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Wat verlangt de Heer van ons? 

(Micha 6, 6-8)

6  ‘Wat kan ik de HEER aanbieden,

waarmee hulde brengen aan de verheven God?

Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,

zou hij eenjarige stieren aanvaarden?

7  Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, 
stromend in tienduizend beken?

Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht 
van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 

8  Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

BIjBELTEkST VOOr DE WEEk
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Broeders en Zusters in de Heer, beste vrienden,
Elk jaar weer, in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen , denk 
ik terug - diep bewogen - aan de Heilige Nerses Chenorhali (1102-1172), een van de Vaders 
van de Apostolische Armeense Kerk, een voorloper van de Eenheid van de Christenen, een 
diep gelovig man die heeft geleden door de verdeeldheid van de christenen. Diep bewogen 
in zijn innerlijk leven Moge hij nog, tot op de dag van vandaag, door toedoen van ons 
gemeenschappelijk gebed, onze voorspreker zijn bij Onze Heer van Liefde, en moge hij 
onze voorspreker zijn door zijn predicatie en zijn onderricht. In zijn lijden overwoog hij die 
Eenheid en hij had voor ons drie aanmaningen:
1- In een eerste overweging stelde hij ons voor die Eenheid op te bouwen in de principiële 
en fundamentele vragen. Dat hebben we reeds bereikt, zo geloof ik terecht ! Het is in 
waarheid de wederzijdse aanvaarding van onze doopsels en de ambten, onze verplichting 
God te dienen en ook zijn schepselen. Mogen we echt hopen op het samenvieren van de 
Eucharistie en een volmaakte gemeenschap (communio) tussen onze Kerken ? De vraag 
verdient zeker gesteld te worden.
2- Vader Chenorhali, deze Heilige van de Armeense Kerk, nodigt ons uit met wijsheid en 
inzicht om te vergeten, om de bijkomstige vragen opzij te schuiven, zij verwekken steeds 
weer onmin en nutteloze discussies die zeker niet ten goede komen aan ons geloof en onze 
broederlijke verbondenheid met de Heer. Het zijn tevens onze verschillende wijzen om 
de Heilige Schriften te lezen, te verstaan en te interpreteren om   de Persoon van de Heer 
Jezus beter te begrijpen. Hebben wij de nodige bronnen om dit te verwezenlijken ? Heeft 
Christus voldoende over zichzelf getuigd ? Hebben we het Christusbeeld niet vervormd 
in onze Kerken ?
3- De laatste aanmaning van Vader Chenorhali is de liefde en de wederzijdse verbondenheid 
ten volle te beleven. Telkens we verenigd zijn in Christus’ Naam, vormen we reeds een 
familie. In de Armeense taal heeft het woord «ENDANIK » de betekenis te leven onder 
hetzelfde dak, dus zusters en broeders te zijn in het geloof en in Christus. Zijn we ervan 
bewust dat het gebrek aan liefde voor de andere een gebrek is van Liefde tot God ? Waar 
is Gods plaats in ons leven? Waar en op welke wijze komt zijn Liefde in ons tot leven, in 
onze wijze van “zijn” en van ons samenleven met de onzen en met anderen ? Voorzeker, 
de zogenoemde verticale liefde tussen de mens en zijn Schepper drukt zich uit doorheen 
de horizontale liefde, de liefde tussen de mensen, onafhankelijk van al de verschillen van 
hun geschiedenis, cultuur, traditie en spiritualiteit. Laat ons de wijsheid van hart en van 
geest bezitten om de andere te onthalen en ons zo te verrijken.«Niemand koos ervoor 
verschillend te zijn». Dit ligt vervat in de geschiedenis van elkeen en van de hele mensheid. 
Laten we de tijd zijn werk verrichten en laten we ervan bewust zijn dat we een edele taak 
ontvingen deze keten van liefde en solidariteit tussen al de mensen op te bouwen. Dit is 
tevens de adel van onze roeping, van mannen en vrouwen, allen mensen van goede wil. 
Moge God onze harten zegenen en ook de weg van ons leven, het leven van onze Kerken.

INLEIDING
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Verbeelden we ons een olijfboom geplant in onze gemeenschappelijke woning, in de Kerk 
waarvan Christus het enige Hoofd is. Een boom die zijn plaats gevonden heeft midden 
tussen ons. Met onze gebeden willen we deze boom dopen als «de Boom van de eenheid van 
de Christenen», “de Boom van het broederlijk onthaal van de andere, van de vreemdeling». 
Deze olijfboom stelt onze Kerken voor, verenigd en herenigd in hetzelfde geloof. De diepte 
van de wortels in de aarde stelt onze gemeenschappelijke bronnen voor : de Bijbel en het 
geheel van de goddelijke openbaring. De boomstam is ons gemeenschappelijk geloof. 
De takken stellen de diversiteit voor en de hoop van onze Kerken. De bladeren van de 
boom, dat zijn jullie, wij allen, ze verbeelden elke gedoopte wiens hart een tempel is van 
de Heilige Geest, een “Kerststal van Bethlehem” waar elk jaar, tijdens deze periode , het 
goddelijk Kind geboren wordt om ons de Blijde Boodschap te verkondigen, Boodschap 
van geloof, hoop en liefde .
Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u allen een goed en gelukkig jaar te 
wensen. Moge dit jaar een jaar van vrede zijn, van genegenheid en liefde en van menselijke 
waardigheid, een genade-jaar, een jaar van volheid. Dit jaar moge de vervulling worden 
van onze verwachtingen en van onze gemeenschappelijke hoop, een jaar rijk aan inzet om 
die christelijke Eenheid op te bouwen.

Eerwaarde Heer Zadik AVEDIKIAN 
Rector van de Apostolische-Armenische Kerk van België 

Vicaris Generaal van de Legaat van het Patriarchaat van al de Armeniërs van de Benelux

PrAkTISCHE INFOrMATIE
 • Het ontwerp van de teksten werd opgemaakt door een werkgroep van christelijke 

verantwoordelijken van de Kerken in Indië.
 • Deze brochure is verzorgd en uitgegeven door het Interkerkelijk Comité voor Brussel
 • De teksten werden herwerkt en aangepast voor het gebruik in ons land. 
 • Wij hebben het gebruik van deze brochure willen vergemakkelijken in het kader van 

de zondagsdienst (op 20 januari). Daarom werden de voorgestelde bijbelteksten in 
hun geheel uitgeschreven. 

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

 • Voor elke dag zijn denkpistes voorgesteld. 
 • De brochure is bedoeld om het gebed van de christenen te inspireren tijdens de 

Gebedsweek – en tijdens het hele jaar 2013 – 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 helpt u bij het persoonlijk gebed.

 Het is tevens de bedoeling dat bij het gebruik van deze brochure u zich herinnert hoe 
actueel en belangrijk de Gebedsweek is in onze Kerken. We stellen u graag voor in de 
plaats van de lezingen uit het lectionarium deze van de aangewezen dag te gebruiken 
om zo de homilie over de eenheid vorm te geven, en om zo ook de voorgestelde 
voorbeden en het gebed in te lassen in uw viering.



