jan.!) in Gent

S

za 21 januari, 10.00u 15.00u: gebedsdag voor de zending (door zendingsplatform van EAV), Christengemeente Emmanuel - Markt 10 - 3150 Haacht;
Info: Stephan Van den Venne (vandenvenne@telenet.be) of Jan Versweyveld
(jan.versweyveld@pandora.be)

S

za 28 april, 10.00u 16.00u: landelijke dag voor alle gebedsinitiatieven
(ontmoeting, uitwisseling, gezamenlijk gebed ): International Baptist Church,
Lange Eikstraat 78, 1970 Wezembeek-Oppem

S

zo 6 mei (eerste zondag van mei): jaarlijkse dag van gebed voor de Europese
Unie: zie voor gebedsonderwerpen www.pray4belgium.be

S

do 17 - za 26 mei: tien dagen van 24-uurs-gebedskettingen (één per provincie) als aanloop naar:
zo 27 mei: Global Day of Prayer: op pinksterdag wordt er wereldwijd door
christenen en gemeenten gebeden. Men streeft naar de grootste gebedsdag
ooit, met 200 miljoen christenen die mee zullen doen in 220 landen! In België
streven we naar een gezamenlijke gebedsavond in elke stad. Zie www.globaldayofprayer.com en www.pray4belgium.be

S

WERELDWIJDE WEEK VAN GEBED
08-15 januari - 2012
De jaren vliegen voorbij. Het vorige was nog maar net begonnen, of het nieuwe
dient zich al aan. In een razendsnel tempo volgen de ontwikkelingen elkaar op,
en verandert de hele samenleving. De tijd staat niet stil. Maar misschien moeten
we zelf zo af en toe stil staan. Om ons te bezinnen, om Gods woord te
overdenken, maar zeker ook om te bidden. Daarom is het goed om aan het
begin van het nieuwe jaar tijd uit te trekken om in gebed te gaan.
Soms vindt een gebed plaats in alle stilte, als we alleen zijn. Soms bidden we
samen met anderen in een gebedskring. Maar in het begin van januari bidden
vele miljoenen christenen samen tijdens de Wereldwijde Week van Gebed.
Die wordt georganiseerd door de WEA, de Wereld Evangelische Alliantie. In ons
werelddeel wordt dat dan concreet gemaakt door de Europese Evangelische
Alliantie. Dit jaar werd het thema vastgelegd door de franstalige allianties, dat wil
zeggen, die van Frankrijk, Zwitserland en Wallonië. Andere allianties zoals de
duitstalige werkten de dagthema’s uit, en zo komt uiteindelijk het (vertaalde)
materiaal ook in Vlaanderen. Het is dus echt een internationaal project.
In deze brochure vindt u voor iedere dag van de week een thema, een
Bijbeltekst en een aantal gebedspunten. Die liggen natuurlijk al een hele tijd
vast, en zijn dus niet altijd helemaal actueel. Neem daarom gerust de vrijheid om
andere dank- en gebedspunten toe te voegen.
De materialen voor deze gebedsweek kunt u voor uzelf gebruiken, maar ook in de
gebedskring van de gemeente. In uw eigen kerk, of samen met andere
gemeentes. Het belangrijkste is dat christenen overal ter wereld God zoeken.
Direct na de gebedsweek zijn er op maandag 16 januari nog een aantal
provinciale gebedsavonden voor leiders. De details daarvan vindt u ook in
deze brochure. En ook een beknopt overzicht van andere gebedsactiviteiten
hebben we opgenomen.
Alle informatie over de gebedsactiviteiten van de Evangelische Alliantie zijn
verkrijgbaar bij het Gebedsplatform Vlaanderen, p.a. Ignace DEMAEREL,
A. Detiennestraat 38, 1030 Brussel, 02/2452512;
e-mail gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be
en bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER
tel.: 03/488 04 30, e-mail: info@EAVlaanderen.be

iet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij zich
door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. (Hand. 20:28)
Deze raad geeft Paulus bij zijn afscheid aan de oudsten in Milete. De tekst is duidelijk
en spreekt voor zichzelf. Ook vandaag blijft dit een onontbeerlijke aanmaning voor
leiders. De inhoud geeft genoeg stof om te overdenken en om te bidden voor elkaar,
en voor de gemeenten. Dat alles onder de bescherming en leiding van de Opperherder, Jezus Christus onze Heer.

