
 

 

 

Oecumene 2018: Van ketenen bevrijd 

Deze maand zetten we één week in het teken van eenheid van christenen. Om 

te vieren en te bidden. We vieren de eenheid die we samen beleven en bidden 

om de eenheid die er nog niet is. Tijdens deze internationale gebedsweek van 

18 tot 25 januari wordt in Mechelen al vele jaren een gebedsviering gehouden. 

Nooit meer rivalen 

Het voorbije jaar is veel teruggeblikt op de reformatie, een vernieuwings- 

beweging waaruit de protestantse kerken zijn ontstaan. Nu 500 jaar later zijn 

er veel plooien gladgestreken. Bij een herdenkingsplechtigheid zei Paus 

Franciscus treffend: “Christenen kunnen nooit meer rivalen zijn.” Hij volgt 

daarmee de weg die in 1964 is ingeslagen door paus Johannes XXIII: “We 

zullen niet proberen aan te tonen wie er gelijk of ongelijk had. We willen 

slechts zeggen: laten we elkaar ontmoeten en verzoenen.” 

50 ontmoetingen 

Elkaar ontmoeten doen we in Mechelen meer dan eens per jaar. Protestantse 

dominees, katholieke pastoors, een orthodoxe priester en geëngageerde 

christenen uit evangelische, charismatische en pinkstergroepen ontmoeten 

elkaar sinds 2005 vier maal per jaar voor een gesprek tijdens een 

broodmaaltijd. In juni zal de 50e ontmoeting feestelijk gevierd worden. Aan 

tafel leren we elkaar kennen en ieders eigenheid waarderen. Naast deze 

ontmoetingen zijn er in Mechelen nog bescheiden initiatieven waarin 

christenen over de kerkmuren elkaar opzoeken. 

Bevrijding 

In Mechelen hebben we het internationale thema van de gebedsweek van 

2018 vertaald als ‘Van ketenen bevrijd’. Want het gaat over bevrijding, met 

als voorbeeld de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij, dat je kan 

lezen in het bijbelboek Exodus. Slavernij komt helaas nog steeds voor in de 

wereld. In onze westerse cultuur minder zichtbaar, maar vaker subtiel 

aanwezig in allerlei verslavingen, dwangmatig gedrag, angst voor verandering 

en vernieuwing. Maar God zegt dat we geen slaven hoeven te zijn, omdat we 

kinderen van Hem zijn. Jezus is gekomen om te redden, om te bevrijden. En 

wat zie je mensen doen als ze bevrijd zijn? Ze juichen en zingen, springen en 

dansen van vreugde. Of er vanavond in de Colomakerk gedanst gaat worden, 

dat kan ik u niet beloven, maar samen zingen en elkaar de hand reiken, dat 

gaan we zeker doen! Doe jij mee? Je bent welkom. 
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v= voorganger; a= allen; l= lezer 

Opening 

Tijdens het zingen van het lied komen voorgangers en lectoren binnen.  

(allen gaan staan) 

Zingen 
 

Rond het licht dat leven doet (Liedboek 287: 1,2,3,5) 

 

2. Rond het boek van zijn verbond  

noemen wij elkaar bij name,  

roepen wij met hart en mond  

levenswoorden: ja en amen -  

als de kerk van liefde leest  

is het feest! 

 

3. Rond het water van de doop  

komt de Rode Zee ter sprake;  
droogvoets, tussen nood en dood  

volgen wij een brandend baken:  

in het nachtelijke uur  
vlamt een vuur. 

5. Rond het licht dat leven doet  

groeten wij elkaar met vrede.  
Paaslicht straal ons tegemoet,  

zegen wie uw liefde delen, -  

licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed. 