1stedag

Op weg gaan in wederzijdse aandacht

Lezingen

Gen. 11, 1-9 Het verhaal van de toren van Babel en de erfenis van onze 
diversiteit

Ps. 34, 11-18 “Kom …luister” God nodigt ons uit voor een gesprek

Hand. 2, 1-12 De uitstorting van de Geest, de gave van begrip voor elkaar

Lc. 24, 13-25 Gesprek onderweg met de Verrezen Heer

Bezinning

Deemoedig omgaan met de Heer wil zeggen op weg gaan gelijk een volk van wie 
de leden met mekaar en met God spreken, altijd vol aandacht voor wat ze horen.
Aan de ander zijn gedacht zeggen is een bepalende factor geweest in de oecume-
nische beweging. Zo heeft er zich een opening gevormd die toeliet van de ander te 
leren, van met de ander te delen wat we gemeenschappelijk bezitten, om onze ver-
schillen te laten horen en er aandacht aan te schenken. Op deze wijze ontwikkelen 
we de mogelijkheid om mekaar te verstaan.
Het gedeelte in Genesis en het verhaal van Pinksteren, die ons vandaag voorge-
steld worden, verwijzen beide naar menselijke initiatieven en naar de plaats die zij 
innemen in het goddelijke verlossingsplan van de volken. Vooreerst beschrijft het 
verhaal van de Toren van Babel, dat, daar waar geen enkele taalbarrière bestaat er 
grote dingen kunnen gebeuren.
Dankzij de uitstorting van de heilige Geest op de dag van Pinksteren en de kracht 
van de verrijzenis van Christus, bieden zich nieuwe mogelijkheden aan om mekaar 
te verstaan niettegenstaande onze verschillen.
Op weg naar Emmaüs wisselen de leerlingen van gedachten terwijl ze samen 
verder gaan maar zij voelen zich beklemd door een gevoel van verlorenheid en 
ontgoochelde verwachtingen. Onze Kerken ervaren op verschillende vlakken on-
enigheid. Onze gemeenschappen, verdeeld door vooroordelen en de vrees voor de 
ander, herkennen zich daarin. En dan besluit Jezus zich in het gesprek te mengen. 
Jezus wil betrokken worden bij onze gesprekken. Onze vraag of Hij bij ons wil 
blijven en het gesprek wil verder zetten, brengt een levende ontmoeting met de 
opgestane Heer tot stand.
Laten wij nadenken over het belang van dialoog en uitwisseling, omdat ze ons toelaten hin-
dernissen te overwinnen. Het gebruik van het gepaste woord en het kunnen luisteren, zijn es-
sentieel, zowel voor wat de oecumene betreft als voor de bevrijdingsstrijd van de volkeren op 
aarde. Het authentieke gesprek sluit de mogelijkheid in zich om Christus beter te herkennen.
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vrijdag 18 januari

Denkpiste

•	Hoe	kunnen	we	in	waarheid	met	elkaar	uitwisselen	als	zo	vele	verschillen	ons	
scheiden?

•	Beogen	we	met	onze	discussies	grote	plannen	uit	eigen	belang	of	leiden	ze	ons	
naar nieuw leven in de hoop op de verrijzenis?

•	Met	welke	personen	wensen	we	van	gedachten	te	wisselen	en	welke	sluiten	we	
uit? Waarom?

Gebed

Heer Jezus Christus, wij danken U omdat Gij ons uitnodigt tot een liefdevol ge-
sprek met U. Open ons hart opdat wij meer en meer delen in uw intiem gesprek met 
de Vader. Laten wij bidden om eenheid zodat wij onderweg dichter naar mekaar 
toegroeien. Geef ons de moed om samen van de waarheid te getuigen en dat wij de-
genen aanvaarden die volharden in onenigheid. Zend ons de kracht van uw Geest 
om ons te verzetten in onze maatschappij, in eigen land en in de hele wereld tegen 
situaties waar waardigheid en mededogen afwezig zijn. 
God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

7De Discipelen van Emmaüs



2e dag

Verdergaan in verbondenheid met het gebroken 
lichaam van Christus

Lezingen

Ez. 37, 1-14 Kunnen deze beenderen tot leven komen?

Ps. 22, 1-8  De dienaar van de Heer schreeuwt tot God

Hebr. 13, 12-16 Jezus volgen buiten het kamp

Lc. 22, 14-23 Jezus breekt het brood, en geeft zó zichzelf als gave

Bezinning

Deemoedig met God op weg gaan betekent dat we zijn oproep horen om ons eigen 
comfort prijs te geven en op weg gaan met de anderen, vooral met hen die lijden.
In de woorden van Ezechiël herkennen we wat heel veel mensen overal ter wereld 
vandaag meemaken.
Als wij uitgestotenen, zoals de Dalits, ontmoeten en in hun lijden de Gekruisigde 
herkennen, zouden we ervan moeten overtuigd zijn dat ‘in Christus leven’ gelijk 
staat met solidair zijn met hen die worden uitgesloten en dat Hij hun lijden deelt.
Het lichaam van Christus, gebroken op het kruis, werd “gebroken voor u“. Het 
verhaal van het Laatste Avondmaal anticipeert dat van het lijden en sterven van 
Christus. Sindsdien vieren wij elke Eucharistie als een overwinning op de dood.
Voor ons christenen, op weg naar de eenheid, blijkt de eucharistie dikwijls een 
plaats te zijn waar onze verdeeldheid intreurig wordt bewaarheid. Wij beseffen im-
mers dat we momenteel dit sacrament niet gezamenlijk mogen vieren, wat noch-
tans de bedoeling hoort te zijn.
In het besef van de solidariteit die de gekruisigde Christus en “de gebroken volkeren”, zo-
als de Dalits, wereldwijd verenigd, proberen wij als christenen deze solidariteit sterker te 
doorleven. Meer in het bijzonder onthult dit onze verhouding tussen eucharistie en gerech-
tigheid. Het nodigt de christenen uit praktische modaliteiten te ontdekken van een eucharis-
tisch leven in de wereld.

Denkpiste

•	In	het	perspectief	van	de	profetische	traditie	waar	God	eerder	gerechtigheid	wil	
dan riten, vragen wij ons af hoe de eucharistie - het mysterie van de gebroken en 
verrezen Christus – gevierd wordt op de plaatsen waar wij regelmatig samenko-
men?

•	Wat	kunnen	we	als	christenen	samen	doen	om	onze	eenheid	in	Christus	te	laten	
zien op plekken van gebrokenheid en uitsluiting?8



zaterdag 19 januari

Gebed

God vol mededogen, uw Zoon stierf aan het kruis, opdat in zijn gebroken lichaam 
onze verdeeldheid teniet wordt gedaan. Wij kruisigen Christus telkens weer door 
onze verdeeldheid, door onze manier van leven die uw liefde in de weg staat en 
de gerechtigheid ondermijnt. Zend ons uw Geest, uw levensadem, beziel ons met 
nieuw leven en genees ons van onze gebrokenheid, zodat we samen kunnen getui-
gen van de gerechtigheid en de liefde van Christus. Trek met ons mee tot de dag 
dat we hetzelfde brood en dezelfde beker kunnen delen aan de gemeenschappelijke 
tafel.
God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

