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 Deze teksten zijn het resultaat van het gezamenlijk project van
vertegenwoordigers van de Christelijke Kerken in Malta en Gozo en
het internationaal comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de
commissie Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de
Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen.
 Deze brochure wordt uitgegeven door het Interkerkelijk Comité van
Brussel.
 De teksten werden soms aangepast zodat ze beter aansluiten bij de
context van ons land.
 Zo hebben we voor zondag 19 januari 2020 alle Bijbelteksten
opgenomen op p. 9.
 Iedereen kan de volledige teksten terugvinden in zijn Bijbel of op de
website van de kapel voor Europa
https://www.chapellepourleurope.eu/
 De brochure voor de Gebedsweek voor de Eenheid en het ganse
jaar 2020 wil een hulp zijn voor het persoonlijke gebed en een
steun voor de bijeenkomsten en vieringen.
 Deze brochure wil ons ieder jaar weer doen inzien hoe belangrijk de
Gebedsweek is en datgene wat ze beoogt. We suggereren u deze
lezingen te gebruiken voor uw predicatie in de plaats van deze uit het
lectionarium en het gebed van de dag te bidden bij het formuleren van
de gebedsintenties.

3

"ZE BEHANDELDEN ONS BUITENGEWOON WELWILLEND”
(cf. Hnd 28,2)"
Handelingen 27,18 – 28,10
De volgende dag, toen we zeer zwaar weer hadden, begonnen ze spullen overboord te
zetten en op de derde dag kapten ze eigenhandig het tuig. Zon en sterren waren vele dagen
niet te zien de storm verminderde niet, en uiteindelijk werd ons alle hoop op redding
ontnomen. Zin in eten had bijna niemand meer. Toen ging Paulus in hun midden staan en
zei : “Hadden ze maar naar mij geluisterd, mannen ; Ze hadden nooit van Kreta moeten
wegvaren en roekeloos zulke risico’s lopen. Maar zelfs nu raad ik jullie aan moed te houden.
Niemands leven zal verloren gaan, alleen het schip.
Want vannacht kwam er van de God die ik toebehoor en die ik dien, een engel bij me. Hij
heeft me gezegd : « Wees niet bang, Paulus. Jij moet voor de keizer komen en omwille van
jou heeft God al je reisgenoten begenadigd ». Houd daarom moed, mannen, want ik heb
vertrouwen in God dat het precies zo zal gaan als mij gezegd is. We moeten op een of
ander eiland belanden.”
Het was de veertiende nacht en we waren nog steeds op drift in de Adriatische Zee, toen,
rond middernacht, de bemanning vermoedde dat er land naderde. Met het dieplood peilde
ze twintig vadem, en toen ze even verder opnieuw het lood uitwierpen peilden ze vijftien
vadem. Uit angst dat we op een klip zouden lopen, gooiden ze vanaf de achtersteven vier
ankers uit, en ze wensten vurig dat het dag zou worden. De bemanning wilde het schip
verlaten. Ze lieten de sloep in zee zakken alsof ze vanaf de voorsteven ankers wilden gaan
uitbrengen. Toen zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten : « Als zij niet aan boord
blijven, kunnen jullie niet gered worden. » Daarop kapten de soldaten de touwen van de
sloep en lieten hem in zee vallen.
Voordat de dag zou aanbreken, drong Paulus erop aan dat ze allemaal zouden eten. Hij
zei : « Jullie zitten nu al veertien dagen in spanning zonder te eten, zonder iets tot je te
nemen. Daarom dring ik erop aan dat jullie eten. Het is voor je eigen behoud ; jullie zullen
er immers allemaal zonder een schrammetje afkomen.» Daarna nam hij een brood, dankte
God in het bijzijn van allen, brak het en begon te eten. Toen vatte iedereen moed en nam
ook iets te eten».
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We waren aan boord met in totaal tweehonderdzesenzeventig mensen. Toen ze genoeg
gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het graan in zee te gooien. Het werd
dag, maar ze herkenden de kust niet. Wel zagen ze een of andere inham met een strand,
en ze overlegden of ze het schip daar niet aan de grond konden laten lopen. Ze maakten
de ankers los en lieten ze in zee ; tegelijkertijd haalden ze de touwen van de roeren weg,
hesen het voorzeil en koersten voor de wind op het strand aan. Maar toen ze in een ondiepte
kwamen lieten ze het vaartuig daar aan de grond lopen. De voorsteven bleef op slag
onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip werd door het geweld van de golven
weggeslagen. De soldaten wilden toen de gevangenen doden om te voorkomen dat de een
of ander zwemmend zou ontsnappen. Maar de centurio, die Paulus wilde redden, verijdelde
hun opzet. Hij gaf het bevel dat eerst wie kon zwemmen overboord moest springen om aan
land te komen, en dan de ret, met planken of met behulp van een paar bemanningsleden.
En zo kwam iedereen veilig en wel aan land. Toen we eenmaal in veiligheid waren hoorden
we dat het eiland Melite heette. De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon
welwillend : wegens de kou en de stromende regen legden ze een vuur aan en haalden ons
er allemaal bij. Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur, maar door de
hitte kwam er een adder uit tevoorschijn, die zich vastbeet in zijn hand. Toen die mensen
dat beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar : « Die man is vast een
moordenaar ; hij is uit zee gered maar Dikè wil hem niet in leven laten.” Hij schudde het
beest echter van zich af in het vuur en mankeerde niets, hoewel zij verwachtten dat zijn arm
zou opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat
er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een
god was.
Niet ver daarvandaan had Publius, het hoofd van het eiland, een landgoed. Hij ontving
ons en onthaalde ons drie dagen lang gastvrij. Nu lag de vader van Publius juist ziek in
bed, gekweld door koortsen en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en door gebed en
handoplegging genas hij hem. Na deze gebeurtenis kwamen ook de andere zieken van
het eiland en ze werden behandeld. Zij beloonden ons dan ook rijkelijk en toen we
vertrokken, voorzagen ze ons van al het nodige.
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« Ze behandelden ons buitengewoon welwillend » Cf. Hnd 28,2
Visioenen worden niet door God gezonden om de nieuwgierigheid van mensen te
bevredigen. Integendeel, ze worden gezonden om te waken over hun heil. De verschillende
gebeurtenissen die het gewone overstijgen, zijn geen magie, ontdaan van iedere zin of
logica, maar uitwerkingen van Gods Woord in de wereld, mysterievolle en vertrouwelijke
banden met wezens die begiftigd zijn met verstand. De Heer weigerde de nieuwsgierigheid
van Herodes te bevredigen, die hoopte op een teken (Lc 23,8). Maar de verschijningen van
de Engel aan Jozef (Mt 2,13), aan Maria (Lc 1,28) of aan de apostel Paulus tijdens de
schipbreuk (Hand 27,23) stonden ten dienste van ons heil.
God verschijnt niet om ons schrik aan te jagen, maar om ons te helpen en te steunen
in onze strijd. Die Engel brengt aan Paulus een boodschap van hoop. Ten prooi aan het
geweld van de golven, in levensbedreigende klimatologische omstandigheden, staan de 276
personen aan boord al veertien dagen onder een helse psychische druk.
De God die ik toebehoor, zegt Paulus, heeft me een Engel gezonden om me gerust
te stellen en opnieuw moed in te spreken. En het is die moed, deze hoop die de Apostel wil
overbrengen. Terwijl hij het brood met hen deelt, moedigt hij hen aan opnieuw de innerlijke
vrede te hervinden, in de zekerheid dat de momenten die ze doorstaan hebben niet de
laatste zijn.
En wanneer de natuurelementen weer bedaren en de vraag zich stelt waar ze zullen
aanmeren, is Paulus opnieuw vastberaden aanwezig. Vermits ze zich op enkel
boogscheuten bevinden van een eiland, bereiken ze met enige moeite - maar allen veilig en
wel - het strand van een drijvend stuk land : Malta.
Ze werden er “ buitengewoon welwillend” opgevangen. Hoe springt de actualiteit ons
nu voor ogen? Hoeveel mensen - meer dan de 276 die schipbreuk leden - hebben niet al
aan het begin van de 21ste eeuw in gammele bootjes, met angst in het hart voor de
onmetelijkheid van de Mare Nostrum, de onzekerheid ervaren over de afloop van hun
riskante onderneming? Zal men hen ter hulp komen? Zullend ze levend op een of ander
strand aankomen? Zullen ze land bereiken dat hen opvangt, dat hen vrede biedt en het recht
op leven dat God heeft geschonken aan zijn kinderen, maar dat hen nu zo brutaal is
ontnomen in hun land, door oorlog, vernieling, geweld en de dood? Wie zal voor hen
getuigenis afleggen van menselijkheid die het normale overstijgt? Zal hun een Engel
verschijnen om hen gerust te stellen?
Meer dan honderd jaar geleden werd deze gebedsweek voor de Eenheid van de
christenen ingesteld.
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Onze verdeeldheid is een schande voor God, en al onze inspanningen in oecumenische
ontmoetingen vinden hun rechtvaardiging enkel in het rechtzetten van de anomalie die wij
beleven. Als wij, ieder in onze verschillende confessies, het licht van Christus zoeken en het
willen verspreiden, en willen verkondigen dat God ons zo heeft liefgehad, dat Hij ons zijn
Zoon heeft geschonken opdat wij zouden leven, hoe kunnen en durven we dan onze
verdeeldheid, onze ruzies en onze meningsverschillen verklaren? Dienen we niet, zoals de
barmhartige Samaritaan, eerst onze ‘broeders in de mensheid’ lief te hebben, vooraleer we
hopen de liefde van God te ontvangen?
Wij, christenen, mogen de mensen niet langs de weg laten liggen die gekwetst zijn,
ziek, en ook niet wie lijdt en weent. Zo mogen we ook niet onverschillig staan tegenover
onze verdeeldheid!
Moge de Heer ons in deze gezegende week van het jaar 2020 vervullen met zijn
genade. Moge Hij ons ertoe brengen om een steen aan te reiken voor de brug die wij,
moeizaam maar geduldig, bouwen tussen onze verschillende Kerken, tot eer van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, opdat onze kinderen ooit kunnen zeggen: “Ah, die christenen,
hebben ons een buitengewone menselijkheid nagelaten”!
Metropoliet Athenagoras van België

