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Is Christus dan verdeeld? 

(1 Kor. 1, 1-17)

Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze 
broeder Sostenes. [2] Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus 
Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam 
van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. [3] Ge-
nade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

[4] Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft 
geschonken. [5] Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en 
al uw kennis [6] bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, [7] en 
hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, 
aan geen enkele gave van de Geest. [8] Hij is het ook die u tot het einde toe de ze-
kerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.  
[9] God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze 
Heer, is trouw.

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen 
eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtui-
ging volkomen één te zijn. [11] Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, 
broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. [12] Ik bedoel dat de een 
zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en 
een vierde: ‘Ik van Christus.’ [13] Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u 
gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? [14] Ik dank God 
dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; [15] niemand 
van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. [16] Ja, ik heb ook nog Stefa-
nas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand 
anders heb gedoopt. [17] Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, 
maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, 
want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. 

BIjBELTEKST vOOr DE wEEK
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‘Is Christus dan verdeeld?’ (I Kor 1, 13)
De apostel Paulus heeft vernomen dat er in de kerkgemeenschap van Korinte verdeeld-
heid heerst. De één zegt: ‘ik ben van Paulus’, een ander: ‘ik van Apollos’, een derde: ‘ik van 
Kefas’ en een vierde: ‘ik van Christus’.  Kortom: verschil van mening, in mate van herken-
ning, van voorkeur en van welbevinden. Ieder heeft z’n eigen clubje.

Met de retorische vraag ‘Is Christus dan verdeeld?’ komt Paulus meteen terzake en roept in 
het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan deze vroegchristelijke kerk alle gemeente-
leden op om in de naam van Jezus Christus eensgezind te zijn, scheuringen te vermijden 
en in denken en overtuiging volkomen één te zijn. Niet dat allen precies hetzelfde zou-
den moeten denken en belijden en op exact dezelfde wijze geloven en dat geloof vorm-
geven. Wél is het verwerpelijk zich te beroepen op de eigen identiteit en geloofsbeleving 
als zijnde superieur en exclusief.

Niémand van ons bezit de waarheid. Alleen vanuit dié deemoedige erkenning is er wer-
kelijk oog en oor voor de ander, respect en zelfs waardering voor zijn traditie met haar 
specifieke gevoeligheden, haar rijkdommen en haar eigen zoektocht naar het mysterie 
dat wij God noemen, de Onnoembare. Wat waar en waarheid is, wie God is en wat van 
ons gevraagd wordt, dat weet niemand en is door ons nooit vast te leggen. Af en toe, in 
dialoog met elkaar, worden ons heilige momenten geschonken en mogen wij dat, in en 
over alle verschillen heen, even aanraken. Maar zodra we dat doen, dan – net als bij de 
Emmaüsgangers – ontglipt Hij ons, de Heer van Pasen, de Waarheid in persoon.

Het streven van onze verschillende christelijke kerken naar samenwerking en zichtbare 
eenheid zou moeten voortkomen uit een warm verlangen en niet – zoals tot ergernis van 
Paulus in het toenmalige Korinte het geval was - als een van buitenaf opgelegde taak 
moeten worden ervaren. 

Christus is niet verdeeld, maar Eén. In Hem geloven kan dus nooit iets anders zijn dan 
leven in verbondenheid. Wie zichzelf naar Hem durft te noemen en zegt christen te zijn, 
weet zich daarom dan ook voortdurend bevraagd de verbondenheid met de ander te 
willen beleven, door open te willen zijn voor het anders zijn van die ander, juist ook in 
haar of zijn eigen variant van geloven in de Ene. Het is de openheid waarin Hij ons is 
voorgegaan, de Man van Nazareth, ons allen ver te boven. In Hem blijkt Gods liefde voor 
àllen.

Het in het geloof gewortelde eenheidsverlangen betekent niet dat wij er eigenlijk voor 
zouden moeten zorgen dat er maar één kerk zou zijn en, gezien het feit dat het ons nog 
steeds niet gelukt is, tot die tijd zwaar in gebreke blijven. Er is één Kerk, zij het in ver-
schillende vormen. De nadruk kan en mag nooit liggen op wat ons scheidt of onder-
scheidt. Wat ons verbindt is altijd zoveel meer. Alleen sàmen zijn wij als kerken Kerk van 
Christus.

INLEIDING
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Met regelmaat ontmoeten de Rooms-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Gemeenschap, de 
Orthodoxe Kerken en de Verenigde Protestantse Kerk in België elkaar in het Overlegor-
gaan van Christelijke Kerken in België, een oecumenisch overlegplatform op nationaal 
niveau. 

Ontelbaar zijn de onderlinge contacten tussen lokale kerkgemeenschappen van deze en 
andere christelijke kerken, vaak uitmondend in prachtige gezamenlijke initiatieven om 
samen op concrete wijze Kerk van Christus te zijn in het dienen van de samenleving. 
Want de Kerk is geen doel op zich. God heeft de wereld op het oog. Een wereld, helaas 
getekend door zoveel leed en onrecht. Er is in het voetspoor van Hem die kwam om zich 
te geven, veel te doen, en als het maar even kan, doen we dat samen. 

De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen drukt de diepe grond uit waardoor wij 
allen gedragen worden en die ons noopt tot bescheidenheid over ons eigen clubje. Be-
scheidenheid, ook in andere zin: niet wij zorgen voor de eenheid, de Ene omvat ons. 

Wij allen zijn van Christus. 
ds. Steven H. FUITE 

Voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

PrAKTISCHE AANDUIDINGEN
 • Het aanvankelijk initiatief van deze teksten is het resultaat van een werkgroep uit 

verschillende delen van Canada, samengekomen op aanvraag van het Canadees 
Centrum voor Oecumene

 • De uitgave van deze brochure werd verzorgd door het Interkerkelijk Comité van 
Brussel.