9

De christenen vormen de derde grootste godsdienst in Indië, met ongeveer 24 miljoen 
gelovigen, ongeveer 2,3 % van de totale bevolking. Het grootste gedeelte van deze chris-
telijke bevolking maakt deel uit van de katholieke Kerk. De overige christenen behoren 
tot de oosterse christelijke traditie, waarvan het belang en de inzet bijzonder belangrijk 
zijn in de regio van Kerala. Deze gemeenschappen zijn: de Orthodoxe Syrische Kerk van 
Malankar, de Onafhankelijke Syrische Kerk van Malabar, de Jacobijnse Syrische Kerk 
van Malankar, de Syrische Mar Thoma Kerk van Malankar en de Katholieke Syro-Ma-
labar Kerk.De voornaamste protestantse geloofsgemeenschappen omvatten de Indische 
Kerk van het Zuiden (CSI), de Indische Kerk van het Noorden (CNI), de Presbyteriaanse 
Kerk, de Baptisten , de Lutheranen en tevens de Evangelische gemeenschappen.Vol-
gens de traditie van de Mar Thoma – of de “Kerk van Sint Thomas”- evangeliseerde 
Sint Thomas de kust van Malabar, gelegen in de staat Kerala, in het Zuid-Westen van 
Indië. Volgens deze overlevering preekte hij in alle sociale middens en ongeveer 17.000 
personen volgden de prediking van Thomas, vooral personen die behoorden tot de vier 
voornaamste kasten. De legende verhaalt ons dat Sint Thomas stierf als martelaar te 
Chennai (Madras); zijn graf zou zich tot op vandaag bevinden in de kathedraal van 
Sint Thomas. . De auteur Koshy citeert de Aziatische geschiedschrijver K.M. Paniek-
kar die zich uitdrukt als volgt: “Het christendom schoot wortel vanaf het begin van 
zijn ontstaan in verschillende streken van Perzië, Indië en China. De Kerk van Malabar 
eist voor zich een apostolisch ontstaan op, in naam van de heilige Thomas. Wat er ook 
van zij, buitenlandse geschiedkundige bronnen vermelden het bestaan van deze Kerken 
vanaf het jaar 182 na Christus”. 



3e dag

Groeien naar verrijkende vrijheid

Lezingen

Ex. 1, 15-22 De vroedvrouwen gehoorzamen eerder aan de goddelijke wet dan 
aan de bevelen van de Farao

Ps. 17, 1-6 Vertrouwelijk gebed van wie leeft onder Gods oog

2 Kor. 3, 17-18 De glorierijke vrijheid van de kinderen Gods, in Christus.

Joh. 4, 4-26 Het bevrijdende gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw.

Ex. 1, 15-22

[15] Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het 
volgende: [16] ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het ge-
slacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze 
blijven leven.’ [17] Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de ko-
ning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. [18] Daarom ontbood 
de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de 
jongens in leven?’ [19] De vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen 
zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ [20] God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk 
uitbreidde. [21] En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan 
hen nakomelingen. [22] Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse 
jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.

Ps. 17, 1-6

[1] Een gebed van David.
Luister, HEER, ik vraag om recht,
luister naar mijn smeken,
hoor mijn gebed –
geen leugen komt over mijn lippen. 
[2] Laat van u het oordeel komen,
laat uw oog zien wat juist is. 
[3] Bezoekt u mij in de nacht
en beproeft en peilt u mijn hart,
u zult niets in mijn nadeel vinden,
geen kwaad kwam uit mijn mond. 

10



zondag 20 januari

[4] Hoe de mensen ook leven,
ik houd mij aan het woord van uw lippen.
De weg van roof en geweld
heb ik altijd gemeden, 
[5] mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet.
[6] Ik roep tot u om hulp,
want u geeft mij antwoord.
Wil mij horen, God,
luister naar mijn spreken!

2 Kor. 3, 17-18

[17] Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrij-
heid. [18] Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer 
en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Joh. 4, 4-26

[4] Daarvoor moest hij door Samaria heen. [5] Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, 
dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, [6] waar de Jakobsbron is. 
Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. [7] Toen 
kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drin-
ken.’ [8] Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. [9] De vrouw 
antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ 
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. [10] Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God 
wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend 
water geven.’ [11] ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt 
u dan levend water vandaan halen? [12] U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? 
Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ [13] 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, [14] ‘maar wie het water drinkt 
dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden 
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ [15] ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan 
zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 
[16] Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ [17] ‘Ik heb 
geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, [18] ‘u hebt 
vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ [19] Daarop 
zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! [20] Onze voorouders vereerden God 11



op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ [21] 
‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader 
zullen aanbidden. [22] Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt 
immers van de Joden. [23] Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader 
echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbid-
den, [24] want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ 
[25] De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer 
hij komt zal hij ons alles vertellen.’ [26] Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’

Bezinning 

Deemoedig met God op weg gaan betekent altijd voor alle mensen, groeien naar 
de aangeboden vrijheid en ze aanvaarden. Het is in deze zin dat wij ze bedoelen. 
De vastberaden weigering van bevelen of onmenselijke voorwaarden – zoals de 
bevelen van de Farao aan de Hebreeuwse vroedvrouwen in slavendienst – was een 
daad die tot vrijheid leidt. Dikwijls botsen we in onze maatschappij op zulke situa-
ties die tot vrijheid leiden. Deze zoektocht, zo bepalend voor de volheid van leven, 
is als een hoopvol geschenk aangereikt door het Evangelie, aan alle mensen, die 
hoe verschillend ook, overal ter wereld, verstrengeld zitten in ongelijke structuren.
De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse bij de put, vormt een geleidelijke 
overgang van onrechtvaardige discriminatie en vooroordeel naar bevrijding. Beetje 
bij beetje baant zich voor deze vrouw de weg naar een grotere vrijheid , in de mate 
dat de woorden van Jezus de complexiteit van haar leven aan het licht brengen.
Wat ons gevraagd wordt is: ”Bidden in geest en waarheid”. 
Geroepen tot grotere vrijheid in Christus daagt ons uit onze eenheid te verdiepen. 
Alles wat ons scheidt - voor ons christenen die de eenheid nastreven evenals voor 
alle mensen die vervreemd van elkaar door onrechtvaardige gewoontes en onge-
lijkheden – maakt ons onvrij en onbereikbaar voor mekaar. Integendeel, onze vrij-
heid in Christus schenkt ons dat nieuwe leven in de Geest en laat ons toe samen 
Gods glorie te aanschouwen “met ongedekt gelaat”. In het licht van deze glorie 
leren we naar mekaar te kijken in waarheid en worden we steeds meer gelijkvormig 
aan Christus en komen zo tot de volheid van de christelijke eenheid.
Vandaag worden we uitgenodigd te denken aan de inspanningen van alle onderdrukte ge-
meenschappen wereldwijd, die zoals de Indische Dalits opkomen tegen alles wat de mense-
lijke persoon onderdrukt. Wij, christenen, die ons inzetten voor een grotere eenheid, beseffen 
heel goed dat het verbannen van elke onderdrukking, van fundamenteel belang is om te 
komen tot volheid van leven, tot de vrijheid in de Geest.12

3e dag

Groeien naar verrijkende vrijheid



Denkpiste
•	Leven	er	in	onze	christelijke	gemeenschappen	vooroordelen	en	overgeërfde	idee-

en, omwille van het sociaal milieu, de leeftijd, de sekse, het ras, het opleidings-
niveau… die ons beletten mekaar te zien zoals we werkelijk zijn in het licht van 
Gods glorie?

•	Welke	kleine	 ,	praktische	stappen	kunnen	we	samen	zetten	om	vooruitgang	te	
maken in de vrijheid van de kinderen Gods?

