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De hierna overgenomen Bijbelteksten werden ontleend aan de ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’
Katholieke Bijbelstichting, ‘s Hertogenbosch – Vlaamse Bijbelstichting Leuven.

Zingen wil ik voor de Heer want groot is hij en machtig paard en ruiter wierp hij in de
zee. De Heer geeft mij sterkte en kracht hij is mijn behoud.
Hij is mijn God, de God van mijn vader, hem bewonder ik, hem bewijs ik eer. Een held
in de strijd, de Heer is zijn naam. De wagens van de farao, heel zijn machtige leger, heeft
hij in zee geworpen; zijn dapperste officieren verdronken, in de Rietzee gingen zij onder.
Het dreigende water overspoelde hen, als een steen zonken zij naar de diepte.
Ontzagwekkend, Heer, is uw hand, met kracht sloeg u de vijand neer.
Uw tegenstanders hebt u verslagen door uw overweldigende macht;door uw laaiende
woede, verdwenen zij als stro in het vuur. Door de kracht van uw adem werd het water
opgestuwd, hoog als een dam rees het op; bedwongen werd het dreigende water midden
in de zee. De vijand zei: Achtervolgen zal ik hen, inhalen, verdelen de buit, nemen wat
ik wil.
Mijn zwaard zal ik trekken, ik dwing hen tot overgave. Maar u, u blies en de zee overspoelde hen, als lood zonken zij in het donkere water.
Wie van de goden, Heer, is aan u gelijk? Wie is als u, ontzagwekkend en heilig? Wie doet
zulke machtige wonderen, zoveel indrukwekkende daden? U strekte uw hand uit en de
aarde slokte hen op. U hebt uw volk bevrijd, hen geleid, trouw aan uw belofte; krachtig
hebt u hen beschermd, en gevoerd naar uw heilige woonplaats. De volken hoorden het,
zij beefden: de bewoners van Filistea waren ontzet, de leiders van Edom hevig geschrokken, angst nam bezit van de heersers van Moab, alle bewoners van Kanaän stonden
verslagen. Vrees en schrik overviel hen bij het zien van uw machtige daden; versteend
waren ze van angst, toen uw volk, Heer, voorbijtrok, het volk dat u hebt gemaakt. U
brengt hen naar uw heilige berg, plant hen op uw eigen grond, op de plaats waar wilt
wonen, Heer, in het heiligdom door u gebouwd. De Heer is koning voor altijd, aan zijn
macht komt geen eind. Het water was op bevel van de Heer terug gestroomd en had
het leger van de Farao, zijn wagens, paarden en ruiters, overspoeld juist toen zij de zee
ingetrokken waren.
Maar de Israëlieten waren droogvoets door de zee getrokken. Daarom nam ook de profetes Mirjam, Aarons zuster, haar tamboerijn in de hand en alle vrouwen kwamen dansend en spelend op de tamboerijnen achter haar aan. En Myriam zong hen voor: "Zing
voor de Heer, want groot is hij en machtig: paard en ruiter wierp hij in de zee".
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INLEIDING
Ontzagwekkend, Heer, is uw hand (Ex 15, 6)

PRAKTISCHE GEGEVENS
•• Het aanvankelijke initiatief van deze teksten is het resultaat van een werkgroep

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. In deze tijd waarin de wereld verscheurt
geraakt en de mensheid geschokt is door verdeeldheid en haat, komen de christenen samen
om te bidden voor hun eenheid.
We horen Mozes en de kinderen van Israël God prijzen. De God van hun voorvaderen die
hen heeft bevrijd van de diepe afgronden van een slavenleven bij de Farao. Het Godsvolk
zingt en looft de "hand" van de Allerhoogste. Die hand die de wereld gevormd heeft. Die
hand die de wereld geschapen heeft. Die hand die de mensheid schiep. Die hand die de
mens herschapen heeft door het Kruis en door de Verrijzenis van het Woord Van God, en
die de Kerk opbouwde en onderhield, door de eeuwen heen.
Een hand, "Gods rechterhand". Die hand die de wijngaard van de Heer bouwde, de Kerk.
De hand die de eenheid van het Christendom symboliseert.
Verbeelden we ons de menselijke hand met zijn vijf vingers die zich hechten aan de palm
van de hand. De vijf vingers van de hand zijn verschillend. En ze handelen zonder elkaar
nodig te hebben, zonder met elkaar in samenspraak te zijn. En toch zijn de vijf vingers
onder elkaar verbonden op een of andere wijze. wat hun samen houdt, dat is de hand, als
een gemeenzame wortel. De vingers putten hun kracht en leven vanuit de zenuwen van
de hand om te antwoorden aan de behoeften van het lichaam. Zie daar wat de Kerk van
Christus is. Zij die van start gaat met een objectief: het heil, de verbetering van het leven
van de mens. De tijden en de omstandigheden hebben haar verdeeld. Grondige verschillen
verplichten haar vermorzeld te leven, en deze stukken niet met elkaar te delen. De Kerk
die de geschiedenis en de omstandigheden van het leven uit elkaar hebben doen spatten,
brengt ons vandaag nog een boodschap van hoop, een boodschap van optimisme en verlossing… in vrijheid.