Zicht op het eiland Malta met de katholieke Sint-Pauluskathedraal
en de anglicaanse pro-cathedral.
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1ste dag : zaterdag 18 januari 2020
Verzoening - Gooi ballast overboord

Lezingen
Handelingen 27,18-19, 21
De volgende dag, toen we zeer zwaar weer hadden, begonnen ze spullen overboord te
zetten en op de derde dag kapten ze eigenhandig het tuig. (…) Zin in eten had bijna
niemand meer. Toen ging Paulus in hun midden staan en zei : “Hadden ze maar naar
mij geluisterd, mannen ; Ze hadden nooit van Kreta moeten wegvaren en roekeloos
zulke risico’s lopen.”
Psalm 85
Lucas 18,9

Ter verdieping …
Wij christenen uit verschillende Kerken en tradities hebben spijtig genoeg in de loop van
de eeuwen heel wat ballast opgestapeld van wederzijds wantrouwen, bitterheid en
achterdocht.
Laten we de Heer danken voor het ontstaan en de groei van de oecumenische beweging
in de vorige eeuw. Wij komen samen met christenen uit andere tradities en bidden
samen voor eenheid. Dit moedigt ons aan om ons met elkaar te verzoenen, elkaar te
vergeven en elkaar te aanvaarden.
De ballast uit het verleden mag ons niet verhinderen om dichter bij elkaar te komen. De
Heer wil dat we ons ervan ontdoen om plaats te maken voor Hem.
In ons zoeken naar de eenheid onder christenen zijn we dikwijls aangewezen op het
vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid wat betekent dat we dienen los te komen
van dingen waaraan we diep gehecht zijn. Maar wat God wil is het heil van allen : Hij
opent en toont ons een weg, zoals in de Handelingen voor een heel diverse groep waar
niemand nochtans zal verloren gaan.
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Laat ons bidden …
God van vergeving, bevrijd ons van de pijnlijke herinneringen uit het verleden, die het
christelijk leven dat we samen delen blijven tekenen.
Breng ons tot verzoening dat, met de hulp van de H. Geest, haat moge
veranderen in liefde, hardheid in zachtheid , en wantrouwen in vertrouwen.
Wij vragen het u in de naan van uw welbeminde Zoon, onze broeder Jezus. Amen

