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Welkom 
 

De voorgangers komen tijdens het intredelied naar voren. 
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V:  De genade en de vrede van God, onze Vader, en van onze Heer 

Jezus Christus zij met u. 
A: Amen! 
 
V: God van liefde,  U roept ieder van ons: uit onze huizen en 

koten, onze werkplaatsen en winkels, onze velden en wegen, 
onze scholen, ziekenhuizen en gevangenissen, om één te zijn in 
gemeenschap met Jezus Christus onze Heer.  

A: Maak ons één in Christus.  
 
Dankgebed op Canadese wijze  

V.  (introductie)  
 
We staan met het gezicht naar het oosten  
V.  De zon komt op in het oosten.  

Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis.  
A:  Wij danken u, God, voor deze gaven.  
 
We draaien een kwartslag naar rechts, naar het zuiden 
V:  Het zuiden staat symbool voor warmte, zonkracht, lente en 

nieuw leven.  
A:  Wij danken u, God, voor deze gaven.   

 
We draaien een kwartslag naar rechts, naar het westen  
V:  De regen komt uit het westen.  

Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te 
voeden.  

A: Wij danken u, God, voor deze gaven.  
 
We draaien een kwartslag naar rechts, naar het noorden  
V: Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw, die ons kracht 

en volharding schenkt.  

A: Wij danken u, God, voor deze gaven.  
 
We keren ons weer naar voren, en richten het gezicht omhoog  
V: Uit de hemel ontvangen we licht, en de lucht die wij ademen, 

Uw adem.  
A: Wij danken U, God, voor deze gaven.  
 
We richten het gezicht omlaag 
V: Uit de aarde komen wij, en tot de aarde keren we terug.  
A: Wij danken U, God, voor uw schepping, onze aardse woning. 
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Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden 
koord 

dat allen samen bindt. 
 

Broeders, één band is 't die ons 
bindt 

vanwaar en wie ge ook zijt 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Berouwvol gebed  
V: Aangespoord door de oproep van Paulus aan de gemeente van 

Korinte, belijden wij onze zonden…. 
A: (telkens antwoorden we met)  

V: Goede God, alle zwakheid ten spijt blijft Gij trouw. Vergeef ons 
onze zonden van middelmatigheid en van te vlug onze 
verdeeldheid te vergoelijken. Vernieuw door de genade van de 
heilige Geest onze ijver om concrete stappen te zetten in ons 
verbond van eenheid met U, met elkander en met de ganse 
schepping. 

A: Amen!  
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Zingen couplet 1  

 

Lezing - Genesis 13:2-8 
 
Zingen couplet 2 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn o Heer, zo zonder klaarheid. 
Als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der 

waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten, moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Lezing  -  1 Korintiërs 1, 1-17  

 
Zingen couplet 3 
O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren. 
Maak ons tot uw heil bereid, open hart en mond en oren. 
Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 
 
Lezing  - Marcus 9, 33-41  
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Overweging 
door ds Jelle Brouwer 

 
Geloofsbelijdenis 

(gezongen op de wijze van "Al wie dolend in het donker") 
 
Allen: 

 
 

 2. 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. 

 
3.  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. 

 
4.  Ik geloof dat God zijn liefde voort laat leven in zijn Kerk.  
Wereldwijd werkt zijn genade, in elke dienend mensenwerk.  
Ik geloof dat ik ook Kerk ben, door de doop daartoe gemerkt. 
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Voorbeden 
 

Gezamenlijk hebben de Canadese Kerken de ‘Acht doelstellingen 
van het millennium’ van de Verenigde Naties aanvaard. In acht 
voorbeden bieden we deze doelstellingen aan de Heer aan. 

 
A: (elke voorbede beantwoorden we telkens met) 
  

 
 
 
V: Wij bidden samen het gebed dat Jezus leerde: 

 
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. 

A: Want aan U behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
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Gebed om vrede 
 

V: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw Apostelen gezegd: Mijn 
vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Let niet op onze zonden, 
maar op ons geloof in U, en geef ons vrede en de eenheid van 
het Rijk der hemelen, waar Gij samen met de Vader en de 
heilige Geest, heerst in de eeuwen der eeuwen. 

A: Amen!  
V: Wij zijn voor elkaar een gave van God. Laten we daarin elkaar 

bevestigen.  
 

(De aanwezigen geven elkaar de hand en zeggen): 

A:  Je bent een gave van God. 
 