Plaatsen en adressen:
provincie
Antwerpen
20:00 u.

gemeente en adres
Evangelische Kerk Philadelphia,
St Bernardsestwg 505,
2660 Hoboken

Limburg
19:30 u.

Evang. Gemeente Diepenbeek
Kempenstraat 70,
3590 Diepenbeek
Oost-Vlaanderen De Bron
Nederzwijnaarde 23
op di. 24/01,
9052 Zwijnaarde
20:00 u.
Vlaams-Brabant Christengemeente Emmanuël
19:30 u.
Markt 10
3150 Haacht

West-Vlaanderen Evangelische Kerk Oostende
19:30 u.
Stuiverstraat 196,
8400 Oostende

coördinatoren
Marcel Aerts, 03/455 67 39
marcel_aerts@skynet.be
Corneel Crezee, 03/455 67 39
crezee@ekh.be
Jan Wijman
089/35 67 32
johan.wijman@base.be
Rita Scholliers
09/330 43 17
rita77@telenet.be
Harry Wolthuizen,
015/24 82 02
wolthuizen@skynet.be
Rudi Timmermans,
015/52 75 86
ruidtimmermans@skynet.be
Johnny Stroobant
051/70 24 64,0494/54 08 97
johnny.stroobant@telenet.be

Algemene coördinatie:
Willy De Vylder, 015/51 29 30, devylderw@hotmail.com
Gebedsplatform Vlaanderen:
Ignace Demaerel, tel. 02/245 25 12, e-mail gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be

DOOR DE LIJDENDE
DIENSTKNECHT ...

Maandag 09 januari

Zondag 15 januari

VERANDERD ...

VERANDERD ...

1 Petrus 2, Jesaja 53:4-6

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de
zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en
Opziener van uw zielen.

... DOOR DE
VOLEINDER
Openbaring 3:21, Openb. 21:1-7

Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen
heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.
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We hebben het soms van dichtbij kunnen zien: mensen die na de boodschap van het
evangelie naar voren kwamen en besloten hun leven aan God te geven. God had hen
aangeraakt. Ze hebben de boodschap van, lijden, sterven en opstanding van Christus
gehoord. Hebben ze die goede boodschap alleen verstandelijk begrepen ? Of is er
meer ? Hebben ze de kracht en de liefde van Christus ervaren ? Liefde raakt ons. De
lijdende dienstknecht toont ons Gods liefde. Daarom ook zijn de woorden van Petrus
en Jesaja met elkaar verbonden. Hier ligt immers het fundament van ons geloof.
Het lijdensverhaal van Christus kan op verschillende manieren beleefd worden. In
woorden en daden, in de viering van het Avondmaal. Daaruit komt de persoonlijke
ontmoeting voort met de Heer die voor ons heeft geleden. Op die manier begint
God een veranderingsproces, en dat kan bij iedereen op een andere manier gebeuren.
Door gebed en navolging krijgt de verandering gestalte: er is geen specifieke bekeringsmethode. Maar het is wel jammer dat vaak zo weinig aandacht besteed wordt
aan de lijdende Christus.
Veel mensen hebben de verandering in hun leven ervaren, door de ontmoeting met
Christus. Zij hebben de boodschap begrepen en toegepast!
Wij danken:
dat Christus gehoorzaam was tot de dood aan het kruis,
dat Zijn lijden, sterven en opstanding onze redding is,
dat mensen overal ter wereld de redding door Christus ervaren,
dat we door Zijn lijden totaal veranderd kunnen worden,
dat de vernieuwing van kerken en gemeenten bij het kruis begint;

Wij onderzoeken onszelf:
of we het lijden van Christus niet als vanzelfsprekend beschouwen,
of het streven om veranderd te zijn niet langzaam verdwenen is,
of we de stilte zoeken om aan het lijden van Christus te denken.