Welkom 

v De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, 

en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
(allen gaan zitten) 
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Welkomstwoord  
vanuit de parochiegemeenschap 

Gebed 

v Samen met christenen overal ter wereld roepen we de heilige Geest aan, 
 om ons hart in vuur en vlam te zetten bij ons gebed voor de eenheid van
 uw kerk.  
v Geest van God verenig ons, schenk ons een band van eenheid. 

a Kom, heilige Geest! 

v U leert ons bidden. 

a Kom, heilige Geest! 

v U bevrijdt ons van de slavernij van de zonde. 

a Kom, heilige Geest! 

v U komt ons te hulp in onze zwakheid. 

a Kom, heilige Geest! 

v U wijst ons de weg... 

 

Zingen 

 God wijst mij een weg (Opwekking 429) 
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Gebed om verzoening 

v Wij hebben de Geest niet ontvangen 

om opnieuw als slaven in angst te leven. 

Laten we een beroep doen op Gods ontferming. 

Laten we vertrouwen op de reddende kracht van Gods rechterhand. 

Gebed om verlossing 

Drie personen uit de gemeenschap komen naar voren, geketend met een 

ketting. Na iedere aanroeping zal een van de kettingen op de grond vallen. Als 
antwoord horen we het ‘Kyrie eleison’ in de Slavisch-orthodoxe versie. 

v Verlos ons, God, van patronen die de menselijke waardigheid ondermijnen  
 en nieuwe vormen van slavernij doen ontstaan. 

Kyrie eleison. 

 

v Verlos ons, God, van beslissingen en daden die leiden tot armoede,  

 uitsluiting en discriminatie van onze broeders en zusters. 

Kyrie eleison. 
 

v Verlos ons, God, van angst en achterdocht die ons scheiden van elkaar 
en de hoop op heelheid beperken.  

 Kyrie eleison. 

v De Heer is onze kracht en onze sterkte. Hij is onze redding. 

Moge God, die ons heeft verlost, ons leiden naar de plaats waar heiligheid 
heerst.  
 

a  Amen 

Inleiding tot het Woord van God 

 

v Verlos ons, God, van de onderdrukking van mensen 

a en laat ons volbrengen wat u beveelt. 

v Laat over uw dienaars uw aanschijn lichten, 

a en leer ons uw leefregels. 

 

v Verlos mij van de onderdrukking van mensen, 

en ik zal mij houden aan uw regels. 

Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 

onderwijs uw dienaar in uw wetten. 

Lezing uit de Bijbel: Exodus 15:1-6 en 20-21 

v Luister en je zult bevrijd worden. 

a Wij danken God. 
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Zingen 

 

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen (Zingt Jubilate 518, 1 en 5)  
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(5) De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 

Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 

2e lezing uit de Bijbel: Romeinen 8:14-17 

v Luister en je zult bevrijd worden. 

a Wij danken God. 

 

Zingen 

Abba Vader U alleen (Opwekking 136) 
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(2) Abba Vader, laat mij zijn 
Slechts voor U alleen 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’ uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 
Laat mij nimmer gaan. 

Abba Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 

Evangelielezing uit de Bijbel -  Matteüs 9:18-19 en 23-26 

 

‘De opwekking van de dochter van Jaïrus’ 

Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge 

naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist 

gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer 

leven.’ Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. 

Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de 
fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, zei hij: ‘Ga naar huis, 
het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’  
Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar 
binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal 
hierover verspreidde zich in de hele omgeving. 

v  Halleluja (Slavisch) 

v Luister en je zult bevrijd worden. 

a Wij danken God. 
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Overweging 

 

Hierna is het enkele minuten stil…. 

 
 

Apostolische geloofsbelijdenis  

(allen gaan staan) 

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. 

a Amen. 

(allen gaan zitten) 
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Voorbede 

v We zijn dankbaar voor onze bevrijding uit de slavernij van de zonde. 

We willen nu onze noden bij de Heer brengen 
en Hem vragen om alle ketens te verbreken die ons tot slaven maken. 

Dat we nieuwe banden mogen smeden van liefde en gemeenschap. 

l God van de uittocht, 
U hebt uw volk door het water van de Rode Zee geleid en het verlost. 

Wees nu met ons en bevrijd ons van alle vormen van slavernij en van 

alles wat de menselijke waardigheid verduistert. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 

l God van overvloed, 

in uw goedheid voorziet U ons van alles wat wij nodig hebben. 

