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Wereldbroederschapszondag 2019 
Materiaal voor de kerkdienst

Thema en 
teksten

Gebeds-
verzoeken: 

Bijna 500 jaar geleden werden 
dopers vervolgd omdat zij 
prioriteit gaven aan burgerschap 
in het koninkrijk van God. Onlangs 
hebben de anabaptisten100 jaar 
aanwezigheid in Latijns-Amerika en 
de Cariben gevierd. Eerst kwamen 
de zendelingen, daarna was er 
grootschalige migratie naar dit 
werelddeel, gevolgd door zending 
door de nieuwe gemeenten.
In Latijns-Amerika heeft men te 
maken met grote ontheemding omdat 
vele duizenden hun huis moeten 
verlaten vanwege georganiseerde 
criminaliteit, geweld en armoede. Op 
weg naar een veilige plaats moeten 
migranten, inclusief anabaptisten, 
veel moeilijkheden doorstaan. Onze 
gemeenten zetten zich in voor 
missionaire hulpverlening aan deze 
kwetsbare mensen.

Leviticus  
19:33-34
Lucas  
4:18-21
1 Petrus  
2:11-12

Doperse christenen 
worden in onze dagen 
geroepen Jezus na te 
volgen in zijn dienst van 
gerechtigheid. Dit houdt 
ook in dat migranten met 
open armen ontvangen 
worden. In Latijns-
Amerika zijn er in de 
anabaptistengemeenten 
mensen die migrant zijn 
geweest en andere die 
migranten ontvangen. Het 
valt niet mee ontheemd 
te zijn (geweest), ook 
niet deze vreemdelingen 
te ontvangen met open 
armen. God is trouw in 
omstandigheden waar 
mensen ontworteld zijn en 
verandering doormaken.

a. Thema:   b. Waarom de keus voor  
 dit thema:

c. Bijbel- 
 teksten 
 (NBV): 

1

2
• Bid dat de plaatselijke gemeenten zich gedurende dit  

jaar toegewijd inzetten voor steun aan migranten in  
hun buurt.

• Bid voor Honduras, El Salvador, Nicaragua, Mexico, 
Colombia en Venezuela, de landen waar het grootste 
deel van de migranten vandaan komen die aan geweld 
willen ontsnappen of op zoek zijn naar economische 
mogelijkheden.

• Bid voor de landen die migranten uit Latijns-Amerika 
opvangen, bijvoorbeeld Brazilië, Ecuador, Peru, Colombia, 
Mexico, de Verenigde Staten en Canada. • Zeg dank over het feit dat dopers wereldwijd 

eendrachtig zijn in het geloof in het koninkrijk van 
God ondanks verschillen in taal en cultuur.

• Bid dat doperse gemeenten wereldwijd ontvankelijk 
zijn voor de noden van nieuwkomers in hun buurt.

• Zeg dank over de groeiende netwerken onder 
leden van de MWC op het gebied van zending, 
dienstbetoon, gezondheid, vrede en onderwijs. 

• Bid dat leden van de MWC die vervolging en 
ontbering lijden de moed en hoop krijgen om te 
kunnen volharden.

d. Verband tussen   
 het thema en de   
 Bijbelteksten:

Voorbereid voor 
20 januari 2019 (of 

een andere dag) 
door MWC leden 

in Latijns-Amerika 
& de Cariben 

a. Gebeden van de leden van de MWC in Latijns-  
 Amerika en de Cariben

c. Gebeden vanwege de MWC:

Galen Lehm
an

Gerechtigheid 
onderweg:  
migratie en 
het verhaal 
van de  
anabaptisten 
en doopsgez-
inden

Dit thema houdt  
verband met het 
thema van het  
MWC Renewal 2019 
en met de MWC  
Vredeszondag 2018.

• In sommige tradities staat iedereen op en wordt er 
tegelijkertijd hardop gebeden in de gemeente. De 
gebeden worden afgesloten met een lied of het samen 
opzeggen van het Onze Vader.

• Soms verdeelt de voorganger de aanwezigen in groepjes 
en geeft hij ieder groep een ander gebedsverzoek.

b. Voorstellen over hoe te bidden vanuit de Latijns- 
 Amerikaanse cultuur
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Lied-
voorstellen

Symbol-
ische en 

visuele 
uitingen

Collecte

4 • Versier de kerk met voorwerpen eigen aan de 
plaatsen waar migranten in uw land vandaan 
komen. Neem ook de plaatsen mee waar 
gemeenteleden recent of lang geleden vandaan 
zijn gekomen.