De oecumenische situatie in Malta
Malta, een eiland in de Middellandse Zee, werd geëvangeliseerd door de
apostel Paulus, die er schipbreuk leed op weg naar Rome. In Handelingen 27
en 28, kunnen we het gedetailleerde verslag lezen van de vreselijke storm, de
providentiële schipbreuk, en het onthaal dat de 276 passagiers vervolgens te
beurt viel nadat zij allen veilig en wel de kust bereikten. In dezelfde passage
van het Nieuwe Testament kunnen we lezen hoe Paulus velen genas in Malta.
In de loop van zijn lange en bewogen geschiedenis werd Malta geregeerd door
de Carthagers, de Romeinen, de Byzantijnen, de Arabieren, de Normandiërs,
de Swabians, de Aragonezen, de Ridders van de Orde van St. Jan, de Fransen
en de Britten. In 1965 werd Malta een onafhankelijke staat binnen het Britse
Gemenebest. In 2004, werd het geïntegreerd binnen de Europese Unie.
Het christelijk geloof is diep verankerd in de cultuur van de bewoners van Malta
en Gozo. De bevolking bestaat actueel uit 450.000 inwoners die in meerderheid
katholiek zijn, maar men treft er ook talrijke groepen aan van christenen uit
andere tradities. Voor de lokale bevolking is de oecumene niet nieuw. Omdat
dit eiland zich bevindt op het kruispunt van verschillende beschavingen en
godsdiensten, van de handel en de migratiestromen, zijn de Maltezers altijd
zeer open geweest voor anderen en bijzonder gastvrij
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2de dag : zondag 19 januari 2020
Verlichting - Het Licht van Christus zoeken en doorgeven
Lezingen
Handelingen 27,20
Zon en sterren waren vele dagen lang niet te zien, de storm verminderde niet, en
uiteindelijk werd ons alle hoop op redding ontnomen.
Psalm 119,105-110
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
uw woord is een licht op mijn weg.
Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand :
uw rechtsorde zal ik bewaren.
Zoveel kwellingen heb ik doorstaan ;
schenk mij leven, Heer, zoals U beloofd hebt.
Aanvaard, Heer, een loflied uit mijn mond,
en leer mij uw voorschriften kennen.
Mijn leven staat elk moment op het spel,
maar uw wet vergeet ik nooit.
Al zetten de bozen een valstrik voor mij op,
ik wijk niet af van uw voorschriften.
Marcus 4, 35-41
Tegen de avond van die dag zei Hij tegen hen : « Laten we naar de overkant gaan. » Ze
lieten de mensen achter en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat; er waren nog
andere boten bij. En er stak een hevige storm op, en de golven sloegen over de boot,
zodat die al volliep. Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze
maakten Hem wakker en zeiden : “Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?” Hij
stond op en bestrafte de wind en het water : “Zwijg, wees stil !” En de wind ging liggen
en het werk volkomen stil. Hij zei tegen hen : « Waarom zijn jullie bang ? Hebben jullie
nog geen vertrouwen ? » Ze werden door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar:
“Wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?”
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Ter verdieping …
Christus is ons licht en onze leidsman. Zonder zijn licht en leiding raken we de weg kwijt.
Wanneer christenen van Hem vervreemden worden ze angstig en vervreemden ze van
elkaar.
Veel mensen van buiten de Kerk zien daardoor het licht van Christus niet, ook al zijn ze
van goede wil. Als christenen en hun kerken verdeeld zijn, weerspiegelen ze niet het
licht van Christus. Soms wordt Christus’ beeld volledig verduisterd.
Als we Christus zoeken als onze enige hoop op redding, dan brengt Hij ons ook
dichter bij elkaar. Wij weerspiegelen zijn licht dan duidelijker en worden een zichtbaar
teken van Christus, het licht van de wereld.

Laat ons bidden …
Heer, uw Woord is een licht op ons pad, zonder U zijn we verloren en op den dool.
Verlicht ons door uw Woord, opdat wij uw weg mogen gaan.
Maak dat onze Kerken dorsten naar uw aanwezigheid, die ons leidt, troost en ons
omvormt. Geef ons de genade die we behoeven om uw licht te delen met de anderen.
Wij vragen het U in naam van uw Zoon, die zijn leerlingen roept om licht te zijn voor de
wereld. Amen

11

3de dag : maandag 20 januari 2020
Hoop - De boodschap van Paulus

Lezingen
Handelingen 27,22 ; 34
“Maar zelfs nu raad ik jullie aan moed te houden. Niemands leven zal verloren gaan, alleen
het schip … jullie zullen er immers allemaal zonder een schrammetje afkomen...”.
Psalm 27
Matteüs 11,28-30

Ter verdieping …
Wij, christenen uit de Kerken en de tradities die nog niet ten volle met elkaar verzoend
zijn, zijn vaak ontmoedigd door het gebrek aan zichtbare eenheid. Sommigen hebben
zelfs alle hoop verloren en zien die eenheid als een niet te bereiken ideaal. Anderen
zien de noodzaak tot eenheid niet meer als een vereiste van hun christelijk geloof. Laten
we bidden met een vurig geloof, een blijvend geduld, en een niet aflatende hoop,
vertrouwend op de liefdevolle voorzienigheid van God. De Heer heeft gebeden voor de
eenheid van de Kerk en Hij gaat met ons mee op deze weg. Wij zullen niet verloren
gaan.

