
Week van het Gebed  

voor de Eenheid  

onder de christenen met de 

Gemeenschap Chemin Neuf  
  

We zijn getuige van een wonder in actie:  

het wonder van de Eenheid onder de christenen! 

Sinds het begin van de 20e eeuw brandt er een 

buitengewoon verlangen naar verzoening onder 

gelovigen van verschillende christelijke kerken. Dit 

verlangen naar eenheid gaf geboorte aan de gebedsweek 

voor de eenheid. Orthodoxe, oosterse, pinkster-, 

evangelische, protestantse en katholieke christenen 

worden zich bewust van het schandaal van de 

verdeeldheid en engageren zich om elk jaar voor de 

Eenheid te bidden. Veel landen vieren deze week van 18 tot 25 januari (Nederland van 17-24 januari samen met de 

gebedsweek van de evangelische alliantie/missie Nederland). 

Het is een ware kairos, een door God gekozen tijd om zijn volk een keerpunt te laten leven. Om het beter te begrijpen, 

stellen we elke ochtend een 6 minuten durende mini-inleiding voor. Dag na dag zullen we het "Gebed voor de Eenheid" 

volgen, geïnspireerd door Abbé Paul Couturier, een van de pioniers van de eenheid tussen de Kerken. Laurent Fabre, 

stichter van de gemeenschap Chemin Neuf, Zuster Anne-Cathy Graber (protestantse hoogleraar in oecumenische 

theologie aan het Centre Sèvres, Jezuïeten in Parijs) en Justin Welby (Primaat van de Kerk van Engeland) zullen licht 

werpen op hoe Jezus naar zijn leerlingen keek voordat hij zijn passie beleefde en waarom hij aandrong op de banden 

van eenheid en vrede tussen hen. Kunnen we echt hopen op eenheid als sommige scheidingen eeuwenlang hebben 

geduurd? Wat zijn de werkplaatsen en de verschillende modellen van eenheid? Hoe heeft de Heilige Geest ons de 

afgelopen decennia verrast?   

In de namiddag kunt u getuigenissen ontdekken van verschillende medewerkers van de Eenheid: gemengde koppels, 

theologen, mannen en vrouwen in dienst van andere kerken dan hun eigen, zendelingen van de verzoening, allemaal 

afkomstig uit verschillende kerken en verschillende landen. 

Om 19 uur opent de abdij van Hautecombe haar deuren zodat we ons kunnen aansluiten bij het avondgebed van de 

broeders en zusters van de Gemeenschap Chemin Neuf. 

"Het wonder van de Eenheid is al begonnen. En God voltooit altijd een wonder dat hij begonnen is." 

Paus Franciscus 

 

 

Word gepassioneerd door eenheid, 

De broeders en zusters van de Gemeeschap Chemin Neuf nodigen u uit om "nieuwe" manieren van leven van het 

Lichaam van Christus te ontdekken. Van maandag 18 tot maandag 25 januari willen we met deze online retraite 

bidden, ons vormen en ons voorbereiden op deze zichtbare eenheid van het Lichaam van Christus: elke ochtend een 

inleiding van 6 minuten, getuigenissen van 3 minuten, meditatieliederen, gebedstijden vanuit de kloosters van de 

Gemeenschap... 

https://youtu.be/vCDXyusNyVE 
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