• In een kerkdienst geven culturen uit Latijns-
Amerika veel tijd aan lofliederen, getuigenissen 
en gebed. Zie de Additional Resources 
(toegevoegd materiaal) voor meer suggesties.

• In veel gemeenten worden mensen 
uitgenodigd naast geldoffers ook 
voedselwaren voor behoeftigen te delen.

• In Venezuela, waar contant geld schaars is, 
dragen mensen bij door geld over te maken 
via hun mobiel.

• MWC vraagt gemeenten op 
Wereldbroederschapszondag een bijzondere 
collecte te houden voor onze wereldwijde 
doperse gemeenschap. Een manier om dit te 
doen is de prijs van één lunch bij te dragen in 
de gemeente om de netwerken en middelen 
van de MWC-gemeenschap wereldwijd te 
steunen. Een dergelijke nederige uiting van 
dankbaarheid kan de zich ontwikkelende 
diensten voor God door het MWC steunen.

5 Ander 
materiaal

3

6 www.mwc-cmm.org/wfs
a. Ander materiaal in  
 dit pakket:

b. Ander materiaal  
 online:

• Voorstellen voor 
de orde van dienst 
en voor de zegen 
(p. 3)

• Gedichten en 
gebeden (p. 4)

• Foto’s (inclusief 
die in dit pakket)

• Video’s
Zie de website 
voor Bijbelse 
achtergronden 
voor de preek, 
Latijns-Ameri-
kaanse culturele 
bijdragen, ideeën 
voor een periode 
van studie of 
zondagsschool en 
andere materialen 
(Engels).

Iglesias Evangélicas M
enonitas de Oriente

Asociación Iglesias Cristianas M
enonitas de Costa Rica

Tekst en muziek online beschikbaar:
• Cristo te necesita para amar 530
• Te pido la paz
• Tenemos esperanza
• Enviado soy de Dios
• Somos el Pueblo de Dios
• Great is the Faithfulness (Liedboek 885)
Uit het MWC International Songboek 2015:
#3 Hamba Nathi; #11 Sizohamba Naye; #27  
Canción para resistir; #48 Total praise
Suggesties uit het Liedboek: 72, 113, 146, 146c, 
152, 418, 530, 718, 756, 772, 880, 969, 975, 993, 
1001, 1002, 1005, 1006, 1014

Contactinformatie:
Willi Hugo Perez, Centraal-Amerika en regionale vertegenwoordiger voor Mexico, willihugo@mwc-cmm.org
Mariano Ramirez, regionale vertegenwoordiger voor de Cariben, marianoramirez@mwc-cmm.org
Pablo Stucky, Regionaal Vertegenwoordiger Andes regio, pablostucky@mwc-cmm.org
Peter/Gladys Siemens, regionale vertegenwoordiger voor het Zuidelijk Hoorn, petergladyssiemens@mwc-cmm.org
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Voorstellen voor de orde van dienst en de zegen

Samenkomen

•	Welkom allen in deze samenkomst, waar wij als 
kinderen en erfgenamen in het koninkrijk van 
God allemaal dezelfde nationaliteit hebben. Wij 
zijn dankbaar voor de liefde en barmhartigheid 
die God een ieder bewijst ongeacht waar wij 
vandaan komen. Iedereen is hier welkom. Wees 
hier thuis.

•	Jezus is ons voorbeeld. Als kind was hij 
migrant, als volwassene verworpen en gedood. 
Als volgelingen van Jezus Christus willen we 
onszelf beschouwen als pelgrims, burgers van 
een ander koninkrijk en niet van deze wereld. 
Velen van ons zijn ook migranten geweest 
of hebben voorouders die migranten waren. 
Als gemeente worden wij geroepen om lief te 
hebben, mededogen te tonen en tot actie te 
komen, opdat ook wij niet anderen uitsluiten 
door onze onverschilligheid.

•	Wij komen samen om God te eren om  
zijn trouw.

•	Wij komen samen om te bevestigen dat wij 
ons inzetten voor een gemeente met een open 
deur voor allen die zusters en broeders zijn, 
waar zij ook vandaan komen, een gemeente 
die blijft bijdragen aan de verandering van 
gedachten en houding jegens anderen in onze 
samenleving. 