Wij bidden:
dat we bewaard zullen blijven van onverschilligheid in ons geloofsleven,
dat we de boodschap van het lijden en het sterven van Christus onverkort
blijven verkondigen,
dat we de juiste woorden zullen vinden om in de wereld van vandaag de
betekenis van het kruis uit te leggen,
dat mensen in onze tijd veranderd mogen worden.

Aan het einde van deze wereld, als de nieuwe tijd begint, zullen we Jezus, de Overwinnaar, op de troon zien zitten - als heerser over een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Het heelal zal radicaal veranderd en vernieuwd worden. Alleen de aanblik van
onze Heer op de troon, zal onze harten helen. Er komt een einde aan alle smart, het
verdriet over onszelf, over de gevallen wereld, de ongerechtigheid, de strijd, de corruptie, ziekte en onberekenbaarheid van de natuur. Wat krom is, zal Hij recht maken
(Jesaja 40:4, Lukas 3:5).
En meer nog: als overwinnaars mogen we met Jezus Christus op de troon zitten. Zo
was Hij, zo is Hij en zo zal Hij zijn: hij deelt uit, nu en in de toekomst. In het gebed
zijn wij immers medearbeiders van God en wegbereiders voor de nieuwe wereld. De
almachtige God zou Zijn plannen zonder ons kunnen uitvoeren, maar Hij wil ons
deelgenoot maken van de nieuwe schepping. In het gebed kunnen we een beroep
doen op Zijn macht: op onze voorbede verandert Hij mensen en situaties.
Wij zijn onvolmaakt, maar God voleindigt Zijn werk in ons.

Wij danken en prijzen God:
voor het perspectief van een grote, nieuwe schepping,
dat we reeds burgers van Zijn Koninkrijk mogen zijn,
dat Hij ons op de toekomende wereld voorbereid,
dat Zijn plan al vanaf het begin van de wereld vastligt.
dat Hij ons als medearbeiders heeft uitgekozen.

Wij verootmoedigen ons:
omdat we die geweldige erfenis zo vaak uit het oog verliezen,
omdat onze blik dikwijls tot onze eigen levensruimte beperkt blijft,
omdat we niet zelden vergeten dat God de leiding heeft, en alles naar
een goed einde leidt,
omdat we onze taken (familie, beroep, stad en land) niet altijd in liefde en
gerechtigheid als dienaren vervullen.
Wij bidden:
dat God onze ogen opent voor het eeuwigheidsperspectief,
dat Jezus Christus ons geloof sterkt,
dat we niet - met het zicht op de toestand in de wereld - in pessimisme
verzinken
dat God onze plaats in deze wereld toont,
dat God ons zal helpen in moeilijkheden, leed en tegenslagen.
dat we Zijn liefdevolle opvoeding zullen aanvaarden.

... DOOR DE
OVERWINNAAR

46
Woensdag 11 januari
VERANDERD ...

Vrijdag 13 januari

... DOOR DE VRIEND

VERANDERD ...

Johannes 15, 1 Petrus 4:8-11

Romeinen 12, Psalm 37:1-11

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet
wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd,
omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Wat kunnen we doen als alles misgaat ? Er kunnen moeilijke situaties zijn in het
leven. Soms moeten we de gevolgen dragen van onze eigen fouten, maar dikwijls
hebben we er ook geen enkele schuld aan. Paulus kende dat. Niet alleen de alledaagse tegenslagen, maar ook steniging, geseling, foltering. En de mensen die ons pijn
doen zijn niet anoniem: ze hebben namen en gezichten. Saulus had zijn instemming
betuigt toen Stefanus gestenigd werd. (Handelingen 7).

