
   1 

 
 
 

Gebedsintenties 

voor de uniteitsgebedswacht 2023 
 
 

Wereldwijde Broedergemeente 
 

⚫ Wij denken aan allen die waar ook ter wereld getroffen zijn door oorlog en geweld, die 
ontheemd zijn, die geliefden hebben verloren, die niet weten hoe het met hun naasten 
gaat en die de toekomst met angst tegemoet zien. We denken vooral aan de mensen 
in Oekraïne. 

⚫ Wij denken aan de mensen in de regio's die nu al te maken hebben met de gevolgen 
van de klimaatverandering, waar zware regenval of droogte hun akkers onbruikbaar 
maken, waar traditionele manieren van leven nauwelijks meer mogelijk zijn, waar hun 
leven snel verandert. 

⚫ We denken aan allen die vrienden of familieleden hebben verloren. 

⚫ Wij danken voor alle solidariteit met zusters en broeders in de wereldwijde 
Broedergemeente, die lijden voor alle gelegenheid om moeilijke situaties samen te 
dragen. Gebeden, gesprekken en financiële donaties zijn zichtbare tekenen van 
solidariteit. 

⚫ Wij danken voor alles wat ons in de wereldwijde Broedergemeente met elkaar 
verbindt: de dagteksten, de uniteitsgebedswacht, de grondslag van de Uniteit (als deel 
van onze Kerkorde) en nog veel meer. 

⚫ Wij danken voor het belangrijke werk van vrouwen in onze kerk. Zij worden versterkt 
door het werk van de Unity Women's Desk. Alleen door de uiteenlopende gaven van 
vrouwen kan de wereldwijde Broedergemeente een levende en door allen gedragen 
kerk zijn. 

⚫ Wij danken alle mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld, voor vrede 
en heelheid van de schepping. 

⚫ Dank u voor de succesvolle Unity Youth Heritage Tour die jonge broeders en zusters 
uit de gehele wereld samenbracht en hen liet kennismaken met het land en de 
mensen in Tanzania. 

⚫ Wij danken voor de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, waar 
broeders en zusters uit verschillende delen van de wereld na lange tijd weer bijeen 
konden komen. 

➢ Wij bidden voor de Uniteitssynode 2023 in Kaapstad, Zuid-Afrika, en voor alle 
voorbereidingen. Dat God ons een geest van begrip en verzoening geeft, zodat de 
aandacht uitgaat naar dat wat verenigt en niet naar dat wat verdeelt. 

➢ Wij bidden voor de videoconferenties Moravians in Conversation dat wij de tijd nemen 
om van elkaar te horen en met elkaar te delen. 

➢ Wij bidden voor een verantwoorde en eerlijke verwerking van onze 
gemeenschappelijke geschiedenis in de Broeder-Uniteit, dat niet alleen de 
geschiedenis wordt verteld die door Europese zendelingen is geschreven, maar ook 
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de geschiedenis van de ontvangers van de zending en hun voorouders, verbonden 
met alle beschadigingen en achterstelling. Dat God ons ruimte geeft om naar elkaar te 
luisteren, zichzelf ter discussie te stellen, barmhartigheid te tonen en te vergeven. 

 

Caribische en Latijns-Amerikaanse regio 
 

⚫ Wij zijn dankbaar voor de 60 jaar dat het Gezondheidscentrum Djoemoe bestaat in het 
binnenland van Suriname. Hier kan men een gezondheidsbehandeling ter plaatse 
ondergaan; wat voor veel mensen van levensbelang is. 

⚫ Wij danken voor de Synode in Suriname, die na lange tijd weer fysiek kon vergaderen 
en een nieuw Provinciaal Bestuur heeft gekozen. 

⚫ Wij zijn dankbaar voor het werk van de Clinica Evangelica Morava in Ahuas, 
Honduras, die vaak met eenvoudige apparatuur medische zorg verleent aan de 
bevolking op het platteland. 

➢ Wij bidden voor de twee pas ingezegende bisschoppen van de Broeder-Uniteit in 
Nicaragua, br. Joseph Rivera en br. Rogelio Juan Zacarias, dat hun inzegening geen 
teken van nieuwe verdeeldheid zal zijn maar van verzoening. 

➢ Wij bidden voor de broeders en zusters in Honduras, dat zij een weg van verzoening 
kunnen gaan tussen de Uniteitsprovincie en de Zendingsprovincie. 

➢ Wij bidden voor de broeders en zusters in Nicaragua, die vaak in existentiële nood 
verkeren door orkanen die hun huizen en akkers hebben verwoest, maar ook door 
bezitterige kolonisten die hen van hun grondgebied verdrijven. 

➢ Wij bidden voor het nieuw gekozen Provinciaal Bestuur in Suriname. 

