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TEKST VOOR DE WEEK

Geroepen tot het verkondigen van de 

wonderbare vervullingen des Heren
1 Petrus 2,9-10

 Maar zo bent u niet. U bent door 
God uitgekozen om koninklijke pries-
ters te zijn; mensen die voor God zijn 
afgezonderd om overal te vertellen hoe 
goed en groot Hij is, Die u geroepen 
heeft om vanuit de duisternis naar 
Zijn heerlijk licht te komen.
Vroeger hoorde u bij een volk dat niet 
bij Hem hoorde; nu bent u zelf het volk 
van God! Vroeger wist u niet hoe goed 
en vriendelijk God is; nu hebt u Zijn 
goedheid zelf ervaren.
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Dit jaar staat de internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen in het teken 
van wat geschreven staat in de eerste brief van Petrus over wat wij zijn als volgelingen van 
Christus: een heilig volk Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des 
Heren (cf. 1 Petrus 2, 9). 

De volgelingen van Jezus zijn het volk van God geworden dankzij de barmhartigheid van 
God. Samen met de Joden vormen zij – als voorwerp van Gods genade – het unieke volk 
van de kinderen van God. En precies door de genade die God hen getuigd heeft, is dit 
unieke volk geroepen getuige te zijn van deze barmhartigheid, die God koestert voor alle 
volkeren en voor heel Zijn schepping. De brief van Petrus heeft het net over de «priester-
lijke» rol van het volk des Heren. Het is in die gemeenschappelijke getuigenis dat dit volk 
tevens zijn eenheid vindt. Dit jaar valt de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen 
– voor wat de katholieke Kerk betreft – in een jubileumjaar waaraan paus Franciscus het 
motto gegeven heeft: «Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader» (Lk 6,36). 
Het gaat hem om eena evangelische vertaling van de oproep die de Heer tot zijn volk richt 
om heilig te zijn zoals Hij heilig is (Lv 19, 2). De Kerk zal een heilig volk zijn indien zij God 
volgt in Zijn barmhartigheid zoals Jezus die waargemaakt heeft. De wonderbare vervullin-
gen des Heren verkondigen, betekent niet alleen vertellen wat Hij voor ons gedaan heeft en 
vandaag de dag nog doet door Jesus. Het betekent niet alleen met woorden te getuigen van 
de vervullingen van Gods barmhartigheid (cfr. Mk 5,19). Het is ook zelf deze vervullingen 
waarmaken (Mt 25, 40).

Wanneer de Bijbel het heeft over het volk van de Heer, dan wordt met de uitdrukking «volk» 
de universele familie familie beoogd van de kinderen Gods, zusters en broeders van elkaar, 
niet zozeer in de zin dat we allemaal dezelfde voorvaderen zouden hebben, maar vooral 
door onze grote Broeder Jezus die ons toont wie onze God en Vader is, wiens teergeliefde 
kinderen wij allen zijn. In die zin bestaan geen vreemdelingen en geen vreemde volkeren. 
De grote oecumenische patriarch van Konstantinopel Athenagoras zei ooit: «Zusterkerken 
et broedervolkeren: dit zou ons voorbeeld en onze boodschap moeten zijn»1. De eenheid 

INLEIDING

1 «alle volkeren moeten zich kunnen ontplooien in de panmenselijke eenheid. (…) Het levende hart van 

de menselijke eenheid moet de christelijke eenheid zijn», O. Clément, "Dialogues avec le patriarche 

Athénagoras", Paris, A. Fayard, 1969)
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tussen de christenen moet het levende hart zijn van de eenheid van de hele mensheid. Het 
betreft de eenheid die binnen een familie heerst: elk individu, elke Kerk, elk volk kan God 
loven en tot Hem bidden op zijn eigen manier, volgens de traditie die eigen is aan zijn 
familie, voor zover elkeen begaan is met het geluk van de andere. Op die manier getuigen 
wij van de grootste en sterkste daad van God, met name het feit dat de liefde zegeviert over 
alle kwaad; dat vrede mogelijk is omdat iedereen op zijn manier de Liefde van God kan 
beantwoorden.

+ Johan BONNY 
Bisschop van Antwerpen 

PRAKTISCHE GEGEVENS
 • Het oorspronkelijke ontwerp van de teksten is het resultaat van de inzet van een groep 

vertegenwoordigers van verscheidene streken van Letland, op initiatief van de katho-
lieke aartsbisschop van Riga, Mgr Zbigņevs Stankevičs.

 • Deze brochure wordt uitgegeven door het Interkerkelijk Comité voor Brussel. 

 • De teksten werden aangepast om ze zo goed mogelijk te laten overeenkomen met de 
context van ons land. 

 • Wij hebben namelijk voor elk van de 8 dagen een evangelietekst ingelast, die betrek-
king heeft op het thema van de dag. Voor zondag 24 januari, op blz 18 en 19, zijn de 
vier aanbevolen bijbelteksten in hun geheel weergegeven. Meer nog, bij "ECHO’S " 
vindt u voor elke dag een aanzet tot bezinning, opgesteld door een vertegenwoordiger 
van de verschillende christelijke Gemeenschappen.. 

 • Iedereen kan de volledige teksten terugvinden in zijn bijbel of op de website van het 
ICB: www.c-i-b.be >Gebedsweek voor de Eenheid.

 • De brochure heeft tot doel het gebed van de christenen te verlevendigen gedurende 
de Week voor de eenheid – en gedurende heel 2016 – zowel voor het persoonlijk 
gebed als voor vergaderingen en vieringen. 

 Elk gebruik van de inhoud wordt dan ook een gelegenheid (zich) te herinneren hoe 
actueel de Week en het belang van de inzet ervan wel zijn. Mogen wij u met name 
aanbevelen de dagelijkse lezingen te gebruiken in plaats van de lezingen van het lecti-
onarium, zowel om een prediking over de eenheid te voeden als om het voorstel van 
het gebed van de dag te voeden bij het naar voor brengen van de gebedsintenties naar 
de gelovigen toe.



Dag 1

De steen doen wegrollen

Lezingen

Ez 37,12-14 Mijn volk, Ik zal uw graven van ballingschap openen en u weer 
laten opstaan

Ps 71,18b-23 O God, uw trouw is zo hoog en je zulke grote dingen gedaan!
Rom 8,15-21 Delen in Zijn lijden, delen we ook in Zijn heerlijkheid.

