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GEBED VERBINDT

Het gebed is de ziel van de oecumene. Voor eenheid en
verzoening kunnen we veel dóen. Tegelijkertijd weten we
dat de eenheid waarnaar christenen onderweg zijn uitein-
delijk niet van ons afhankelijk is. Het gebed helpt ons het
evenwicht te bewaren tussen het verlangen dat zich tot
God richt en onze inzet die zichtbaar wordt in concrete
daden.

Het gebed hiernaast wordt aangedragen door Paul
Pouwelse. “Ik heb het geschreven na het lezen van het
evangelie van Johannes 10 vers 16. Daar staat: 'Ik heb nog
andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet Ik
een herder zijn: ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo
wordt het: één kudde met één herder'.” Pouwelse bidt
vaak op deze manier rechtstreeks uit de bijbel, hoewel hij
zelf vindt: “Veel te weinig”. Gevraagd naar zijn diepste
oecumenische motivatie vertelt hij: “Van de eerste christe-
nen werd gezegd: 'Kijk eens hoe lief ze elkaar hebben'.
Wat zou het fijn zijn als dat opnieuw de mensen van onze
tijd zou opvallen vanwege ons omgaan met elkaar en onze
levenswandel.”

Paul Pouwelse (1949) is actief binnen het VPE kerkverband
in Nederland. Hij is momenteel betrokken bij het zen-
dingswerk in Indonesië. Het VPE kerkverband is het ver-
band van Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, een
landelijk netwerk van 125 pinkster- en volle evangelie-
gemeenten.

Dit is deel 4 uit een serie van vier prentjes die verschijnt bij
gelegenheid van Willibrordzondag 2005. Meer informatie
over Willibrordzondag vindt u op: www.oecumene.nl.

 



Leer mij luisteren

O God, U reikte toch de sleutel aan
voor éénheid onder uw kinderen?
't Is het luisteren naar Uw stem,
het herkennen van Uw spreken;
dat maakt ons éénsgezind,
… en afgestemd op Uw bedoeling
zal liefde onze drijfveer zijn
naar U en naar elkaar.

Help mij, o liefdevolle God,
om tussen alle stemmen om mij heen
Uw tedere stem te horen
en te herkennen dat U het bent
die door Uw Geest,
mijn hart en ogen opent voor anderen.

Geef, Goede Herder, diep in mij
een onuitsprekelijk verlangen
om vanuit eerbied en ontzag,
ten diepste vanuit wederliefde,
te willen luisteren naar U.

Amen.
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