van de Kerken van de Caraïben.
•• De uitgave van deze brochure werd verzorgd door het het Interkerkelijk comité
van Brussel.
•• De brochure is bedoeld om het gebed van de christenen te inspireren tijdens
de Gebedsweek voor de Eenheid en tijdens het ganse jaar 2018, zowel voor
persoonlijk gebed als voor samenkomsten een vieringen. We stellen u voor de
aangegeven lezingen van de brochure te gebruiken in plaats van de dagelijks
lezingen. Deze kunnen de homilie over de eenheid inspireren. Het gebed kan
als afsluiting van de voorbeden gebruikt worden.
•• U kan de volledige bijbelteksten van deze brochure vinden in de bijbel of op de
site www. c-i-b. be Gebedsweek voor de Eenheid.
•• Ook dit jaar wenst de christelijke Franstalige radio van Brussel zich aan te
sluiten bij het C. I. B in het kader van de gebedsweek voor de Eenheid van de
christenen.
•• Tussen 1 en 25 januari zullen er speciale programma's uitgezonden worden. U
vindt deze radio op 107. 6 FM en op www. rcfbruxelles. be
•• Voor meer inlichtingen kan u terecht op tel; 02/ 533 29 70 - auditeur@
rcfrbruxelles. be en op www. c-i-b. be

De Metropoliet, Athenagoras van België
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1e dag

Donderdag 18 januari

U zult de vreemdeling liefhebben, want u waart
vreemdelingen in Egypte
Lezingen

Gebed

Lv 19, 33-34

Heb de vreemdeling lief als jezelf

Ps 146

De Heer beschermt de immigranten

Hb 13, 1-3

Sommigen, zonder het te weten, hebben engelen ontvangen

Mt 25, 31-46

Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op

Eeuwige God, u behoort tot geen enkele cultuur of geen enkel land, maar u bent de Heer
van allen. U vraagt ons de vreemde op te nemen in ons midden. Door uw Geest, help ons te
leven als zusters en broers, elkeen op te nemen in uw naam, en te leven in de rechtvaardigheid van uw Rijk. Wij vragen het u, in naam van Jezus Christus. Amen.

Bezinning
De herinnering aan wat de zonen van Israël hebben beleefd in Egypte, waar ze als vreemdelingen werden behandeld, ligt aan de basis van de leer van de Wet die wil dat de leden van
het volk van God de vreemdeling bij hen opnemen. De herinnering aan hun eigen ballingschap zou moeten sympathie en solidariteit opwekken voor de ballingen en de vreemdelingen van onze tijd. Zoals voor Israël, gaat onze gemeenschappelijke christelijke ervaring
samen met de herinnering aan vervreemding en verwijdering – in de zin van verwijdering
van God en zijn Rijk. Wij zijn geroepen op dezelfde wijze te reageren, in vrijheid en bemoedigd door de liefde. Christelijke liefde betekent liefhebben zoals de Vader, d.w.z. de
waardigheid van de andere erkennen en hem waardigheid geven, en zo bij te dragen tot de
genezing van de wonden van de menselijke familie.

t
e
H is de hand va
nG
Die op aarde vrede, hoop en vrijheid zaait ;
van alle einders zullen zijn kinderen aanstromen,
alles is verenigd door Gods rechterhand.
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I) De Caraïben strekken zich uit van de Bahamas in het zuiden, tot Suriname, Guyana en Frans
Guyana (Cayenne) op het Zuid-Amerikaanse continent, en de Barbaden in het oosten tot Belize
in Centraal Amerika in het westen.
De gemeenschappelijke eigenheid van deze regio steunt op geografische beschouwingen, op
een gemeenschappelijk geschiedenis van kolonialisme, uitbuiting en verzet tegen een vreemde
overheersing, alsook op een gemeenschappelijk cultureel bewustzijn.