Gebed

Bevrijdende God, wij danken U voor de hoopvolle volharding en het geloof van 
allen die vechten voor waardigheid en volheid van leven. Gij richt U tot hen die 
neergeslagen zijn en bevrijdt de gevangenen. Uw Zoon Jezus gaat met ons mee om 
ons de weg te wijzen naar echte vrijheid. Laat ons waarderen wat wij ontvangen 
en overwinnen wat ons tot slaven maakt. Zend ons uw Geest, zodat de waarheid 
ons vrij zal maken en we samen in eenheid uw liefde voor de wereld kunnen ver-
kondigen.
 God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

13

zondag 20 januari



4e dag

Meer en meer bewust worden van onze 
verbondenheid met de aarde

Lezingen

Lev. 25, 8-17 De aarde is er voor het algemeen welzijn, niet voor persoonlijk 
profijt

Ps. 65, 5b-13 Vruchtbare uitstorting van Gods genade over de aarde

Rom. 8, 18-25 Heel de aarde verlangt naar verlossing

Joh. 9, 1-11 Slijk, water, lichaam: Jezus geneest

Bezinning

Als wij geroepen zijn om deemoedig met God op weg te gaan, mogen we nooit 
uit het oog verliezen dat wij een wezenlijk onderdeel zijn van de schepping en 
bevoorrechten van Gods gaven. De huidige maatschappij wordt zich meer en meer 
bewust dat een beter verstaan van onze reële plaats in de schepping, een prioriteit 
uitmaakt. Want alles wat wij bezitten is Gods werk en komt van Hem. Het behoort 
ons niet toe, dus mogen we er niet willekeurig mee omspringen.
De geschiedenis van het christendom is een geschiedenis van verlossing voor het 
gehele schepping. Het is de geschiedenis zelf. Het feit dat God in Jezus Christus 
op een bepaalde plaats en in een bepaald tijdstip is mens geworden, behoort tot 
de kernovertuiging van alle christenen. Ons gemeenschappelijk geloof in de mens-
wording draagt in zich de diepe dankbaarheid voor het belang van de schepping – 
van het lichaam, de voeding, de aarde, het water en al het levensnoodzakelijke voor 
de bewoners van deze planeet. Jezus is een wezenlijk deel van deze wereld. Jezus 
geneest een zieke door op de grond te spuwen en door met zijn speeksel modder 
te maken. Dit stemt helemaal overeen met ons geloof dat de geschapen wereld deel 
uitmaakt van Gods plan om ons te leiden naar een nieuw leven.
Hoe kunnen de mensen in de schoot van de schepping leven en meer menselijk-
heid aan de dag leggen voor iedereen? Dat arbeid en bezit van de aarde zo dikwijls 
bron zijn van economische ongelijkheden en mensonterende arbeidsvoorwaarden, 
is een reden tot grote ongerustheid, waartegen christenen zich gezamenlijk moeten 
verzetten.
De gevaren van de uitbuiting van de aarde staan reeds vermeld in het Oude Tes-
tament, nl. voor het jubileumjaar in het boek Leviticus. De aarde en haar vruchten 
zijn ons niet gegeven opdat wij onze “medeburgers zouden uitbuiten”, integen-
deel, opdat iedereen zijn voordeel zou halen in het bewerken van de aarde.

14



maandag 21 januari

Het bewust worden van onze plaats in Gods schepping brengt ons onderling dichter bij 
mekaar, want wij zijn zowel afhankelijk van mekaar als van de aarde. Rekening houdend 
met de dringende noodzaak zorg te dragen voor het milieu en te komen tot een reële en recht-
vaardige herverdeling van de goederen van de aarde, worden de christenen opgeroepen, in 
de geest van het jubileumjaar, zich actief in te zetten.

Denkpiste

•	In	welke	domeinen	zijn	wij	als	gemeenschap	medeplichtig	aan	het	wilde	uitbui-
ten van de aarde en wordt haar voortbestaan bedreigd?

•	Hoe	kunnen	we	onze	inspanningen	verhogen	om	zelf	meer	respect	op	te	brengen	
voor Gods schepping en dit ook verder door te geven?

Gebed  

God van leven, we danken 
U voor de aarde en voor de-
genen die haar bewerken en 
bewaren. Moge de Geest, de 
Gever van leven, ons helpen 
erkennen, dat wij zelf deel 
uitmaken en verweven zijn 
in heel de schepping. Dat we 
waarlijk met elkaar optrek-
ken in de voetstappen van 
Christus. Dat we alles wat de 
aarde verwondt tot genezing 
brengen en zorgen voor een 
eerlijke verdeling van haar 
rijkdommen. 
God van leven, breng ons 
tot gerechtigheid en vrede. 
Amen.

15
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5e dag

Groeien in vriendschap met Christus

Lezingen

Hooglied 1, 5-8 Liefde en de geliefde

Ps. 139, 1-6 U kent mij en U doorgrondt mij

3 Joh. 2-8 Gastvrijheid in Christus

Joh. 15, 12-17 Ik noem jullie vrienden

Bezinning

Deemoedig met God op weg gaan betekent op weg gaan met hen die midden onder 
ons een levend teken zijn van Gods aanwezigheid, onze vrienden.
De vriendschap van Jezus voor ieder van ons maakt ons transparant en overstijgt 
relaties met familie en maatschappij. Zij spreekt ons over de intense en onuitput-
telijke liefde van God voor ons allen.
De Dalits weten dat wanneer God naar hen kijkt, het met dezelfde hartstochte- 
lijke liefde is. Als Christus tot de Dalits zegt: “Ik noem jullie mijn vrienden”, klinkt 
dat als een bevrijding uit de onmenselijkheid en het onrechtvaardig kastensysteem, 
waaronder zij gebukt gaan. Vriend worden van Jezus is vandaag in Indië, voor de 
Dalits een beslissing met zware gevolgen.
Wereldwijd worden de christenen opgeroepen om vriend te zijn van allen die zich 
verzetten tegen discriminatie en onrecht. Onze pelgrimstocht naar eenheid van de 
christenen vraagt ons deemoedig op weg te gaan met God, als vrienden van Jezus.
Als wij ons beschouwen als de welbeminde vrienden van God , sluit dat gevolgen in voor 
onze relaties binnen de gemeenschap van Jezus. Er mogen geen scheidingsmuren opgetrok-
ken worden in de Kerk, omdat ze een gemeenschap is waar iedereen op gelijke voet de geliefde 
vriend is van Jezus.

Denkpiste

•	Met	welke	mensen	uit	onze	omgeving	roept	Christus	ons	op	vrienden	te	worden?
•	Wat	weerhoudt	vrienden	van	Jezus	om	vrienden	van	elkaar	te	zijn?
•	Waar	ligt	de	uitdaging	voor	verdeelde	Kerken	om	vrienden	van	die	ene	Jezus	te	

zijn?

16



dinsdag 22 januari

Gebed

Jezus, vanaf het begin biedt Gij ons uw vriendschap aan. Uw liefde omvat alle 
mensen, maar speciaal hen die buitengesloten of verworpen zijn door menselij-
ke verzinsels als kasten, ras of huidskleur. Vol vertrouwen en verzekerd van onze 
waardigheid in U, mogen wij in solidariteit met elkaar leven en elkaar in de Geest, 
gastvrij ontvangen als kinderen van God. 
God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

