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Wereldgebedsdag is een wereldwijde beweging van Christelijke vrouwen van vele tradities die in
hun plaatselijke gemeenschappen samen komen voor een gemeenschappelijke dag van
oecumenisch gebed op de eerste vrijdag in maart. In ons partnerschap worden we geleid door
deze beginselen:

1

1.

Beginpunt: Christelijke Vrouwen
a. We erkennen Christelijke vrouwen als competent om uiting te geven aan hun
geloof en te praten over hun leven in het gebed en de eredienst voor God en in de
gemeenschap.
b. Christelijke vrouwen zien zichzelf en elkaar als Christenen voor God, komende
van verschillende theologische en kerkelijke tradities waarin zij respect voor
elkaar hebben.
c. Ze keren zich tot hun geloof in Jezus Christus en tot de Bijbel als een
gemeenschappelijke basis vanwaaruit hun gebed en eredienst vorm te geven.

2.

Luisteren en praten
a. Gebed is geworteld in luisteren naar God en naar elkaar. Op Wereldgebedsdag
luisteren we naar het Woord van God en naar de stemmen van vrouwen die hun
hoop en angsten, hun vreugde en zorgen, hun kansen en noden delen.
b. In een klimaat van aandachtig luisteren, vinden vrouwen hun stemmen en kunnen
ze spreken uit ervaring. We kunnen “hear one another into speaking” (elkaar
horen tot praten)1.
c. De commitment te praten en te luisteren vormt de basis voor een echte dialoog.
d. Dialoog in WGD vindt plaats tussen vrouwen die zich op een afstand van elkaar
bevinden en tussen vrouwen thuis. De stem van de vrouwen op afstand wordt
hoofdzakelijk op schrift ontvangen en vraagt ons naar creatieve manieren om met
hen in dialoog te treden. Zorgvuldige voorbereiding van de WGD-dienst is nodig
om lokale gemeenschappen in staat te stellen hun stemmen toe te voegen aan het
bewust bidden op de eerste vrijdag in maart.

3.

Getrouw en creatief zijn
a. WGD roept vrouwen op getrouw te zijn aan de eredienst die zij ontvangen en aan
de vrouwen die haar hebben geschreven.
b. Binnen de vereiste van vertaling naar diverse talen en vertolking naar
verschillende contexten, streven de vrouwen ernaar getrouw te zijn aan de teksten
die zij ontvangen en zo de stemmen van vrouwen uit een ander land te doen
horen.
c. Getrouw luisteren opent ons ook de ogen en leidt tot creativiteit bij het bouwen
van een brug tussen verschillende contexten.
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d. WGD spoort aan tot een creatieve viering van de WGD-dienst die uiting geeft aan
uw eigen reactie op het thema, de bijbelteksten en de punten van aansluiting
tussen vrouwen in verschillende delen van de wereld.
e. Getrouwe creativiteit bij de viering van WGD verbreedt de horizonnen van allen
die participeren. Het bevordert vitaal oecumenisch gebed en versterkt
oecumenische solidariteit op lokaal niveau alsook wereldwijd.
4.

Reikend voorbij het vertrouwde; inclusief wordend
a. Het vereist het nemen van enig risico om elkaar te begrijpen vanuit de optiek van
de andere persoon in plaats van vanuit de plek waar ik sta;
b. Reiken vraagt ons te bewegen door onze eigen weerstand heen en hindernissen te
overwinnen en grenzen over te steken.
c. Het brengt vernieuwing wanneer gereikt wordt naar vrouwen die zich ver weg
bevinden en naar zij die dichtbij wonen en naar nieuwe generaties jonge vrouwen.
d. Inclusief-zijn biedt de mogelijkheid de breedte en diepte van de Christelijke
ervaring te ondervinden.

5.

Kennis delen erkent dat allen iets te geven en te ontvangen hebben
a. Elk jaar delen vrouwen van een bepaald land hun geloof en leven door middel van
de eredienst, met hun zusters overal ter wereld.
b. Het beurtelings schrijven van de dienst benadrukt dat allen in staat zijn te geven
en te ontvangen.
c. Bij het delen van gebed, cultuur, muziek, kunst, ontdekken wij raakvlakken en
verschillen die gevierd kunnen worden en verrijkend zijn.
d. Het delen van ressources kent vele uitingsvormen: gaven, talenten, vaardigheden,
gastvrijheid, zorg, tijd, toewijding, betrouwbaarheid, volharding en andere
vormen van assistentie.
e. Door middel van de WGD delen offrerende vrouwen hun ressources met vrouwen
en kinderen de hele wereld rond.

6.

Ontwikkelen van een wereldwijd oecumenisch zusterschap; samen vertrouwen
opbouwen
a. We beginnen op een persoonlijk niveau met respect en openhartigheid.
b. Deze openhartigheid helpt relaties tot stand te brengen waardoor verdere stappen
mogelijk worden.
c. In een klimaat van vertrouwen kunnen barrières die verdelen, worden
overwonnen.
d. Gods vertrouwen in ons stelt ons in staat en moedigt ons aan vertrouwen te
hebben in elkaar.
e. Vertrouwen is tevens een grondhouding bij het bouwen van authentieke
oecumenische relaties.