Mt 28,1-10

«Op de dag na de sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw 
naar het graf. 2 Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de 
hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. 3 Zijn gezicht schitterde als de bliksem en Zijn 
kleren waren zo wit als sneeuw. 4 De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van 
angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. 5 De engel zei tegen de twee 
vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn. 6 Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd is, maar Hij 
is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd. Kom maar kijken waar 
Hij heeft gelegen. 7 Ga nu vlug aan Zijn discipelen vertellen dat Hij uit de dood is opgestaan. 
Zeg ook tegen hen dat Hij naar Galilea gaat; daar zal Hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u 
vertellen." 8 Hevig geschrokken en tegelijkertijd vol blijdschap holden de vrouwen weg om de 
discipelen te vertellen wat de engel had gezegd. 9 Ineens stond Jezus voor hen! "Vrede", zei 
Hij. Zij vielen voor Hem neer, omklemden Zijn voeten en keken vol ontzag naar Hem op. 10 
"Wees maar niet bang", zei Jezus. "Vertel mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten 
vertrekken. Daar zullen zij Mij ontmoeten."»

Meditatie

Leed, verdriet, verwondingen (veroorzaakt of geleden), ze bemoeilijken dikwijls de ver-
giffenis. Dit alles heeft iets van die grote steen die aan de ingang van het graf van Christus 
was geplaatst. Dergelijke verwondingen sluiten ons op in een geestelijk graf. Echter, indien 
temidden van ons leed, dit leed zich aansluit bij het Zijne, dan blijft de geschiedenis niet 
stilstaan op dit stadium en blijven wij niet opgesloten in onze graven. De aardbeving van 
de verrijzenis van de Heer is de buitengewone gebeurtenis waarbij onze graven openbreken 
en wij bevrijd worden van het verdriet en de bitterheid die ons afgezonderd hielden van 
elkaar. Dit is de wonderbare vervulling van de Heer: het is Zijn liefde die de aarde doet 
beven, die de stenen doet wegrollen, die ons bevrijdt en ons naar buiten roept bij het aan-
breken van een nieuwe dag. .

6



maandag 18 januari

Echo's

De weggerolde steen nodigt ons uit een andere blik op de wereld te werpen en 
voor die blik de deuren der mogelijkheden open te zetten. Hoe ben ik een teken 
van verrijzenis biennen mijn parochie of mijn familie? Wat kan ik teweeg bren-
gen om te ontsnappen aan de vrees, de angst, het comfort?
Een teken van verrijzenis zijn, betekent voor mij drager /draagster te worden van een gave 
die God mij elke dag opnieuw geeft: de gave om onder alle omstandigheden te kiezen voor 
het leven en voor de hoop. Het eenvoudige feit deze vrede en deze vreugde rond mij te 
delen nodigt me uit om aan de vrees te ontsnappen, in de mate dat elk gezicht een kans 
wordt, een belofte, een gelegenheid de dingen te veranderen … Bij elke gelegenheid zoeken 
een nieuwe kans of een nieuwe start te geven aan wie ons vertrouwd is of niet, het valt 
onder dezelfde overtuiging. In de alledaagsheid kan dit betekenen weer de tijd te nemen 
voor een kopje koffie met een vriend die je benadeeld heeft of even halt te houden en je op 
de drempel neer te zetten bij een gebuur. Als je naar de andere toegaat en uittreedt uit je 
eigen comfortzone kan je echt een mensheid ontdekken die de moeite waard is! Dikwijls 
zijn het de heel kleine gebaren die zachtjes de wereld radicaal veranderen. 

ALAN,  

roomskatholieke Kerk

Gebed

Heer, help ons de stenen weg te rollen die wegen op het dagelijks leven van wie ons nabij 
zijn en help ons tekenen te zijn van vwerrijzenis bij diegenen die je stem niet meer horen. 
Laat ons toe weerspiegelingen te zijn van jouw licht, opdat in het diepste van hun dagen 
nieuwe hoop kan rijzen door de liefde die je voor hen koestert. Verleen ons hen nu al een 
beetje aan te bieden van je wijsheid, van je kracht en van je vrede. 

7

 (I) Archeologische vondsten leiden ertoe te denken dat het christianisme in Letland werd binnen-
gebracht door Byzantijnse missionarissen in de loop van de Xe eeuw. De meeste verhalen situeren 
echter de Letse kerstening in de XIIe-XIIIe eeuw en schrijven die toe aan de predikingsmissie 
van de heilige Meinhard en van latere Duitse missionarissen. De hoofdstad, Riga, werd één van 
de eerste steden die toetraden tot het ideeëngoed van Luther in de XVIe eeuw; in de XVIIIe eeuw 
hebben Moravische missionarissen (de Broeders van Herrnhut) het christelijke geloof weer doen 
opleven en verdiept in het hele land. Hun nazaten hebben een beslissende rol gespeeld door de 
basis te leggen van de nationale onafhankelijkheid in 1918.



Dag 2

Geroepen blijheidsboodschappers te zijn

Lezingen

Jes 61,1-4 De Geest van de Here God is op mij. De Heer, in feite, maakte
 me een Messias, stuurde hij me naar goede nieuws aan de 

nederige te brengen.
Ps 133 Oh! wat plezier, wat een vreugde te zijn broeders!
Fil 2,1-5 Maak mijn vreugde volkomen door in volledige overeenstemming. 

Hebben dezelfde liefde, één hart; zoek eenheid.

Joh 15,9-12

«Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. 10 Zorg ervoor 
dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven 
houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde. 11 Ik heb dit gezegd met 
de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren. 12 Ik zeg dat u 
net zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb.»

Meditatie

De evangelische blijheid nodigt de christenen uit de voorspelling van Isaiah te beleven: 
«De Geest van de Here God is op mij. De Heer, in feite, maakte me een Messias, stuurde hij 
me naar goede nieuws aan de nederige te brengen.». Wij dorsten naar de Blijde Boodschap 
die onze verwonde harten kan helen en ons kan bevrijden van al wat ons bindt en ons ge-
vangen houdt. Wanneer ons eigen leed ons bedroeft, kunnen we de nodige kracht missen 
om de blijdschap aan te kondigen die van Jezus komt. Echter, zelfs wanneer we ons niet in 
staat voelen wat dan ook aan de andere te geven, als we maar getuigen van het weinige dat 
we hebben, dan vermenigvuldigt Jezus dat bij ons en bij hen die ons omringen. Jezus zegt 
in het Evangelie: «Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn 
liefde.» en «dat je elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad». Op die manier ontdekken 
wij dat Zijn blijheid in ons leeft, opdat onze blijheid volmaakt zou zijn. Deze wederzijdse 
liefde en deze wederzijdse blijheid zijn het hart van ons gebed voor de eenheid. Zoals de de 
psalmist het uitdrukt: «Oh! wat plezier, wat een vreugde te zijn broeders!»