17

Het Hindoe “kasten-systeem” onderscheidt vier hiërarchische niveaus: De Brahmanen 
die de priesterkaste vormen; de Kshatriyas aan wie de politieke en militaire machten 
zijn toevertrouwd, de Vaishyas verzorgen de handel, terwijl de Shudras de arbeiders 
klasse verzamelen. De drie eerste kasten vormen de groep die traditioneel beschouwd 
wordt als “de Reinen” en die het geheel van de economische en sociale sector beheer-
sen, zij worden ook genoemd “twice born”, “ tweemaal geboren, de hergeborenen”. De 
vierde kaste is traditioneel bekend als “verdacht”, en zij is de klasse die gedomineerd 
wordt op socio- economisch niveau. Men noemt ze tevens “once born”, eenmaal gebo-
ren, on-herboren”. Buiten deze vernoemde structuur telt men, alleen al in Indië, 160 tot 
180 miljoen mensen die gezien worden als “buiten de kasten”, “de ongenaakbaren”, “de 
buiten staande kaste” of de paria’s – of nog een andere benaming “Dalits”, anders uitge-
drukt “het gebroken volk”. De gemeenschappen van de Dalits worden beschouwd als 
de meest onreinen en ze verontreinigen hun medemensen; men plaatst ze dus buiten het 
kastensysteem, en men gaf hen vroeger de naam van “de ongenaakbaren, niet-aan-te-ra-
ken”. Dit systeem geeft dus duidelijk aan dat de Dalits gemarginaliseerd zijn op sociaal 
gebied, ondervertegenwoordigd op politiek gebied, uitgebuit op economisch gebied en 
onderworpen op cultureel gebied.
Een van de diensten of het beroep, die worden geassocieerd met sommige Dalith ge-
meenschappen is het «schoenmakersbedrijf» of «sandalenmakers». Dit speciaal middel 
van de Dalith gemeenschappen om te overleven symboliseert hun levenservaring waar-
van ze samen bewust zijn en waardoor ze bouwen aan de zingeving en de ontvoogding 
in hun bestaan. 
In onze dagelijkse vieringen tijdens deze gebedsweek voor de eenheid zou deze dyna-
mische levenswijze van de Dalits wel eens een voorbeeld voor ons kunnen zijn en verge-
leken worden met sandalen waarmee wij stappen zetten van gerechtigheid, daar waar 
we leven, en zo beantwoorden aan wat God van ons verlangt. (Micha 6, 6-8.). 



6e dag

Grenzen overschrijden

Lezingen

Ruth 4, 13-18 Het nageslacht van Ruth en Booz

Ps. 113 God, helper van de armen

Ef. 2, 13-16 Christus heeft de scheidingsmuren afgebroken

Mt. 15, 21-28 Jezus en de Kanaänitische vrouw

Bezinning

Deemoedig met God op weg gaan veronderstelt dat we grenzen overschrijden, die 
ons verdelen en een aanklacht zijn voor de kinderen Gods. De Indische christenen 
zijn zich bewust van hun verdeeldheid. De wijze waarop de Kerken omgaan met 
de Dalits is een bron van onenigheid en een verraad van de bijbelse visie, waarvoor 
we deze week bidden.
Paulus zegt ons: “Gij allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt 
u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer; slaven of vrijen, man-
nen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus.” (Gal. 3,27-28)
In Christus zijn alle stevig verankerde grenzen van de oude wereld - en van de 
daaropvolgende - doorbroken. Door het kruis heeft Jezus een nieuwe mensheid 
geschapen.
Het evangelie van Matteüs verhaalt ons de moeilijke weg die Jezus, samen met zijn 
discipelen heeft gekozen, om de grenzen van godsdienst, cultuur en ras te overstij-
gen, toen Hij zich oog in oog bevond met de Kanaänitische vrouw om haar dochter 
te genezen.
Het boek Ruth, met het verhaal van de Moabitische vrouw afkomstig uit een andere 
godsdienst en cultuur, eindigt met de geslachtslijst van haar nakomelingen met 
de Israëliet Booz. Hun zoon Oved wordt de vader van Jesse, vader van David. De 
afkomst van de grote Koning uit het oude Testament toont dat Gods wil maar tot 
vervulling komt als mensen leren de culturele en religieuze grenzen te doorbreken. 
Op weg gaan met God vraagt ons dat wij de muren neerhalen, die christenen on-
derling en van andere godsdiensten scheiden.
In een wereld waar de religieuze grenzen dikwijls moeilijk te overstijgen zijn, herinneren 
de Indische christenen ons aan het belang van dialoog en samenwerking tussen de religies. 
Gods wil kan enkel volbracht worden als mensen leren heen te stappen over de grenzen van 
cultuur en godsdienst.

18



woensdag 23 januari

19

Denkpiste

•	Welke	obstakels	houden	christenen	in	onze	omgeving	gescheiden?
•	Welke	obstakels	houden	christenen	gescheiden	van	andere	religieuze	tradities?
•	Welke	zijn	de	te	overbruggen	verschillen	en	overeenkomsten	die	christenen	on-

derling verdelen? En welke tussen christenen en leden van andere religies?

Gebed

Vader, vergeef ons voor de muren van hebzucht, vooroordeel en misprijzen , die wij 
voortdurend optrekken en die ons verdelen binnen de eigen Kerk en met andere 
Kerken, met personen met een andere religie en met hen die we minder belangrijk 
vinden dan onszelf. Moge uw Geest ons moed geven die grenzen te overschrijden 
en de muren af te breken die ons verhinderen elkaar te ontmoeten. Mogen wij sa-
men met Christus voortgaan op onbekend terrein om zijn boodschap van harmonie 
en eenheid uit te dragen over de hele wereld.
God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

Val van de muur van Berlijn



7e dag

Wandelen in gedeelde verantwoordelijkheid

Lezingen

Num. 27, 1-11 Erfrecht voor vrouwen

Ps. 15 Wie mag Gods heiligdom binnengaan?

Hand. 2, 43-47 De leerlingen hadden alles gemeenschappelijk

Lc. 10, 25-37 De barmhartige Samaritaan

Bezinning

De oecumenische beweging zoekt overgeërfde en huidige hindernissen te overstij-
gen, in het perspectief van een zichtbare eenheid waar het wezen en de zending 
gelinkt zijn aan de eenheid van alle mensen en aan de algehele overwinning van 
hetgeen de menselijke waardigheid aantast en ons verdeelt. Eén van de bijbelse 
beelden die heel sterk de solidariteit met de verdrukten oproept, is de parabel van 
de barmhartige Samaritaan. Evenals de Dalits behoort de goede Samaritaan tot een 
verdrukte en verworpen groep. Nochtans is hij de eerste die zich bekommert over 
de aan zijn lot overgelaten mens aan de rand van de weg. Door zijn gebaar van so-
lidariteit getuigt hij van de hoop en de steun vanuit het Evangelie.
Deemoedig op weg gaan met God is solidair op weg gaan met allen die zich inzetten voor 
gerechtigheid en vrede. Dit op weg gaan heeft niet alleen gevolgen voor de individuele gelo-
vige maar ook voor de waarachtige aard en zending van de ganse christelijke gemeenschap. 
De Kerk is geroepen en bevoegd om te delen in het lijden van allen, door de verdediging en 
de zorg voor de armen, de noodlijdenden en uitgestotenen op zich te nemen. Dit alles ligt 
besloten in ons gebed voor de eenheid van de christenen.

Denkpiste

•	Met	wie	in	onze	omgeving	zouden	we	als	christelijke	Kerk	solidair	moeten	zijn	?
•	Welke	Kerken	geven	blijk	van	hun	solidariteit,	nu	of	voorheen	?
•	Hoe	zou	in	onze	omgeving	de	zichtbare	eenheid	van	de	christenen	de	solidariteit	

van de Kerken met hen die dorsten naar gerechtigheid en vrede kunnen bevorde-
ren ?