 

Afrikaanse regio 
 

⚫ Wij danken voor de Synodes die konden plaatsvinden in verschillende Provincies van 
Tanzania en Zuid-Afrika en voor de nieuwe leiders. 

⚫ Wij zijn dankbaar dat vrouwen meer verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen: 
Zuster Agnes Njeyo als algemeen secretaris in Zambia en zuster Ruth Nakamba als 
districtsvoorzitter in Tanzania. 

⚫ Wij danken voor de ontwikkelingen op Zanzibar: voor de kleuterschool en de lagere 
school, voor de middelbare school en voor de nieuwe beroepsschool voor toerisme. 
Vreedzaam samenleven wordt onderwezen en aangeleerd als teken van Gods 
verzoening. 

⚫ Wij danken u voor het medische werk in Mbozi en Isoko. Vooral ten tijde van de 
pandemie was dit werk van existentieel belang voor veel mensen in deze gebieden.  

⚫ Wij danken voor het proces van verzoening tussen de Gereformeerde Kerk in Zuid-
Afrika en de Broedergemeente in Zuid-Afrika, dat is uitgemond in de Walk of Grace en 
wederzijdse bezoeken. 

⚫ Wij zijn dankbaar voor het belangrijke werk dat het Elim Home for the Disabled in 
Zuid-Afrika elke dag doet, door meervoudig gehandicapte kinderen te verzorgen en te 
ondersteunen. 

➢ We bidden voor de vrijwilligers en de Europeanen die in Tanzania werken en die zich 
moeten aanpassen aan een andere cultuur, die gepaard gaat met vreugdevolle 
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verrassingen, maar ook met teleurstellingen. En we bidden voor de Tanzanianen die 
ze begeleiden. 

➢ We bidden voor de start van het vrouwencentrum Walani in Malawi, dat een plaats 
van bescherming zal bieden aan onderdrukte vrouwen en onderwijskansen zal bieden 
voor de toekomst. 

➢ We vragen voor het boomplantproject in Dzaleka Camp in Malawi, waar de bewoners 
samen met studenten van de universiteit van Lilongwe bomen planten en samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de verzorging. 

 

Amerikaanse regio 
 

⚫ Wij zijn dankbaar voor het werk van de Noord-Amerikaanse zendingsorganisatie 
Board of World Mission en hun steun voor vele projecten in de Centraal-Amerikaanse 
regio. Wij zijn vooral dankbaar voor de Conferencia de Recursos Moravos in Panama, 
waar de hele hulpverlening op het Amerikaanse continent werd besproken. 

⚫ Wij danken voor het bewustzijn en de acties in de VS gericht op het feit dat de 
Broedergemeente betrokken was bij het systeem van slavernij en er niet tegen 
opkwam. Hiertoe behoren de Salem Walk in de zuidelijke Uniteitsprovincie en het 
seminar over slavernij aan het Bethlehem Theological Seminary in de noordelijke 
Uniteitsprovincie. 

⚫ Wij danken de leken in Labrador die de kleine gemeenschappen in deze geografisch 
afgelegen regio ondersteunen en in leven houden. 

➢ We bidden voor het theologisch onderwijs in Bethel/Alaska. Dat, in zijn kleinheid, het 
Woord van God centraal stelt. 

➢ We bidden voor de broeders en zusters in de Arctische gebieden van Alaska en 
Labrador, wier leven veel meer dan het onze aan verandering onderhevig is door de 
toenemende klimaatverandering. 

➢ We bidden voor de broeders en zusters in de VS die zich inzetten voor open grenzen, 
migratie en mensenrechten. 

 

Instituten van de wereldwijde Broedergemeente en buitenplaatsen 
 

⚫ Wij danken voor het werk van de medewerkers van het Starmountain Rehabilitation 
Center in Palestina. Zij die met hun werk tekens van Gods liefde proberen uit te 
zenden in een wereld vol geweld, door kinderen en jongeren met een beperking de 
hand te reiken. 

⚫ Wij zijn dankbaar voor de bijeenkomst van de archivarissen uit de gehele 
Broedergemeente in Herrnhut, waar duidelijk werd hoe belangrijk het is onze 
veelzijdige geschiedenis te documenteren en te bewaren. 

⚫ Wij danken voor het werk van de Moravian Church Foundation. Een fonds dat met 
haar financiële bijdrage theologisch onderwijs, de Uniteitssynode en vele andere 
belangrijke evenementen ondersteunt. 

⚫ Wij danken voor de viering van het 300-jarig bestaan van Herrnhut, die broeders en 
zusters uit verschillende delen van de wereld samenbracht. 

➢ We bidden voor de scholen en de gehele Broedergemeente in Noord-India en Assam. 
Zij worden uitgedaagd door de klimaatverandering en door het restrictieve en 
nationalistische beleid in India. 
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➢ Wij vragen om het werk van de Unity Board Administrator, br. Jørgen Bøytler, die het 
netwerk tussen de provincies levendig houdt. 