8



dinsdag 19 januari

Echo's

Hoe kan ik, op het werk, in het openbaar vervoer en temidden van onze eigen 
geloofsgemeenschap, een blijdschap levendig houden en delen die ‘van God’ is?

Experiencing True Joy 
When we believe in the unconditional love that God has revealed to us in the cross of His 
Son Jesus Christ, we can experience His Joy, no matter what temporary situation we are 
in. We receive this Love and forgiveness through what we call the “Means of Grace”: The 
Word of God and the Sacraments of Baptism and Holy Communion. The Joy of the Lord, 
a Joy that the world cannot give, is a result of these great gifts. As we are filled with this joy 
and it spills over in our daily interactions touching others, we share the Joy of God with the 
people around us, both spontaneously as well as intentionally. 

MATTHIAS,  

Lutherse Kerk van Brussel

Gebed

God van liefde, zie onze wil om je te dienen ondanks onze geestelijke armoede en onze 
begrensde mogelijkheden. Kom de diepste drang van onze harten met je aanwezigheid 
bewonen. Vul onze verwonde harten met je helende liefde, opdat we bij machte kunnen 
zijn lief te hebben zoals jij ons liefhebt. Verleen ons de gave van de eenheid, opdat we je met 
vreugde kunnen dienen en je liefde met allen kunnen delen. Dit vragen we jou in de naam 
van je Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

9
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Dag 3

De broederlijke getuigenis

Lezingen

Je 31,10-13  Ze komen, ze liederen van vreugde zingen op de hoogte van Sion.
Ps 122 Bid voor de vrede van Jeruzalem: dat je vrienden zijn op hun 

gemak.
1 Joh 4,16b-21  Als iemand zegt: "Ik heb God lief 'en zijn broeder haat, is hij een 

leugenaar .

Joh 17,20-23

«20 Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij 
zullen gaan geloven. 21 Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in 
Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd 
hebt. 22 Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn 
als U en Ik. 23 Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. 
Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als 
van Mij.”

Meditatie

De twisten onder christenen staan de evangelisatie in de weg. De wereld kan niet geloven 
dat wij de volgelingen zijn van Jezus zolang onze liefde voor elkaar onvolkomen is. We voe-
len het leed van die verdeeldheid wanneer we niet samen bij de Eucharistie, sacrament van 
eenheid, het lichaam en het bloed van Christus kunnen ontvangen. De bron van blijheid is 
ons gemeenschapsleven in Christus. Ons broederlijk dagelijks leven bestaat erin te ontvan-
gen, lief te hebben, te dienen, te bidden en te getuigen samen met christenen uit verschei-
dene tradities. We bidden voor de leiding van de Heilige Geest op de weg naar de eenheid. 

Echo's

 De christenen delen hetzelfde geloof in Jezus Christus: rond welke acties of 
rond welk dienstbetoon kan dit geloof zich beter ter uitdrukking brengen? 
«Ik ben verantwoordelijk voor een groep «Toortsendragers» (scouts van het Leger des 
Heils). Tijdens de Paastijd zijn we de gemeentebeambten tegemoet gegaan om ze te be-
danken voor hun werk ten dienste van de bevolking. Met een vijftiental kinderen van 6 
tot 13 jaar zijn we samen naar het gemeentehuis getrokken om hen als teken van dank 
een viooltje aan te bieden, met erbij een kaartje met een vers uit de bijbel, om ze ook uit 

10



woensdag 20 januari

te nodigen even stil te staan bij de betekenis van het Paasfeest. Na een kort moment van 
verbazing hebben die mensen ons prachtig ontvangen. Ze waren allemaal dankbaar voor 
die attentie en aangedaan door de blijdschap waarmee de kinderen als getuigen Gods naar 
hen gekomen waren…» 

FRANK,  

Leger des Heils

 

Gebed

Heer Jezus, die gebeden hebt opdat wij allen één zijn, wij bidden je ons de gave te verlenen 
van de eenheid zoals jij die wil, met de middelen die jij wil. Moge je Geest ons het leed van 
de scheiding doen aanvoelen, onze zonde doen inzien en ons de hoop geven die alle hoop 
overstijgt. Amen.

11

(II) Letland bevindt zich vandaag op een kruispunt van roomskatholieke, protestantse en ortho-
doxe gebieden. Door deze unieke situatie huist het christenen van meerdere tradities, waarvan 
geen enkele een dominante positie inneemt. Het eerste bestaansmoment van Letland als Staat 
is de periode van 1918 tot 1940, dus juist na de Eerste Wereldoorlog en de val van het Duitse en 
het Russische Rijk. De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende decennia, met hun totali-
taire en antichristelijke ideologieën – atheïstisch nazisme en communisme – hebben een ravage 
aangebracht aan het land en aan de bevolking tot het wegvallen van de Sovjet-Unie in 1991. 
Gedurende al die jaren hebben de christenen samen getuigenis afgelegd van het Evangelie – 
samen tot in de marteldood. In Letland herinnert het Mgr Sloskansmuseum aan deze gemeen-
schappelijke getuigenis, met een lijst van alle martelaren, orthodoxen, lutheranen, baptisten 
en roomskatholieken. De christenen hebben het koninklijk priesterschap ontdekt waarover de 
heilige Petrus spreekt, bij het ondergaan van marteling en ballingschap en wanneer ze de dood 
ingingen omwille van hun geloof in Christus. Deze band in het leed heeft bij de Letse christenen 
een diepe communie teweeggebracht. Hij heeft hen de gelegenheid gegeven hun doopselpries-
terschap te ontdekken en dit heeft hen in staat gesteld hun leed als offer te brengen en het één te 
maken met het leed van Jezus, de anderen ten goede.



Dag 4

Een volk van priesters, geroepen het Evangelie te 
verkondigen

Lezingen

Gen 17,1-8  Je naam zal Abraham zijn, want Ik zal u geven aan de vader van 
vele volken worden.

Ps 145,8-12 De Heer is genadig en barmhartig, lankmoedig en grote loyaliteit.
Rom 10,14-15 En hoe zullen zij in Hem geloven zonder te hebben gehoord?

Mt 13,3-9

«Hij vertelde hun onder andere deze gelijkenis: 4 "Een boer zaaide koren op zijn land. Bij 
het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. 5 Er viel ook 
wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. 6 Maar toen 
de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. 
7 Ander zaad viel tussen de distels en verstikte. 8 De rest van het zaad viel in goede grond en 
gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid. 9 Onthoud 
dit goed!"»

