september 2018
Aan: Alle doopsgezinde en verwante gemeenten
Lieve broeders en zusters,
Groeten vanuit Colombia!
Met veel plezier delen wij met u allen het materiaal voor Wereldbroederschapszondag (WFS).
Ieder jaar sporen wij doperse gemeenten over de hele wereld aan om een dienst te houden met
een gemeenschappelijk thema, met het doel om de doperse banden te versterken. Veel
gemeenten kiezen ervoor om deze viering te houden op de zondag die het dichtst bij 21 januari
ligt. Op die dag in 1525 had de eerste (volwassenen)doop plaats in Zurich, Zwitserland.
WFS is een gelegenheid onze gemeenten eraan te herinneren dat wij allen deel uit maken van
een lichaam dat bestaat uit vele stammen, talen en landen (Openbaring 7:9). Door deze dag te
vieren, verkondigen wij dat er bij ons geen discriminatie meer is op basis van ras,
maatschappelijke status of gender (Galaten 5:28). Op deze bijzondere dag laten wij zien dat wij
bezig zijn met een nieuw leven in een nieuwe samenleving, waar wij elkaar steunen, de lijdende
mens dragen, de wereld dienen en van elkaar leren wat het betekent volgeling van Jezus te
zijn. Wij vieren dat we in Christus en door de kracht van de heilige Geest de culturele en
nationale grenzen die ons scheiden hebben overwonnen in het kruis.
Ieder jaar bereiden verschillende gemeenten die deel uit maken van onze wereldwijde
gemeenschap materiaal voor dat gebruikt kan worden voor de WFS. Het thema voor de WFS
2019, ‘Gerechtigheid onderweg: migratie en het verhaal van de dopers’, is voorbereid vanuit de
ervaring van onze Latijns-Amerikaanse gemeenten. De WFS wordt in 2019 gehouden op 20
januari of een andere zondag die uw gemeente het beste uitkomt. Het doperse verhaal gaat
vaak over migratie en zending, de ervaring van de genade van God in het verhuizen van de ene
plaats naar de andere en het ontvangen van de vreemdeling met open armen. Het materiaal
bestaat uit Bijbelteksten, gebeden, liedvoorstellen, ideeën voor de preek, verhalen en andere
hulpmiddelen. Wij hopen dat dit materiaal iedere plaatselijke gemeente van dienst zal zijn in de
voorbereiding van de WFS.
Andere hulpmiddelen voor de vieringen zijn te vinden op www.mwc-cmm.org/wfs.

Uw opmerkingen, foto’s en gedachten over de WFS zijn welkom. WFS wil deze graag delen met
andere leden van de wereldwijde geloofsfamilie. Foto’s en verhalen kunt u sturen naar het emailadres photos@mwc-cmm.org. De op deze dag gehouden collectes voor de MWC dragen bij
aan de Fair Share bijdragen van iedere deelnemende geloofsgemeenschap, waarmee de
wereldwijde gemeenschap geholpen wordt een voorteken van het koninkrijk van God te zijn te
midden van onze samenleving.
Genade en vrede,

César García
Algemeen Secretaris