 • De teksten werden aangepast voor het gebruik in ons land.
 • Wij hebben het gebruik van deze brochure willen vergemakkelijken in het kader van 

de zondagsdienst op 19 januari. Daarom werden de voorgestelde bijbelteksten in 
hun geheel uitgeschreven.

 • U kan de volledige bijbelteksten van deze brochure vinden in de bijbel of op de site: 
wwwc-i-b.be>Gebedsweek voor de Eenheid.

 • Voor elke dag zijn er denkpistes voorgesteld, merendeels verhelderd door een 
vertegenwoordiger van een andere Kerk.

 • De brochure is bedoeld om het gebed van de christenen te inspireren tijdens de 
Bidweek – en tijdens het hele jaar 2014 – zowel bij het persoonlijk gebed als bij de 
vieringen en samenkomsten. Een bladwijzer die ter beschikking is met het thema 
van elke dag en de Schriftlezingen, kan een hulp zijn bij uw persoonlijk gebed.

 • Het is tevens de bedoeling dat het gebruik van deze brochure u eraan herinnert 
hoe actueel en belangrijk de Gebedsweek voor onze Kerken is. We stellen u voor de 
aangegeven lezingen van de dag te gebruiken in plaats van deze uit het lectionarium. 
Deze kunnen de homilie en voorbeden inspireren.



1ste dag

Samen… geroepen tot heiligheid

Lezingen

Ex. 19, 3-5 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk 

Ps. 95,1-7 Wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. 

1 Petr. 2,9-10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk

Mt. 12,46-50 Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer 
en zuster en moeder

Bezinning

Wij die samen de naam van de Heer aanroepen, zijn geroepen om heilig te zijn, 
“geheiligd in Christus Jezus“(1Kor, 1-2). In Exodus wordt onze verzameling als 
Gods volk beschreven als een kostbaar goed, een koninklijk priesterschap, en een 
heilige natie.
De eerste brief van Petrus beschouwt deze deelname aan de gemeenschap der hei-
ligen als voortvloeiend uit het appél dat God tot ons allen richt als uitverkoren 
geslacht, priesterlijke gemeenschap van de koning, als volk door God verworven. 
Dit appél gaat gepaard met de gemeenschappelijke zending om de grote daden van 
God te verkondigen, Die ons uit de duisternis heeft geroepen tot het licht.
Tevens ontdekken we in het evangelie van Matheus, dat vermits we een gemeen-
schap van heiligen zijn, onze eenheid in Christus onze familie, onze groep of sociale 
klasse overstijgt. We bidden immers samen voor de eenheid en zoeken Gods Wil te 
volbrengen.

Denkpiste

Wat betekent “gemeenschap der heiligen” in uw traditie? 
Dankzij het offer van Christus wordt ieder van ons geheiligd: door 
ons doopsel en ons geloof delen wij in het leven van Christus, door de 
kracht van de heilige Geest. Allen, geheiligd, maken wij deel uit van 
eenzelfde familie, met eenzelfde Vader. Het appél tot heiligheid maakt 
ons tot broeders van elkaar.
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zaterdag 18 januari

Waarin daagt het appél “een heilige natie te zijn” ons uit, om het plaatselijk ingeworteld 
zijn te overstijgen? En dit appél zou geen enkele hindernis, grens of veront-
schuldiging mogen kennen.” Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij 
volgt, is Mij niet waard.”(Mt 10,38).Eenieder verdient erkenning voor 
zijn offer en mag rekenen op het respect van zijn broeder: alleen God 
kan zijn inspanning beoordelen. Wij behoren allemaal tot de chris-
telijke gemeenschap, over alle grenzen en lokale tradities heen, want 
wij worden geleid door ons geloof in Christus en doorstraald door de 
heilige Geest. “

Vader Evangelos Psallas, Orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsengelen

Gebed

God van mededogen, samen met allen die de naam van de Heer aanroepen, en zelfs 
doorheen onze verdeeldheid, horen wij uw roep tot heiligheid. Niettegenstaande 
alles heeft U van ons een uitverkoren volk gemaakt, een koninklijk priesterschap, 
een heilige natie. Trek ons allen, door de kracht van uw heilige Geest, tot de ge-
meenschap van de heiligen en sterk ons opdat wij uw Wil volbrengen en de grote 
daden van Christus, onze Heer, verkondigen. Amen.
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(I)... Bij de talrijke factoren die de Canadese religieuze beleving beïnvloeden, hoort de 
geweldige uitgestrektheid van dit land. Canada is het tweede grootste land van de we-
reld, waarvan 40% van de oppervlakte gelegen is in Antartica, in het Noorden op de 
60ste breedtegraad. Vanaf de Atlantische Oceaan tot aan de Stille Oceaan en vanaf de 
Verenigde Staten tot over de Noordpool heen telt Canada 10 provincies en 3 gewesten. 
Het wordt omringd door 3 oceanen: de Atlantische, de Stille en de Noordpool. De land-
grens is deze met de Verenigde Staten en ze leven al meer dan 200 jaar in vrede. Canada 
is een bondsstaat van oude Engelse kolonies, met een parlementaire regering in een 
federaal systeem van 10 provincies en 3 gewesten. (…) Canada bestaat uit verschillende 
bevolkingsgroepen: de Eerste Naties, de Inuits, en Metizen en de vele personen van 
over heel de wereld die zich in Canada zijn komen vestigen. Zij hebben twee officiële 
talen: het Frans en het Engels, maar vele Canadezen blijven trouw aan de cultuur en taal 
van hun land van herkomst.