Meditatie

In de hedendaagse wereld wordt de ruimte waarin we leven meer dan ooit met woorden 
overspoeld: niet alleen meer onze eigen gesprekken, maar televisie, radio en sociale net-
werken. Al die woorden kunnen opbouwend zijn en kunnen afbraak veroorzaken. Een 
groot deel van die woordenoceaan blijkt nutteloos te zijn: meer zinloos dan vruchtbaar. 
Men kan in die onmetelijke zinloosheid verdrinken. Echter, wij hebben een woord van 
zielenheil gehoord; het werd ons toegeworpen als een reddingsboei. Het roept ons op tot 
communie en nodigt ons uit ons te verenigen met allen die het ook gehoord hebben. Meer 
nog, we zijn een priestervolk.

Echo's

Ons dagelijks leven wordt overspoeld met informatie, reclame en schermen 
allerhande. Hoe kunnen we opnieuw zin geven aan de Blijde Boodschap waar-
van wij de dragers zijn? Wiens ‘priesters’, dienaars, naasten zullen we zijn? 
Dit zaadje dat we op de dag van ons doopsel als erfdeel gekregen hebben is een danige 
schat dat het blijft stralen en stralen zolang we het delen met de andere. Maar hoe dof en 
waardeloos is het als we het voor ons alleen houden! Het Goede nieuws van de Heer, dat 

12



donderdag 21 januari

de harteklop van de jonge Maria heeft opgedreven, blijft op de deur kloppen bij de christe-
nen. Alleen, wie hoort het nog wanneer ons leven op een bed «rust» van geruis allerhande, 
een overbodig allegaartje met één doel: ons niet toe te laten ons bloot te stellen tegenover 
onszelf. Nochthans kan je alleen naar de andere luisteren en hem/haar dienen als je eerst 
naar jezelf luistert. En dat betekent dat je alle geruis wegveegt dat telkens opnieuw kraakt 
en piept met het belang dat men eraan wil hechten uit naam van een zogeheten snelle, 
levensbelangrijke, gefilterde en goed bijgestuurde informatie waarmee de media ons willen 
volproppen. 

+ EVANGELOS,  

orthodoxe priester

Gebed  

Heer Jezus, je hebt gezegd dat men ons als jouw volgelingen zou herkennen aan de liefde 
die we voor elkaar zouden koesteren. Maak dat, gesterkt door jouw genade, wij zonder 
ophouden werken aan de zichtbare eenheid van je Kerk, opdat het Goede Nieuws dat je 
ons oproept uit te dragen hoorbaar moge zijn in elk woord dat we spreken en elke daad die 
we stellen. Amen.
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Dag 5

De broederschap van de Apostelen

Lezingen

Jes 56,6-8 Voor mijn huis zal "huis van gebed voor alle volken worden  
opgeroepen».

Ps 24 Wie beklom de berg van de Heer?
Hand 2,37-42 Zij wijdde zich aan het onderwijs en de gemeenschap van de 

apostelen, het breken van het brood en de gebeden.

Joh 13,34-35

34 «Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net 
zoveel liefde als Ik voor u heb. 35 Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn 
discipelen bent."»

Meditatie

Het gebod van Jezus elkaar lief te hebben is geen theorie. Onze liefdescommunie met el-
kaar wordt heel concreet wanneer we samenkomen met de intentie volgelingen van Chris-
tus te zijn, het broederlijk leven en het gebed te delen in de macht van de Geest. Hoe meer 
de christenen en in het bijzonder hun verantwoordelijken, met nederigheid en geduld, 
samen de weg opgaan naar Christus toe, des te meer ontdekken we Christus in elkaar en 
des te meer worden we authentieke getuigen van het koninkrijk Gods.

Echo's

Het œcumenisme tooit zich in mooie opwellingen, maar welke weg zijn we echt 
klaar om te beklimmen om andere broeders in het geloof te ontdekken? Hoe kan 
je niet blijven hangen in maar wat taaie karikaturen?
Het œcumenisme beleef je op duizend manieren die allemaal elkaar aanvullen. Mijn recept 
is nogal eenvoudig: zoals de volgelingen in het evangelie moet je mekaar bezoek brengen 
en leren te zien waaruit ons dagelijkse leven bestaat, waar onze samenkomsten plaatsgrij-
pen, wat er de verschillende talen van zijn. Zoals de eerste christenen hebben we meer en 
meer nood samen te bidden, niet in de eerste plaats om van wat ook te getuigen, maar om 
ons met één en dezelfde stem te richten tot onze gemeenschappelijke vader. Uit die twee 
drangen zal een «samenhandelen» voortspruiten, een engagement ten dienste van de sa-

14



vrijdag 22 januari

menleving en haar leden: zonder handelingen is ons geloof als dood. Tenslotte blijf ik ervan 
overtuigd dat het œcumenisme te maken heeft met het tafelen: maaltijden en ontmoetin-
gen; Christus zelf heeft er zich zo dikwijls bij gezet.

BOB,
mennoniet

Gebed

Jij, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van glorie, verleen aan alle christenen 
en in het bijzonder aan degenen die je gelast hebt met het leiden van je Kerk, jouw geest 
van wijsheid en kennis, opdat we met de ogen van het hart de hoop kunnen zien waartoe 
je ons geroepen hebt: één lichaam en één geest te zijn, één enkele Heer, één enkel geloof, 
één enkel doopsel, één enkele God en Vader van allen, die heerst boven allen, door allen 
en in allen. Amen.

15

Ph
ot

o:
 F

ot
ol

ia
 ©

 T
ho

m
as

sc
hw

er
dt



Dag 6

Luister naar die droom 

Lezingen

Gen 37,5-8 Luister naar de droom die ik deed.
Ps 126 We geloofden droom.
Rom 12,9-13 Broederlijke liefde die je bindt met wederzijdse genegenheid;  

concurreren wederzijds respect.

Joh 21,25

25 Jezus heeft trouwens nog veel meer gedaan. Maar als dat allemaal opgeschreven werd, lzou 
de wereld misschien wel te klein zijn voor al die boeken.

Meditatie

Zoals Jozef onthult Jezus ons een visioen, een boodschap over het leven in het koninkrijk 
van Zijn Vader. Het is een visioen van eenheid. Maar, zoals bij de broers van Jozef, werkt 
ons dat dikwijls op de zenuwen, het maakt ons kwaad en het maakt ons bang, zowel het 
visioen als dusdanig als wat het schijnt te impliceren. Het vergt van ons dat we ons onder-
werpen aan de wil van God en ons voor deze wil neerbuigen. We vrezen het omdat we bang 
zijn voor wat we denken dat we zouden kunnen verliezen. Maar het visioen gaat niet over 
iets wat te verliezen valt. Het gaat eerder over het weerzien van broers en zusters die we 
verloren waren, over een terugkeer naar de eenheid van de familie.

