
Week van Gebed 2018 

 
Als u jaarlijks gewoon was, in januari actief mee te bidden in de Week van Gebed, dan kan dat ook 
weer in januari 2018. De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zaterdag 27 januari 
2018. 
Het onderwerp voor de Gebedsweek luidt,  

 

"Recht door zee" 

 

Centraal  tijdens de Gebedsweek staat het Bijbelgedeelte, Exodus 15:1-21.  
Mozes en Israël zingen daar een verlossingslied, want na een slavenbestaan van 430 jaar heeft de 
Here God hen daaruit verlost. Farao en Egypte hebben met Israëls verlossing moeten voelen dat met 
de God van Abraham, Isaäk en Jacob, de Schepper van alle dingen niet valt te spotten. 
Na tien zware beproevingen voor Farao en Egypte en een jammerlijke ondergang van Farao's keur-
troepen in de Schelfzee, konden ze niet anders dan erkennen, dat Israëls God, Gód is! 
De verlossing in Nieuwtestamentisch perspectief betreft eerstens een verlossing uit de macht van 
satan, die de zonde en de dood gebruikte om alle mensen onder zich te houden in slavernij, bij God 
vandaan. Maar juist hier blijkt de God van Abraham, Isaak en Jakob  een Verlosser en wel voor allen, 
die Hem aanroepen. En die verlossing komt tot stand door het geloof in de Here Jezus en zijn kruis-
dood en opstanding. 
 
In de voorafgaande Oecumenische Dienst op zondagavond 21 januari 2018, in de Martinuskerk aan 
de Singel, Sneek (19:30 uur), zal aan "Recht door zee" aandacht worden gegeven, bij de lezingen, de 
overdenkingen en de gebeden en zal deze dienst de start inluiden tot de Gebedsweek 2018 in Sneek. 
De dagen na de oecumenische dienst zal tijdens de bidstonden het thema verder worden uitgewerkt 
in de subthema's, zoals hieronder vermeld. De doordeweekse bidstonden vinden plaats in het ge-
bouw van de Filadelfiagemeente, Kleinzand 167, Sneek (18:45 uur). 
 

U, die dit lees, bent van harte uitgenodigd op de onderstaande bijeenkomsten! 
 

21 januari 2018 zondag Oecum. Dienst, Martinus, Singel 62 om 19:30 uur: "Rechtdoor zee" 
22 januari 2018 maandag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur: "Jezus, het pad door de zee" 
23 januari 2018 dinsdag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur: "Wel ín, maar niet vàn de wereld" 
24 januari 2018 woensdag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur: "Van wíe zijn wij?" 
25 januari 2018 donderdag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur: "Stormen en stiltes in ons leven" 
26 januari 2018 vrijdag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur:"Communicatie, God,de Kerk, de wereld" 
27 januari 2018 zaterdag bidstond, Filadelfiagem. om 18:45 uur: "De overkant" 

 