od

De oecumenische dynamiek van de jaren 1960 gaf zijn oorsprong aan de Conferentie van de
Kerken in de Caraïben (CKC) die officieel werd opgericht begin jaren 1970, rijk aan socioculturele en politieke fermenten.
Gedurende deze fase, onmiddellijk na de koloniale periode van de regio, hebben heel wat van
die landen hun politieke onafhankelijkheid verworven. Het geheel van de regio bevond zich
toen te midden een beweging van strijd voor zelfbeschikking, ontwikkeling en nieuwe mogelijkheden om zich te kunnen affirmeren. Verschillende Kerken hebben ook samen gereageerd
en bijgedragen tot een regionaal zelfbewustzijn, onder de vorm van een organisatie genaamd
‘Christelijke Actie voor de Ontwikkeling van de Caraïben’ (CAOC) die de voorloper was van de
CKC en vervolgens een van de twee voornaamste departementen werd van de CKC (het tweede
is het ‘Agentschap voor de vernieuwing van de Kerken’).
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2e dag

Vrijdag 19 januari

Niet meer als slaaf maar als een geliefde broeder
Gebed

Gn. 1, 26-28

God schiep de mens als zijn evenbeeld

Ps. 10, 1-10

Waarom, Heer, bent u zo ver ?

Fil.

Niet meer als slaaf, maar veel meer dan een slaaf: een beminde
broeder

Lc. 10, 25-37

De parabel van de goede Samaritaan

Bezinning
God schiep de mens als zijn evenbeeld. En toch werd deze diepe en prachtige waarheid
dikwijls ontluisterd of ontkend gedurende de eeuwen. In het Romeinse keizerrijk bv. werd
de waardigheid van de slaven met de voeten getreden. De boodschap van het evangelie
is totaal anders. Jezus heeft de sociale normen uitgedaagd die de menselijke waardigheid
van de Samaritanen kleineerden: voor hem was de Samaritaan de ‘naaste’ van de man die
aangevallen werd op de weg naar Jericho – een naaste die moest liefgehad worden volgens
de Wet. Wie liefheeft met christelijke liefde moet altijd liefhebben met moed, en dus de
grenzen durven oversteken en aan de anderen een waardigheid kunnen toekennen evenwaardig aan de zijne.

God van alle genade, hoor de klacht van degene die vervolgd wordt, maak dat hij gehoord
en bevrijd wordt. Verlicht door uw liefdevolle aanwezigheid de last van degene die uitgebuit wordt door gewetenloze zakenmensen. Bewoon samen met hem het hokje dat de
huisjesmelker hem toewijst.
Roep zijn broers en zussen op om zich voor hem in te zetten, in solidaire restaurants,
opvangplaatsen, medische voorzieningen. Inspireer de Kerk, d.w.z., elk van ons, om onvermoeibaar de zwakke, de verdrukte, degene die «geen stem» heeft, op de eerste plaats te
zetten.
Help ons, Heer. Amen.

Photo: Fotolia © Kostia

Lezingen

H et is de hand va
n God
Die komt
op aarde, een voor een,
hen opheffen die gevallen zijn;
iedereen erkend, niemand verloren,
alles verlost door Gods rechterhand.
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3e dag

Zaterdag 20 januari

Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest
Lezingen

Gebed

Ex. 3, 4-10

God verlost zij die slaven zijn

Ps. 24, 1-6

Heer, wij zijn het volk dat uw aanschijn zoekt

1 Ko. 6, 9-20

Bewijs God eer met uw lichaam

Mt. 18, 1-7

Wee de mens die de valstrik zet

Heer, door uw trouw geschonken genade, inspireer ouders, leerkrachten, overheden om de
netwerken ontmantelen die het lichaam als een lustobject voorstellen en de waarde negeren van een gevoelsleven dat de andere respecteert. Bevrijd van hun verslaving degenen die
hierin vervallen zijn, en vooral de jongeren, die hun leven nog moeten opbouwen en hun
weg zoeken. Geef aan onze Kerken het moreel gezag, door het voorbeeld en de nabijheid,
om te verkondigen dat God liefde is. Door Jezus Christus, die leeft en heerst met u in de
eenheid van de Heilige Geest. Amen.