Wees nu met ons, help ons om te ontstijgen aan egoïsme en hebzucht en 

geef ons de moed om bewerkers te zijn van gerechtigheid. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 

l God van liefde, 

U hebt ons geschapen naar uw beeld en ons verlost in Christus. 

Wees nu met ons, geef ons kracht om onze naaste lief te hebben en 

de vreemdeling te verwelkomen. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 

l God van de vrede, 
U blijft trouw aan uw verbond met ons, zelfs als we van U afdwalen,  

en in Christus hebt U ons met uzelf verzoend. 

Wees nu met ons en geef ons een nieuwe geest en een nieuw hart, 

zodat wij geweld afwijzen en dienaars worden van uw vrede. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 
 

l God van heerlijkheid, aan u is alle macht, 

U hebt ervoor gekozen in Jezus te wonen in een gezin, 

Door het water van de doop hebt U ons als uw kinderen aangenomen. 

Wees nu met ons en help ons trouw te blijven aan onze familie en onze 

verantwoordelijkheden voor de samenleving om ons heen en om de 

gemeenschapsbanden te versterken met onze broeders en zusters in 

Christus. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 

l God, één in drie personen, 
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in Christus hebt U ons verenigd met U en met elkaar.  

Wees nu met ons en bevrijd ons door de kracht en de 

troost van de heilige Geest van de gerichtheid op onszelf, 

de arrogantie en de angst, die ons ervan weerhouden om 

de volle zichtbare eenheid van uw kerk na te streven. 

 

a Leg uw hand, Heer, op ons, zodat wij leven. 

v Laten we elkaar een arm geven, verbonden als we zijn, niet door 

ketens, maar door de liefde van Christus, die in ons hart is uitgestort, 

en bidden we tot de Vader met de woorden die Jezus ons leerde. 

We gaan staan, geven elkaar een arm (haken in elkaars elleboog) en 
vormen een keten van mensen, terwijl we bidden: 

a Onze Vader….   (ieder bidt in de eigen traditie en taal) 

 

(allen gaan zitten) 

Vredegroet 

v  Geven we elkaar een groet van vrede 

We geven elkaar een hand en wensen elkaar ‘de vrede van Christus’ 

Collecte  

De opbrengst van de collecte gaat naar werkgroep ZON 
van de Coloma gemeenschap. ZON richt zich tot mensen 
in de wijk die in nood zijn en onvoldoende of niet worden 
geholpen door het bestaande sociale opvangnet. 
Vrijwilligers bezoeken de mensen thuis, geven advies en 
wijzen de weg, bieden materiële en soms financiële hulp 
en bezorgen voedselpakketten. ZON wil ook proberen problemen structureel te 
verhelpen. Niet voor, maar samen met de armen.  

Zingen 

 

Samen in de naam van Jezus 

(allen gaan staan tot het einde van de dienst) 
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Zending 

v We zijn verlost door de rechterhand van God, 
en verenigd in het ene lichaam van Christus.  

Laten we dan nu uitgaan in de wereld  

vanuit de kracht van de heilige Geest. 

 

a De Geest van de Heer rust op ons, 

want hij heeft ons gezalfd 

om aan armen het goede nieuws te brengen, 

om aan gevangenen hun 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! 

Halleluja 

 
 

 

U bent van harte uitgenodigd om nog te blijven en elkaar te ontmoeten . 

 

 

Deze viering is tot stand gekomen van vanuit het oecumenisch 

samenwerkingsverband van kerken en christelijke gemeenschappen in 

Mechelen, met veel dank aan de parochiegemeenschap van Sint-Jozef Coloma. 

We hebben ons laten inspireren door het thema dat de Caribische Raad van 

Kerken voor deze internationale gebedweek heeft voorgesteld en de 

bewerking door de Raad van Kerken in Nederland. 

Meer informatie over oecumene in Mechelen: 

www.kerkmechelen.be     -   www.memomechelen.be 

http://www.kerkmechelen.be/
http://www.memomechelen.be/

