
Welkom in deze viering!

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt aan
om goed te doen en recht te spreken. Bijzondere aandacht is er voor
de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van
ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat is Jesaja 1
vers 17. De Bijbel in gewone taal vertaalt dit vers als: ‘Leer hoe je
goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef
slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen
zonder vader.’

Jesaja sprak deze woorden zo'n 750 jaar voor de geboorte van Jezus.
Zijn uitdagende oproep geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij
als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het
hoofd bieden? Hoe kunnen we opkomen voor kwetsbare, machteloze
en eenzame mensen die onrechtvaardig behandeld, uitgesloten en
genegeerd worden? Hoe kunnen we het gesprek met elkaar aangaan
en zorgen dat zij/wij – inclusief de pijnlijke ervaringen – gezien en
gehoord worden?
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Intredelied: De vreugde voert ons naar dit huis

(staande)

4. Zal dit een huis,

een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng'len troost,

waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,

uw naam, die mét ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons

met een nieuw verstaan

van ’t woord, waarin Gij spreekt

en reik ons zelf als leeftocht aan

het brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

Welkomstwoord

Opening

V Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

A Amen

V = voorganger/lector ; A = allen
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Oproep tot zelfonderzoek

V Door het water van de doop zijn wij leden van het Lichaam van Christus
geworden, maar door onze zonden hebben wij elkaar pijn gedaan en trauma’s
bezorgd. We hebben gefaald om goed te doen. Wij hebben niet gezocht naar
recht ten aanzien van ernstige onderdrukking. Ook hebben we geen acht
geslagen op Gods gebod om voor de weduwe en de wees te zorgen.

V Laten we tijdens deze viering nadenken over ons doen en laten en leren
hoe we goed kunnen doen en recht kunnen zoeken. Wij hebben Gods genade
nodig om onze verdeeldheid te overwinnen en om systemen en structuren
onschadelijk te maken die hebben bijgedragen aan de verbrokkeling van onze
gemeenschappen.

V Wij komen bijeen om te bidden voor de versterking van onze eenheid als
christenen en om, zoals Martin Luther King zei ‘onze harten te openen, opdat
wij vrijmoedig op zoek gaan naar de rijkdom van inclusie en de schatten van
diversiteit in ons midden.’ In dat geloof bidden wij.

Lied: In Christus is noch west noch oost

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoor de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.
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Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving (met Jesaja 1 vers 12-18)

V We worden uitgenodigd om onze zonden te belijden met de woorden van
de profeet Jesaja….

V En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn
voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven.

A Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren zonder ook nederig met U
te wandelen.

V Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en
sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag.

A Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid van kerken aan het
kwaad van het kolonialisme dat wereldwijd gevoeld wordt.

V Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je
aanhoudend bidt, luister Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed.

A Wij vragen vergeving voor onze zonden van onrecht en onderdrukking
die de diversiteit en harmonie van uw schepping geweld aandoen.

(symbolische handeling)

V Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer
zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd
tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.

A U, die ons schoongewassen hebt in het levende water van de doop,
vergeef ons opnieuw en verzoen ons met elkaar en met de schepping.

V De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden
rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper,
ze worden wit als wol.

V Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw zonden, zodat u
recht kunt doen, vriendelijk kunt zijn en nederig kunt wandelen met uw
God.

-

V De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en
vergeeft onze zonden.

A Wij danken God.

Gebed
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Lied … ‘U maakt ons één

elke strofe 2x

Schriftlezing | Efeziërs 2 vers 13-22 (NBV21)

Psalm 42 | in beurtspraak of voorzang in het Arabisch

V God, ik verlang naar U, zoals een hert verlangt naar helder water. Met
heel mijn hart verlang ik naar U, U bent de God die leven geeft. Wanneer
zal ik weer bij U zijn?

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven

V Dag en nacht ben ik verdrietig, ik kan alleen nog maar huilen. En steeds
weer vragen mijn vijanden mij: ‘Waar is nu je God?’ Lang geleden liep ik
mee met iedereen, op weg naar de tempel van God. We juichten en we
zongen, we vierden allemaal feest. Daar denk ik aan terug, daar verlang ik
naar.

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven

V Waarom ben ik zo bedroefd, waarom zo onrustig vanbinnen? Ik moet op
God vertrouwen. Eens zal ik Hem weer danken. Hij zal mij redden, Hij is
mijn God.

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven

V Eens zal de Heer mij weer zijn liefde geven! Dan zal ik dag en nacht voor
Hem zingen, ik zal bidden tot de God die mij leven geeft. Maar nu vraag ik
aan God, de God die mij beschermt: Waarom vergeet U mij? Waarom
onderdrukken mijn vijanden mij en loop ik rond in sombere kleren?
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A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven

V Mijn vijanden lachen me uit, het doet pijn tot in mijn botten. En steeds
weer zeggen ze: ‘Waar is nu je God?’ Waarom ben ik zo bedroefd,
waarom zo onrustig vanbinnen?

A Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven:
mijn God, die mij ziet en redt.

Schriftlezing | Matteüs 25 vers 31-40 (Bijbel in Gewone Taal)

Alleluia - Taizé (of voorzang)

Korte overdenking

Instrumentaal intermezzo

“Ik draag mijn steentje bij”

Uitnodiging om een stem te geven aan onrecht en dicriminatie.

“Doe goed, spreek recht” is een mooie oproep, maar wat kan jij er aan doen?
Heeft jouw bijdrage effect, doen jouw woorden ertoe? Als jij je steenje bijdraagt,
leggen we samen gewicht in de schaal.