Meditatie
Het boek Exodus toont ons de zorg die God heeft voor hen die geknecht zijn. De passage
waar God zich openbaart aan Mozes in het brandend braambos toont krachtig zijn wil
aan om zijn volk te verlossen. God ziet hun ellende, hoort hun kreten en komt hen dan
bevrijden. Ook vandaag hoort hij de kreten van hen die slaven zijn en wil hun bevrijding
brengen. Vermits de seksualiteit een gave is van God voor relaties tussen mensen en uitdrukking van hun intimiteit, ontneemt een verdraaid gebruik van deze gave in pornografie
de waardigheid van zowel hen die het aandrijven, als van hen die er zich aan overleveren.
God blijf niet ongevoelig voor hun ellende, en christenen moeten zich hierbij ook geraakt
en betrokken voelen.

t
e
H is de hand va
nG
Die op aarde
de gebroken lichamen en geesten verzorgt.
Hij houdt van de mensen, neemt ze bij de hand.
Alles wordt genezen door Gods hand.
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od

(II) Nadat het de eerste onafhankelijke zwarte republiek was geworden, heeft Haïti andere personen opgenomen die in slavernij waren gebracht en de vrijheid zochten. De
laatste jaren hebben de Haïtianen het hoofd moeten bieden aan zware economische
moeilijkheden en velen hebben de plaatsen verlaten waar ze leefden en gevaarlijke
reizen ondernomen in de hoop een nieuw leven te kunnen beginnen. Dikwijls botsten
ze op vijandige houdingen en juridische hindernissen. De Raad van de Kerken van
de Caraïben heeft sensibilisatie acties opgezet in landen die de burgerrechten van de
Haïtianen belemmerden of ontkenden.
Vele christelijke Kerken in de Caraïben verontrusten zich over het probleem van de
pornografie, in het bijzonder op het internet. Dit heeft verwoestende gevolgen voor de
menselijke waardigheid, vooral bij de kinderen en de jeugd. Evenals de slavernij maakt
het mensen tot koopwaar, lokt het zij die er afhankelijk van worden in de val en bederft
het elke gezonde liefdesverhouding.
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4e dag

Zondag 21 januari

Hoop en genezing
Lezingen

Ps 34, 1-15

Jes. 9, 2-7

Groot is zijn heerschappij en vrede zonder einde

Ps. 34, 1-15

Streef naar vrede, jaag die na

Ap. 7, 13-17

God zal alle tranen wissen uit hun ogen

Joh 14, 25-27

Mijn vrede laat ik u

Jes 9, 2-7
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij
de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze
verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare Raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn
erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor
zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. De Heer heeft zijn woord op Israël
afgestuurd, het heeft Jacobs volk getroffen.

Alef – De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Beth – Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
Guimel – Roem met mij de grootheid van de Heer,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Daleth – Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Hé – Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
Zaïn – In mijn verdrukking riep ik tot de Heer,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
Heth – De engel van de Heer waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Teth – Proef, en geniet de goedheid van de Heer,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Yod – Vromen, heb ontzag voor de Heer,
wie hem vreest lijdt geen gebrek;
Kaf – Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets.
Lamed – Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.
Mem – Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Noun – Behoud je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Samek – Mijd het kwaad, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
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4e jour

Zondag 21 januari

Hoop en genezing
Joh. 14, 25-27

Prayer

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige
Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

God of comfort and hope, the world is full of noise and fury because it does not follow the
path of peace and reconciliation. Give us the courage to be instruments of peace. May our
hands be your hands that cure and look after the afflicted. May the words from our hearts
and our mouths be those that soothe conflicts. In their search for unity may the Churches
be a credible witness to our risen Lord. Amen.

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je
niet ongerust en verlies de moed niet.

Bezinning
Het Rijk dat God ons beloofd heeft, is een rijk van rechtvaardigheid, van vrede en van
vreugde in de Heilige Geest. Wat betekent dan die Blijde Boodschap voor hen die de prooi
zijn van de duisternis van het geweld? In de visie van de profeet schijnt er een licht op hen
die wonen in het land van de duisternis. Maar hoe kunnen de christenen het licht van Jezus
brengen aan mensen die leven in de duisternis van huiselijk geweld of criminele benden?
Welke hoop kunnen christenen aanbieden? Het is droevig te moeten vaststellen dat de
verdeeldheid van de christenen een verkeerde getuigenis is die schade toebrengt aan de
hoop die de hunne is. Nochtans is het zoeken naar vrede en verzoening tussen de verschillende Kerken en geloofsbelijdenissen hieraan tegenovergesteld. Wanneer christenen zich
inzetten voor eenheid in een wereld verscheurd door conflicten, geven zij een teken van
verzoening.