2e dag

In koor… danken wij God

Lezingen

Deut. 26, 1-11 De Heer bevrijdde ons uit Egypte
Ps. 100, 4 Breng hulde aan God, prijs zijn naam
Fil. 1, 3-11 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk
Joh. 1, 1-18 De goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen

Deut. 26, 1-11

Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven. U 
zult het in bezit nemen en er gaan wonen. [2] U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als 
u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de HEER, 
uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, [3] en u verschijnt er voor de priester 
die daar op dat moment dienst doet, zeg dan het volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik 
voor de HEER, uw God, dat ik het land waarvan de HEER onze voorouders onder ede heeft 
beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan.’ [4] Als de priester de mand in ont-
vangst heeft genomen en die voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet, [5] moet 
u het volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok 
naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit 
tot een zeer groot en machtig volk. [6] De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: 
ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. [7] Toen klaagden we de HEER, de 
God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slaven-
bestaan. [8] En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op 
angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. [9] Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit 
land, dat overvloeit van melk en honing. [10] HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst 
van het land dat u me gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor 
hem neer. [11] Daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, 
een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen.
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zondag 19 januari

Psalm 100

Juich de HEER toe, heel de aarde
Dien de HEER met vreugde, 
kom tot hem met jubelzang.

Erken het: de HEER is God, 
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Fil. 1, 3-11

[3] Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, [4] telkens wanneer ik voor u al-
len bid. Dat doe ik vol vreugde, [5] omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijge-
dragen aan de verspreiding van het evangelie. [6] Ik ben ervan overtuigd dat hij die 
dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. 
[7] Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt im-
mers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van 
het evangelie verdedig. [8] God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid 
van Christus Jezus. [9] En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, 
[10] zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus 
zuiver en onberispelijk zijn, [11] vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan 
Jezus Christus, tot lof en eer van God.
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2e dag

In koor… danken wij God

Joh. 1, 1-18

[1] In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. [2] Het 
was in het begin bij God. [3] Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan 
van wat bestaat. [4] In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
[5] Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
[6] Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. [7] Hij kwam als 
getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. [8] Hij was niet 
zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: [9] het ware licht, dat ieder mens 
verlicht en naar de wereld kwam. [10] Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem 
ontstaan en toch kende de wereld hem niet. [11] Hij kwam naar wat van hem was, maar wie 
van hem waren hebben hem niet ontvangen. [12] Wie hem wel ontvingen en in zijn naam 
geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. [13] Zij zijn niet 
op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar 
uit God. [14] Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en 
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
[15] Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij 
komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ [16] Uit zijn overvloed zijn wij allen met 
goedheid overstelpt. [17] De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn 
met Jezus Christus gekomen. [18] Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die 
zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Bezinning

In Deuteronomium is dankbaarheid een uitgesproken manier om te leven vanuit 
een levend bewustzijn van Gods aanwezigheid in onszelf en rondom ons. Het is de 
bekwaamheid om de werking van Gods genade te herkennen in elkeen van ons en 
in alle volkeren van overal, en daarvoor God te danken. De vreugde die uit deze 
genade voortvloeit is zo alomvattend, dat zij zelfs reikt tot bij “de uitgewekenen 
onder u.”
In de oecumene is dankbaarheid de gemoedsgesteltenis zich te verheugen over 
Gods genadegaven in andere christelijke gemeenschappen. Deze houding laat een 
oecumenische uitwisseling van gaven toe en schept de mogelijkheid om van elkaar 
te leren.
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zondag 19 janvier

Het hele leven is gave Gods: vanaf de schepping tot aan het ogenblik dat God het 
vlees aannam in het leven en werken van Jezus, en dit tot op de dag van vandaag. 
Laten wij God danken voor de gaven van genade en waarheid, die ons zijn ge-
schonken in Jezus Christus en die aan het licht komen in ieder van ons en in onze 
Kerken.

Denkpiste

Welke genadegaven, voortvloeiend uit andere kerkelijke tradities, ervaren wij reeds in 
onze gemeenschappen? Wij verwelkomen de Heer: wonder van genade! Wij 
laten ons in het Westen dikwijls inspireren door de kunst van de ico-
nen, die ons helpen dieper door te dringen in het mysterie van God en 
ons contact met God minder cerebraal maken.Dankzij Taizé zijn we 
vertrouwd geraakt met een reeks gezangen uit andere belijdenissen. 
Dankzij het charisma van onze broeders en zusters uit de Reformatie 
is het omgaan met het Woord uit de Bijbel in onze parochies geleidelijk 
ingeburgerd.
Hoe zouden christenen uit verschillende tradities de diversiteit van Gods gaven onderling 
beter kunnen uitwisselen? Om één te worden moet ge elkaar beminnen. Om 
elkaar te beminnen, moet ge elkaar kennen. Om elkaar te kennen, 
moet ge elkaar ontmoeten. Wat Kardinaal Mercier ooit zei, heeft niets 
aan actualiteit ingeboet Elkaar beminnen veronderstelt een bewuste 
keuze. Elkaar kennen veronderstelt initiatieven en ruimte om dit te 
realiseren. De ontmoeting blijft het hart van de uitwisseling: wanneer 
de andere werkelijk “aan –wezig” is en broeder wordt.

Priester Michel Rongvaux, van de Katholieke Kerk

Gebed

Liefdevolle en genadige God, wij danken U voor al de weldaden van uw genade 
die wij in onze eigen traditie ontdekken en ook in de andere Kerken. Verleen ons de 
genade van uw heilige Geest, dat onze dankbaarheid blijft groeien doorheen onze 
ontmoetingen en doorheen de voortdurende vernieuwende ervaring van uw gave 
van eenheid. Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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3e dag

Iedereen… geniet van de gaven van Uw genade

Lezingen

Job 28,20-28 Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid
Ps 145,10-21 Gul is uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat 

leeft
Ef 4,7-13 Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waar-

mee Christus geeft
Mc 8,14-21 Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt?

Bezinning

Job geeft er zich rekenschap van dat hij, ondanks alles wat hem werd ontnomen, 
hij de vreze des Heren heeft bewaard namelijk de wijsheid. Alhoewel verarmd 
door onze verdeeldheid, hebben wij als zusters en broeders in Christus, allen een 
overvloed aan geestelijke en materiële weldaden ontvangen tot opbouw van Zijn 
lichaam.
En toch, niettegenstaande Gods beloften en Jezus’ leven en edelmoedige liefde, ge-
beurt het dat wij zoals de leerlingen in het evangelie van Marcus, onze ware rijk-
dom vergeten: wij komen in verzet, wij verrijken ons, wij spreken en handelen alsof 
wij “geen broden” hebben.
Christus was niet verdeeld: Samen beschikken wij over voldoende gaven om ze 
met elkaar te delen en” met alles wat leeft.”