Laat ons bidden …
Barmhartige God,
verloren en ontmoedigd, keren wij ons tot U.
Vervul ons met de gave van de hoop.
Dat onze Kerken de hoop bewaren en blijven ijveren voor de eenheid,
waarvoor uw Zoon heeft gebeden op de avond van zijn lijden.
Wij vragen het U door Hem, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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De oecumenische situatie in Malta (vervolg)
Het is vanaf de eerste helft van de XIXde eeuw dat er een permanente en in
aantal representatieve aanwezigheid van leden uit de andere Kerken is vast te
stellen. De sterke aanwezigheid van Britse troepen en hun militaire
aalmoezeniers heeft geleid tot de bouw van cultusplaatsen voor de leden van de
Church of Scotland, de Anglicaanse Communio en de Methodist Church.
Een Grieks-orthodoxe gemeenschap kwam tot stand door de Grieken en de
Cyprioten die in Malta verbleven. Vanaf 1990 stellen we de groei vast van leden
van verschillende orthodoxe Kerken. De meesten komen uit Oost-Europa om te
werken in Malta, vooral Serviërs, Russisch-orthodoxen, maar ook Roemenen en
Bulgaarse orthodoxen. Een belangrijk aantal orthodoxen behoren tot de oosterse
Orthodoxe Kerken, vooral Egyptenaren, Ethiopiërs en Eritreeërs, die hun
toevlucht hebben genomen in Malta na de vervolgingen in hun respectievelijke
landen. Hetzelfde geldt voor kleine groepen orthodoxe christenen uit het MiddenOosten, vooral Syrië en Irak.
La présence de cette vaste mosaïque d’Églises chrétiennes rend le dialogue
œcuménique particulièrement animé. Les premières célébrations œcuméniques
officielles ont eu lieu à Malte à la fin des années 1960 et au début des années
1970. Beaucoup de ces contacts œcuméniques étaient fondés sur de solides
relations d’amitié.
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4de dag : dinsdag 21 januari 2020
Vertrouwen - Wees niet bang, maar geloof

Lezingen
Handelingen 27,23-26
“Want vannacht kwam er van de God die ik toebehoor en die ik dien, een engel bij
me. Hij heeft mij gezegd : ‘ Wees niet bang, Paulus. Jij moet voor de keizer komen
en omwille van jou heeft God al je reisgenoten begenadigd.’ Houd daarom moed,
mannen, want ik heb vertrouwen in God dat het precies zo zal gaan als mij gezegd
is.”
Psalm 56
Lucas 12,22-34

Ter verdieping …
Midden in de storm is het contrast groot tussen de aanmoedigingen en de hoop van
Paulus en de vrees en de wanhoop van wie hem vergezellen in de overtocht. Onze
gemeenschappelijke roeping als leerlingen van Christus houdt in dat we een teken
van tegenspraak zijn. In een wereld die verscheurd wordt door angst, worden wij
geroepen getuigen te zijn van de hoop in de liefdevolle voorzienigheid van God . Als
christenen weten we dat God recht schrijft op kromme lijnen en dat we mogen hopen
tegen alle verwachtingen in, wetend dat we niet zullen verloren gaan. Want de
trouwe liefde van God duurt tot in eeuwigheid.
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Laat ons bidden …
Almachtige God
In ons lijden schreeuwen we onze droefheid uit
en we beven van angst als we ziek en angstig zijn of bij de dood van een dierbare.
Leer ons te vertrouwen in U.
Maak van onze Kerken tekens van uw bekommernis voor ons.
Maak van ons echte leerlingen van uw Zoon
die ons geleerd heeft te luisteren naar uw woord
en ons ten dienste te stellen van elkaar.
Vol vertrouwen, vragen wij het U in naam van uw Zoon,
en in de kracht van de H. Geest. Amen.
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5de dag : woensdag 22 januari 2020
Kracht - Breek het brood voor onderweg

Lezingen
Handelingen 27,33-36
Voordat de dag zou aanbreken, drong Paulus erop aan dat ze allemaal zouden eten.
Hij zei : “Jullie zitten nu al veertien dagen in spanning zonder te eten, zonder iets tot je
te nemen. Daarom dring ik erop aan dat jullie eten. Het is voor je eigen behoud ; jullie
zullen er immers allemaal zonder een schrammetje afkomen.” Daarna nam hij een
brood, dankte God in het bijzijn van allen, brak het en begon te eten. Toen vatte
iedereen moed en nam ook iets te eten.
Psalm 77
Marcus 6,30-44

Ter verdieping …
Paulus dringt er bij zijn reisgenoten op aan te eten, om op krachten te komen voor de
storm en de beproevingen die hen te wachten staan. Deze broodmaaltijd betekent een
ommekeer. Zijn reisgenoten wanhopen niet meer maar vatten moed.
Als we deze tekst lezen zien we dat het gaat om een dankzegging door het breken en
het delen van het brood. Op dezelfde wijze geeft de Eucharistie of de Maaltijd van de
Heer, ons voedsel voor de reis. Hij wijst ons op het leven in God. Het breken van het
brood, in de kern van het christelijk leven, maakt ons sterk en bouwt ons op. Zo kunnen
we ons als christenen inzetten voor de anderen. Wij verlangen naar de dag waarop alle
christenen aan dezelfde tafel zitten om de maaltijd van de Heer te vieren en kracht te
putten uit het breken van het brood en het drinken uit de ene beker.
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Laat ons bidden …
Liefdevolle God, uw Zoon Jezus Christus brak het brood,
en deelde de beker met zijn vrienden op de avond voor zijn lijden.
Laat ons samen groeien naar een hechtere gemeenschap.
Geef ons de kracht bruggen te bouwen van medeleven, solidariteit en harmonie
in de kracht van de H. Geest.
Wij vragen het U in naam van uw Zoon,
die zijn leven gegeven heeft opdat wij zouden leven. Amen

