Gebed‘s wake voor de Oekraïne
Afgelopen zondag hadden we onze vijfde gebeds-wake voor de Oekraïne.
Het was wederom een bijzondere ervaring om met elkaar in stilte en door ons te bezinnen door
middel van het credo, spreuken en het Onze vader bijeen te zijn.
Aangezien er veel vraag is om deze activiteit voort te zetten hebben we besloten om elke zaterdag
morgen en misschien met jou een gebeds-bijeenkomst te organiseren. Voor de komende tijd zal dat
zijn op zaterdag 19 en 26 maart en 2 april. Afhankelijk van de situatie zullen we tijdig laten weten of
deze gebeds-waken zullen worden voortgezet na 2 april. De aanvang van de bijeenkomst is 10.00
uur.
Vraag om mondiaal gebed
In het vervolg op bovenstaande sturen wij hier een binnen gekomen verzoek door om mondiaal elke
dag op een bepaalde tijd met elkaar te bidden voor vrede in de wereld.
Zij geloven dat er een krachtige werking uitgaat van zo een door velen gedragen gebed. Hoe krachtig
zal het dan zijn als we over de hele wereld tegelijkertijd op dezelfde tijd bidden voor vrede? Daarbij is
het fijn om iets te doen in deze situatie van onmacht en op deze wijze bij alle mensen te zijn die door
de oorlog op wat voor wijze dan ook getroffen zijn.
“ OPROEP TOT GEBED
Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde een adviseur van premier Winston Churchill een
groep mensen die elke avond op een vast uur stopten met wat ze aan het doen waren, om in
gemeenschap te bidden voor vrede, veiligheid en zekerheid, en voor hen die in Engeland
woonachtig zijn. Ze deden dit elke dag en het was alsof de stad niet geraakt werd, zo sterk was hun
gebed. Het resultaat was zo wonderbaarlijk dat in korte tijd het bombardement stopte !
Nu organiseren we opnieuw, een groep mensen van verschillende nationaliteiten, om EEN MINUUT
LANG op de dag te bidden voor vrede en licht in de wereld en in de mensen.
We ontmoeten elkaar op de volgende tijden:
Spanje 16:00 uur
Portugal 15:00 uur
Canarische Eilanden 15:00 uur
Costa Rica 20:00 uur
Colombia 19:00 uur
Nicaragua 20:00 uur
Ecuador 19:00 uur
Guatemala 20:00 uur
Mexico 20:00 uur
NEDERLAND 16:00 uur
Panama 19:00 uur
Honduras 18:00 uur
El Salvador 20:00 uur
Venezuela 18:00 uur
Uruguay 17:00 uur
Paraguay 17:00 uur
Brazilië 18:00 uur
Argentinië 17:00 uur
Chili 17:00 uur

Italië 16:00 uur
Hoe doen wij mee?
We stoppen elke dag EEN MINUUT op de aangegeven tijden, OM TE VRAGEN om vrede in de
wereld, zodat conflicten kunnen eindigen en de rust wordt hersteld in alle landen van de aarde.
Door mee te doen kunnen we de kracht van gebed ervaren.
ZET ELKE DAG DE WEKKER OP JE TELEFOON, op de tijd die voor je land is ingesteld, en bid een
minuutje voor vrede, liefde en licht.
Dank aan allen die meedoen!
Vanwege de actuele ontwikkelingen zullen we deze steeds als eerste op de website plaatsen.
Bovendien zal niet voor iedere nieuwe activiteit een nieuwsbrief worden verstuurd. Door op de
website te kijken zult u in ieder geval geen berichten van de Lukaskerk missen. Ga daarvoor naar
https://alkmaar.christengemeenschap.nl/