Denkpiste

Waar hebben wij de overvloed van Gods gaven verloren en zeggen: “Wij hebben geen 
broden“? 
Hoe kunnen we beter de ons toevertrouwde geestelijke en materiële gaven delen en aan 
anderen ter beschikking stellen?
 

12



maandag 20 januari

Gebed

Trouwe en gulle God, wij zegenen U omdat Gij ons vervult met de nodige geeste-
lijke gaven om tot volheid van Christus te naderen: voor de wijsheid, de gave van 
dienstbaarheid en voor het brood dat Gij ons schenkt Maak ons deze overvloed aan 
gaven waardig en breng ons tot eenheid, opdat wij overal waar lijden en ontbering 
heersen, de weldaden van uw eeuwig rijk mogen meedelen.Dit vragen wij, vervuld 
van de heilige Geest en in naam van Hem die ons zijn leven heeft gegeven, nu en 
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

13

(II) … In 1534, was Jacques Cartier de eerste Franse ontdekkingsreiziger, die de stroom 
St- Laurens afvoer en tevens de eerste Europeaan die de autochtone bevolking het 
woord Canada, wat dorp betekent, hoorde uitspreken. De eerste Franse kolonisten wa-
ren Rooms-katholieken, toch volgde er ook een groot aantal Protestanten nl. Hugenoot-
se kooplieden. De godsdienstige spanningen in Frankrijk werden niet ervaren in het 
‘Nieuwe Frankrijk’, waar de paters Jezuieten gewillig samenwerkten met de Protestan-
ten en samen de stad Quebec opbouwden. Maar spijtig genoeg veranderde deze initiële 
samenwerking in discriminatie en werden enkel de Katholieken officieel aanvaard als 
kolonisten in het Nieuwe Frankrijk. De oorspronkelijke naam Montréa l” Ville Marie” 
bevestigt deze katholieke wortels. Midden de 18de eeuw werd het Nieuwe Frankrijk 
afgestaan aan Groot-Brittannië en de in hoofdzaak katholieke Franse families werden 
onderdanen van de Anglicaanse koning van Engeland. De Engelse, Schotse en Ierse 
kolonisten begonnen toe te stromen. Aan de opeenvolgende instroom van immigran-
ten zowel uit West als Oost –Europa, volgde in de 19de eeuw deze uit Zuid-Amerika, 
Afrika, het Midden-Oosten en Azië. In de 20ste eeuw kwamen er mensen van overal ter 
wereld in Canada toe, als immigrant of vluchteling, onder wie een betekenisvol aantal 
Orthodoxen uit Oost -Europa en het Midden-Oosten, die alzo de christelijke traditie in 
Canada zijn komen verrijken.



4e dag

Samen… bevestigen wij Gods trouw

Lezingen

Kl. 3,19-26 Genadig is de Heer. Zijn ontferming kent geen grenzen

Ps. 57,7 -11  Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw

Hebr. 10,19-25  Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw

Lc. 1,67-75  Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders

Bezinning

De eeuwigdurende eenheid tussen Vader, Zoon en Geest brengt ons dichter bij 
de liefde van God, en roept ons op in de wereld deel te nemen aan Zijn werk van 
liefde, mededogen en gerechtigheid. Mededogen en gerechtigheid zijn niet ver-
deeld in God maar vloeien samen in het verbond van Gods onwankelbare liefde 
dat Hij aangaat met ons en met heel de schepping.
Zacharias, zo pas vader geworden, verklaart dat Gods mededogen zich laat ken-
nen door de beloften aan Abraham en zijn nageslacht. God doet zijn heilig ver-
bond gestand.
Als wij volharden in ons bidden voor de eenheid van de Kerk, mogen we niet 
nalaten mekaar te ontmoeten en te bemoedigen, mekaar aan te sporen tot liefde 
en goede werken en beklemtonen dat “God trouw is”.

Denkpiste

Waar hebt u in het afgelopen jaar persoonlijk en in gemeenschap Gods trouw mogen er-
varen? 
Hoe moedigt Gods trouw ons aan om te blijven streven naar christelijke eenheid?

14



dinsdag 21 januari

Gebed  

Trouwe God, wij danken U voor uw onwankelbare liefde en voor uw trouw die tot 
de hemel reikt. Sterk ons vertrouwen in Uw beloften als wij samen, werkend en 
biddend, hoopvol uitzien naar de volledige zichtbare eenheid van Uw Kerk. Dat 
vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer, in de kracht van heilige Geest, ene 
God, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

15
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5e dag

Hand in hand… zijn wij geroepen tot eenheid

Lezingen

Jes. 43,1-7 Ik ben bij je

Ps. 133 Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen

1 Joh.,3-7 We zijn verbonden de ene me de andere

Joh. 15, 12-17 Ik noem jullie vrienden

Bezinning

Wij zijn geroepen tot vereniging met God de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus 
en met de heilige Geest Als wij dichter tot de Drieëne God naderen, komen wij ook 
dichter bij mekaar in christelijke eenheid. Christus heeft verandering gebracht in 
onze relatie door ons niet langer dienaren te noemen maar vrienden. Als antwoord 
op dit liefdeaanbod zijn wij geroepen om macht en overheersing om te buigen tot 
vriendschap en wederzijds begrip
Als wij naar Jezus’ roepstem luisteren, getuigen wij van het Evangelie, zowel voor 
hen die er nog nooit iets over vernamen als voor hen die er wel al over hoorden. 
Deze verkondiging houdt een oproep in tot vereniging met God en sticht gemeen-
schap tussen hen die erop ingaan.