De oecumenische situatie in Malta (vervolg en slot)
In 1995 werd de Maltese Oecumenisch Raad opgericht, die later Christians
Together in Malta werd. Haar leden komen om de twee maanden samen om de
oecumenische vragen samen te bespreken en om open dialoogbijeenkomsten
en oecumenische vieringen te organiseren. De Christians Together in Malta is
samengesteld uit leden van de katholieke Kerk, de Kerk van Engeland, de Kerk
van Schotland, de methodistische Kerk, de lutherse evangelische Kerk, de
Grieks-orthodoxe Kerk, de Servisch-orthodoxe Kerk, de Russisch-orthodoxe
Kerk, de Roemeens-orthodoxe Kerk, de Bulgaars-orthodoxe Kerk en de
Koptische-orthodoxe Kerk. De Adventisten van de Zevende dag zijn eveneens
lid.
Naast de gewone oecumenische vieringen vinden regelmatig nog andere
initiatieven plaats :
- Een gemeenschappelijk project rond diaconie, met de financiële steun vanuit
verschillende religieuze gemeenschappen;
- Alle christelijke religieuze verantwoordelijken nemen samen deel aan de
bijzondere patroonsfeesten;
- Het netwerk Lighthouse brengt christenen samen voor dagen van gebed en
dankzegging;
- De president van de republiek Malta nodigt ieder jaar voor Kerstmis de
religieuze leiders uit voor een gesprek en een maaltijd.
- En andere …
De oecumenische samenwerking is essentieel voor het bevorderen van de
eenheid van de christenen in Malta. Het oecumenische klimaat mag best gezien
worden als een microcosmos voor de oecumenische dialoog wereldwijd.
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6de dag : donderdag 23 januari 2020
Gastvrijheid - Wees buitengewoon welwillend

Lezingen
Handelingen 28,1-2, 7
“Toen we eenmaal in veiligheid waren hoorden we dat het eiland Melite heette. De
inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon welwillend. […] Niet ver
daarvandaan had Publius, het hoofd van het eiland, een landgoed. Hij ontving ons en
onthaalde ons drie dagen lang gastvrij.”
Psalm 46
Lucas 14,12-24

Ter verdieping …
Na de angst en de spanning tijdens de storm op zee, wordt de hulp van de
eilandbewoners voor de schipbreukelingen als bijzonder aangenaam ervaren. Zulke
vriendelijkheid laat onze medemenselijkheid zien. Het evangelie leert ons dat als we
zorgen voor hen die in nood verkeren, de hongerigen, de dorstigen, de
vreemdelingen, de naakten, de zieken, de gevangenen, we Christus zelf liefde
betuigen (cf. Mt 25,40). Bovendien brengen we ons hart in overeenstemming met het
hart van God als we ons vriendelijk tonen tegenover de zwakken en de ontheemden.
Of het nu mensen zijn uit vreemde culturen of met een andere overtuiging, migranten
en vluchtelingen, als we buitenlanders verwelkomen hebben we Christus lief en
hebben we lief zoals God liefheeft. Als christenen zijn we geroepen om vanuit ons
geloof de anderen tegemoet te treden en te omarmen. Ook hen die we moeilijk
kunnen liefhebben.
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Laat ons bidden …
God van de wezen, de weduwen en de vreemdelingen
Geef ons een diepe zin voor gastvrijheid
Open ons hart als u ons vraagt u te voeden, te kleden, te bezoeken.
Maak dat onze kerken opkomen tegen honger, dorst en vereenzaming
en tegen alles wat ons verhindert anderen te
verwelkomen.
Verhoor ons in naam van uw Zoon Jezus,
die tot ons komt in de kleinste van onze
zusters en broeders. Amen.

19

7de dag : vrijdag 24 januari 2020
Bekering - Ons hart en onze gedachten veranderen

Lezingen
Handelingen 28,3-6
Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur, maar door de hitte kwam er
een adder uit tevoorschijn, die zich vastbeet in zijn hand. Toen die mensen dat beest
aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar : “Die man is vast een moordenaar ;
hij is uit zee gered maar Dikè wil hem niet in leven laten.” Hij schudde het beest echter
van zich af in het vuur en mankeerde niets, hoewel zij verwachtten dat zijn arm zou
opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat er
niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij
een god was.
Psalm 119,137-144
Matteüs 18,1-6

Ter verdieping …
De lokale bevolking ziet in dat hun oordeel over Paulus verkeerd is. Ze veranderen van
mening. De buitengewone gebeurtenis met de adder maakt dat de eilandbewoners de
dingen op een nieuwe manier zien. Zo worden ze voorbereid om de boodschap van
Christus door Paulus te horen. In ons zoeken naar christelijke eenheid en verzoening
worden we er soms toe gebracht onze kijk op andere tradities en culturen te veranderen.
Dat vraagt om een blijvende bekering tot Christus, zodat wij als Kerk leren om de ander
niet als een bedreiging te zien. Daardoor zal onze negatieve kijk op de ander veranderen
in waardering. Zo groeien we naar de eenheid in Christus.
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Laat ons bidden …
Almachtige God,
wij keren ons tot U met een ootmoedig hart.
Zuiver ons in ons oprecht zoeken naar uw waarheid,
van onrechtvaardige meningen over andere
en leid de Kerken
om te groeien in gemeenschap.
Help ons onze angsten te overwinnen,
en zo elkaar beter kunnen begrijpen.
Wij vragen het U in naam van de Rechtvaardige,
uw geliefde Zoon,
Jezus Christus. Amen.
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8de dag : zaterdag 25 januari 2020
Vrijgevigheid - Ontvangen en geven

Lezingen
Handelingen 28,8-10
Nu lag de vader van Publius juist ziek in bed, gekweld door koortsen en dysenterie. Paulus
ging naar hem toe en door gebed en handoplegging genas hij hem. Na deze gebeurtenis
kwamen ook de andere zieken van het eiland en ze werden behandeld. Zij beloonden ons
dan ook rijkelijk en toen we vertrokken, voorzagen ze ons van al het nodige.

