Week van gebed 2019: Recht voor ogen
Van zondag 20 t/m zondag 27 januari geven de Delftse kerken samen invulling aan de internationale
Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Bij alle diversiteit willen ze zo laten zien dat
eenheid begint met elkaar ontmoeten voor het aangezicht van God, in het besef het van God te
moeten hebben. Hij verbindt ons als christenen aan elkaar. Van maandag t/m zaterdag is er om van
19.30 u tot uiterlijk 20.30 u, elke avond een gebedsbijeenkomst in een andere kerk, georganiseerd
door verschillende combinaties van kerken. Door die samenwerking komen verschillende tradities en
stijlen bij elkaar. De gebedsbijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om elkaar als Delftse
christenen te ontmoeten en iets van elkaars kerkelijke cultuur te ontdekken. De ene avond heeft de
bijeenkomst meer het karakter van een vesper, de andere avond meer het karakter van een
bidstond. In elke bijeenkomst bent u van harte welkom en bevelen het van harte aan om van de
gelegenheid gebruik te maken om eens te buurten in een andere kerk. De start van de Week van
Gebed vindt plaats in de gebruikelijke trioviering van de Rooms Katholieke Sacramentskerk en de
Protestantse wijkgemeenten Immanuël en Delfgauw, op zondag 20 januari om 10.00 u in de
Sacramentskerk. De afsluiting is een gezamenlijke vesper georganiseerd door de Delftse Raad van
Kerken in de Maria van Jessekerk, op zondag 27 januari om 18.30 u.
Het thema voor de internationale Week van Gebed wordt elk jaar door christenen uit een ander land
aangedragen. Dit jaar is het thema ‘Recht voor ogen’, gekozen door de kerken in Indonesië. De
kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In
hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de
samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.
De centrale Bijbeltekst voor het thema komt uit Deuteronomium 16, vers 10-20. Een hoofdstuk
waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te
stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde
combinatie. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest,
samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Indonesische
christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars
door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk
aan verbonden.
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden,
1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen,
afkomstig uit diverse tradities. Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend
fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor
leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij
wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.
Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren bedreigd. Veel van de economische
groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van
competitie. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen
voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds

groter is geworden. Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande van vele mensen die leven in
armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het verwoordt: “Een muis sterft van de honger
in de schuur vol met rijst.” Ondertussen worden specifieke etnische en religieuze groepen
geassocieerd met rijkdom op een manier die voeding geeft aan spanningen. Radicalisering zet de ene
gemeenschap op tegen de ander. De woorden uit Deuteronomium 16 “Zoek het recht en niets dan
het recht” spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs en in de Week van Gebed weten ze zich
in deze oproep verbonden met christenen wereldwijd.