Echo's

Deze week dromen wij van eenheid onder de christenen en daarvoor bidden 
wij. Maar wat is volgens jou de droom van God voor de wereld? Welke nieuwe 
of concrete stenen kunnen wij als christenen vanaf vandaag bijdragen tot het 
bouwwerk?
Ik geloof en ik vrees dat God dikwijls weent over de wereld. Ik geloof en ik hoop dat God 
droomt voor de wereld: eindelijk het vertrouwen aanvaarden dat Hij in ons plaatst en dat 
vertrouwen vruchten doen dragen om aan elk menselijk wezen de glimlach en de waardig-
heid terug te geven; eindelijk leven van de liefde die Hij ons toedraagt en die liefde delen 
om ons nooit meer te laten leiden door de angst. 

16
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Onze roeping is niet alleen in Hem te geloven, ze bestaat er ook in te geloven in wat Hij ons 
bekwaam acht te doen en in die zin te handelen.

LAURENCE,  
Verenigde Protestantse Kerk in België

Gebed

Hemelse Heer, verleen ons de nederigheid je stem te weten te aanhoren, je oproep te ont-
vangen en je droom te delen dat je Kerk één mag zijn. Help ons de droefheid te beseffen 
van de onenigheid. Waar verdeeldheid onze harten versteend heeft, maak dat het vuur van 
de Heilige Geest ze doet gloeien en ons ingeeft één te zijn in Christus, zoals Hij in Jou één 
is, opdat de wereld gelove dat je Hem gezonden hebt. We vragen het Je in naam van Jezus. 
Amen.

(III) Een «levend œcumenisme»: deze uitdrukking geeft heel goed de hedendaagse situatie van 
Letland weer. Meer en meer, op altijd maar meer plaatsen ontmoeten de christenen van ver-
schillende tradities elkaar om samen te bidden en samen te getuigen. Dit dynamisme vindt zijn 
uitleg met name in het feit dat de drie belangrijkste gezindheden min of meer hetzelfde aantal 
gelovigen tellen en dat de kleinere Kerken zeer actief zijn. Letland maakt een soort «brug» uit 
tussen de katholieke, protestantse en orthodoxe tradities. Volgens de officiële statistieken van 
2011 zijn 34,3 % van de Letten lutheranen, 25,1 % katholieken en 19,4 % orthodoxen of Oud-
gelovigen. 1,2 % van de bevolking behoort tot andere Kerken (baptisten, adventisten, pentecos-
talisten of andere vrije Kerken). 20 % van de bevolking verklaart zich lid van andere religies of 
zonder religieuze aanhankelijkheid. Zes religieuze tradities worden in Letland officieel erkend: 
het lutheranisme, het katholicisme, het baptisme, de orthodoxie, de Oudgelovigen en het juda-
isme.
«Wat verenigt ons?» is de titel van een tijdschrift dat tien jaar geleden door een leek werd uit-
gegeven die uitzonderlijk begaan was met de eenheid van de Kerken. Het eerste nummer ging 
over de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. De volgende nummers hadden het over 
œcumenische onderwerpen. Dit tijdschrift wordt gratis uitgedeeld binnen de lokale gemeen-
schappen van de verschillende Kerken.



Dag 7

De gastvrijheid in gebed

Lezingen

Jes 62,6-7 Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik geplaatst wachters de hele dag, 
's nachts lang, ze mogen nooit inactief blijven

Ps 100 Mensen over de hele wereld, maak een staande ovatie voor de 
Heer. Hem een vrolijke aanbidding.

1 Petr 4,7b-10  Live, dan is een redelijke wijze en houden de geest wakker om te 
bidden.

Joh 4,4-14 Het water dat ik hem geven zal in hem worden een fontein van 
waaruit het eeuwige leven ontspringen.

Jes 62,6-7

«6-7 O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd, die dag en nacht tot God 
zullen roepen voor de vervulling van Zijn beloften. Neem geen rust, u die bidt, en geef God 
geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en zij over de hele wereld respect en 
bewondering afdwingt.»

Ps 100

100 Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.
2 Laat de hele aarde de HERE met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied. 3 
Bevestig dat u weet dat de HERE de enige God is. Hij heeft alles gemaakt, ook ons en wij zijn 
van Hem. Wij zijn Zijn volk en Hij zorgt voor ons. 4 Zing een loflied wanneer u de tempel-
poort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam. 5 De HERE is goed voor 
ons. Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid. Hij blijft trouw aan alle generaties.»

1 Petr 4,7b-10

Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden. 8 En 
bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden. 9 Wees 
gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. 10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om 
elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.
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Joh 4,4-14

«Hij moest door Samaria 5 en kwam in de stad Sichar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het 
stuk land dat Jakob aan Jozef had gegeven 6 en daar was ook de bron van Jakob. Jezus was 
moe van het lopen en rustte uit bij de bron; dat was omstreeks twaalf uur 's middags. 7 Er 
kwam een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus vroeg of zij Hem wat te drinken wilde 
geven. 8 Hij was op dat moment alleen omdat Zijn discipelen naar de stad waren om eten 
te kopen. 9 "Dat begrijp ik niet", zei de vrouw verbaasd. "Ik ben een Samaritaanse en U 
bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets te drinken?" Want Joden gaan 
niet met Samaritanen om. 10 "Als u wist wat God geeft en Wie Ik ben Die u om water heeft 
gevraagd", antwoordde Jezus, "dan zou u M!j om water hebben gevraagd en Ik zou u levend 
water hebben gegeven." 11 "Maar Here", zei zij. "U hebt geen kruik en de put is diep. Waar 
haalt U dat levende water dan vandaan? 12 Bent U dan meer dan onze stamvader Jakob? 
Hij heeft deze put gegraven. En zijn zoons, zijn vee en hijzelf hebben er water uit gedronken."  
13 Jezus antwoordde: "Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst.14 Maar wie 
van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als 
een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt."»

Meditatie

Zolang het volk van God verdeeld is en de christenen elkaar niet kennen, zijn wij, zoals 
Jezus in Samaria, vreemdelingen in onbekend land, met onze noden aan veiligheid, koelte 
en rust. Het volk van Israël was op zoek naar een veilig oord waar het de Heer kon eren. 
Isaiah spreekt ons over de wonderbare vervulling des Heren: hij heeft wachters geplaatst 
op de muren van Jeruzalem, zodat zijn volk Hem dag en nacht kan eren, in alle veiligheid. 
Tijdens de Gebedsweek worden onze kerken en kapellen oorden van geborgenheid, van 
rust en van herbronning, waar mensen kunnen samenkomen om te bidden. De uitdaging 
die ons van daaruit wordt gesteld, bestaat erin andere bijzondere plaatsen en momenten te 
bewerkstelligen, want het is door samen te bidden dat we eenzelfde volk worden.