Psalm 103,1-5
Matteüs 10,7-8

Ter verdieping…
In dit verhaal wordt veel gesproken over geven en ontvangen: Paulus ontvangt
buitengewone vriendelijkheid; Paulus geneest de vader van Publius en anderen. Als de
276 bemanningsleden die door hun schipbreuk alles verloren hadden, naar hun schip
terugkeren, krijgen ze in overvloed wat ze nodig hebben om weer uit te varen. Als
christenen zijn we geroepen om te getuigen van deze buitengewone menselijkheid.
Maar om te kunnen geven, moeten we eerst leren ontvangen – van Christus en van de
anderen. We hebben het niet altijd door maar vaak ervaren we welwillendheid bij
mensen die anders zijn dan wij. Deze daden wijzen ook op de vrijgevigheid en de
verlossing van onze Heer. Wij die verlost zijn door de Heer dienen ook door te geven
wat we ontvangen hebben.

Laat ons bidden …
God die leven geeft,
We danken U voor de gave van uw ontfermende liefde die ons rust en sterkte geeft.
Wij bidden U dat onze Kerken altijd ervoor openstaan om uw gaven van elkaar te
ontvangen.
Geef ons een geest van vrijgevigheid voor allen terwijl we samen op reis zijn
naar christelijke eenheid.
We vragen dit in naam van uw Zoon die met U en de Heilige Geest regeert. Amen
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Aandachtspunten
Boten zijn heel belangrijk voor het leven op het eiland Malta. De schriftlezingen voor
deze viering beschrijven de gevaarlijke reis van de apostel Paulus. Maar een boot is ook
het symbool van de soms stormachtige reis die christenen maken op weg naar eenheid.
Daarom wordt als voorbereiding op deze viering gesuggereerd om een boot, maquette
of grote prent in het midden van de liturgische ruimte te plaatsen.
De lezing uit de Handelingen van de Apostelen is lang en bevat termen uit de
scheepsvaart. Daarom is het uiterst belangrijk ze goed verstaanbaar voor te lezen. Er
kunnen ook verschillende sprekers zijn die elk een rol uit het verhaal vertolken. Toneel
of andere media kunnen ook. Als er een boot in het midden staat, kan de lezing uit
Handelingen vandaar gebeuren.

Oecumenische viering
«Zij behandelden ons buitengewoon welwillend» (cf. Handelingen 28,2)
V Voorganger --- A Allen L Lezer

Intredelied
Tijdens het intredelied komen voorgangers en vertegenwoordigers van de deelnemende
Kerken samen binnen in de liturgische ruimte. Voorop gaat iemand die de Bijbel lichtjes
opgeheven draagt zodat hij zichtbaar is voor allen. De Bijbel wordt centraal neergelegd
op een staander.

Welkomstwoord
V De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van
de Heilige Geest zij met u allen.
A En ook met u.
V Broeders en zusters in Christus, we zijn hier samengekomen om te bidden om eenheid
onder christenen en verzoening in de wereld. De scheidingen tussen christenen bestaan
al eeuwen. Dit is pijnlijk en is niet wat God wil. Wij geloven in de kracht van het gebed.
Verenigd met alle christenen over de hele wereld, bidden wij voor de eenheid en zetten
we
ons
in
om
verder
te
kijken
dan
onze
verdeeldheid.
Dit jaar werd de Bidweek voor de Eenheid voorbereid door verschillende christelijke
gemeenschappen op Malta. De kerkgeschiedenis van dit eiland gaat terug tot de tijd van
de apostelen. Volgens de overlevering bereikte Paulus, de apostel van de heidenen, de
kust van Malta in het jaar 60. De belevenissen en voorbeelden van goddelijke
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voorzienigheid zijn ons overgeleverd in de laatste twee hoofdstukken van het boek
Handelingen van de apostelen. In deze passage van het Nieuwe Testament lezen we
het begin van het christendom op Malta. Malta is een klein land dat gevormd wordt door
twee grotere eilanden, Malta en Gozo, omringd door kleinere eilandjes, in het hart van
de Middellandse zee, halverwege Sicilië en Noord-Afrika. Dit eiland ligt op het kruispunt
tussen beschavingen, culturen en godsdiensten.
Onze gebeden en overwegingen in dienst van de Eenheid, gaan over de gastvrijheid
van eilandbewoners naar schipbreukelingen toe : «Ze behandelden ons buiten-gewoon
welwillend» (cf. Hnd 28,2). Moge de liefde en het respect, zoals wij die vandaag elkaar
betonen als we bidden om christelijke eenheid, dit hele jaar met ons zijn.

Aanroeping van de Heilige Geest
Het antwoord kan gezongen of gezegd worden door de gemeenschap.
V Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en verblijf onder ons.
A Kom, Heilige Geest ! (of Veni Sancte Spiritus!)
V Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen.
A Kom, Heilige Geest ! (of Veni Sancte Spiritus!)
V Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen.
A Kom, Heilige Geest ! (of Veni Sancte Spiritus!)
V Geest van medeleven, doordring ons met een houding van respect tegenover allen die
we ontmoeten.
A Kom, Heilige Geest ! (of Veni Sancte Spiritus!)
V Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze zoektocht naar eenheid hindert.
A Kom, Heilige Geest ! (of Veni Sancte Spiritus!)

Bede om vergeving en verzoening
Het antwoord kan gezongen of gezegd worden door de gemeenschap.
V Vergeef ons Heer, onze fouten, wandaden en wantrouwen tussen christenen van
verschillende Kerken en tradities.
A Heer, ontferm U ! (of Kyrie eleison !)
V Vergeef ons Heer, omdat wij ronddwalen in het duister in plaats van de weg naar het
licht te zoeken, want U bent het ware Licht.
A Heer, ontferm U ! (of Kyrie eleison !)
V Vergeef ons Heer, ons gebrek aan geloof, ons gebrek aan standvastige hoop en ons
gebrek aan authentieke naastenliefde.
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A Heer, ontferm U ! (of Kyrie eleison !)
V Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, last en angst bezorgen.
A Heer, ontferm U ! (of Kyrie eleison !)
V Vergeef ons Heer, als wij ons afsluiten en overschillig blijven, in plaats van gastvrij te
zijn voor allen, en in het bijzonder voor vreemdelingen en vluchtelingen.
A Heer, ontferm U ! (of Kyrie eleison !)
V De Heer is barmhartig en genadig, Hij is geduldig en groot is zijn trouw. Als de hemel
boven de aarde, zo hoog welft zijn liefde boven degene die Hem vrezen. Als van oost
naar west, zo ver heeft Hij onze misdaden van zich af geworpen.
(Ps 103,8.11-12).