H et is de hand va
n God
Die op aarde de weg toont die we moeten gaan.
Een donkere, kronkelende, gevaarlijke weg
klaart op door Gods rechterhand.
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5e dag

Lundi 22 janvier

Men hoort het wanhopig roepen van mijn volk uit
een ver land !
Lezingen

Gebed

Dt. 1, 19-35

De Heer uw God gaat u voor en draagt u

Ps. 145, 9-20

De Heer is een steun voor allen die vallen

Joh. 1, 9-11

De rijke zal voorbijgaan als een bloem op het veld

Lc. 18, 35-43

Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij !

Liefdevolle God, een krap einde van de maand, medicijnen die men niet kan betalen, facturen die zich opstapelen, wegen zwaar op heel wat gezinnen.
Jezus, gij had medelijden met de menigte die honger had, met de zieken, de blinden, de
kreupelen. Schenk hoop en nieuwe moed aan degenen die gekwetst zijn door het leven,
doe hen zien dat gij hen nabij zijt. Hun liefde wacht op hen, ze is er ook voor hen.
Heer, hun hoop is op u. Amen.

Bezinning
We kunnen ons het lawaai inbeelden van het volk wanneer Jezus Jericho binnenkomt. Heel
wat mensen roepen de blinde toe dat hij moet zwijgen. Zijn kreten storen en hinderen.
Maar midden al dat lawaai hoort Jezus de stem van de blinde, zoals God altijd de kreten
hoort van de armen in de Hebreeuwse Bijbel. De Heer, die ondersteunt wie valt, hoort ze
niet alleen, maar handelt ook. Zo ondergaat het leven van de bedelaar een gehele verandering.
De scheiding van de christenen kan bijdragen tot het gewoel en de chaos waarin de wereld
verkeert. Zoals de stemmen die opstijgen rond Jericho, kunnen onze scheidingen de beden van de armen doen verstommen. Maar wanneer wij één zijn worden we steeds meer
aanwezigheid van Christus in de wereld, in staat beter te horen, te luisteren en te handelen.
In plaats van het volume van de onenigheid te verhogen, wordt het ons mogelijk te komen
tot een echte luisterbereidheid en kunnen wij de stemmen herkennen die het meest nood
hebben gehoord te worden.

H et is de hand va
n God
Die op aarde, een voor een,
recht doet staan wie gevallen is.
Iedereen wordt erkend, niemand uitgesloten.
Alles wordt gered door de hand van God.
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6e dag

Dinsdag 23 januari

Que chacun regarde aux autres
Lezingen

Gebet

Jes. 25, 1-9

Laat ons jubelen en juichen: Hij red ons

Ps. 82

Doe recht aan weerlozen en verdrukten

Fil. 2, 1-4

Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook dat van een
ander

Lc. 12, 13-21

Hoed je voor elke vorm van onrecht

Allmächtiger Gott, Du bist gut und gerecht. « Gerechtigkeit und Frieden » kämpfen gegen
Bestechung, Unterdrückung und Unsicherheit. Dass die Kirche unsere Aufmerksamkeit
wach halte für das Leiden der Armen und Unterdrückten, die hier, und die nebenan. Wir
bitten Dich, erhöre uns. Amen.

Bezinning
Doorheen de Schriften vinden we het bewijs dat God altijd voor de armen kiest.
Gods rechterhand neemt het op voor de meest zwakken en tegen de machtigen.
Of onze Kerken en geloofsbelijdenissen zich verrijken bij God toont zich niet in hun aantal
gelovigen of weldoeners.
Maar het is erkennen dat we, als christenen, ontelbare broeders en zusters hebben in de
wereld, wiens eenheid alle economische verdeeldheid tussen Noord en Zuid ver overstijgt.
Bewust van hun broederlijkheid in Christus, geven christenen zich de hand om te streven
naar economische rechtvaardigheid voor allen.
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Zij is het
Die op aarde
de haat uitwist en de boosheid,
de hoogmoed, de begeerte, het onrecht en de dwaasheid.
Dit wordt vernield door Gods rechterhand.