19



Echo's

Onderhouden wij als christenen de zin en de blijdschap van het gebed? Hoe 
kunnen we een echte ontmoetingsplaats in het leven roepen tussen generaties en 
tussen verschillende overtuigingen?
Het gebed is «een gesprek van het hart met God door middel van smeekbeden, voorspra-
ken, dankzeggingen en aanbidding». Deze beschrijving door Martin Luther toont aan dat het 
gebed niet alleen de individuele relatie met God betreft, maar dat het ook een invloed heeft op 
de interpersoonlijke relaties. Ouders en grootouders bidden voor hun kinderen en hopen dat 
God ze zal beschermen. Wie bidt voor vrede in de wereld, voor het welzijn van de vluchtelin-
gen, bidt niet alleen voor de leden van de eigen geloofsgemeenschap, maar voor alle mensen, 
ongeacht hun godsdienst. 
Het gebed levert ons deze geest van vrijgevigheid, die de grootheid aantoont van God en Zijn 
vervullingen, die wij geroepen zijn te delen. 

REINHARD en SABINE, 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Belgien (EKD)

Gebed

Heer Jezus, je hebt je apostelen gevraagd met jou te waken en te bidden. Maak dat wij de 
wereld bijzondere momenten en plaatsen kunnen aanbieden die het mogelijk maken zich 
te herbronnen en vrede te vinden, opdat we door met andere christenen samen te bidden, 
er kunnen in slagen je beter te kennen. Amen.
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Dag 8

Harten die branden voor de eenheid 

Lezingen

Jes 52,7-9  Hoe mooi om te zien komen, het oversteken van de bergen, een 
drager van goed nieuws!

Ps 30 Je veranderde mijn klacht en dansen.
Kol 1,27-29  God zou bekende aan de heidenen het plan zo rijk maken en 

prachtige: Christus is in u

Lc 24,13-36

13 Diezelfde dag waren twee van Jezus' discipelen op weg naar het dorp Emmaüs, tien kilometer buiten Jeruzalem.14 
Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen 
mee. 16 Het was Jezus Zelf! Maar zij herkenden Hem niet. Ze waren verblind. 17 "Waarover loopt u zo druk te praten?" 
vroeg Hij. 18 Ze bleven stilstaan en keken Hem met droevige ogen aan. Een van hen, Kleopas, zei: "U bent zeker de enige 
in heel Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd!" 19 "Wat voor din-
gen dan?" vroeg Jezus. "Wel", zeiden ze, "wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die Man was een profeet. Hij 
deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond hoog in aanzien bij God en de mensen. 20 Maar de 
hogepriesters en leiders van ons volk hebben Hem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben 
Hem gekruisigd. 21 Wij dachten nog wel dat Hij de Christus was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag 
sinds ze Hem hebben gedood. 22 Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze 
vertelden dat ze vanmorgen vroeg bij Jezus' graf waren geweest en 23 dat Zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen 
gezien die zeiden dat Hij leeft. 3 dat Zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij leeft. 24 
Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen 
hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet." 25 Jezus zei tegen hen: "Wat bent u toch dom! Wat hebt u moeite om alles te 
geloven wat door de profeten is gezegd.26 De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor Hij Zijn 
heerlijkheid zou binnengaan?" 27 Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. 
Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden. 28 Ondertussen waren ze bijna bij het dorp 
gekomen waar ze moesten zijn. 29 Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: 
"Blijf vannacht bij ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen." 30 Hij ging met hen mee naar huis om er de 
nacht door te brengen. Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam Hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken 
en gaf het hun. 31 Plotseling gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Op hetzelfde moment was Hij verdwenen.
32 Ze zeiden tegen elkaar: "Weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden, toen Hij met ons liep te praten en 
ons een glasheldere uitleg gaf over wat in de Boeken staat? 33 Ze stonden onmiddellijk op en liepen vlug terug naar 
Jeruzalem. Daar vonden ze de elf discipelen van Jezus en Zijn andere volgelingen allemaal bij elkaar. 34 Zodra die hen 
zagen, zeiden ze: "Het is toch waar! De Here is weer levend geworden! Simon heeft Hem gezien!" 35 De twee mannen 
uit Emmaüs vertelden dat zij Jezus ook hadden gezien. Dat Hij met hen was meegelopen en dat ze Hem pas hadden 
herkend toen Hij het brood brak.36 Terwijl zij nog aan het vertellen waren, stond Jezus plotseling bij hen.22



maandag 25 januari

Meditatie
De teleurgestelde volgelingen die Jeruzalem verlaten om zich naar Emmaüs te begeven, 
hebben de hoop opgegeven dat Jezus de Messias heeft kunnen zijn en, stap na stap, ver-
wijderen ze zich van hun gemeenschap. Die verplaatsing genereert vervreemding en een-
zaamheid. Daartegenover trekken ze opnieuw naar Jeruzalem vol hoop en de mond vol 
met de boodsschap van het Goede Nieuws. Het is die boodschap van de verrijzenis die 
ze terugbrengt naar het hart van de gemeenschap en naar de broederlijke communie. De 
christenen trachten dikwijls te evangeliseren met een ingesteldheid van rivaliteit en met 
het objectief hun eigen kerken te vullen. Ambitie verstikt hun verlangen anderen de evan-
gelische boodschap, die doet leven, te laten aanhoren. De echte evangelisering bestaat erin 
van Emmaüs naar Jeruzalem te trekken, van eenzaamheid naar eenheid te gaan. 

Echo's 

Dag na dag vereenzamen we ons van de anderen. Facebook trekt miljoenen 
vrienden aan, maar mijn collega, juist naast me, slaagt er niet in zich in Brus-
sel te integreren… Ons geloof verplaatst bergen, werpt muren omver en kan 
het goede graan zien tussen al het onkruid … Hoe kunnen wij mensen bijeen-
brengen, hoe kunnen we de eenheid bewerkstelligen binnen onze families, in 
onze wijken? Ons geloof kan bergen verzetten: zijn we er ons eigenlijk wel van 
bewust? Hoe kunnen we de eenheid waarmaken in onze zo verschillende wijken? 
Wij geloven in één enkele God, Almachtige Vader, schepper van één enkele mensheid, één 
enkel volk, dat bestaat uit een heel groot aantal individuen, maar die verenigd zijn in een 
enkel volk. We hebben degene gevolgd die verdeling zaait en we hebben al maar meer groe-
pen gevormd. Nu kijken we naar mekaar in een ijzig stille uitdaging, klaar om op de vuist te 
gaan om te tonen dat we gelijk hebben. «… wanneer de Heer Zijn lichaam het brood noemt 
dat uit het samenbrengen van een groot aantal graantjes gemaakt is, … en wanneer Hij Zijn 
bloed de wijn noemt die geperst werd uit een groot aantal druiventrossen en graantjes die 
een unieke likeur vormen» (Cyprianus van Carthago), dan legt Hij de nadruk op de een-
heid die Hij gevormd heeft en die Hij voor ons wenst. Laat ons niet doof blijven of de kop 
in het zand steken! De weg die we nog te bewandelen hebben is gekend: een pelgrimstocht 
op het niveau van elk van ons! 