A Amen.

Lofzang
Verkondiging van het Woord van God
V Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw Woord.
A Uw woorden zijn geest en leven !
V Maak dat wij in eenheid en liefde toegroeien naar elkaar.
A Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad !
Eerste lezing Handelingen 27,18 – 28,10
V Zo spreekt de Heer. A Wij danken U, God.
Psalm 107,8-9.19-22.28-32
Een cantor kan voorzingen en de gemeenschap zingt het refrein.
R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden (Zingt Jubilate 25c)
L. Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost,
die Hij verloste uit de greep van de angst,
bijeengebracht uit alle landen,
uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden.
R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden
L. Laten zij de Heer loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht ,
wie dorst had, gaf Hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.
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R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer
Hij heeft hen gered uit vele gevaren,
Hij zond zijn woord en genas hen,
Ontrukte hen aan het graf.
R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Laten zij de Heer loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
laten zij Hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.
R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Zij riepen in hun angst tot de Heer
Hij leidde hen weg uit vele gevaren,
Hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
Hij bracht hen naar een veilige haven.
R. Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Laten zij de Heer loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
Hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
Hem loven in de kring van de oudsten.
Voor en na het Evangelie kan het Alleluia gezongen worden.

Lezing uit het Evangelie volgens Marcus 16,14-20
V Dit is het Woord van de Heer.
A Lof zij U? Heer Jezus Christus. U bent het Goede Nieuws !
Korte overweging of homilie

Lied
Credo van Nicea-Constantinopel
V Geliefde broeders en zusters, verenigd in de Heer Jezus Christus belijden wij ons
gemeenschappelijk geloof in één God: Vader, Zoon en Heilige Geest
A Ik geloof in één God …

Voorbede
Tijdens de voorbede kunnen 8 roeispanen (b.v. in karton) binnengebracht worden door leden
van verschillende geloofsgemeenschappen. Op iedere roeispaan wordt het kernwoord van een
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dag geschreven: Verzoening, Verlichting, Hoop, Vertrouwen, Kracht, Gastvrijheid, Bekering,
Vrijgevigheid. De roeispaan wordt in stilte getoond en bij de boot gezet, gevolgd door een
ogenblik persoonlijk stil gebed. De lector leest de voorbede en de gemeenschap antwoordt.
V In ons eentje zijn we niet opgewassen tegen de stormen van het leven. Een boot gaat pas
vooruit wanneer er samen geroeid wordt. Gezien de moeilijkheden erkennen wij de noodzaak
om samen te werken en onze krachten te bundelen. Laat ons bidden.
Tijdens het stil gebed wordt de eerste roeispaan (Verzoening) getoond.
L Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden die onze Kerken diep
hebben verwond en die ons nog steeds van elkaar vervreemden.
A Verhoor ons gebed om VERZOENING.
De tweede roeispaan (Verlichting) wordt getoond … enz.
L Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus, het ware Licht.
A Verhoor ons gebed om VERLICHTING.
L Genadige God, sterk ons vertrouwen in uw voorzienigheid, wanneer wij overweldigd
worden door de stormen van het leven.
A Verhoor ons gebed om HOOP.
L Genadige God, verander onze geschillen in harmonie en ons wantrouwen in
wederzijds aanvaarden.
A Verhoor ons gebed om VERTROUWEN.
L Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te spreken in gerechtigheid en liefde.
A Verhoor ons gebed om KRACHT.
L Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af die ons beletten om
onze broeders en zusters die in gevaar of nood verkeren, gastvrij te onthalen.
A Verhoor ons gebed om GASTVRIJ TE ZIJN.
L Genadige God, verander onze harten en de harten van onze christelijke
gemeenschappen, opdat wij werktuigen van uw genezing mogen zijn.
A Verhoor ons gebed om BEKERING.
L Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien alse en gave van U, en
open onze handen om de vruchten van uw schepping te delen in solidariteit.
A Verhoor ons gebed om VRIJGEVIGHEID.
V Dit alles vragen wij ook voor de Kerken en de overheid op Malta: om verzoening en
verlichting, hoop en vertrouwen, bekering en kracht, gastvrijheid en vrijgevigheid.
A Amen

Onze Vader
V Laten we samen, een in Christus, het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft.
A Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil
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geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en
breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen
Vredeswens
V Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen verwelkomd met buitengewone
vriendelijkheid. Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede delen die Christus ons
gegeven heeft.

Zending en zegen
Wij zijn samengekomen als christenen, en daarom als medeleerlingen. Laten wij ons
verlangen naar christelijke eenheid aanwakkeren en ons opnieuw voornemen om ons in te
zetten voor dit gemeenschappelijke doel.
(Pauze voor stil gebed)
Alle aanwezige kerkleiders kunnen het zegengebed meebidden.
V/Vs Moge God de Vader, die ons uit de duisternis roept naar het licht, ons tot getuigen
maken van Gods licht.
A
Amen
V/Vs Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed heeft verlost, ons de kracht
geven zijn voorbeeld na te volgen en anderen te dienen.
A
Amen
V/Vs Moge God de Heilige Geest, die Heer is en het Leven geeft, ons sterken zodat we
de schipbreuken van het leven doorstaan en de kusten van het heil bereiken.
A
Amen
V/Vs Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ons
zegenen en bewaren, nu en altijd.
A
V
A

Amen
Laten we allen van hier heengaan, om het wonder van Gods liefde kenbaar te
maken.
Alleluia ! Amen !