18

(III) De economie van de Caraïben steunt traditiegetrouw op de productie van basisproducten
die bestemd zijn voor de Europese markt en is dus nooit autarkisch geworden. Bijgevolg is de
mogelijkheid om leningen aan te gaan op de internationale markt fundamenteel geworden voor
de ontwikkeling van de regio. Om zulke lening aan te gaan vereist men een vermindering van
de uitgaven inzake transport, opleiding, gezondheid en andere openbare diensten; en het zijn de
armen die daaronder het meest te lijden hebben. Als antwoord op de crisis van de schuldenlast
heeft de Conferentie van de Kerken in de Caraïben een initiatief genomen op regionaal vlak en,
dank zij haar netwerk van nationale contacten, om hulp te bieden aan de meest noodlijdenden.
De Caraïbische Kerken werken samen om in hun regio de wonden te helen van het Lichaam van
Christus die een gevolg zijn van de kolonisatie. Om tot verzoening te komen is er dikwijls nood
aan berouw, herstel en genezing van de herinneringen. Als voorbeeld kan men denken aan de
daden van berouw en herstel van de Baptisten van Groot-Brittannië met de geloofsgenoten van
de Caraïben. Zoals Israël is de Kerk, in haar eenheid, geroepen om tegelijkertijd teken en agent
te zijn van verzoening.
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Woensdag 24 januari

7e dag

Een familie opbouwen in ons gezin en in de Kerk
Gebed

Ex. 2, 1-10

De geboorte van Mozes

Ps. 127

Als de Heer het huis niet bouwt, zwoegen de bouwers vergeefs

Hb. 11, 23-24 d

Mozes werd verborgen door zijn ouders, omdat zij de schoonheid
van hun kind hadden gezien

Mt. 2, 13-15

Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn
moeder uit naar Egypte

Bezinning
In de Schrift worden ons de kinderen beschreven als een zegen en een hoop voor de toekomst. Voor de psalmist zijn ze als “pijlen in de hand van de krijger”. Als christenen worden
wij geroepen familiebanden te smeden die voor ons een steun zijn, dank zij de kracht die
de Heer ons geeft om krachtige gemeenschappen te vormen waar kinderen beschermd zijn
en zich kunnen ontplooien.

Genadevolle God, als een vader en een moeder die waken over hun gezin, zo wilt gij uw
kinderen beschermen. Dat banden van liefde hen mogen verenigen en dat ze zich ten volle
mogen ontplooien. Geef moed en kracht aan de ouders, verlicht de gezagsdragers opdat ze
de gezinnen ondersteunen, dat het onderwijs hen respecteert en sterkt.
Dat de christenen ook een hechte familie mogen vormen. Dat ze met elkaar praten, elkaar
helpen en één zijn in Christus.
Wij bidden u. Amen.

Photo: Fotolia © Belish

Lezingen

H et is de hand va
n God
Die op de aarde met kracht en goedheid
onze conflicten opschrijft en onze angsten,
onze successen en ongelukken.
Gods hand noteert alles.
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Donderdag 25 januari

8e dag

Hij verzamelde de ballingen… van alle hoeken
van de wereld
Prayer

Lezingen
Jes. 11, 12-13

Efraïm is niet meer afgunstig van Juda, Juda is Efraïm niet
meer vijandig

Ps. 106, 1-14 ; 43-48 Breng ons bijeen… Dan vieren wij uw heilige naam
Ef. 2, 13-19

De scheidingsmuur brak hij af

Joh. 17

In hen werd ik verheerlijkt

O Faithful Lord, you constantly try to bring about the return of the prodigal sons. You seek
the liberation of mankind from enslavement of their passions, from discord. Forgive us for
being distant. Bring together christians around yourself, your love. We pray for this your
name. Amen.

Bezinning
Een volk vormen dat God zijn eigen volk kan noemen en het één maken in een heilig verbond, maakt integraal deel uit van het heilsplan van de Heer, deel van de verheerlijking en
de heiliging van Gods naam. Wanneer de christenen hun eenheid vinden in Jezus, nemen
ze deel aan de verheerlijking van Christus bij de Vader, in dezelfde glorie die hij had bij het
ontstaan van de wereld. Het volk van het verbond moet dus voortdurend ernaar streven
een verzoenende gemeenschap te zijn, een gemeenschap die voor alle volken een zichtbaar
teken is van de manier waarop zij op aarde kunnen leven in rechtvaardigheid en vrede.

t
e
H is de hand va
nG

od

Het is zijn hand
die op aarde vrede zaait, hoop en vrijheid.
Van alle horizonten komen zijn kinderen aangestroomd.
Alles wordt één door Gods rechterhand verenigd.
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VOORSTEL VOOR HET VERLOOP
VAN EEN OECUMENISCHE VIERING
V : Voorganger

V : Herstel ons als uw kinderen.

A : Allen

A : Kom, Heilige Geest !

L : Lezer
Lofzang
SAMENKOMST

Welkomwoord
V : De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de
Heilige Geest zij met u allen.
A : En ook met u.
V : Beste vrienden in Christus, we zijn hier samengekomen om voor eenheid te bidden.
Laten we God danken voor onze christelijke erfenis en voor de bevrijdende en reddende
werking van de Heer in de menselijke geschiedenis.