De kamer in het halfdonker zier er verwaarloosd uit. Een stapel lege pizza-dozen
op de tafel. Flessen liggen overal. Een jongeman zit achter zijn computer en roept: 'Nu
heb ik al 695 vrienden'. Het is een cartoon op een internet-site. Hoe treurig en
eenzaam ondanks al die 'vrienden'. Vriendschap is meer dan het verzamelen van een
hele reeks namen, adressen en hobby's. Echte vrienden kennen elkaar; Ze weten
wat de ander denkt en voelt. Een echte vriend is er als je hem nodig hebt.

Maar Saulus is Paulus geworden. De verandering door Christus is er niet alleen als
het goed gaat, maar ook in moeilijke tijden. De radicale woorden van de bergrede niet vergelden, de andere wang toekeren, ja zelfs je vijanden liefhebben - worden door
Paulus concreet gemaakt in zijn brief aan de gemeente die in het centrum van de
keizerlijke macht ligt. Waar ook de eerste vervolging plaatsvond. Wraak nemen is een
menselijke reactie die niet bij de volgelingen van Christus past. Het gaat er om de
boze actief met het goede te benaderen, om alles te doen om vrede met allen na te
streven, ook als de ander dat niet waardeert ...

Om een bekend spreekwoord te parafraseren: 'Toon me wie je vrienden zijn en ik zal
je zeggen wie je bent'. De omgeving waarin een mens opgroeit en de vrienden met
wie ze hun tijd doorbrengen hebben een enorme invloed. Daarom is het ook belangrijk dat de kinderen naar de zondagsschool gaan, en later naar de jeugdgroep. Als
je die kansen krijgt, moet je er dankbaar voor zijn.

Om gestalte te geven aan deze uitdagende levensstijl moeten we dicht bij de
Vredevorst zijn. Het nieuwe leven moet met de kracht van de Heilige Geest vorm
krijgen. Het laatste vers van Romeinen 12 maakt dat duidelijk.
Wij danken:
dat de liefde van God in Jezus Christus voor ons bedoeld is, en er ook
al was toen wij nog vijanden van het kruis van Christus waren,
dat wij geen werken moeten doen om tot God te mogen naderen,
dat God onze zonden vergeeft als wij ze belijden.
dat Hij het volmaakte voorbeeld is als het gaat om het liefhebben van
onze vijanden.
Vergeef ons:
als ons navolgen bedoeld is om er zelf beter van te worden,
als wij wraakgevoelens hebben,
als de vernieuwing van ons denken niet daadwerkelijk te zien is,
als wij anderen in gedachte, woorden of daden veroordelen.
Heer geef ons:
het vermogen om anderen te zien zoals Jezus hen ziet,
de bereidheid om anderen te vergeven,
de bereidheid om voor de mensen te bidden die het ons moeilijk
maken,
gelegenheden om goed te doen aan onze medemens.

Het is geweldig dat we Jezus als vriend kunnen hebben. Iemand die in alle fasen
van ons leven naast ons staat, en die Zijn leven voor ons gegeven heeft, zodat we niet
verloren gaan in de eeuwigheid. En als we dicht bij Hem zijn, met Hem spreken, naar
Hem luisteren en doen wat Hij zegt, dan verandert ons leven. Dan zijn we ook nooit
alleen. We hebben geen 695 vrienden nodig. We hebben er een nodig die ons kent,
die ons liefheeft en die ons aanvaardt zoals we zijn. Dat is onze Verlosser, onze Heer,
Jezus Christus.