•	Heer Jezus, vandaag roept u ons op om met 
open armen te ontvangen de vreemdelingen  
en bijwoners die naar ons land komen omdat 
zij op de vlucht zijn van onderdrukking, 
armoede, vervolging, geweld en oorlog. Zoals 
ooit uw leerlingen zijn ook wij vervuld van 
angst, twijfel en zelfs wantrouwen. Wij bouwen 
in hart en geest barrières op. Help ons door 
uw genade om angst uit het hart te verbannen, 
opdat wij vluchtelingen met blijdschap en 
gulheid kunnen verwelkomen, terwijl wij hun 
nood tegemoet komen.

Zegen

•	Laten wij nu vanuit deze plek waar wij 
kerkdiensten houden de wereld in gaan als 
burgers van het koninkrijk van God. Laten wij 
de vrede van Christus verkondigen, die alle 
verstand te boven gaat. Laten wij voor de 
bijwoner in ons land en in de wereld zorgen.

•	Moge Christus Jezus onze inspiratiebron 
zijn, die in zijn liefde de armste en de meest 
behoeftige met open armen ontving en erbij 
trok. Moge wij alles doen als voor Jezus, omdat 
wij in hem één zijn.

•	Ga in vrede, in de wetenschap dat God in alles 
trouw houdt.

Een gebedsmoment bij de bijeenkomst van de Cono Sur  
(Zuidelijk Hoorn), de doperse gemeenten in Zuid-Amerika.  

Foto: Henk Stenvers.
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Gedichten en gebeden

Wisselgebed
Tekst: Lucas 4:18-21 (NBV)

Voorganger: De Geest van de Heer rust op mij, 
want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het go-
ede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden…
Allen: Vergeef ons, Heer, als onze daden niet 
in overstemming zijn geweest met de boodsc-
hap van het goede nieuws aan de meest 
kwetsbare mensen.
Voorganger: … om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken.
Allen: Vergeef ons, Heer, als wij niet gezorgd 
hebben voor de behoeftige, de gemarginali-
seerde en de balling door gebrek aan liefde 
en aan toewijding aan uw Woord.
Voorganger: …en aan blinden het herstel van  
hun zicht…
Allen: Vergeef ons, Heer, als wij niet  
gehandeld hebben naar uw liefde.
Voorganger: …om onderdrukten hun vrijheid  
te geven…
Allen: Vergeef ons, Heer, als wij niet aan de 
kant van uw gerechtigheid en waarheid heb-
ben gestaan bij de balling en de verworpene.

Voorganger: …om een genadejaar van de Heer 
uit te roepen.
Allen: Help ons, Heer, om uw Woord om te 
zetten in daden, het goede nieuws te  
brengen aan allen die in een vreemd land 
moeten lijden.
Voorganger: Hij rolde de boekrol op, gaf hem ter-
ug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen 
van alle aanwezigen in de synagoge waren op 
hem gericht.
Allen: Heer, wij beloven ons ervoor in te zetten 
dat de prediking van uw Woord werkeli-
jkheid wordt in ons dagelijks leven, wat bli-
jkt uit onze daden ten behoeve van hen die 
ontheemd zijn door geweld en sociale on-
gerechtigheid.
Voorganger: Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben 
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’
Allen: Heer, wij willen ons ervoor inzetten om 
het goede nieuws aan allen te brengen die 
pijn lijden en ontheemd zijn. Halleluja, aan 
u de glorie en de eer voor altijd en immer! 
Amen.
(Luz Amanda Valencia, pastor in de Ibagué Mennonite 
Church in Colombia)

Viering van Wereldbroederschapsdag 2018 in Ibagué Mennonite 
church, Colombia. Foto: José Antonio Vaca Bello.

Jonge dopers nemen deel aan een workshop tijdens de JUAMCA 
2017 (Juventud Anabautista Menonita Centro Americana-
Conferentie van jonge mennonieten in Centraal Amerika). 

Foto: Oscar Suárez.
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Gedicht: Een nieuwe dag gaat komen

Laat bij het volgende gedicht iedere alinea door een 
andere lezer opzeggen, waarbij hij of zij een kaars ont-
steekt met het licht van de Christus-kaars in de kerk.

Er komt een dag
waarop leven geen zware last zal zijn
maar een fantastische ervaring van overvloed 
voor alle mensen
ongeacht hun afkomst, kleur, land of godsdienst;
een dag waarop de vrijheid geen droom is
maar een zalige werkelijkheid voor alle mensen;
waarop aan de gelijkheid niet getwijfeld wordt
wat ook maar de cultuur, de sociale stand, 
de sekse of de welvaart,
en ook is er geen positieve actie nodig;
een dag waarop broederschap
de beste uiting is van burgerschap,
waardigheid en respect.