Slotlied
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In de regio van Brugge
Zondag 26 januari 2020 om 16.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge :
Oecumenische vesperdienst.
In de regio van Brussel

De viering (veeltalig) in het hart van de Gebedsweek zal plaatsvinden
op donderdag 23 januari om 19 u
in de Protestantse Kerk van Brussel-Kruidtuin
Bischoffsheimlaan 40 te 1000 Brussel
Deze viering wordt voorbereid door het Interkerkelijk Comité te Brussel
Een oecumenische gebedswake zal plaatsvinden op dinsdag 21 janvier 2020 te 20u.
in de Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapskerk, Brugmannplein te 1050 Elsens
Conferentie door Daniel Lossky vrijdag 17 januari 2020 om 20u in het klooster van de
Benedictinen, Rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart - Tel. : 026520601
In de regio van Gent
Een oecumenische dienst vindt plaats in de O.L.Vrouw Sint-Pieterskerk op zondag 19
januari 2020 om 17u.
Viering van de orthodoxe vespers te Gent in de kerk van de Hlge Apostel Andreas,
Sophie van Akenstraat 56 te 9000 Gent op zaterdag 25 januari om 17u
Woensdag 3 juni 2020 : ‘Pinkstertocht' om 19u30 : voettocht met een gebedsmoment
in de protestantse kerk en verder bij de katholieke zusters clarissen-coletienen, de
anglicaanse kerk en de orthodoxe kerk. Na het gebed is er een gezellig samenzijn.
In de regio van Luik
La célébration organisée par la concertation œcuménique aura lieu le vendredi 24
janvier à 19h30 en la cathédrale catholique, Place cathédrale à 4000 Liège
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In de regio van Namen-Luxemburg
L’Église invitée de 2020 est l’Église Mennonite des Pays-Bas.
La célébration d’ouverture de la Semaine de l’Unité aura lieu le vendredi soir 17
janvier 2020, à 20 h, en l’église Saint-Martin, à Arlon.
Le lendemain, Samedi, 18 janvier 2020, à 10h aura lieu une Table Ronde sur le thème
“Baptême des enfants? Baptême des confessants?”, au Scriptorium du Monastère
de Chevetogne.
In de regio van Doornik
ATH :

Dimanche 19 /01/ 2020 à 15h prière commune :
Au Temple évangélique, rue du Fort 16 à ATH

CHARLEROI :

Mardi 21/01/2020 à 19h30 veillée prières : Temple Bld audent

CHIMAY : lundi 20 /01/2020 à 18h : Abbaye ND de la PAIX,1 chaussée Trelon CHIMAY
mercredi 22 /01/2020 à 19h : Temple de CHIMAY
samedi 25 janvier 2020 à 10h : partage de la parole : Abbaye N D de la PAIX
à CHIMAY
DOUR :

Mardi 21 /01//2020 :19h : veillée de prières : Temple, rue du Roi Albert

FLEURUS : Dimanche 19/01/2020 à 16h Veillée de prières avec des protestants ,
orthodoxes, catholiques – Abbaye ND de Soleilmont , avenue Gilbert 150 à
FLEURUS
MONS :

Dimanche 19/01/2020: 17h : vêpres à la Collégiale Ste-WAUDRU à MONS
Lundi 20/01/2020 : 19h: vêpres orthodoxes rue des Juifs à MONS
Jeudi 23/01/2020 :19h veillée prières : temple protestant : rue du temple à
GHLIN

SOIGNIES /LE ROEULX : Jeudi 23/01/2020 :à 19h30 : veillée de prières : temple , rue
Clerbois 71 SOIGNIES
TOURNAI : Vendredi 24/01/2020 à 19h veillée de prières : temple protestant : rue Barre
St-Brice à TOURNAI.
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Zij die de Schrift beluisteren, gaan samen op weg
naar een authentieke en hechte eenheid
Voortaan – in de katholieke Kerk - wordt de 3de zondag in het kerkelijke jaar gewijd
aan de viering en de verdieping van het Woord van God. Door deze Zondag van
het Woord van God in te stellen wil de bisschop van Rome, paus Franciscus, het
volgende beklemtonen: «De Bijbel is meer dan de verzameling van ‘kronieken’ of
het ‘patrimonium’ van enkelen. Het is nog minder een verzameling van historische
boeken, slechts toegankelijk voor enkelen. Neen, zegt paus Franciscus, de Bijbel
behoort voor alles aan het ‘volk dat samenkomt om het Woord te beluisteren en
ervan te leven’. En niets mag het ultieme doel van het Woord van God in de weg
staan: het Heil.”
De gekozen datum is geen toeval. De derde zondag van het kerkelijk jaar situeert
zich op het einde van januari, in 2020 op 26 januari. Het is het moment van het
jaar waarop gelovigen worden uitgenodigd om de relaties met de joodse
gemeenschap te bevorderen en te bidden voor de eenheid van de christenen.
Voor de paus heeft de viering van de Zondag van het Woord van God een
oecumenische betekenis. Zij die de Schrift beluisteren, gaan samen op weg naar
een authentieke en hechte eenheid.

Ta' Pinu, sanctuaire national (Għarb sur l'île de Gozo)
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Centres diocésains de documentation
Bruxelles : rue de la Linière 14, bte 40, (4ème étage) 1060 Bruxelles
Tél. 02.533.29.40 – info@librairie-cdd.be
Liège :

rue des Prémontrés 40, 4000 Liège Tél : 04.223.73.93

Namur :

rue du Séminaire 11, 5000 Namur Tél. 081.24.08.20

Arlon :

rue de Bastogne, 46 6700 Arlon Tél. 063.21.86.11

Nos amis français de la Revue « Unité des chrétiens » et le service
œcuménique qui a préparé la version de France d’une brochure pour la
semaine de prière pour l’Unité nous a autorisés à reproduire leur logo en
première page de notre brochure. (cf Site https://unitedeschretiens.fr/) Nous
les remercions vivement et vous invitons à aller découvrir l’excellente revue
qu’ils produisent en tapant sur le net l’adresse
https://unitedeschretiens.fr/UDC-196-Semaine-de-priere-pour-l-unite-deschretiens-2020