ANDREAS,

Orthodox

Gebed

Heer Jezus, je hebt onze harten in ons doen gloeien en je hebt ons terug de weg opgestuurd 
naar onze broeders en zusters, de mond vol van de evangelische boodschap. Help ons in te 
zien dat de hoop en het gehoorzamen aan je geboden al maar meer leiden tot een grotere 
eenheid van je volk. Amen. 23
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VOORSTEL VOOR HET VERLOOP  
VAN EEN ŒCUMENISCHE VIERING

C: Celebrant
G: Gemeenschap
L: Lector

I. Samenkomst

Intredezang

De celebranten komen binnen. Ze kunnen een Bijbel binnenbrengen, een brandende kaars en 
wat zout.

Welkomstwoord

C: Beste vrienden in Christus, door samen te komen voor deze viering van de eenheid, 
zeggen wij dank aan God voor onze christelijke waardigheid en roeping die de heilige 
Paulus als volgt uitdrukt: «U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn; 
mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, Die 
u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen.». Wij bidden 
dit jaar met de christenen van Letland die deze viering hebben voorbereid, in de hoop te 
groeien in communie met onze Heer Jezus Christus en met al onze zusters en broeders die 
hunkeren naar eenheid (zie 1 P 2,9).

II. Gebeden om de Heilige Geest te vragen

C: Heilige Geest, gave van de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, kom onze harten bewo-
nen, open ze en doe ons luisteren naar Je stem. 
G: Heilige Geest, kom onze harten bewonen.

C: Heilige Geest, Goddelijke Liefde, bron van eenheid en heiligheid, toon ons de liefde van 
de Vader. 
G: Heilige Geest, kom onze harten bewonen.

C: Heilige Geest, Vuur van de liefde, zuiver ons door alle verdeeldheid te doen verdwijnen 
uit onze harten, uit onze gemeenschappen en uit de wereld, opdat wij één zijn in de naam 
van Jezus. 
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G: Heilige Geest, kom onze harten bewonen.

C: Heilige Geest, sterk ons geloof in Jezus, ware God en ware mens, Hij die onze zonden 
van verdeeldheid tot op het Kruis gedragen heeft en ons tot de communie heeft geleid door 
Zijn Verrijzenis. 
G: Heilige Geest, kom onze harten bewonen.

C: Vader, Zoon en Heilige Geest, kom onze harten bewonen om ons te veranderen in een 
communie van liefde en heiligheid. Mogen wij één zijn in jou die leeft en heerst in de eeu-
wen der eeuwen. 
G: Amen.

Lofzang

III. Verzoeningsgebeden

C: God nodigt ons uit tot verzoening en heiligheid. Mogen onze geesten, onze harten en 
onze lichamen zich voorbereiden tot het ontvangen van de genade der verzoening op de 
weg naar de heiligheid.

Stilte

C: Heer, je hebt ons naar je eigen beeld geschapen. Wanneer we onze eigen natuur en de 
wereld niet eerbiedigen die jij ons gegeven hebt, vergeef ons. Kyrie eleison. 
G: Kyrie eleison.

C: Heer, je nodigt ons uit volmaakt te zijn zoals onze hemelse Vader volmaakt is. Wanneer we 
tekortschieten in de heiligheid, wanneer we ophouden een integer volk te zijn en we de rech-
ten en de waardigheid van de mensen niet meer eerbiedigen, vergeef ons. Christe eleison.
G: Christe eleison.

C: Heer van het leven, van de vrede en van de gerechtigheid, wanneer we een kultuur 
uitdragen van dood, oorlog en onrecht en ophouden de beschaving van de liefde op te 
bouwen, vergeef ons. Kyrie eleison.
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G: Kyrie eleison.

C: God van barmhartigheid, verwaardig je ons te vervullen met je genade en je heiligheid. 
Maak van ons apostelen van de liefde, overal waar we zijn. We vragen het je door Christus 
onze Heer.
G: Amen.

IV. Verkondiging van het Woord Gods

L: Het Woord Gods dat we zullen aanhoren is in onze levens een uitbarsting van liefde. 
Luister en jullie zullen leven. 
G: Zeggen wij dank aan de Heer.

Isaiah 55,1-3

L: Luister en jullie zullen leven 
G: Zeggen wij dank aan de Heer. 

Psalmen 145,8-9.15-16.17-18

L: Ik zal je naam loven tot in de eeuwigheid. 
G: Ik zal je naam loven tot in de eeuwigheid.

L: De Heer is welwillend en barmhartig, traag in de woede en volhardend in de trouw. De 
Heer is goed voor allen, vol tederheid voor al Zijn werken. 
G: Ik zal je naam loven tot in de eeuwigheid. 

L: De ogen tot jou gericht, hopen ze allen en je geeft hen het voedsel op tijd en stond; je 
opent je hand en je verzadigt alle levenden die je liefhebt. 
G: Ik zal je naam loven tot in de eeuwigheid. 

L: De Heer is rechtvaardig in al Zijn wegen, trouw in al Zijn daden. De Heer is dicht bij al 
die Hem aanroepen, bij al die Hem écht aanroepen. 
G: Ik zal je naam loven tot in de eeuwigheid. 
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1 Petrus 2,9-10

L: Luister en jullie zullen leven. 
G: Zeggen wij dank aan de Heer. 

Mattheus 5,1-16

L: Luister en jullie zullen leven. 
G: Zeggen wij dank aan de Heer. 

Prediking

V. Gebaar van engagement om zout en licht te zijn

De celebrant nodigt nu de gemeenschap uit:
C: We hebben de Schriften aanhoord die we eren en die onze rijkdom uitmaken en we zijn 
samen gespijzigd aan de tafel van het Woord.
We zullen dit heilige Woord meedragen in de wereld, want we zijn één in dezelfde op-
dracht: zout van de aarde te zijn, licht van de wereld en geroepen de wonderbare vervul-
lingen des Heren te verkondigen. 
Als teken van die roeping die wij delen, nodigen we diegenen die willen uit een snufje zout 
te komen proeven en een kaarsje aan te steken aan deze unieke vlam. Wie die daad stelt, 
nodigen we uit de vlam te laten branden tot aan het einde van de viering. 