20



donderdag 24 januari

Gebed

Drieëne God, Gij laat ons op unieke wijze zien hoe we kunnen leven in onder-
linge afhankelijkheid, liefdevolle relaties en solidariteit. Maak ons één om ook zo 
te leven. Leer ons onze hoop te delen met mensen die overal ter wereld worste-
len om te overleven. Geef dat hun uithoudingsvermogen ons inspireert om eigen 
verdeeldheid te overwinnen, om in heilige eenheid te leven met elkaar en om 
samen verder op weg te gaan in solidariteit. 
God van leven, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

21D
e 

go
ed

e 
Sa

m
ar

it
aa

n,
 F

ra
nç

oi
s-

L
éo

n 
Si

ca
rd

, J
ar

d
in

 d
es

 T
ui

le
ri

es
, P

ar
ijs



8ste dag

Het leven samen vieren als een feest

Lezingen

Hab. 3, 17-19  Vieren ook als het moeilijk is

Ps. 100 De hele aarde prijst Gods naam

Fil. 4, 4-9 Laat de Heer altijd uw vreugde blijven

Lc. 1, 46-55 Lofzang van Maria

Bezinning

In een periode van droogte en mislukte oogst verheugt de profeet Habakuk zich 
in de Heer. De Heer stapt met zijn volk mee en zal het bijstaan in moeilijke tijden: 
zulke zekerheid is reeds de hoop bejubelen. De zalige maagd Maria begeeft zich 
naar haar nicht Elisabeth om haar zwangerschap te bezingen. Reeds voor de ge-
boorte van haar Zoon stijgt haar Magnificat hoopvol naar de Heer op. En vanuit 
de gevangenis spoort Paulus de christengemeente van Filippi aan om de Heer te 
loven: ”Laat de Heer altijd uw vreugde blijven.” In de bijbel zijn God eren en hopen 
op zijn trouw, innig met elkaar verbonden.
Hoopvol vieren we reeds de eenheid die zich nog moet verwezenlijken, niettegen-
staande alle moeilijkheden die zich aandienen. Dit bezingen is geworteld in de stel-
lige hoop, dat het gebed van Christus: “Mogen allen één zijn“ werkelijkheid zal 
worden, wanneer en hoe God het wil. Dit ligt diep verankerd in dankbaarheid, 
want alleen God kan deze eenheid schenken, en in de erkenning van de eenheid die 
we reeds beleven als vrienden van Jezus en die zich uitdrukt in eenzelfde doopsel. 
De bijbelteksten van deze dag beogen het vieren, niet in de zin dat we ons verheugen het doel 
al bereikt te hebben, maar wel in de zin dat wij het vertrouwen in God en zijn gerechtigheid, 
plechtig herdenken. 

Denkpiste

•	Welke	 moeilijkheden	 ondervindt	 gij	 in	 uw	 leefgemeenschap	 in	 uw	 zoektocht	
naar gerechtigheid?

•	Wat	zijn	de	moeilijkheden	op	weg	naar	christelijke	eenheid	in	onze	omgeving?	
Over welke resultaten mogen we ons reeds verheugen?

22



vrijdag 25 januari

Gebed

Genadevolle God, laat uw Geest onze gemeenschappen vervullen met de vreugde 
en met het verlangen U te prijzen om de reeds bereikte eenheid. Spoor ons aan 
onze zoektocht naar de zichtbare eenheid vurig verder te zetten. We verheugen ons 
over het geloof en de hoop van mensen die weigeren hun menselijke waardigheid 
te laten verlagen. We zien in hen uw wonderbare genade en belofte op bevrijding. 
Leer ons te delen in hun vreugde en te leren van hun gelovig volharden. Sterk onze 
hoop en bevestig onze overtuiging dat wij in de naam van Christus samen mogen 
op weg gaan en U gezamenlijk loven en aanbidden 
God van !even, breng ons tot gerechtigheid en vrede. Amen.

23

De levendige groei van de oecumenische beweging in het geheel van de wereld deed 
ook in Indië verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen ontstaan, in het bijzon-
der de geboorte van de Indische Kerk van het Zuiden, in 1947 – het was toentertijd 
de eerste concrete organische eenheid van Kerken in de wereld – en na enkele jaren 
volgde de stichting van de Indische Kek van het Noorden. Dit gebeuren was een aan-
zet voor het op gang komen van verschillende belangrijke oecumenische bewegingen: 
de Christelijke Vereniging van de jongeren (YMCA), de Christelijke Vereniging van de 
jonge vrouwen (YWCA), de stichting van de Nationale Raad van de Kerken in Indië, 
de Raad van de Bisschoppen in Indië en de Beweging van de Christelijke studenten 
en de Federatie van de Katholieke Universiteiten van Indië. 
Maar dit betekende tegelijkertijd het ontstaan en de invoer van een geheel van con-
fessionele gegevens omtrent de “identiteit”. “ Het is betreurenswaardig dat zelfs 
vooraleer een belijdende Kerk te worden, in een missionaire context, de jonge Kerken 
werden ingelijfd in een confessioneel “harnas” dat niet beantwoordde aan hun situ-
atie; vooraleer ze een christelijke gemeenschap werden, vroeg men hen een Presbyte-
riaanse Kerk, een Lutheraanse –, Methodistische – of Anglicaanse Kerk te worden.”
Het feit dat door hun bekering tot het geloof in Christus, een groot aantal armen en 
uitgestotenen in Indië zich bevrijd hebben van de religieuze en rituele discriminatie, 
wordt beschouwd als de voornaamste bijdrage die de missionaire beweging teweeg-
bracht in het domein van de bekeringsbeweging naar het christendom.



24

VOOrSTEL VOOr EEN OECUMENISCHE VIErING

V : Voorganger 
G : Gemeenschap 

A : OpENiNG

Openingszang of prelude
(Ondertussen komen de bedienaars van de viering en de aanwezige geestelijkheid binnen in 
processie). 

Begroeting
V : De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap 
van de Heilige Geest zij altijd met u.
G : En met uw geest.

Oproep tot gebed
V : Jezus zei: “Daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun 
midden”. Laten wij tot rust komen om Gods aanwezigheid in ons midden te herken-
nen. (Stilte).

Aanroeping
V : Daar waar de geest zonder vrees is en het hoofd rechtop wordt gehouden 
Daar waar het geweten vrij is  
Daar waar de wereld niet opgedeeld is 
Tussen enge scheidingsmuren 
Daar waar de woorden ontluiken in de diepte van de waarheid 
Daar waar de armen van de inzet zich zonder ophouden uitstrekken naar de waar-
heid 
Daar waar de klare stroom van de rede niet verdwaalde 
In de schorre woestijn van de dorre gewoonte 
Daar waar de geest geleid wordt door U 
Groeiend in de zich voortdurende verruiming van de geest en de actie
G : In dat paradijs van vrijheid, moge daar mijn land ontwaken. (Rabindranath Tagore)
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Lof- en dankgebed
(De voorganger nodigt de deelnemers uit een hechte mensenketting te vormen tijdens de gebeds- 
intenties, door aan elkaar de hand te reiken, teken van eenheid en verbondenheid). 
V : Wij loven U, onze God, omdat U ons geschapen hebt in grote verscheidenheid. 
Wij danken U voor de rijke gave van onze vele culturen, talen, geloofsuitdrukkin-
gen, gewoonten, tradities en etnische verscheidenheid. Wij danken U voor de vele en 
verscheiden kerkelijke gewoonten en tradities die aan onze gemeenschappen kracht 
en vitaliteit schonken, zelfs in plaatsen en omstandigheden waar ze als minderheden 
leefden. Leer ons onze zo verschillende eigenheid en traditie te vieren opdat we ban-
den mogen smeden van vriendschap en broederlijkheid die ons doen groeien naar een 
grotere eenheid..
G : Hoe goed is het en hartversterkend, om samen te leven in eenheid, als broeders en zusters.
V : Wij loven U, Jezus Christus, die ons verzoend hebt met God en met elkaar, door 
uw dood en uw verrijzenis, en omdat U ons leerde de waardigheid en het belang van 
elkeen te waarderen. Wij danken U voor uw aanwezigheid in ons dagelijks leven, en 
voor de oproep die U tot ons richt, solidair te zijn met hen van wie de waardigheid 
gebroken is door politieke en socio-economische structuren. Leer ons de hoop te koes-
teren en ons in te zetten om al het kwaad, dat leeft in onze wereld, te overwinnen, in 
en door U.
G : Hoe goed is het en hartversterkend, om samen te leven in eenheid, als broeders en zusters. 
V : Wij loven U, Heilige Geest, dat U ons de gave overmaakte om van elkaar afhanke-
lijk te zijn, en tevens danken we U voor onze wederzijdse verantwoordelijkheid, die 
gave die het erfgoed is van de volkeren en van de Kerken. Leer ons de banden van de 
eenheid te vrijwaren wanneer we U vragen met ons te zijn op onze wegen. Inspireer 
ons de weg te gaan naar de zichtbare en volle eenheid, tussen ons, en tevens tussen 
alle volken en tussen de bewegingen en acties die strijden om te overleven.
G : Hoe goed is het en hartversterkend, om samen te leven in eenheid, als broeders en zusters. 