Denkpiste

Hoe ervaart u de oproep tot vereniging met God? Wij ervaren het appél tot ver-
eniging met God in het gebed en in de openheid voor het Woord Gods, 
in het overwegen van de Schrift, individueel of in gemeenschap tijdens 
vieringen. Het voortdurend zoeken naar verbondenheid met Hem 
wordt levendig gehouden door zich bewust en deemoedig voor God te 
plaatsen, door de stilte van het luisteren en door de dialoog van gebed 
en zang.
Hoe ervaart u Gods oproep tot vriendschap in uw eigen Kerk en met anderen verder weg? 
Jezus Christus heeft gezegd dat de wereld hieraan zal herkennen dat 
wij Zijn leerlingen zijn, als wij mekaar liefhebben. Het zoeken naar 
eenheid is één van de aspecten van de liefde waartoe wij geroepen 

16



woensdag 22 januari

zijn in woord en daad te getuigen. Deze liefde uit zich in wederzijdse 
erkenning en respect, in gastvrijheid en het bannen van onverschillig-
heid tegenover elke noodsituatie.

L. Flachon, Dominee van de Protestantse Kerk

Gebed
Liefdevolle Vader, Gij roept ons tot vereniging met uw Zoon en hebt ons uitgeko-
zen om, getuigend van het Evangelie, veel vruchten te dragen. Maak ons door de 
genade van Uw Geest, bekwaam om mekaar lief te hebben en dat wij in eenheid 
mogen samen wonen opdat Uw vreugde volkomen moge zijn. Amen.

17



6e dag

Eensgezind… zoeken naar overeenstemming

Lezingen

Rechters 4,1-9 Als U meegaat zal ik gaan

Ps. 34, 1-14 Streef naar vrede, jaag die na

1Kor.1,10-15 Wees in uw denken en overtuiging volkomen één

Lc.22,24-30 Er ontstond onder hen onenigheideller

Bezinning

De onenigheid, waarvan sprake in 1Kor. 1,12-13, geeft een misvorming weer van 
het Evangelie, die de integriteit van Christus’ boodschap uitholt. Het erkennen van 
het conflict en van de onenigheid, zoals hier bij de huisgenoten van Chloë het geval 
is, betekent de eerste stap naar het herstel van de eenheid.
Vrouwen zoals Deborah en Chloë hebben in tijden van conflict en onenigheid, bij 
het volk een profetische stem laten weerklinken en beklemtonen de noodzaak tot 
verzoening. Profetische stemmen van die aard nopen ons tot een vernieuwde inzet 
voor de eenheid.
Als wij ernaar streven één te zijn in denken en overtuiging, zijn wij geroepen om de 
Heer en Zijn vrede te zoeken, zoals de psalmist het beschrijft.

Denkpiste

Herinnert u zich een geval waar een profetische aanklacht van een kerkelijke onenigheid 
aan de basis lag van een hernieuwde inzet voor grotere eenheid? Het bestaan van 
verschillende missionaire bewegingen heeft geleid tot een zeer nefaste 
concurrentie, vooral in Afrika. Dat ging zelfs zover dat men chris-
tenen, pas door de “andere “bekeerd, ging overhalen bij hen aan te 
sluiten. Om aan deze onaanvaardbare situatie te verhelpen werd in 
1910 te Edinburg een grote conferentie georganiseerd, waaraan een 
belangrijk aantal missionaire bewegingen deelnam. Het is John Mott, 
Algemeen Secretaris van de Wereldfederatie voor christelijke Studen-
ten, die het initiatief nam voor een betere verstandhouding tussen de 
missionerende groeperingen. Achteraf kwam de stichting van oecume-
nische organisaties tot stand zoals de Wereldraad van Kerken (World 
Council of Churches).

18



donderdag 23 januari
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Welke vragen blijven onze oecumenische beweging verdelen? Welke wegen bieden mo-
gelijkheden tot meer eenheid? Tot op vandaag blijven verschillen tussen de 
Kerken voortbestaan, niet alleen op het vlak van pastorale functies 
maar ook over de opvatting van de Eucharistie. Op parochiaal vlak 
worden meer en meer gezamenlijke initiatieven genomen. Het is een 
feit, dat het toenemen van huwelijken tussen personen van verschil-
lende belijdenissen, de kerkelijke instantieswel onder druk zet om tot 
overeenstemming te komen. Daarenboven wordt de externe druk nog 
verhoogd (groeiende religieuze onverschilligheid, islamisering, enz.) 
en zo hopen wij, ook de wil om mekaar te begrijpen. Het lijdt geen twij-
fel dat de activiteiten van het I.K.C. excellente mogelijkheden bieden 
om de geloofsbelijdenissen in hun specificiteit te waarderen. 

Reinhard Weisser van de Duitstalige Protestantse Kerk

Gebed

Liefdevolle God, in tijden van conflict en onenigheid stuurt U ons profetische getui-
gen. Wij zoeken naar U, Heer, zend uw Geest om ons te herscheppen tot bewerkers 
van verzoening, verenigd in eenzelfde geest en overtuiging. Dit vragen wij U door 
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

(III)…Vierentwintig belijdenissen hebben zich aangesloten bij de Canadese Raad van 
Kerken (CCE), één van ’s werelds grootste raden met het grootste aantal christelijke 
denominaties. Zij omvatten de Anglicaanse, Katholieke, Hervormde, Evangelische Ker-
ken, de Vrije Kerk en Oosterse Orthodoxen. Het CCE past een beslissende consensus toe 
en werd in 1944 gesticht; in haar huidige samenstelling vertegenwoordigt het 85 % van 
de Canadese christenen. De Conferentie van de Canadese Katholieke bisschoppen is 
volwaardig lid van de CCE evenals de zes Evangelische belijdenissen. De Evangelische 
Alliantie van Canada (AEC) omvat de denominaties, de para-kerkelijke bedienaars en 
het hele spectrum van de plaatselijke evangelische en Pinksterbewegingen. Sommige 
Kerken zijn lid of waarnemend lid, zowel van CCE als van AEC. De laatste jaren is er 
een intensere samenwerking tussen beide entiteiten.
Meerdere Canadese Kerken zijn betrokken bij zowel bilaterale als multilaterale relaties 
zowel op nationaal als lokaal niveau. De meest betekenisvolle organische eenheid was 
de samenkomst, in 1925, van meerdere Presbyteriaanse, Methodistische en Congrega-
tionalistische Kerken om de Verenigde Kerk van Canada te stichten. Nog andere vor-
men van samenwerking hebben zich sindsdien ontwikkeld, o.a. De Verklaring van 
Waterloo betreffende de volledige Anglicaans -Lutherse eenheid in 2001.De Canadese 
theologische dialogen hebben bijgedragen tot de analyse en bezinning zowel op lokaal 
als internationaal vlak.