VI. Gebeden van hoop

C: Laat ons als kinderen van God, bewust van onze waardigheid en van onze zending, onze 
gebeden verheffen en ons verlangen uitdrukken voor God een heilig volk te zijn. 

Stilte

C: Zeer liefhebbende Vader, verander onze harten, onze families, onze gemeenschappen 
en onze samenleving. 
G: Maak ons allen heilig en één in Christus. 
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C: Bron van leven, laaf de dorst waaraan onze samenleving lijdt: dorst naar waardigheid, 
naar liefde, naar communie en naar heiligheid.
G: Maak ons allen heilig en één in Christus. 

C: Heilige Geest, Geest van vreugde en vrede, genees alle verdeeldheid die misbruik van 
macht en van geld bij ons teweegbrengt en verzoen ons in onze verscheidenheid van kultu-
ren en talen. Geef ons, als kinderen Gods, onze eenheid. 
G: Maak ons allen heilig en één in Christus. 

C: Drievuldigheid van liefde, geef ons uit de duisternis te stappen, je wonderbaar licht 
tegemoet. 
G: Maak ons allen heilig en één in Christus. 

C: Heer Jezus Christus, door het doopsel zijn we met jou één geworden. Wij verenigen ons 
gebed met het jouwe, met de woorden die Jij ons zelf hebt geleerd… 
G: Onze Vader…

VII. Vrededeling

C: Jezus zegt:
Jullie zijn het zout van de aarde.Jullie zijn het licht van de wereld. 
Moge jullie licht voor de anderen branden, opdat zij bij het zien van jullie goede daden de 
Heer loven die in de hemelen is. 
Wees het zout van de aarde. Wees het licht van de wereld. 
De vrede des Heren zij altijd met jullie. 
G: En met je geest.

C: Laten we elkaar een vredesteken geven.

VIII. Zegen en zending

C: Gezegend wie arm is in zijn hart. 
Gezegend wie weent.
Gezegend wie zachtmoedig is. 
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Gezegend wie erbarmen heeft. 
Gezegend wie zuiver is van hart. 
Gezegend wie ijvert voor de vrede. 
Gezegend wie vervolgd wordt. 
Zegene jullie God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
G: Amen.

C: Ga in de vrede van Christus. 
G: Amen.
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BRUSSEL 
Donderdag, 21 januari 2016 om 19u30, 
Brusselse Protestantse Kerk-Museum (Koninklijke Kapel), 
Museumplein, 1000 Brussel 
Œcumenische viering georganiseerd door het Interkerkelijk Comité voor Brussel (ICB), 
dit jaar voorbereid door de Verenigde Protestantse Kerk in België.

ANTWERPEN
- Dinsdag, 19 januari om 20 u, Kapel Wereldmissiehulp, Provinciesteenweg 400, 
  2530 Boechout: œcumenische bijeenkomst
-  Zondag, 24 januari om 15 u, Sint-Laurentiuskerk (hoek Van Schoonbekestraat) 
-  Donderdag, 21 januari om 11 u, Onze-Lieve-Vrouwkathedraal: middaggebed zoals 
 elke donderdag 

BRUGGE 
Zondag, 24 januari om 16 u , in de Sint- Salvatorkathedraal: oecumenische dienst

GENT 
- Zaterdag, 23 januari om 18u30, H. Apostel-Andreaskerk, Van Akenstraat, 56:  
 Orthodoxe Vespers  
-  Zondag, 24 januari om 17 u, Sint-Baafskathedraal: œcumenische gebedsdienst 

HASSELT 
Woensdag, 20 januari om 19u30, Sint-Quintinuskathedraal: œcumenische gebedsdienst

MECHELEN 
Woensdag, 20 januari om 19u30, bij de Russisch-Orthodoxe gemeenschap,  
Heilig Hartkerk, Adegemstraat, 93: œcumeneviering

MOL 
Zaterdag, 23 januari om 17 u, Sint-Pieter-en-Pauwelkerk: oecumenische gebedsdienst

OECUMENISCHE VIERINGEN IN BELGIE
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IRENIKON
Driemaandelijks tijdschrift geleid door de benediktijnergemeenschap van Chevetogne.
Redactie en administratie: Irenikon, Monastère Bénédictin, rue du Monastère, 65, B 5590 
Chevetogne.
Jaarabonnement: 53 €
IBAN BE66 3500 3465 0543

REPERTORIUM VAN DE CHRISTELIJKE 
KERKEN EN GEMEENSCHAPPEN IN BRUSSEL

Dit repertorium, dat regelmatig bijgewerkt wordt, kan u gratis raadplegen op de site van 
het Interkerkelijk Comité voor Brussel: www.c-i-b.be of op de site van Brussel Onthaal-
Open Deur: www. bapobood.be

ŒCUMENISCHE TIJDSCHRIFTEN
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VERSPREIDINGSCENTRA

Interkerkelijk Comité voor Brussel 
Adolph Maxlaan 55/1, 1000 Brussel 

Tel. 02/218 63 77 of 02/374 50 28 
e-mail : contact@c-i-b.be 

Web: www.c-i-b.be  
Brochures: 02.374.50.28 E-mail contact@c-i-b.be

IBAN: BE02 0001 0528 7840 (BIC: BPOT BE B1) .

ê

Brussel Onthaal – Open Deur 
Taborastraat 6, 1000 Brussel – Tel. 02 511.81.78 – Fax 02/502 76 96

ê

Licap 
Guimardstraat, 1, 1040 Brussel – Tel. 02.509.96.72

ê

Benedictusheem 
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8000 Brugge – Tel. 050/40 61 94

ê

De Drie Leliën 
Leopoldlaan 59, 2000 Antwerpen – Tel. 03 231 03 39 – Fax 03/233 47 66 

ê

De Oude Linden n.v. Centrum voor liturgie en pastoraat 
Abdijstraat 40c, 2260 Tongerlo-Westerlo – Tel. 014/53 82 13 – Fax 014/53 82 14

ê

De Talentade cvba 
Bosdreef 5, 8820 Torhout – Tel. 050/74 56 42 

ê

Liturgisch Centrum 'Castrum' Abdij van Keizersberg 
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven – Tel 016/31 00 65 – Fax 016/31 00 66 

ê

Pastoraal Informatiecentrum 
Tulpinstraat, 75, 3500 Hasselt – Tel. 011.24.90.10 – Fax 011.23.16.54 