Er komt een dag
waarop mensenrechten
geen verdedigers of wetten behoeven,
want deze zijn tot in het bot geworteld;
een dag waarop gerechtigheid
gaat bloeien in elk hoekje en gaatje  
en wij in alle richtingen kunnen zien;
een dag waarop er geen boten met vluchtelingen 
zijn.
of Lampedusas*, of vluchtelingenkampen,
of barrières, of muren, of dood
op de zee, in de woestijn of in de uithoeken
van onze landen;
een dag waarop alle grenzen verdwijnen
en mensen zich vrij kunnen bewegen in de 
wereld,
van hier naar daar, zoals wij in ons eigen huis 
doen.

Er komt een dag
waarop wij samen kunnen leven in harmonie,
ons vrij bewegen,
in gesprek zijn,
elkaar respecteren,
delen,

kritiek uiten,
elkander helpen,
elkander verrijken,
zingen,
dromen,
werken,
kiezen waar wij willen zijn,
en ervoor kiezen apart te zijn.

Er komt een dag wanneer
op alle muren en posters,
in alle bladen, kranten, op radio en televisie,
er in alle opzichten een nieuw begin wordt erva-
ren;
een dag waarop wij God eren, en de liefde met 
respect wordt bejegend,
omdat zij in ieder hart
wortels geschoten heeft.

Laat deze dag gauw komen, Heer!
Wij hebben er al een voorstelling van!

(Florentino Ulibarri, uitgegeven door ediciones feadul-
ta.com, http://www.feadulta.com/es/buscadoravan-
zado/item/4404-llegara-un-nuevo-dia.html)

*‘Een Lampedusa is een kruis gemaakt uit het hout van 
vluchtelingenboten die aan land gespoeld zijn op een 
Italiaans eiland in de Middellandse Zee, voor het eerst door 
Francesco Tuccio gemaakt als blijk van solidariteit voor de 
vluchtelingen die Eritrea en Somalië ontvluchtten; hij gaf ze 
aan overlevenden als een symbool van hoop.’ (https://ca-
fod.org.uk/News/International-news/Lampedusa-crosses-
refugees). 

Leden van de Conferencia Evangélica Mennonita, Inc. in de 
Dominicaanse Republiek doen groeten aan de MWC toekomen. 

Foto: Mariano Ramírez.

http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4404-llegara-un-nuevo-dia.html
http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4404-llegara-un-nuevo-dia.html
https://cafod.org.uk/News/International-news/Lampedusa-crosses-refugees
https://cafod.org.uk/News/International-news/Lampedusa-crosses-refugees
https://cafod.org.uk/News/International-news/Lampedusa-crosses-refugees
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Gebed van de migrant

Mijn Heer,

Hier ben ik, op het pad dat naar het noorden 
gaat.

Ik neem alles en niets mee.

Mijn wortels heb ik wel, die al uit het land zijn 
getrokken dat u mij te leen gaf. Ik laat mijn thuis-
land, mijn vrienden, mijn familie achter.

Ik laat mijn volk en mijn cultuur achter.

Veel heb ik niet over: ik neem alleen mijn rugzak 
mee, maar ik draag hem in geloof, in dromen, in 
hoop.

Ook is mijn hart vol verdriet. Ooit wil ik nog eens 
teruggaan, terug naar mijn geliefden. Ik weet niet 
of ik in het land van mijn dromen aan zal komen.

Heer, ik vraag u mij niet alleen te laten op dit pad 
dat naar het noorden gaat.

Ik geloof dat u mij tenminste begrijpt. U was toen 
ook een migrant en had u familie van wie u ver-
bannen werd.

Heer, voor alle migranten zoals ik vraag ik dat wij 
nooit het geloof en de hoop op aankomst in het 
beloofde land verliezen.

(Getekend door Jorge Reyes. Het gebed werd op de 
hoek voor geestelijke boodschappen op een prikbord 
in Casa Tochan geplakt, een migrantenonderkomen 
voor jongemannen in Mexico Stad.)

Anna Vogt, fotograaf, http://www.mcclaca.org/mov-
ing-together/

De hoek voor geestelijke boodschappen op een prikbord in Casa Tochan, een migrantenonderkomen  
voor jongemannen in Mexico Stad. Foto: Anna Vogt.

http://www.mcclaca.org/moving-together/
http://www.mcclaca.org/moving-together/

