
Week van gebed voor eenheid van de christenen
18-25 januari 2011

agapè – viering

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, 
vormden met elkaar een gemeenschap, 

braken het brood 
en wijdden zich aan het gebed”

Oecumenische  viering
20  januari 2011

kapel  Pius X  Mechelen

met dank aan de gemeenschap van Pius X, de voorzangers en de organist
de interkerkelijke werkgroep die deze viering heeft voorbereid: 
Karel Denteneer, Frans Verbeeck, Jelle Brouwer, Ronny Van Dessel, Gerrit Buunk, Victor Van 
de Poel, Elza Swier, Marijke Van Vliet, Emmy Vermeulen, Willem Kolpa



Welkom in deze Agapè-viering

De tijd dat christenen van rooms-katholieke, protestantse en evangelische huize 
elkaar scheef bekeken, is voorbij. In Mechelen komen zij het gehele jaar door 
geregeld samen : om te vieren, te bidden of samen te eten en van gedachten te 
wisselen. Het lijkt - een beetje toch- op de jaren van Handelingen, na de hemelvaart 
van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest. In de Bijbel staat het zo 
beschreven :

' Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.'

Laat nu juist dat Bijbelgedeelte centraal staan in de deze ' Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen ', die jaarlijks en wereldwijd van 18-25 januari gevierd 
wordt. Daarmee uitgedaagd, heeft een interkerkelijke werkgroep een bijzondere 
viering voorbereid : samen bidden, lezen en leren uit Gods Woord, lief en leed 
delen, terwijl we samen aan tafel zitten met koffie en dessert - dat zijn de 
ingrediënten van deze Agapè-viering.

Agapè ?

Agapè is een Grieks woord. Het wordt in de Bijbel gebruikt om uitdrukking te geven 
aan een onbaatzuchtige vorm van liefde. Die liefde richt zich op de behoeften van 
de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en geeft de ander de vrijheid om 
daarop te reageren. Agapè-liefde is niets minder dan de liefde van God, die ook in 
en door gelovigen werkzaam kan zijn. De aangehaalde tekst uit Handelingen 2 vers 
42 illustreert hoe de eerste gelovigen uitdrukking gaven aan deze agapè-liefde.

Handelingen 2,42 reikt de kerk een eenvoudig maar krachtig handvest aan. De 
discipelen hebben net de bijzondere gebeurtenissen van Pinksteren achter de rug. 
De profetie van Joël wordt vervuld, de heilige Geest is uitgestort en mensen van 
overal uit het Middellandse zeegebied en daarrond, hebben een nieuwe 
toenadering ervaren, die de bestaande grenzen van taal en cultuur overstijgt. 

Voorbereid in Jeruzalem

Het thema voor deze internationale gebedsweek werd gekozen en uitgewerkt door 
christenen in Jeruzalem, de stad waar de fundamentele gebeurtenissen van ons 
geloof plaats vonden. Jeruzalem is ook een plaats waar nu nog pijnlijk zichtbaar is 
hoe moeilijk christelijke eenheid te verwezenlijken is.

Deze oecumenische liturgie zet in bij de gemeente van Jeruzalem. Daar vormde 
zich de kerk. De gemeente was eensgezind. Ze accepteerde - zij het met moeite - 
de eigen inbreng van Romeinen en Galaten die zich geen Jood meer noemden. Het 
pleit voor de vroege kerk dat ze die veranderingen een plek heeft gegeven. 
De gemeente daagt ons zoveel eeuwen later uit tot eenzelfde openheid.

Dank u wel voor uw komst.



Openingslied                    Here  Jezus  om  uw  Woord



Begroeting 

v    In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

a    Amen.  
v    Van alle christenen in Jeruzalem aan de gelovigen in Mechelen
      die toebehoren aan God, de Vader en de Heer Jezus Christus :
      Genade zij u en vrede. 

a    Wij danken God.  

