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allen

Lied

M
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Deze viering werd voorbereid vanuit de Oecumenische werkgroep

echelen, waarin christenen samenwerken vanuit protestantse, rooms-

tholieke, advent, pinkster en orthodoxe gemeenschappen. Wilt u op de

hoogte blijven van oecumenische activiteiten in Mechelen? Kijk op

www.memomechelen.be of stuur een berichtje naar
2

delied

gaan staan

boek Psalm 98:1,2,3

memo@memomechelen.be.

http://www.memomechelen.be/
mailto:memo@memomechelen.be
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Welkomstwoord

Begroeting

v In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

De genade en vrede van God,

die ons door Christus met zich heeft verzoend,

zij met u allen.

allen: Amen.
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Evangelische Liedbundel 217

Schuldbelijdenis

Onze scheidingsmuur wordt gebouwd met 12 stenen. Stenen van

onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid, onbegrip en verzinsels,

discriminatie en vervolging, hebzucht en jaloezie, minachting en

hoogmoed, onverdraagzaamheid en wantrouwen. De stenen worden per

twee naar voren gebracht en de lectoren spreken telkens een

schuldbelijdenis uit.

Na elke schuldbelijdenis bidden we ‘Kyrie eleison’ (Heer, ontferm U).
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Nadat alle twaalf stenen geplaatst zijn, bidden we:

allen: Heer, onze God, zie hier deze muur die we hebben opgericht

en die ons scheidt van U en van elkaar.

Vergeef ons onze schulden. Genees ons.

Help ons om alle scheidingsmuren neer te halen,

en maak ons één in U.

Amen.

1e lezing: Ezechiël 36:26-28

Lied: Zingt Jubilate 739

2e lezing: 2 Korintiërs 5:14-20

Evangelie: Matteüs 5:23-24 (allen gaan staan)

Halleluja: Zoekt eerst het koninkrijk van God (Evangelische liedb. 58)
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Homilie

Gebed

v Laat ons bidden

allen: Goede God en Vader in de hemel,

we hebben uw Woord gehoord.

U hebt ons met uzelf verzoend door onze Heer Jezus Christus.

Verander ons hart van steen door de kracht van de heilige Geest

in een levend hart.

Help ons dienaren van de verzoening te zijn.

Genees de gescheidenheid van onze kerken.

Maak ons tot instrument van uw vrede in deze wereld.

Door Christus onze Heer. Amen.
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Vredegroet

v De vrede van de Heer zij altijd met u.

allen: En ook met u.

We geven elkaar de vredegroet. Daarna zingen we:

Collecte

Voorbeden

Waarop we telkens antwoorden:

v Bidden wij de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

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

v De zegen van God, Vader, Zoon en heilige Geest,

zij en blijve met u allen.

a Amen.

v Ga heen in vrede.

a Wij danken God.
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Slotlied

Opwekkingslied 334

Na afloop van deze viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in

de benedenzaal.