 

Collecte  
 

Voor de onkosten van de viering en voor ‘het calefact,’ een huis 
voor winteropvang in Mechelen. Een calefact was vroeger de 
enige ruimte in een abdij waar gestookt werd.  

 
Ondertussen zingen we Laudate omnes gentes 
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Verbintenis tot eenheid 
 

V: De apostel Paulus heeft de christenen van Korinte opgeroepen 
om  in hun hart te erkennen en door hun daden te bewijzen dat 
Christus niet verdeeld is. Hij daagt ons ook uit om de reeds 
bereikte eenheid in Christus te verdiepen en meer zichtbaar te 
maken. 

 
A: Samen met allen, die overal ter wereld de Heer Jezus Christus 

aanroepen,  
zijn wij geroepen heiligen te zijn. 

 Op verschillende wijze door God begenadigd,  

zijn wij dankbaar voor mekaar. 
 Rijk door de zegeningen die God ons geschonken heeft door 

onze eenheid in Christus,  
ontbreekt het ons aan geen enkele geestelijke gave. 

 Zeker van God die ons sterk maakt voor liefde en 
dienstbaarheid,  
bevestigen wij dat God trouw is. 

 Omarmd door Jezus Christus,  
zijn we geroepen tot vriendschap. 

 Verenigd in dezelfde  geest en met hetzelfde doel,  
zoeken wij naar overeenstemming. 

 Onze twisten over Hem die voor ons gekruisigd werd, 
overstijgend,  
behoren wij Christus toe. 

 
V: Is Christus dan verdeeld? 
A: Nee! Samen gaan we de wijde wereld in om Zijn Blijde 

Boodschap te verkondigen. 
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Slotlied 
 



11 

 

 
Zegen en zending 
 

V: Moge de liefde van de Heer Jezus u tot zich trekken, 
 Moge de kracht van de Heer Jezus u sterken in Zijn dienst, 
 Moge de vreugde van de Heer Jezus uw geest vervullen 
 En moge de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en 

heilige Geest altijd met u zijn. 
A: Amen! 
 
V: Ga dan in vrede, om te beminnen en bemind te worden, om te 

ontvangen en toe te behoren, om te dienen en verzadigd te 
worden. 

A: Wij danken God. 
 

- - - - - -   

Winteropvang in Mechelen 
Vanuit een concrete nood komt er een winteropvang in Mechelen. 
Maximaal 12 thuislozen kunnen er voor twee weken onderdak 

krijgen, terwijl er actief gezocht wordt naar een oplossing voor hun 
leefsituatie in de dagcentra. Het huis voor Winteropvang krijgt de 
naam: het Calefact. Een calefact was oorspronkelijk de enige ruimte 
in een abdij waar gestookt werd. Het Calefact voorziet ’s avonds een 
broodmaaltijd met soep. ‘s Morgens na het ontbijt moeten de 
onthaalden het gebouw verlaten. Diaken Louis en zijn vrouw Betty 
zullen semipermanent inwonen. Er wordt ook gezocht naar 
vrijwilligers die mee kunnen helpen. 
 
U kan het project steunen met een bijdrage in de collecte of op 
rekeningnummer: BE48 7370 4026 3127 van VZW VPW Mechelen 
Noord 1521C het Calefact (geen attest voor belastingen mogelijk). 
Met vermelding: steun voor Calefact Winteropvang Mechelen 
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Verdeeldheid onder christenen is niet christelijk, dat mag je 
gerust stellen. Gelukkig zijn er in Mechelen al geruime tijd 
ontmoetingen tussen de rooms-katholieke, protestantse en 
evangelische kerken en gemeenschappen. Niet om één kerk te 
vormen, maar om elkaar te leren kennen en te waarderen, om 
van elkaar te leren en om te beseffen dat de Geest van Christus 
ons één maakt. Om die intentie kracht bij te zetten is er 
jaarlijks een oecumenische viering, niet toevallig tijdens de 
internationale ‘Week van gebed voor de eenheid van 
christenen’.  
 

----------------------- 
 
Oecumenisch middaggebed in de St-Romboutskathedraal.  
Elke werkdag om 12u10 een korte gebedsviering in de 
weekkapel, links van het koor. 
 
Stadsgebed Mechelen in het Koraalhuis. Maandelijks in kleine 
kring een uurtje voorbede voor de stad en haar inwoners. 
 
Andere activiteiten: oecumenische lunchgesprekken, Taizé-

vieringen, Women Aglow, bijbelstudies, Tuin van (h)Eden, … 
 

Kijk op www.MemoMechelen.be voor meer info, data en locaties 

http://www.memomechelen.be/

