
Dit jaar wordt die gehouden 
van 18 tot 25 januari en is dit 
bijbelvers gekozen: 
“Zoek het recht en niets dan 
het recht.”

In onze dagelijkse ervaring 
komen we allerlei situaties 
tegen van onrecht. Vaak zijn 
het de allerzwaksten die 
daaronder gebukt gaan, 
juist zij die overleven aan de 
rand van onze samenleving. 
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“Zoek het recht 
en niets dan het 
recht.” Deuteronomium 16, 20

Na het leven van de eerste 
christenen en de kerk van 
het begin, zijn er in de loop 
van de eeuwen diverse 
kerkscheuringen geweest. 
Inmiddels bestaan er vele 
kerken naast elkaar: 
Doopsgezind, Orthodox, 
Katholiek, Gereformeerd 
en nog vele anderen. 
Eeuwenlang hebben 
christenen van 
verschillende kerken elkaar 
vaak onderling bestreden. 

De laatste decennia echter 
is er bij vele christenen 
een groot verlangen 
gegroeid naar eenheid en 
verzoening. 
Deze groei naar eenheid 
van de christenen wordt 
vaak aangeduid met het 
Griekse woord oecumene. 

Al vele jaren houden alle 
kerken in heel de wereld 
in de maand januari een 
gebedsweek voor de 
eenheid van de christenen. 

Onze
Ervaringen:

Christine: 
«Ik heb me ook aan-
gesloten bij dit initiatief 
om samen gevangenen 
op te gaan zoeken. 
Het maakt me blij om 
samen iets te doen voor 
mensen die het moeilijk 
hebben, ik voel dat God 
dichtbij is.»

#1

Dit is de ervaring van 
christenen van 
verschillende kerken 
in Palermo, Italië.

Salvatore heeft het 
initiatief genomen 
om gevangenen op 
te gaan zoeken.

«Ik zag dat velen van 
hen geen familie 
hadden die hen 
konden helpen.
Ik vertrouwde het 
idee toe aan God en 
vertelde het ook aan 
mijn vrienden in de 
kerk.»Als christenen van alle kerken 

kunnen we ons gezamenlijk 
voor hen inzetten en 
getuigen van de eenheid. 

«Wanneer wij christenen 
naar onze geschiedenis 
kijken moeten we met 
verdriet constateren dat 
het vaak een opeenvolging 
is geweest van onbegrip, 
twist en strijd.

Daarvoor zijn zeker allerlei 
historische, culturele, 
politieke en sociale 
omstandigheden als 
redenen aan te wijzen.

Maar één van de oorzaken 
is het feit dat onder 
christenen de liefde 
ontbrak, dat typische 
element dat nodig is 
voor de eenheid.»

Waar mensen 
werkelijk in eenheid 
leven, is Jezus 
aanwezig in hun 
midden. (vgl. Mat 18,20) 

Zo zal de oecumene 
vruchtbaar zijn.

Chiara Lubich sprak in 
1998 in Augsburg tijdens 
een oecumenische 
ontmoeting:

Nunzia: «Het is fijn 
om onze broers en 
zussen in nood te helpen 
en ondersteunen. 
We zijn van diverse 
kerken, de 
Evangelische, 
Anglicaanse 
en Katholieke 
Kerk, maar ik 
heb ervaren dat 
we één zijn.»