Je mag naar voren komen, een kiezel in je hand nemen en omhoog houden,
terwijl je even stil bent, of terwijl je in een of twee woorden zegt waarvoor jij je
steentje wil bijdragen als het gaat om onrecht en discriminatie.

De kiezel leg je daarna op de weegschaal.
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Geloofsbelijdenis

(staande zingen)

Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van God en Mensenzoon,

die verrezen uit de doden

ons bevrijdt uit alle dood.

Ik geloof in Jezus Christus,

levend Woord en levend Brood.

Ik geloof dat God door Jezus

ons zijn Geest gezonden heeft,

die ons vreugde, licht en warmte,

die ons kracht en liefde geeft.

Ik geloof in God de Helper,

Geest die levend in mij leeft.

Ik geloof dat God zijn liefde

voort laat leven in zijn kerk.

Wereldwijd werkt zijn genade

in elk dienend mensenwerk.

Ik geloof dat ik ook kerk ben

door de doop daartoe gesterkt.
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Voorbeden

V In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot God,
Vader, Zoon en Heilige Geest:

V Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van daden die het
leven voor sommigen onhoudbaar en voor anderen overvloedig hebben
gemaakt. Leer ons de hulpbronnen die U ons hebt gegeven op
verantwoorde wijze te gebruiken ten bate van allen en met respect voor
uw schepping. De kreunende schepping schreeuwt het uit naar U.

A O, Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer. When I call answer me

V Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen dat wij elkaar
hebben aangedaan en de verdeeldheid die wij onder uw volk hebben
gezaaid. Zoals uw Zoon de Heilige Geest op de leerlingen blies om een
nieuwe, vereende schepping ter wereld te brengen, zend zo ook ons uw
genade om onze verdeeldheid te helen en schenk ons de eenheid waar
Jezus om bad.

A (zingen) O Lord hear my prayer …
V Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent, U belichaamde

gerechtigheid door het goede dat U deed in uw dienende werk op aarde.
U brak de muren en vooroordelen af die verdelen en mensen gevangen
houden. Open onze harten en geesten om te erkennen dat wij, hoewel
we met velen zijn, één zijn in U.

A (zingen) O Lord hear my prayer …
V Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde. De toppen van

de bergen en de diepte van de wateren spreken tot ons: omdat wij
verbonden zijn.
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V Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer, de frisheid
van de morgen, de dauwdruppels op de bloemen spreken tot ons: omdat
wij verbonden zijn.

A (zingen) O Lord hear my prayer …
V De stemmen van de armen, de onderdrukten en de mensen die aan de

kant staan spreken tot ons…
A omdat wij verbonden zijn.

(korte stilte)

V Maar bovenal richten onze harten zich naar U,
want wij roepen ‘Abba, Vader’ als wij samen bidden:

A Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.
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Vredewens

We keren ons naar elkaar en zingen een paar keer dit refrein:

Afsluitend gebed

V Eeuwige God, zie ons zoals we samengekomen zijn in deze heilige
gemeenschap en stuur ons in de richting die U wilt.

Moedig ons door uw Heilige Geest aan om door te gaan met het vertellen
van onze verhalen, om goed te doen, en om door onze daden het recht te
zoeken, omwille van uw Schepping.

Laat ons één zijn, zodat de wereld gelooft dat U uw enige Zoon Jezus hebt
gezonden om de wereld nieuw leven te schenken.

Zegen en zending

V De Heer zegent u en behoedt u;
De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig.
De Heer verheft zijn aangezicht over u, en geeft u vrede.

A Amen

Dankwoord

Slotlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen

(staande) (zie volgende bladzijde)

Collecte bij de uitgang

Bestemd voor de oecumenische activiteiten in Mechelen en voor sociaal
project ‘De herberg’.
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Het thema van deze viering is aangegeven door de kerken in de Amerikaanse

staat Minnesota. Voor de oorspronkelijke bevolking van Minnesota

symboliseren water en stenen de waarde van het leven.  Water symboliseert

het leven en stenen vertegenwoordigen de heiligheid van de grond waarop vele

generaties hebben gewoond. De hele schepping is doordrongen van Gods

Geest, waardoor we allemaal verwant zijn.

Water en stenen hebben voor ons ook betekenis. De ervaring dat we door het

water van onze doop allemaal bij de gemeenschap van Christus horen,

stimuleert ons tot inzet voor sociale en voor raciale rechtvaardigheid. En met

Pinksteren vieren we het ontstaan van de kerk en dat we door de verbindende

kracht van de Heilige Geest als levende stenen het Lichaam van Christus

vormen. De Geest, die wij toen ontvangen hebben, nodigt uit tot werk voor

gerechtigheid en geeft ons het vermogen om elkaar – ondanks onze verschillen

– te leren verstaan en te getuigen van de kracht van God.

Oecumenisch Stadsoverleg

In Mechelen krijgt de christelijke eenheid vorm binnen het Oecumenisch

Stadsoverleg, waarin vertegenwoordigers van verschillende

kerkgenootschappen en christelijke organisaties en geëngageerde christenen

elkaar ontmoeten. Meer info op de website memomechelen.be

of gsm 0472/120493 (Willem Kolpa).

Met dank aan:

De werkgroep van het Oecumenisch Stadsoverleg Mechelen
De kerkenraad van de Protestantse kerk Mechelen-Noord
Leerlingen van Safe

Organist Theo de Jongh
Cantor Paul Van Bets
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