Bemoedigingsbrief 15: Extra editie.
Oproep tot gebed voor de Dorpentocht 316

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Johannes 17:21

Beste bidder,
e

Deze 15 bemoedigingsbrief is een extra editie. De aanleiding is de Dorpentocht-316 die gehouden wordt
tussen Pasen (5 april) en Pinksteren (22 mei) (zie: www.uniteinchrist.nl/dorpentocht-316 ).
De Dorpentocht-316, is een wandeltocht met een kruis door Friesland, Groningen en Drenthe. UiC gaat in 50
dagen met het kruis 42 dorpen door om als zichtbaar getuigenis de eenheid in Christus uit te dragen.
We bidden dat Christenen in de dorpen één zullen zijn en dat het gebed zal leiden tot een geestelijke opleving
in de dorpen.
We vragen hiervoor jouw gebed en inzet.
Het Hogepriesterlijke gebed van Jezus uit Johannes 17 staat in deze tocht centraal. ‘Laat hen allen één zijn
Vader’, zodat de wereld gaat zien en geloven dat Christus gekomen is om hoop te geven en te behouden.
Jezus spreekt hier tot zijn Vader en vraagt Hem om eenheid onder zijn volgelingen. Dat zijn wij dus.
Tijdens de tocht bidden we dit met Jezus mee: “Laat ons één zijn in Christus’
Dat vraagt gebed, maar ook verootmoediging, want hoe vaak staan we als christenen tegenover elkaar en
bestrijden we elkaar met tegengestelde meningen. Maar dat is onze opdracht niet!
Wij hebben te strijden tegen de (invloeden van) geestelijke machten uit de hemelse gewesten (Efeze 6)
We zien uit naar gebed, verootmoediging, maar ook verzoening tussen christenen. Daardoor zullen christenen
tot zegen kunnen zijn voor de samenleving.
Het thema van de tocht is dan ook:
‘Mars voor éénheid tot bloei van je dorp’
Wat vragen we van je als bidder voor de dorpen?
1. God vragen om een zegen voor de Dorpentocht-316 en de voorbereidingen.
2. Tijdens de 50 dagen dagelijks de tocht aan God opdragen en vragen om een zegenrijke uitwerking in
het betreffende dorp.
3. Als we in de buurt van jouw dorp zijn, vragen we je om mee te lopen met de tocht en om tijdens de
tocht mee te bidden. Meld je hiervoor aan!
4. God vragen of christenen in je dorp met elkaar zal verbinden.
5. Christenen uit jouw netwerk uitnodigen om mee te bidden en mee te doen/wandelen.
Nadere informatie over de tocht is te vinden op de site: https://www.uniteinchrist.nl/dorpentocht-316/
Let op de hartvorm!
Bid je mee?
Namens Unite in Christ,
Harry Noordhof,
coördinator voor de dorpen

