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Het motto en thema van dit Mannenweekend is “Eendracht maakt macht”. Het is een motto dat in het verleden 
ook al dikwijls gebruikt werd als motto voor landen, steden en verenigingen. Het motto werd vanaf de 
zeventiende eeuw voor ons land gebruikt en bracht tot uitdrukking dat de Zeven Provinciën samen meer konden 
bereiken dan alleen. Het geheel is meer dan de som van de delen. Samen staan we sterk en samen kunnen we 
meer. 
 
Nu kunnen we deze gedachte ook wat abstracter maken. De eendracht kunnen we natuurlijk “horizontaal” zien. 
Dat wil zeggen: eendrachtig zijn met de mensen om ons heen. Echter kunnen we het nog op een andere manier 
bezien. We hebben ook een “verticale” eendracht, oftewel één te zijn met God in Zijn Drievuldigheid. Wanneer 
we zowel “horizontaal” als “verticaal” eendrachtig zijn, kunnen we écht zeggen: Eendracht maakt macht! Het 
volgende lied illustreert dit ook mooi: 
 

Komt, wandelaars op ’t zelfde spoor, 
wij reizen met elkander, 
wij helpen d’ een den ander. 
Eén vriend, één leidsman gaat ons voor: 
in Hem en door zijn kracht 
alleen maakt eendracht macht. 

Gezang 258 vers 3 (Nederlandsch Hervormde Bundel 1938) 

 
- Wat is eendracht of eenheid volgens jullie? 

- Wat voor voorbeelden van eenheid zien jullie in je eigen leven? 

- Wat voor waarde heeft eenheid? 

 
Verticaal 
We lezen een stuk uit het Hogepriesterlijk Gebed (Johannes 17). In de nacht van Zijn lijden heeft Jezus gebeden. 
Dit zijn indrukwekkende woorden, waarbij we weten dat het kruis en het lijden helemaal in zicht zijn. Jezus bidt 
hier voor Zijn discipelen in het eerste deel van Johannes 17. We zullen lezen vanaf vers 20, waar Jezus hetgeen 
Hij bidt breder trekt, ook naar ons. 

 
Lezen: Johannes 17: 20-23 

- “Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn” (vers 21). Hoe zie je dit voor je? 

-  “[…] opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt” (vers 23). Het lijkt 

dat hier een verband is tussen één zijn en erkenning van Jezus. Hoe zou dat zijn? 

- Hoe zien jullie de eenheid met Christus in jullie leven? 

 

Horizontaal 

Lezen: Efeziërs 4: 1-6 

- Er wordt gesproken over de eenheid van de Geest, die de Geest geeft. Hoe zie je deze eenheid voor je? 

- Leven wij naar deze eenheid? Zie je dit ook terug bij je medechristenen en in de kerk? 

- Op welk punt in vers 4 tot 6 waar eenheid wordt geschetst, is de eenheid die je ziet het beste? En waar 

het slechtst? Hoe zou het leven in eenheid beter kunnen? 

 

Het weekeindethema is Eendracht maakt macht. Samen staan we sterker. Wij als mannen zijn hier een eenheid.  

- Hoe denken jullie dat we als mannen onder elkaar een eenheid kunnen zijn?  

- Hoe kunnen wij zowel horizontaal als verticaal verbonden zijn, met elkaar en met God? 

- Hoe kunnen wij, met medechristenen, als eenheid de wereld verbeteren? 

 

Het is erg bijzonder als je weet dat een ander voor je bidt. Ook hierin uit verbondenheid zich. Jezus bidt in 

Johannes 17 zelfs voor de mensen die er op dat moment nog niet waren. Het is fijn als we zo voor elkaar kunnen 

bidden. Sluit in je groep af met gebed. 