Belijdenis van de zonden , verzekering van vergeving
V : Wij weten en geloven dat we in Christus reeds één zijn. Maar de menselijke zwak-
heid bracht ons niet steeds tot het getuigenis van dit geloof. Belijden we nu onze zon-
den van verdeeldheid en laat ons Gods verzoening over ons afroepen. (Stilte)
G : Wij buigen ons nederig voor U neer, God onze Heer, in het bewustzijn van onze zonde en 
de verdeeldheid waarvoor we verantwoordelijk zijn. We bekennen dat we de overgeërfde men-
selijke begrenzingen van kaste, van klassen, van etnisch toebehoren, van de macht en van al 
datgene dat ons als christenen gescheiden houdt, bestendigen. Wij vragen vergeving omdat we 
zo dikwijls onze geschiedenis en het verleden van onze Kerken aangewend hebben om discri-
minatie in stand te houden of op te bouwen en zo de eenheid, waartoe Christus onze Heer ons 
opriep, te schenden. Vergeef ons onze verdeeldheid en help ons verder de strijd aan te gaan voor 
de eenheid, in Jezus’ naam, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Smeekbeden
G : Kom in ons midden, Jezus, en genees ons van onze verdeeldheid. Begeleid ons op de wegen 
van de gerechtigheid opdat allen het volle leven mogen ontdekken.
Kom in ons midden, Jezus, en leer ons te luisteren naar de noodkreten van hen die in de mar-
ginaliteit gedreven worden.
Kom in ons midden, Jezus, en begeester ons om samen te werken met allen die vechten voor hun 
bevrijding, opdat we samen de eenheid opbouwen in verbondenheid met het gebroken Lichaam 
van Christus. Amen.

Toezegging van vergeving
V : Indien we deemoedig onze zonden belijden, getrouw en rechtvaardig zoals het 
hoort, dan zal Hij onze zonden vergeven en zuivert Hij ons van alle ongerechtigheid. 
(1 Joh. 1,9).
(De voorganger nodigt al de aanwezigen uit deze zekerheid van de toezegging van vergeving te 
delen terwijl ze zich richten tot de anderen om aan elkaar de vrede te wensen in een broederlijke 
gave. Deze momenten van vrede kunnen begeleid worden door rustige muziek).

B : HET WOOrD GODS

Eerste lezing: Micha 6, 6-8
Een geloofsgetuigenis.
Wanneer ze onverwacht kwamen om Sarah Digal op te pakken, was ze niet aanwezig. 
Ze was gevlucht, samen met haar vijf kinderen en haar schoonmoeder, opgestapeld 
in een kleine lorrie, om zich in veiligheid te brengen in het woud , enkele kilometers 
verderop. Dan hebben ze het vuur aangestoken aan alles wat ze had moeten achter-
laten: een omlijste kader met de beeltenis van Jezus, een bijbel in haar taal het oriya, 
wat keukengerief, een hoopje kleding , haar slaapmatten en wat linnen. Toen Sarah 
heel omzichtig terugkeerde, na de verzekering dat ze in alle veiligheid kon terugke-
ren naar haar huisje, ontdekte ze dat haar huis was verdwenen... Al wat er overbleef 
waren enkel de warme as en de rook die opdwarrelde boven de brandende resten ... 
De buren kwamen heel omzichtig hun sympathie betuigen. Sarah keek onbevangen 
in het rond, rechtop, en schikte haar sari strak om zich heen. En dan bad ze: ”Heer, 
vergeef ons onze zonden. Jezus, Gij alleen zijt heilig. Red ons van het kwaad. Verlos 
ons Heer.” De woorden verdrongen elkaar in haar gebed. De kinderen van Sarah heb-
ben zich langzaam om haar heen geschaard. Ze bad al wenend opdat God haar zou 
verlossen. Haar buren en enkele andere personen uit de buurt schaarden zich om haar 
heen. Deze eenvoudige band van menselijk medeleven herinnert er ons krachtig aan 
dat niets en niemand ons kan scheiden van onze God. “Ik verkies te sterven, eerder 
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dan mijn christen-zijn te verloochenen “ zei Sarah doorheen haar tranen. Een gelovige 
Dalit, getrouw en moedig!
(Men kan aan dit getuigenis een ander geloofsgetuigenis toevoegen)
V : Laat ons in stilte deze getuigenissen van geloof en moed overwegen . In bewon-
dering voor het geloof van onze zuster Sarah, en zovele anderen, bevragen we ons 
omtrent onze eigen geloofsovertuiging en inzet.
(stilte)

psalm 86, 11-16
Wijs me de weg van de gerechtigheid die leidt naar het leven.
En getrouw wil ik hem volgen, Heer ,mijn enige weg. 
Dat ik wandelen mag in uw waarheid,
richt mijn hart onverdeeld op dit ene: het ontzag voor uw naam. 
De weg van de gerechtigheid leidt naar het leven.
Heer mijn God, ik wil U verheerlijken in oprechtheid van harte, 
en uw naam verheerlijken voor immer. 
Groot voor mij was uw ontferming
Gij, die mijn leven bewaard hebt voor het dodenrijk daar beneden.
De weg van de gerechtigheid leidt naar het leven.
Sterk maken zij zich, God, zij die mij tarten
hun bende vervolgt mij – genadeloos!
Nooit stond Gij hen voor ogen.
De weg van de gerechtigheid leidt naar het leven.
Heer, Gij, God van erbarmen en genade,
die lankmoedig zijt , rijk aan ontferming en trouw,
wil mij aanzien, wees mij goedgunstig, herstel Gij uw knecht in uw kracht,
verlos de zoon van uw dienstmaagd.
De weg van de gerechtigheid leidt naar het leven.