7e dag

Gezamenlijk… behoren we Christus toe

Lezingen

Jes. 19,19-25 De Heer zal hun een bevrijder sturen

Ps. 139,1-12  Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen?

1Kor.12,12-26  Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee

Mc.9, 38-41 Wie niet tegen ons is, is voor ons

Bezinning

Jesaja heeft aangekondigd dat op een bepaalde dag de Egyptenaren en de Assyriërs 
samen met Israël zullen aanbidden en leden zijn van het Gods volk.. De christelijke 
eenheid ligt vervat in het besluit van God om heel de mensheid en zelfs de hele 
kosmos één te maken. Wij bidden dat de dag wordt verhaast, waarop we allen 
samen kunnen aanbidden, één in hetzelfde geloof en dezelfde eucharistische ge-
meenschap.
De gaven van de verschillende kerkelijke tradities zijn een zegen voor ons. De er-
kenning van ieders particuliere gave spoort ons aan tot zichtbare eenheid. 
Het Doopsel verenigt ons in Christus tot één lichaam. Paulus herinnert er ons aan, 
dat wij die onze eigen Kerken waarderen, toch met allen die de Naam van de Heer 
aanroepen. verenigd zijn in Christus omdat wij allen ledematen zijn van eenzelfde 
lichaam. We mogen tegen niemand zeggen: “ik heb u niet nodig.” 1 Kor. 12,21 

Denkpiste
Waaraan kan men herkennen dat wij Christus toebehoren? “Hieraan zal men her-
kennen dat jullie Mijn leerlingen zijn, als jullie elkaar liefhebben” Joh 
15. Dit is hét teken dat wij Christus toebehoren, de liefde nl. die wij 
mekaar betonen en die zich manifesteert door ontmoeting, delen, me-
kaar bijstaan en bemoedigen … teken van ons gezamenlijk toebehoren 
aan Christus 
In welke zin kan de uitdrukking” ik behoor Christus toe” bijdragen om christenen te ver-
delen i.p.v. ze samen te brengen? Dat is mogelijk door beslag te leggen op 
Christus en door te verkondigen dat wij alleen de waarheid in pacht 
hebben, in plaats van te aanvaarden dat Christus gekomen is voor alle 
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vrijdag 24 januari

mensen en dat Hij de “grenzen” van onze benamingen overstijgt. Deze 
houding is de “open-deur” voor kritiek en veroordelingen die kwetsen, 
vernietigen, verdelen … werk van de vijand van onze zielen. 

 Major Frank Estiévenart van Het Leger des Heils

Gebed

Wij danken U, God, omdat Gij ieder lid afzonderlijk en alle leden van Christus’ 
lichaam zegent met de gaven van uw Geest. Help ons onderling verdraagzaam te 
zijn, met eerbied de verschillen te aanvaarden en ons in te zetten voor de eenheid 
van allen die, waar ook ter wereld Jezus als hun Heer aanroepen. Amen.
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8e dag

Samen… verkondigen wij het Evangelie

Lezingen

Jes.61,1-4 De Geest van God, de Heer, heeft mij gezonden om aan armen 
het goede nieuws te brengen.

P s. 145, 1-7 Laat geslacht na geslacht uw machtige daden verkondigen

1Kor. 15,1-8 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt 
ook weer ontvangen

Lc. 4, 14-21 Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan

Bezinning

Het goede nieuws door Jesaja voorzegd, door onze Heer Jezus tot vervulling ge-
bracht, door de apostel Paulus gepredikt en door de Kerk ontvangen, wordt op 
onze beurt door ons gezamenlijk verkondigd. Eerlijk rekening houdend met de 
verschillen en met het specifiek karakter van de denominaties waartoe wij behoren, 
mogen we nooit uit het oog verliezen dat wij gezamenlijk gezonden zijn om het 
Goede Nieuws van Jezus Christus te verkondigen.
Paulus werd gezonden “om het Evangelie te verkondigen en dit, zonder zich te 
beroepen op de rede, om het kruis van Christus niet te ontkrachten” (1Kor.1,17). De 
weg naar de eenheid is te vinden in de kracht van het kruis.
Het Evangelie dat wij verkondigen wordt tastbaar en zichtbaar doorheen het getui-
genis van de werking van Jezus Christus in ons eigen leven en in het leven van de 
christelijke gemeenschap. 

Denkpiste

Hoe sterk, is het Evangelie dat gij ontvangen hebt, verstrengeld met zijn culturele en histo-
rische overdracht? Zoals de naam van onze geloofsbelijdenis het uitdrukt, 
is het Anglicanisme onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis, de 
cultuur en de Engelse taal. Dit echt verstaan is slechts mogelijk door-
heen de lens van de interpretaties van het Book of Common Prayer, 
van de King James Bible, de grote Anglicaanse dichters en roman-
ciers zoals Shakespeare, John Donne, George Herbert, William Words-
worth, Jane Austen, Percy Shelley, John Keats, Charles Dickens, T.S.Eliot.  