Gebeden voor verzoening
V : We hebben geen geest van slavernij ontvangen, om ons in de angst te verstoppen. Smeken wij de genade van God, vertrouwend op de reddende macht van de rechterhand van
God.
L1 : Van structuren die de menselijke waardigheid onteren en nieuwe vormen van slavernij
invoeren, verlos ons, Heer.
Kyrie eleison.
A : Kyrie eleison.

Aanroeping van de Heilige Geest
V : Samen met de christenen van de Caraïben, laat ons de Heilige Geest vragen om onze
harten te omarmen, zodat we voor de eenheid van de Kerk bidden. Breng uw dienaren
samen in de band van eenheid.
A : Kom, Heilige Geest !
V : Leer ons bidden.
A : Kom, Heilige Geest !
V : Bevrijd ons van de slavernij van de zonde.
A : Kom, Heilige Geest !
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L2 : Van beslissingen en daden die onze broeders en zusters tot armoede herleiden, marginaliseren of discrimineren, verlos ons, Heer.
Kyrie eleison.
A : Kyrie eleison.
L3 : Van de angst en het wantrouwen die ons van elkaar scheiden en grenzen aan de hoop
en de genezing stellen, verlos ons, Heer.
Kyrie eleison.
A : Kyrie eleison.
V : De Heer is onze kracht en onze sterkte, hij is onze redding. Moge God, die ons van de

V : Help ons in onze zwakheid.

zonde heeft teruggekocht, ons naar zijn heilige woonst leiden.

A : Kom, Heilige Geest !

A : Amen.
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Verkondiging van het Woord van God

Preek

V : Verlos ons, Heer, van de verdrukking van mensen,

Gezang : C’est la main de Dieu

A : en dan zullen wij uw wetten onderhouden.
V : Doe uw aanschijn lichten over uw knechten :

De Apostolische Geloofsbelijdenis

A : leer ons uw inzettingen (cf. Ps 119:134-135)

Voorbeden

Eerste lezing : Exodus 15:1-21

Elke voorbede wordt door een andere lezer voorgelezen. Wanneer ze gedaan hebben, vervoegen ze de anderen in de gemeenschap en geven hen de hand of de arm, zodat ze een menselijke
ketting vormen.

L : Luister en u zal bevrijd worden.
A : Wij danken God.
Het is aangewezen dat de Psalm wordt gezongen.

V : Wij zijn dankbaar dat wij uit de slavernij van de zonde werden gered en wij brengen
onze verwachtingen voor de Heer : vragen wij hem om de kettingen die ons knechten te
verbreken en ons in de banden van de liefde en de gemeenschap te verbinden.

Psalm 118:5-7, 13-24

L1 : God van de Exodus, u heeft uw volk door de wateren van de Rode Zee geleid en hen
gered. Wees bij ons en bevrijd ons van elke vorm van slavernij en van alles wat de menselijke waardigheid teniet doet.

R : Looft de Here : Hij is goed ! Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid !

A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.

Tweede lezing : Romeinen 8:12-27

L2 : God van overvloed, in uw goedheid voorziet u in ieders noden. Wees bij ons en help
ons ons egoïsme en onze hebzucht te overstijgen en geef ons de moed om instrumenten
van gerechtigheid in de wereld te zijn.

L : Luister en u zal bevrijd worden.
A : Wij danken God.
Een gepast Halleluja kan voor en na de verkondiging van het Evangelie worden gezongen.

A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.
L3 : God van liefde, u heeft ons naar uw beeld geschapen en ons in Christus gered. Wees bij
ons en geef ons de kracht om onze naaste lief te hebben en de vreemdeling te verwelkomen.
A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.

Marcus 5:21-43
L : Luister en u zal bevrijd worden.
A : Wij danken God.
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L4 : God van vrede, uw blijft trouw aan het verbond dat u met ons heeft gesloten, zelfs wanneer wij ons van u verwijderen. In Christus heeft u ons met u verzoend. Wees bij ons en doe
in ons een nieuwe geest ontstaan en zuiver onze harten, opdat we het geweld verwerpen en
dienaren van uw vrede worden.
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A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.
L5 : God van glorie, u bent almachtig en nochtans wilde u in Jezus in een menselijke familie leven. In de wateren van de doop neemt u ons als uw kinderen aan. Wees bij ons en
help ons aan onze familiale engagementen en onze verantwoordelijkheden in de samenleving trouw te blijven en om onze gemeenschapsbanden met onze broeders en zusters in
Christus te versterken.
A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.

