
‘Doe goed, zoek recht’   (Jesaja 1,17)       

Bidweek voor de eenheid van de christenen   (18 – 25  januari  2023) 

  

 

Elk jaar bidden christenen over de hele wereld van 18 tot 25 januari voor de eenheid. In dit 

gebed verbinden zich alle gedoopte christenen, van welke kerk of gemeenschap ook. De 

bidweek wordt gehouden en is ook ooit ontstaan vanuit het gevoel dat verdeeldheid onder 

christenen een ergernis is. Zo had Jezus, die voortdurend leerlingen samenbracht, het toch niet 

bedoeld. Hoe dan ook hebben we nu een versnipperd christendom, met Rooms-katholieken, 

protestanten, orthodoxen, anglicanen en vele andere gemeenschappen. Elk heeft zeker zijn 

waarde en bijdrage. Ook in onze eigen streek leven en vieren christenen uit verschillende 

kerken. De bidweek op zich is een uitnodiging tot bewust worden en erkennen van andere 

christenen, die toch het christelijk geloof met ons gemeen hebben. 

Ook al zijn de kerken door historische omstandigheden en schisma’s uit elkaar gegroeid, ze 

voeden zich aan de zelfde bron. We geloven in dezelfde drieëne God en inspireren ons aan 

hetzelfde Woord Gods. De oecumenische bidweek kadert in het hele oecumenisch proces, dat 

al jaren aan de gang is, maar vooral na 1960 op gang kwam. Het is een proces van verzoening 

en dialoog, van zoeken en verlangen, van hopen en bidden. In het gebed leggen we alles in 

Gods handen. 

Met de huidige oorlogstoestanden zijn we misschien nog gevoeliger geworden voor vrede. Zo 

vlug is de vrede bedreigd. Het gebeurt ook onder christenen. Onenigheid kan leiden tot 

geweld, tot terreur, tot oorlog. In de Bijbel staan mooie teksten die vrede aanmoedigen. Soms 

zijn ze ook geschreven in woelige tijden, waarin het recht met voeten werd getreden. Iedere 

vorm van onrecht brengt de mensheid schade toe. De bidweek is een geschikte periode om 

ons van onrecht en verdrukking bewust te zijn en te bidden en te ijveren voor recht en vrede. 

Christelijke kerken kunnen hier een sleutelrol en een voortrekkersrol in spelen. In 20 eeuwen 

christendom is er immers al veel gebeurd. 

Dit jaar zijn de teksten van de brochure voor de oecumenische bidweek voorbereid door een 

groep christenen uit de Verenigde Staten van Amerika, bijeengebracht door« the Minnesota 

Council of Churches ». Internationaal worden de teksten bevestigd en versterkt door de 

Pauselijke Raad voor de promotie van Christelijke Eenheid en de « Faith and Order » 

Commissie uit de Wereld Raad van Kerken (WCC). Op de achtergrond van deze keuze speelt 

mee de blijvende ontzetting bij veel Amerikanen na de dood van de 46-jarige George Floyd 

op 25 mei 2020 in Minneapolis (Minnesota). Door hardhandig politieoptreden vond deze man 

(van Afrikaanse origine) de dood. Verdrukking en onrecht zijn blijkbaar ook nog in onze tijd 

aan de orde. 

Het thema van de bidweek dit jaar komt uit de tekst van de profeet Jesaja. Jesaja schreef in de 

8ste eeuw v. Christus. In die tijd kwam er een einde aan de bloei van de rijken Juda en Israël. 

Het was een tijd met veel onrechtvaardigheid, corruptie en wanpraktijken; een tijd waarin 

rijken vaak de plak zwaaiden en armen verdrukt werden. Dat er zich ook dergelijke 



wantoestanden voordeden  in godsdienst en tempel, klaagt hij als profeet sterk aan. God, die 

hem gezonden heeft, kan toch niet opgezet zijn met hypocriete schijnvertoningen van mensen 

en met woorden, die niet stroken met hun daden. Jesaja roept het volk op tot zelfreflectie en 

verandering. Bovenal moet de waardigheid van ieder mens erkend worden. ‘Breek met het 

kwaad en leer goed te doen’, is de boodschap van de profeet.  

Ook aan ons vandaag is die oproep gericht. Wat goed is, zet zich door en is vruchtbaar. En 

goed doen, dat kunnen we samen doen. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zegt het spreekwoord. 

De Gebedsweek is voor christenen een ideaal moment om te erkennen dat de 

verdeeldheid tussen onze kerken en denominaties niet los van de verdeeldheid binnen de 

hele menselijke familie gezien kan worden. Samen bidden voor de eenheid van de 

christenen stelt ons in staat om na te denken over wat ons verbindt en om ons in te zetten 

om de onderdrukking en verdeeldheid binnen de menselijke familie te bestrijden.  

Als christenen kunnen we onze gedachten en krachten bundelen, samen meewerken aan 

een goed wereldklimaat. Waar christenen en kerken in eenheid bidden en werken, kunnen 

ze voor de brede wereld een model en stimulans zijn. Samen kunnen wij onrecht 

ombuigen tot recht.  Kiezen voor het goede, is kiezen voor het recht. 

 

Digitaal is de brochure voor de Oecumenische Bidweek te vinden op  www.cib.brussels 
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