22



zaterdag 25 januari

26 van onze bisschoppen zetelen nog altijd in de Chambre of Lords in 
ons parlement: de globale Anglicaanse Gemeenschap loopt gelijk met 
de Commonwealth.
Hoe kan een grotere eenheid in Christus ons tot betere getuigen maken van het Evangelie 
dat wij ontvangen hebben? De wereld en de Kerk alleen bekijken doorheen 
een Anglicaanse bril is zeer onvolledig. Zoals ook leven in de culturele 
smeltkroes van Brussel, het erkennen van de omvang van het lichaam 
van Christus veronderstelt. Als ik me zou beperken tot het interne ge-
kibbel van mijn Kerk over de rol van de vrouw en de homoseksuelen 
in de schoot van de Kerk, moet ik, vanuit het oogpunt van de “buiten-
staanders “onmiddellijk toegeven dat dit soort debat achterlijk is. Zij 
koesteren eerder het verlangen naar de verwezenlijking van de profe-
tieën van Jezus in Lc. 4. Kortom, de onenigheid van de christelijke ge-
loofsbelijdenissen is een luxe- probleem, dat vooral kerkelijke instan-
ties aanbelangt.

Kan. Jack MacDonald, Anglicaans priester

Gebed

Genadevolle God, Gij hebt in de kracht 
van de Geest, uw Zoon gezonden om 
uw volk te verlossen. Maak ons één in 
onze verscheidenheid, opdat wij samen 
het goede nieuws van Christus ’ leven, 
dood en verrijzenis belijden en verkon-
digen, in een wereld die zo hunkert naar 
het Goede Nieuws voor haar. Amen.

23Hugo d'Oignies Evangeliary
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vOOrSTEL vOOr EEN OECUmENISCHE vIErING

V : Voorganger 

G : Gemeenschap

Verloop van de viering

I. Wij komen hier samen in vertrouwen en eenvoud

Intredelied

De voorgangers komen samen met de anderen in processie naar voren.

Samenbrengen van de gemeenschap

V : De genade en de vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, 

wezen met u! (1Kor 3).

G : Amen!

Lofzang

Berouwvol gebed

V : Aangespoord door de oproep van Paulus aan de gemeente van Korinte, belij-

den wij onze zonden.

V : Goede God, in verbondenheid met Christus hebt Gij ons verrijkt met de gaven 

van woord en kennis. Verblind door onze hoogmoed, eigenen wij ons dikwijls deze 

gaven toe zonder de echte bron ervan te erkennen.

G : Vergeef ons, Heer! of Kyrie Eleison (gezongen)
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V : Genadevolle God, in Christus ontbreekt het ons aan geen enkele geestelijke 
gave. Maar dikwijls zijn wij te verlegen of te zeer bezig, om de voortreffelijkheid 
van deze levengevende boodschap mee te delen.

G : Vergeef ons, Heer!

V : Goede God, Gij nodigt ons uit tot verbondenheid met uw Zoon, Jezus Christus. 
Omdat het ons ontbreekt aan geestdrift één te zijn in eenzelfde geest, voor eenzelf-
de doel en omdat wij onenigheid en ruzies onder ons laten voortwoekeren, vergeef, 
ons Heer.

G : Vergeef ons, Heer!

V : Goede God, alle zwakheid ten spijt blijft Gij trouw. Vergeef ons onze zonden 
van middelmatigheid en van te vlug onze verdeeldheid te vergoelijken. Vernieuw 
door de genade van de heilige Geest onze ijver om concrete stappen te zetten in ons 
verbond van eenheid met U, met elkander en met de ganse schepping.

G : Amen!

II. Het Woord Gods

Lezingen: Jesaja 57,14-19; Psalm 36,5-10; 1Korintiërs 1,1-17: Marcus 9,33-41.

Homilie

III. Wij antwoorden in geloof en eenheid

Geloofsbelijdenis

Het Symbolum van Nicea-Constantinopel, het Symbolum van de Apostelen of een andere 
geloofsbelijdenis kunnen gebruikt worden.

Vredewens

V : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: Mijn vrede geef Ik u, 
mijn vrede laat Ik u. let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk en 
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geef ons de vrede en de eenheid van het Rijk der hemelen waar Gij samen met de 

Vader en de heilige Geest heerst in de eeuwen der eeuwen.

G : Amen!

Voorbeden

Gezamenlijk hebben de Canadese Kerken de “Acht doelstellingen van het millennium “van 

de Verenigde Naties aanvaard. Volgende voorbeden bieden deze doelstellingen aan de Heer 

aan.

V : Wij bidden voor allen die dagelijks honger lijden en onder extreme armoede gebukt 

gaan. Hun precair bestaan veroorzaakt dikwijls onenigheden. Moge Christus’ lief-

de het recht en de vrede herstellen. Genadevolle God, verhoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor hen die zich inzetten voor het universeel recht op onderwijs. Moge 

hun dorst naar kennis bruggen bouwen tussen onze Kerken en het respect herstel-

len voor onze verschillen. Genadevolle God, hoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor hen die zich inzetten voor de waardigheid en gelijke rechten van 

mannen en vrouwen. Moge Gods beeld in elke vrouw en in elke man geëerd worden. 

We denken dan speciaal aan gelijke toegang tot werk, goederen en diensten. Mogen 

wij, als wij meer één worden in Christus, ten volle elkaars gaven ontvangen zowel 

van mannen als van vrouwen. Genadevolle God, hoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor de jongeren die ziek zijn en voor allen die zich inzetten om 

de gezondheid van de kinderen te verbeteren. Mogen wij in onze zorg voor kinderen 

Jezus zelf verwelkomen. Genadevolle God, hoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.
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V : Wij bidden voor alle vrouwen die een kinderen ter wereld brengen en voorde 
gezondheid van de moeders. Mogen wij zorg dragen voor de moeders die nieuw leven 
in zich dragen en waarvan de liefde voor hun kinderen ons herinnert aan Gods 
éénmakende liefde voor ons Genadevolle God, hoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor hen die zich inzetten in de strijd tegen aids, malaria en andere 
ziekten. Mogen wij de stem horen van hen, wie een waardig leven onthouden blijft 
en werken wij voor een betere wereld waar voor elke persoon zorg wordt gedragen, 
iedereen wordt geëerbiedigd en niemand uitgesloten. Genadevolle God, hoor ons 
gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor allen die lijden onder de gevolgen van een zwak beheer van 
de schepping en voor alle bedreigde soorten. Begeleid ons in het behoud van een 
duurzame omgeving en dat wij zo kunnen verzoend worden met de schepping. Ge-
nadevolle God, hoor ons gebed.