Welkomstwoord 

Openingsgebed

v    God van barmhartigheid en van liefde, 
      Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.  

a    Wij loven U en wij zeggen U dank.  
v    We komen hier samen in uw naam, om U te smeken 
      de eenheid te herstellen van allen die geloven 
      in uw Zoon Jezus Christus als Heer en Redder van allen.  

a    O God, hoor ons en erbarm U over ons.  
v    Wees ons tot steun in onze zwakte, sterk ons door uw Heilige Geest.

a    Zend ons uw Geest en breng ons bijeen in eenheid.
v    God van barmhartigheid, 
      dat uw Geest die doet leven, onze harten raakt 
      opdat alle muren van verdeeldheid zouden gesloopt worden, 
      dat onze achterdocht moge verdwijnen, 
      dat de haat zou tanen en dat de volkeren, 
      genezen van hun verdeeldheid, mogen leven in gerechtigheid en vrede.
      Heer wij smeken U.

a    Kyrie, kyrie eleison.
v    Open nu onze oren en onze harten 
      om de verkondiging te beluisteren van uw Woord 
      en help ons met meer getrouwheid te beleven wat we doen en zeggen, 
      opdat uw naam geheiligd moge worden en uw rijk kome midden onder ons, 
      Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 a   Amen.

Eerste  lezing                 Jesaja  58: 6 - 10



Tussenzang                    Bless the Lord my soul (Taizé)
 

Psalmlezing     Psalm 
96: 1 - 14

v    Zing voor de Heer een nieuw lied, 
      zing voor de Heer, heel de aarde.  
      Zing voor de Heer, prijs zijn naam, 
      verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.  
      Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, 
      aan alle naties zijn wonderdaden.  

v    Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, 
      geducht is Hij, meer dan alle goden. 
      De goden van de volken zijn minder dan niets, 
      maar de Heer : Hij heeft de hemel gemaakt.  
      Glans en glorie gaan voor hem uit, 
      macht en luister vullen zijn heiligdom.  
      Erken de Heer, stammen en volken, 
      erken de Heer, zijn majesteit en macht,  
      erken de Heer, de majesteit van zijn naam, 
      draag geschenken zijn voorhoven binnen.
      Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie.
      Huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.  



v   Vast staat de wereld, zij wankelt niet.  
     Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
     de zee bruisen en alles wat daar leeft.
     Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 
     laten alle bomen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht, 
     in aantocht is Hij als rechter van de aarde.
     Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, 
     de volken oordelen, trouw aan zijn woord.  

Tweede  lezing       Handelingen  2: 
42 - 47  

Alleluia 

Derde  Lezing               Matteüs  5: 21 -  
26

Alleluia 

Overdenking

Agapè-maal 

Collecte … voor de Lage Drempel…

… in de ' Lage Drempel ' (Onze Lieve Vrouwestraat 43 Mechelen)



ontmoeten armen en vrijwilligers mekaar,
om samen te strijden tegen de armoede in Mechelen…

dank voor uw gave !
Gebeden  om  vergeving  en  vrede  

 
v    Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot God onze Heer : 
      wij hoorden hoe de gelovigen trouw bleven     
      aan het onderricht van de apostelen 
      en met elkaar een gemeenschap vormden.  
      Wij belijden onze onmacht 
      om dat vertrouwen en die verbondenheid vast te houden.   
      Daarom bidden wij : 

a   Ontferm U over ons. 
v    Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot God :
      Wij hoorden hoe iedereen met ontzag vervuld werd 
      en dat er veel tekenen en wonderen te zien waren. 
      Wij belijden een beduchtheid voor visioenen die ons ervan weerhoudt 
      om de heerlijkheid van uw werken in ons midden te zien. 
      Daarom bidden wij : God, onze Heer,   

a    Ontferm U over ons.  
 

v    Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot de Heer, onze God : 
      Wij weten dat alle gelovigen alle dingen gemeenschappelijk hadden 
      om hen die dat nodig hadden, te steunen. 
      Wij belijden dat wij vasthouden 
      aan onze eigen persoonlijke belangen en bezittingen, 
      vaak ten nadele van de armen. 
      Daarom bidden wij : goede God,

a    Ontferm U over ons.
v    Samen met de kerken in Jeruzalem bidden wij tot de Heer :
      Wij weten dat de eerste christenen 
      trouw bleven aan het gebed, eensgezind, 
      en dat zij in hun huizen gezamenlijk het brood braken en deelden. 
      Wij belijden dat wij tekort schieten in liefde en edelmoedigheid. 
      Daarom bidden wij : getrouwe God,

a     Ontferm U over ons. 

Onze  zekerheid 
 
v    Dit werd gezegd door de profeet Joël : 
      ' Het zal zijn - in het laatste der dagen -, zegt God : 



      Ik zal over alle mensen mijn geest uitgieten. 
      Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'  

                                                                   (Handelingen  2: 17,  
21)

a    Wij die de komst van de Heer verwachten, 
we zijn er ook van verzekerd dat wij in Christus vergeven zijn, 
hernieuwd en terug hersteld in eenheid. 