7.

Christen-naaste zijn in een multireligieuze wereld
a. Ons gebed op WGD is een Christelijk gebed gehouden in een multireligieuze
wereld.

b. Geroepen door Jezus Christus onze naasten lief te hebben, beogen Christelijke
vrouwen goed samen te leven met eenieder in hun omgeving, ook met mensen
van andere geloofstradities.
c. Hoewel vandaag op verschillende niveaus gezocht wordt naar manieren om
intergeloofsgebed op te zenden, blijft de focus van de WGD gericht op het
versterken van de oecumenische relaties via het Christelijk gebed.
d. Indien personen van andere geloven de WGD-diensten wensen bij te wonen of
vrouwen hun naasten van een ander geloof willen uitnodigen, zijn zij welkom als
gasten aan wie wij Christelijke gastvrijheid verlenen.
8.

Het leren toegewijd; streven naar wijsheid
a. Elk jaar brengt WGD vrouwen een stimulans om te leren en te studeren.
Vrouwen verwelkomen de kans om na te denken over de betekenis van het thema
van de jaarlijkse WGD en te leren over het leven van mensen in andere landen. Ze
willen heel graag nieuwe inzichten ontdekken over culturen, uitingsvormen van
christelijkheid, oorzaken van sociaal-maatschappelijke problemen, urgente
wereldaangelegenheden, manieren om die aan te pakken, enz.
b. WGD bevordert een attitude van leren die open staat voor nieuwe gezichtspunten
en die helpt de kennis op te bouwen waaraan in de voor ons liggende jaren verder
kan worden toegevoegd.
c. WGD bevordert het gebruik en de ontwikkeling van geschikt educatief materiaal
dat varieert van geschreven teksten tot nieuwe media.
d. WGD beschouwt het leren als een wederkerig proces van samen en van elkaar
leren. Samen streven we naar wijsheid die vormt geeft aan onze inzichten en
richting aan onze handelingen in ons dagelijks leven.
e. WGD helpt ons om beter te herkennen wat van ons is en om wat niet van ons is te
waarderen en te respecteren. Onderscheid makens is een belangrijk deel van ons
leerproces. Dus bouwen we een wereldperspectief dat lijkt op een regenboog met
vele kleuren en dat verschillend is van de krachten die de
“globalisering”voortduwen op een wijze die levens en culturen van mensen
devalueert.
f. Elk jaar nemen het thema en de eredienst van de WGD een verschillend aspect
aan van de Christelijke theologie in een oecumenisch streven. Dus WGD draagt
bij aan oecumenisch leren en aan een vollediger inzicht in ons Christelijk geloof.

9.

Overgaan tot verantwoorde actie
a. In WGD wordt iedere vrouw uitgenodigd betrokken te zijn en haar talenten bij te
dragen. Al die tijd, worden vaardigheden, diensten die worden bijgedragen; elke
studie die wordt ondernomen en alle vertrouwen die wordt opgebouwd, de basis
voor de actie die zich voltrekt. Deze actieve participatie volgt het motto van de
WGD: informed prayer--prayerful action (bewust bidden--biddend handelen).
We hebben de diepte van gebed en meditatie nodig om vrij risico's te nemen in
liefde en actie.
b. WGD moedigt aan tot verantwoorde actie die voortkomt uit de eredienst en het
thema, en die wijs wordt onderscheiden en geschikt is voor vrouwen die daarin
participeren.

c. De stappen tot actie vangen aan waar vrouwen ook zijn in hun dagelijks leven in
hun gemeenschappen en kunnen reiken zo ver als het dagelijks leven van vrouwen
in andere landen.
d. Wanneer vrouwen stap voor stap voorwaarts bewegen, geven zij uiting aan moed
en hoop. Bereid zijn te kijken naar de problemen die van invloed zijn op de
wereld en lijden veroorzaken vereist moed. Kleine stappen te nemen en steeds één
stapje vooruit te doen is een uiting van hoop zelfs wanneer geconfronteerd met
vele moeilijkheden.
e. WGD is gegroeid van kleine zaadjes tot een wereldwijde oecumenische
beweging, een boom die elk jaar verder groeit. Het vertrouwen dat we hebben is
in God die de zaden de kracht geeft om te groeien en de boom, om vrucht te
dragen. God geefts ons kracht op onze tocht terwijl we stap voor stap met elkaar
oplopen.
Gebed ons tot leidraad
God bron van onze kracht,
wij danken U.
U maakt het zaad tot vrucht.
U voedt ons en schraagt ons.
U bent met ons op makkelijke maar ook
moeilijke paden.
U stelt ons in staat met elkaar op te lopen.
Wij vragen U,

help ons te vertrouwen op Uw kracht die zorgt
voor al wat klein is
en die iets wonderbaars kan scheppen uit een
schuchter begin.
Wees ons nabij, begeleid ons en beweeg ons
voort.
Net zoals de granen uit vele velden worden tot
brood,
maak ons tot één gemeenschap
een teken van hoop in deze wereld. Amen.