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Wij bidden voor allen die alles in het werk stellen voor een internationale solida-
riteit en een globaal partnerschap. Als wij streven naar een eerlijke handel en de schul-
den van de armste landen delgen, strijden wij voor rechtvaardigheid. Genadevolle 
God, hoor ons gebed.
G : In uw liefde, geef ons antwoord.

V : Mogen wij, door de inspanningen om deze doelstellingen te realiseren, uw stem 
erkennen, Heer, en zo samen optrekken naar het Koninkrijk waarvoor Gij gebeden 
hebt en waarvoor wij nu het Onze Vader bidden (of zingen).

G : In uw liefde, geef ons antwoord.

Vredewens

De gelovigen begroeten mekaar met een kus, groet of handdruk.
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Collecte

Hymne / lied (terwijl kan de omhaling gebeuren).

IV. We gaan verder naar de wereld toe

Verbintenis voor de Eenheid

V : De apostel Paulus heeft de christenen van Korinte uitgedaagd hun eigen hart te 
kennen en door hun daden te bewijzen dat Christus niet verdeeld is. Tevens daagt 
hij ook ons uit om de reeds bereikte eenheid in Christus te verdiepen en meer zicht-
baar te maken.

V : Samen met allen, die overal ter wereld de Heer Jezus Christus, aanroepen,

G : Samen, zijn wij geroepen heiligen te zijn.

V : Op verschillende wijze door God begenadigd,

G : Samen, zijn wij dankbaar voor mekaar.

V : Rijk door de zegeningen die God ons geschonken heeft door onze eenheid in 
Christus,

G : Samen, ontbreekt het ons aan geen enkele geestelijke gave.

V : Zeker van God die ons sterk maakt voor liefde en dienstbaarheid,

G : Samen, bevestigen wij dat God trouw is.

V : Omarmd door Jezus Christus,

G : Samen, zijn we geroepen tot vriendschap.

V : Verenigd in dezelfde geest en met hetzelfde doel,

G : Samen, zoeken wij naar overeenstemming.

V : Onze twisten over Hem die voor ons gekruisigd werd, overstijgend,
G : Samen, behoren wij Christus toe.
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V : Is Christus dan verdeeld?

G : Nee! Samen, gaan wij wereldwijd Zijn Blijde Boodschap 
verkondigen!

Zendingslied

Zegen en zending 

De zegen kan gegeven worden door meerdere voorgangers, volgens de formule hieronder of 

een andere formule:

V : De Heer zij met u!

G : En met uw geest.

V : Moge de liefde van de Heer Jezus u tot Hem trekken, 
Moge de kracht van de Heer Jezus u sterken in Zijn dienst, 
Moge de vreugde van de Heer Jezus uw geest vervullen 
En moge de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest altijd met 
u zijn.

G : Amen!

V : Ga dan in vrede, 
om te beminnen en bemind te worden 
om te ontvangen en toe te behoren, 
om te dienen en verzadigd te worden.

G : Wij danken God!

Slot
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ANTWERPEN 

- Maandag, 20 januari om 20 u: oecumenische dienst in de Sint- Stefanuskapel, 
Wereldmissiehulp, Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout

- Donderdag, 23 januari, zoals elke donderdag om 11 u, middaggebed in de Onze-

Lieve-Vrouwkathedraal, nu voorgegaan door Diaken Jozef Van Glabbeek

- Zondag, 26 januari om 15u: oecumenische gebedsdienst in de Anglicaanse Sint- 

Bonifacekerk, Grétrystraat 39 

BRUGGE

Zondag, 19 januari om 16u, in de Sint-Salvatorkathedraal: oecumenische dienst

BRUSSEL

Donderdag, 23 januari om 20u, in de Orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsen-

gelen Michael en Gabriël, Stalingradlaan, 34 – 1000 Brussel: oecumenische viering, 
georganiseerd door het I.K.C. en voorbereid door de Grieks - Orthodoxekerk

GENT 

Zaterdag, 18 januari om 18u30 in de H. Apostel -Andreaskerk (S. Van Akens-
traat 56): Orthodoxe vespers 
Zondag, 19 januari om 17u in de crypte van de Sint-Baafskathedraal: oecume-
nische gebedsdienst

HASSELT

Woensdag, 22 januari om 19u30 in de Sint-Quintinuskathedraal: oecumenische 
gebedsdienst

TURNHOUT

Zondag, 19 januari om 10 u in de Sint-Franciscuskerk, Schorrevoort: oecumenische 
viering

OECUmENISCHE vIErINGEN
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BEVOORRADINGSCENTRA

Interkerkelijk Comité voor Brussel  
Adolphe 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 
IBAN : BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1) 

Permanentie : Maandag 14-16u

Brussel Onthaal – Open Deur 
Taborastraat 6, 1000 Brussel - Tel. 02.511 81 78 - Fax 02.502 76 96 

Benedictusheem 
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8200 Brugge - Tel. 050.40 61 94 

De Drie Leliën 
Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen. - Tel. 03.231 03 39 - Fax 03.233 47 66 

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 

De Talentade cvba 
Bosdreef 5, 8820 Torhout - Tel. 050.74 56 42

Liturgisch Centrum ‘Castrum’ Abdij van Keizersberg  
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven - Tel. 016.31 00 65 - Fax 016.31 00 66 

Pascali  
Nederpolder 16, 9000 Gent - Tel. 09.233 40 30 - Fax 09.234 08 20 

Pastoraal Informatiecentrum  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt - Tel. 011.24 90 10 - Fax 011.23 16 54 