Tweede lezing: Galaten 3, 26–28
(Men kan een evangeliezang aanheffen)

Evangelie: Luc 24, 13-35
(Men kan hier eventueel een aangepaste zang aanheffen)

Homilie

Geloofsbelijdenis

Hymne / Lied
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C : GEBEDEN VAN DE GEMEENSCHAp – ONZE VADEr

Smeekbeden
V : Terwijl we op weg zijn gegaan in wederzijdse aandacht voor elkaar, willen we 
al de initiatieven erkennen en hun resultaten, die verwezenlijkt werden door de oe-
cumenische beweging zoekend om de eenheid te ontvangen waarvoor Christus heeft 
gebeden voor zijn Kerk.
G : Zend uw Geest over ons: moge Hij onze besluiten bevestigen opdat het gebed van Jezus zich 
bevestige en verwezenlijke in ons.
V : Terwijl we onze weg verder zetten in verbondenheid met het gebroken lichaam 
van Christus, blijven we pijnlijk bewust van de onmogelijkheid ons te verenigen voor 
het breken van het brood, in Jezus’ naam. Moge de tijd om deze eenheid ten volle te 
verwezenlijken eenmaal dagen, zodat we elkaar terug vinden als één familie rond de 
ene tafel van de Heer.
G : Brand in onze harten, Heer, het diepe verlangen alle verdeeldheid te boven te komen, opdat 
we de ene Heer mogen herkennen doorheen onze eigen verwondingen.
V : Terwijl we groeien in een verrijkende vrijheid, willen we onze broeders en zus-
ters in de uitgestoten Indische Dalitgemeenschappen gedenken samen met allen die 
leven onder gelijk welke vorm van discriminatie ook; mogen de Kerken een teken van 
hoop zijn voor hen en voor elke mens in een situatie van onrecht. 
G : Bevestig, Heer, de inzet van onze Kerken om hen een plaats te gunnen in de schoot van onze 
maatschappij en onze gemeenschappen en sta hen toe in waardigheid en vrede te leven. Mogen 
hun gaven en hun aanwezigheid ons verrijken en omvormen.
V : Terwijl we verder groeien als kinderen van deze aarde, diep geworteld in deze 
verbondenheid, mogen we meer bewust worden dat we op weg zijn als pelgrims in 
deze rijkdom der aarde, die ons gegeven is. Help ons te groeien in respect voor de 
aarde waarvan Gij de schepper zijt en maak ons gevoelig en bewust voor de zorg die 
we haar verschuldigd zijn.
G : Heer, moge uw Geest deze aarde vernieuwen en onze aandacht verscherpen voor het lijden 
van hen die geen grond hebben om van te leven, terwijl ze dikwijls de dragers zijn van een 
respectvolle relatie met de aarde en voor de vruchten die ze aan ons schenkt.
V : Terwijl we op weg zijn en groeien in vriendschap met Jezus, mogen we de fijn-
gevoeligheid ontdekken om de gemarginaliseerde gemeenschappen uit deze wereld 
te vergezellen, zij die door Jezus bevoorrecht zijn en die Hij uitverkoos en met wie Hij 
zich vereenzelfdigde in de eeuwenlange strijd voor hun vrijheid en erkenning. Laten 
wij met hen een hechte en echte vriendschap sluiten, vooral met de Dalit-christenen 
van Indië, zo dikwijls vervolgd omdat ze voor Hem kozen terwijl ze het kastensys-
teem verwierpen.
G : Vermeerder en verdiep onze nabijheid en onze vriendschap met U, en met elkander, opdat 
we echt en getrouw mogen blijven aan uw roeping.
V : Terwijl we onze tocht verder zetten en grenzen overschrijden, laten wij echte 
gemeenschappen opbouwen in eenheid en gelijkheid.
G : Geef ons de moed om de culturele en structurele moeilijkheden te overwinnen die ons ver-
hinderen Gods aanwezigheid in elkaar te herkennen.
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V : Terwijl we verder stappen in solidariteit met de vrouwen wereldwijd, zoals met 
Sarah en de andere slachtoffers van discriminatie en onrecht, laten we onze loomheid 
van ons af schudden. 
G : Omarm ons, Heer, met uw liefde, vermits we van harte bevestigen dat elkeen die we ontmoe-
ten geschapen is naar uw beeld. Geef ons de mogelijkheid om gerechtigheid te bewerken, terwijl 
we ons inzetten om de structuren, die de bron zijn van sociale ongelijkheden, te verwijderen.
V : Laat ons ontdekken, terwijl we samen in dankbaarheid het leven vieren, dat de 
eenheid die we delen in onze gemeenschappen de bron vormt van ons getuigenis van 
het Evangelie van geloof en hoop. Vermits we deze eenheid hier nu vieren, verblijden 
we ons omwille van deze verscheidenheid, voorafbeelding van de rijke liefde van 
God, de Drieëenheid. 
G : Sta ons toe de wonderbare verscheidenheid van het menselijk leven te vieren, zo dikwijls 
bevochten doorheen strijd en inzet, voor de waardigheid en het overleven te midden van ver-
drukking en geef ons het inzicht er een teken in te ontdekken van uw onverbrekelijke trouw 
voor uw volk.
V : We vragen U dit alles, God onze Heer, in naam van Jezus Christus. 
G : Amen.

Onze Vader (elk in eigen taal)

Vredewens en teken van wederzijdse aanvaarding (elkaar begroeten op Indische wijze – 
met gevouwen handen buigend naar elkaar)

Collecte

D : ZEGEN EN ZENDiNG

V : Wees met ons, Gij Drieëne God , Gij die ons voedt, en herinner ons uw plan over 
elk van ons en over onze Kerken.
G : Amen
V : Open wijd voor ons de weg , Gij Drieëne God, Gij die onze sterkte zijt, en leid ons 
op de weg naar de eenheid. 
G : Amen
V : Nodig ons uit tot een leven in overvloed, Gij Drieëne God, Gij die ons ondersteunt, 
vermits we hier verenigd zijn in uw Naam en vol vertrouwen op U beroep doen. 
G : Amen
V : Gaat allen de wereld in om te genezen en genezen te worden.
G : Wij danken God.

Hymne tot besluit
(Als teken van onze gemeenschap in Christus, kunnen we samen iets nuttigen).
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ANTWErpEN 
Zondag, 20 januari om 15u in de Sint-Andrieskerk 
Donderdag, 24 januari, zoals elke donderdag om 11u, middaggebed in de 
kathedraal

BrUGGE
Zondag, 20 januari om 16u in de Sint-Salvatorkathedraal

BrUSSEL 
Donderdag, 24 januari om 20u in de Anglican pro Cathedral of the Holy 
Trinity, Kapitein Crespelstraat, 29, 1050 Brussel (Elsene). Deze oecumenische 
viering, georganiseerd door het Interkerkelijk Comité voor Brussel, is voorbereid 
dit jaar door de Anglicaanse Kerk.

GENT  
Zaterdag, 19 januari om 18u30 in de Sint-Andreaskerk ( S. Akenstraat, 56): 
orthodoxe vespers  
Zondag, 20 januari om 17u in de crypte van de Sint- Baafskathedraal 

 

HASSELT 
Woensdag, 23 januari om 19u30 in de Sint-Quintinuskathedraal 

 

MOL  
Zaterdag, 19 januari om 17u in de Sint-pieter-en-pauwelkerk 

OECUMENISCHE VIErINGEN IN BELGIë
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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 - Fax 02.375 28 42  
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

Abdij Affligem 
Afdeling Religieus Centrum  
Abdijstraat 6, 1790 Affligem

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

E-mail: bood@skynet.be

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  

E-mail: dedrielelien@kerknet.be

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  

E-mail: liturgie.en.pastoraat@tongerlo.org

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

Licap 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel - Tel. 02 509 96 72 

E-mail: info@licap.be

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

E-mail: castrum@keizersberg.be

pascali  
Nederpolder 16, 9000 Gent - Tel. 09.233 40 30 - Fax 09 234 08 20  

E-mail: pascali@kerknet.be

pastoraal informatiecentrum  
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt - Tel. 011.24 90 10 - Fax 011.23 16 54  

E-mail: pic.hasselt@kerknet.be