➢ We bidden voor het groeiende werk van de Broedergemeente in Peru. 

➢ Wij bidden voor het werk van de bisschoppen in de Broeder-Uniteit in voorbede, 
bemoediging, pastorale zorg en conflictoplossing in de verschillende regio's van de 
wereld. 

Europese regio 
 

⚫ Wij spreken onze dank uit voor het goede en belangrijke organisatorische werk op de 
standplaatsen van de uniteitsadministratie in Bad Boll, Herrnhut en Zeist, voor het 
werk van het Provinciaal Bestuur en het personeel, juist nu het werk op sommige 
plekken door minder mensen gedaan moet worden. 

⚫ Wij danken voor de eerste digitale Synode, die onder moeilijke omstandigheden 
belangrijke besluiten van onze kerk mogelijk maakte. 

⚫ Wij danken voor de ordening van zr. Dena Fortuzi in Tirana, Albanië, die daarmee de 
eerste predikante van de Broedergemeente in Albanië is. 

⚫ Wij danken voor alle vrijwilligers in de gemeenten en instellingen die met hun inzet, tijd 
en energie onze kerk de moeite waard maken om mee te leven en van te houden.  

⚫ Wij danken voor de jeugdconsulenten en alle vrijwilligers die het Moravian Moves 
Festival en de vele kampen hebben georganiseerd. 

⚫ Wij danken voor onze gastverblijven en conferentiehuizen, kleuterscholen, 
verpleeghuizen, scholen, bedrijven, de Stichting Herrnhuter Diakonie en de Stichting 
Diakonissenanstalt Emmaus met al hun medewerkers. 

⚫ Wij danken voor alle donateurs die de gemeenten met hun financiële giften hebben 
gesteund en de nood in de wereld hebben verlicht. 

⚫ Wij zijn dankbaar voor het werk van Moravian Merchandise en andere organisaties die 
fair trade producten promoten. 

⚫ Wij zijn dankbaar voor de belangrijke en intensieve samenwerking van de 
zendingsorganisaties van de Broedergemeente in Europa: British Mission Board 
(BMB), Brødremenighedens Danske Mission (BDM), Föreningen Evang. 
Brödrakyrkans Vänner (FEBS), Herrnhuter Missionshilfe (HMH), Mission 21 en de 
Herrnhuter Mission in Zwitserland (HM) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg).  

➢ Wij bidden voor de Synode, die in 2023 weer fysiek bijeen kan komen en voor de 
verkiezing van een bisschop (m/v). 

➢ Wij bidden voor de broeders en zusters van de (voormalige) gemeente Zwickau. Dat 
zij, ondanks dat ze geen zelfstandige gemeente meer zijn, zichzelf als deel van de 
provincie blijven zien.  

➢ Wij bidden voor de predikanten die naar een nieuwe gemeente of instelling geroepen 
zijn, dat zij met vreugde en vertrouwen worden ontvangen en hun gaven in de nieuwe 
omgeving kunnen inbrengen. 

➢ We bidden voor Jane Carter in haar nieuwe werk als voorzitter van de British Mission 
Board. 

➢ Wij bidden voor de commissie die zich bezighoudt met het onderzoek naar het 
slavernijverleden van de Broedergemeente in Suriname. Dat God open oren en moed 
geeft om te doen wat nodig is. 
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➢ Wij bidden voor het digitale netwerkwerk dat met name de werkgroep BG Online 
verricht, maar ook de podcast dagteksten en de werkgroep EBG in gesprek, dat wij 
naast de vertrouwde bijeenkomsten op locatie nieuwe manieren van communicatie 
uitproberen en waarderen. 

➢ Wij bidden voor de scholen in Herrnhut, Königsfeld en Tossens, die hun verbinding 
met de wereldwijde Broedergemeente en in het bijzonder met Starmountain opnieuw 
gestalte willen geven. Wij bidden ook voor de scholen in Nederland (Crescendo in 
Amsterdam-Zuidoost en de Comeniusschool in Zeist) voor hun bestuur, directie, 
leerkrachten en leerlingen. 

➢ Wij bidden voor de gemeenten en instellingen, maar ook voor elke individuele zuster 
of broeder, dat zij overwegen hoe zij kunnen bijdragen aan de bescherming van onze 
planeet en van Gods schepping. 

➢ Wij bidden voor de oecumene, waar wij op vele manieren bij betrokken zijn, voor het 
zoeken naar eenheid en de gezamenlijke dienst in de wereld. 

 

samengesteld door Niels Gärtner 
bewerkt door Johannes Welschen 
Bielefeld en Zeist, 10 februari 2023 