Om aan armen het goede nieuws te brengen,
Om aan gevangen de vrijlating bekend te maken
En aan blinden het herstel van hun zicht,
Om onderdrukten hun vrijheid te geven,
Om het genadejaar van de Heer uit te roepen.
Amen ! Halleluja !
Gezang

L6 : één in drie personen, in Christus heeft u ons met u en met anderen eengemaakt. Wees
bij ons door de kracht en de troost van de Heilige Geest en bevrijd ons van het egocentrisme, van de arrogantie en van de angst die ons verhinderen met al onze kracht de volle,
zichtbare eenheid van de Kerk te zoeken.
A : Strek uw handen over ons uit, Heer, opdat wij leven.

Onze Vader
V : Reiken wij onze buren de hand en niet door kettingen, maar door de liefde van Christus
die onze harten doordringt, bidden wij de Vader, zoals Jezus ons heeft geleerd.
Onze Vader…
Na het Onze Vader, met de handen nog steeds in mekaar, kan de gemeenschap een goed gekend gezang aanheffen om haar eenheid te vieren.
Na dit gezang, wensen de aanwezigen elkaar de vrede.

Zending
V : Gered door de rechterhand van God en samengebracht in het ene Lichaam van Christus, gaan wij heen in de kracht van de Heilige Geest.
A : De Geest van de Heer rust op ons
Want hij heeft ons uitverkozen
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ŒCUMENISCHE VIERINGEN IN BELGIË
BRUSSEL :
donderdag 25 januari om 20u, Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen
Michael en Gabriel, Stalingradstraat 34, B- 1000 Brussel
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ŒCUMENISCHE TIJDSCHRIFTEN
• Ikoumene" Antwerpse Raad van Kerken: abonnementen michelfranzen@outlook. com
IBAN BE 92 7895 0926 0223; 10 Euro.
• "Nouvelles oecuméniques": alleen beschikbaar op internet.
• "Irenikon"
driemaandelijks tijdschrift geleid door de benediktijner gemeenschap van Chevetogne.
Redactie en administratie: Irenikon,
Monastère Bénèdictin, rue du Monastère, 65, B 5590 Chevetogne
Iban: Be 66 3465 0543 Jaarabonnement : 53 €
• "Unité des chrétiens":
driemaandelijks tijdschrift van vorming en informatie.
abonnement: UDC: 14 rue Assas, F. 75006. Tel. ; 0331 44 39 48 abonnement: 28 Euros
IBAN FR 76 3006 6100 4100 0105 6260 833
BIC : CMCIFRPP

REPERTORIUM VAN DE CHRISTELIJKE
KERKEN EN GEMEENSCHAPPEN IN BRUSSEL
Dit repertorium is verkrijgbaar bij de Raad van het Interkerkelijk Comité van Brussel
(IBAN BE02 0001 78400528) of bij "Brussel onthaal" porte ouverte: BE20 0000 9509 4756)
aan de prijs van 6 € + 3 € voor de verzendingskosten.
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BEVOORRADINGSCENTRA
Interkerkelijk Comité voor Brussel
Adolph Maxlaan 55/1, 1000 Brussel
Tel. 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) .
ê
Brussel Onthaal – Open Deur
Taborastraat 6, 1000 Brussel – Tel. 02 511. 81. 78 – Fax 02/502 76 96
ê
Benedictusheem
Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8000 Brugge – Tel. 050/40 61 80
ê
De Drie Leliën
Nationale straat 151, 2000 Antwerpen – Tel. 03 231 03 39 – Fax 03/233 47 66
ê
De Oude Linden n. v. Centrum voor liturgie en pastoraat
Abdijstraat 40c, 2260 Tongerlo-Westerlo – Tel. 014/53 82 13 – Fax 014/53 82 14
ê
De Talentade cvba
Bosdreef 5, 8820 Torhout – Tel. 050/74 56 42
ê
Liturgisch Centrum 'Castrum' Abdij van Keizersberg
Mechelsestraat 202, 3000 Leuven – Tel 016/31 00 65 – Fax 016/31 00 66
ê
LKD Abdij Dendermonde
Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde – Tel. 0489 79 14 27
ê
Pastoraal Informatiecentrum
Tulpinstraat, 75, 3500 Hasselt – Tel. 011. 24. 90. 10 – Fax 011. 23. 16. 54
ê
VZW Abdij Affligem, Afdeling Religieus Centrum
Abdijstraat 6, 1790 Affligem - Tel. 053/67 21 55