 
Geloofsbelijdenis  

a Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van de hemel en de aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader voor alle eeuwen, 
God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God ; 
geboren, niet geschapen, 
één van wezen met de Vader ; 
door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud 
is Hij neergedaald uit de hemel 
en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria 
en is een mens geworden. 
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
heeft geleden, is begraven. 
Op de derde dag is Hij opgestaan 
overeenkomstig de Schriften. 
Hij is opgevaren naar de hemel, 
zit aan de rechterhand van de Vader 
en zal in heerlijkheid weerkomen 
om te oordelen de levenden en de doden. 
En zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, 
die van de Vader en de Zoon uitgaat, 
die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, 
die gesproken heeft door de profeten.
En een heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.



Wij verwachten de opstanding van de doden 
en het leven van de komende eeuw.
Amen.

Vredeswens 
 
v    Christus is onze vrede. 
      Door zijn dood en opstanding zijn wij met God verzoend. 
      Wij ontmoeten elkaar in zijn lichaam, zijn gemeente 
      en wij delen zijn vrede. 

a   Moge de vrede van de Heer altijd bij U zijn. 

Loven wij de Heer

Litanie  om  eenheid 

v    In Christus is de wereld verzoend met God 
      en ook wij hebben de opdracht tot verzoening. 
      Als wij samen bidden, ieder vanuit zijn en haar eigen traditie, 

a    God, U die ons gemaakt hebt: 
maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw.  

v    Als wij samen de bijbel lezen, ieder in zijn eigen taal, 

a    God, U die ons één maakt: 
maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw. 

 
v    Als wij samen proberen om de vriendschap 



      tussen joden, christenen en moslims te verbeteren 
      en de muren van verschillen en haat te slechten, 

a    Barmhartige God, die ons één maakt: 
maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw. 

v    Als wij samen werken aan gerechtigheid en solidariteit, 
      wanneer we groeien van angst naar wederzijds vertrouwen, 

a    Krachtige God, die ons één maakt: 
maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw. 

v    Ook als we lijden onder oorlog en geweld, 
      onrechtvaardigheid en ongelijkheid, ziekte en vooroordelen, 
      armoede en hopeloosheid, 
      richt U onze blik op het kruis van Christus 
      en vertrouwt U ons aan elkaar toe. 

a    God, U die heeft geleden : 
maak onze eenheid zichtbaar en maak de wereld nieuw. 

 
v    Samen met de christenen in Jeruzalem 
      zijn wij getuigen van de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem, 
      zijn dienstwerk in Galilea, zijn dood en verrijzenis 
      en de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. 
      Wij smeken U om vrede en gerechtigheid voor ieder.  
      Dat doen wij met de zekerheid in en de hoop op uw komende Koninkrijk. 

a     Drie-ene God, maak onze eenheid zichtbaar 
en maak de wereld nieuw.   

Onze Vader  

a    Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 



tot in eeuwigheid.
Amen.

Zending  

v    Moge de Vader, die trouw is aan zijn beloften 
      en die ons nooit zal verlaten, 
      u steunen in uw strijd voor gerechtigheid. 

a    Amen. 
v    Moge de Zoon, die het heilig land 
      door zijn geboorte, zijn prediking, dood en verrijzenis heeft geheiligd, 
      u verlossing, vergeving en vrede schenken. 

a    Amen. 
v    Moge de Geest, die de eerste christenen in Jeruzalem één maakte, 
      u verenigen in vertrouwen, in het breken van het brood en in gebed, 
      u inspireren het evangelie te leven en te verkondigen. 

a    Amen. 
v    Moge de enige God - Vader, Zoon en Heilige Geest -  
      u zegenen en bewaren op uw tocht door het leven 
      en bij het verkondigen van de blijde boodschap. 

a    Wij danken God.

Zegen 
 
a    Moge de zegen van vrede en rechtvaardigheid van God  

met ons zijn.
Moge de zegen van de Zoon, 
die tranen van droefenis om de wereld huilt, 
met ons zijn. 
Moge de zegen van de Heilige Geest, 
die ons inspireert tot vergeving en hoop, 
met ons zijn, 
nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 



Wilt u op de hoogte blijven van interkerkelijke activiteiten in Mechelen ?
www.memomechelen.be 

Slotlied   Heer  uw  licht  en  uw  liefde 
schijnen

http://www.memomechelen.be/


Bij de uitgang staat een mandje 
voor uw vrijwillige bijdrage aan de kosten van deze viering.
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