Wij prijzen de Heer:
omdat Hij van ons, verloren mensen, geliefde vrienden heeft gemaakt,
dat Hij ons trouw blijft, ook als we dat niet waard zijn,
dat Hij ons door Zijn Woord de wil van de Vader kenbaar maakt,
dat Hij ons ook vrienden geeft.
Wij belijden:
dat we Zijn vriendschap niet waard zijn,
dat we de liefde die we van God ontvangen, niet doorgeven aan anderen,
dat we Hem teleurstellen door onze trouweloosheid,
dat we ons door verkeerde vrienden laten beïnvloeden,

Wij bidden:
om een levensstijl die een getuigenis van liefde is,
om een ommekeer van ik-gerichtheid naar een leven van naastenliefde,
om geopende ogen en harten voor de nood van onze vrienden,
voor onze vriendenkring en voor onze gemeente,
voor onze buren en collega's, dat ze onze vrienden mogen worden.

S

vr 1 juni?: nacht van gebed voor de vervolgde kerk (Open Doors): deze
wordt op tientallen plaatsen in Vlaanderen tegelijk gehouden; zie www.opendoors.nl of info@opendoors.nl

S

vr-za 29-30 juni: seminar met Franz Lippi in Brussel zie www.gebedsnetwerk.be

S

oktober: gebedsmaand: 31 gebedsonderwerpen worden aan alle Belgische
gemeenten gestuurd (nationaal en drietalig)

S

zo 7 okt: wereldwijde dag van "Gebed voor de vrede van Jeruzalem"
(www.daytopray.com)

Doorlopende gebedsinitiatieven:
S

24/7 gebedsketting: we zoeken 168 bidders om wekelijks een vast uur te
bidden voor België; alle info op: http://www.gebedsnetwerk.be/247-gebed/

S

Stadsgebed: alle christelijke leiders van een stad komen maandelijks samen
om te bidden voor hun stad. Dit gebeurt reeds in Antwerpen, Mechelen, Gent,
Kortrijk, Aarschot ; wie volgt?

S

Moeders in gebed: ondersteunt moeders die bij elkaar komen om te bidden
voor hun kinderen en de scholen waar ze gaan: www.moedersingebed.be

S

Pray4brussels: elke maandagavond (20.00-22.00u) bidden voor Brussel in
Jeugd Met Een Opdracht, Keltenlaan 17, 1040 Etterbeek

Websites: surf, naast www.gebedsplatform.be ook eens naar www.gebedsnetwerk.be
en www.pray4belgium.be.

LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG
VAN GEBEDSINITIATIEVEN
Zaterdag 28 april 2012, Wezembeek-Oppem
Pray4belgium, Gebedsnetwerk.be en Gebedsplatform Vlaanderen
plannen een dag om alle gebedsinitiatieven en gebedsleiders uit ons land bij elkaar te
brengen!
Doel?
Elkaar leren kennen, ideeën en materialen uitwisselen, netwerken en banden smeden, bemoediging ontvangen van de Heer en versterken van gebedsmotivatie
Wanneer?
Op zaterdag 28 april 2012, van 10.00u tot 16.00u.
Waar?
International Baptist Church, Lange Eikstraat 78, 1970 Wezembeek-Oppem
Voor wie?
Iedereen die bezig is met gebed op een of ander vlak is zéér welkom. Het kan hierbij
gaan om een brede waaier van gebedsinitiatieven, een specifieke gebedsgroep, een
gebedsketting, een website Alle gebedsleiders en gebedscoördinatoren zijn van harte
uitgenodigd. Deze dag richt zich op gans België en zal drietalig zijn (NL, FR, ENG).
Programma:
S
Elk gebedsinitiatief mag zichzelf kort voorstellen (ontstaan, doel, focus, werkwijze, materialen, methodes )
S
Er is ruimte voor getuigenissen
S
Tijd voor ontmoeting
S
Tijd van gebed voor elkaar
Noteer deze datum alvast, en geef ze door aan uw gebedsverantwoordelijke.
Coördinatie:
Willy De Vylder, 015/512930, 0495/786374 devylderw@hotmail.com
Rein van 't Veer, 016/826488, 0485/074171 rain-pure@hotmail.com
Ignace Demaerel, 02/2452512, 0498/731748 ignace.demaerel@scarlet.be

