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Heilige Agnes, maagd en martelares 
Week van gebed voor de eenheid van de christenen met als thema ‘blijf in mijn liefde’ 

 

 
 
STEEK EEN KAARSJE OP EN GA ER EVEN VOOR ZITTEN 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest 
 

Hij heeft ieder lief 
 

Hoeveel kerken telt ons dorp/onze stad/onze streek? En in welke van die kerken komt u wel 
eens? Elke kerkgemeenschap creëert op eigen wijze een ruimte waarin God en mens elkaar 
ontmoeten. We merken dat vooral aan de manier waarop de liturgie gevierd wordt. De 
manieren waarop we God eren en dankzeggen mogen verschillend zijn, maar allemaal 
richten we ons tot de ene God. 
In deze ‘week van gebed voor de eenheid van de christenen’ is het goed om daar bewust bij 
stil te staan. 
 
OPENINGSGEBED: bewerking Wim van der Zee 
 
Ik geloof in God 
die liefde is 
en die de aarde 
heeft toevertrouwd  
aan alle mensen 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die gekomen is 
om ons heel te maken 
en ons te bevrijden 
van alle onderdrukking 
 
Ik geloof in de geest van God 
die werkt in en door allen 
die zich toekeren naar de waarheid 
 
Ik geloof in de belofte van God 
dat hij uiteindelijk zal vernietigen 
De macht van de zonde in ons allen 
en dat hij op zal richten 
het rijk van gerechtigheid en vrede 
voor de hele mensheid 



LEZING: MARCUS 3, 7 – 12 
 
Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer,  
en een grote menigte uit Galilea volgde hem. 
Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant  
van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon  
kwamen veel mensen naar hem toe,  
omdat ze allemaal gehoord hadden wat hij deed. 
Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, 
om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. 
Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, 
want hij had al veel mensen genezen. 
Telkens als de onreine geesten hem zagen, 
vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ 
Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was. 
 
UITLEG  
 
We horen het Marcus zeggen.  
Jezus trekt zich terug uit de stad. Weg uit de drukte waar mensen geen enkele moeite 
hoeven te doen om in zijn buurt te zijn. Mensen zijn graag in zijn nabijheid. Hij trekt met zijn 
leerlingen naar het meer. Als mensen echt met hem te maken willen hebben dan komen ze 
ongetwijfeld achter hem aan. Dat zijn de mensen die hem echt willen horen, die echt iets van 
hem nodig hebben. Zijn woord, zijn trouw, zijn bekommernis om hen. 
De mensen, die het in het leven voor de wind gaat, alles al hebben,  zien Jezus vooral als 
een bedreiging. Willen zij Jezus volgen moeten zij veel loslaten, achterlaten zelfs. Dat vraagt 
nogal wat. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Zolang het ons goed gaat zijn we geneigd te 
denken God en Jezus niet zo nodig te hebben. Gebeurt er iets in het leven waar je geen vat 
op kan krijgen, ziekte, dood, een grote ramp, dan bidden we, vragen we God en Jezus om 
steun. Zoeken we elkaar op om samen te gedenken, te rouwen, stil te zijn. Soms met 
duizenden tegelijk. 
In het evangelie lezen we meerdere keren dat Jezus door veel mensen aangeraakt wordt. Hij 
gaat dat niet uit de weg. Hij laat zich aanraken. Tegenover Jezus hoef je niet op afstand te 
blijven. Hij is uitnodigend. Kom bij Hem, met alles wat je op je hart hebt. Vertrouw op hem, 
geloof in God. Je zult het redden. 
 
GEBEDEN VAN DE GELOVIGEN 
 
Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer, voor de kerk en voor de noden van heel 
de mensheid. 
 
Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven. 
Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld. 
Met de tongen en talen van alle naties danken wij U, God, 
Trooster van lichaam en ziel. 
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting. 
Zo vragen wij U: 
 
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde 
 
Wij bidden voor degen die leven midden in ongerechtigheid. 
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken. 
Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht. 



Moge uw welwillendheid onze harten vervullen en ons maken tot bewerkers van vrijheid en 
vrede. 
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid. 
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden. 
Zo vragen wij U: 
 
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde 
 
Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. 
Help ons om aan Jezus’ gebed te voldoen, dat wij één zullen zijn en samenwerken opdat uw 
Koninkrijk openbaar wordt. 
Zo vragen wij U: 
 
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde 
 
Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes die wij met elkaar delen in deze 
wereld. 
Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde. 
Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven en deze wereld te 
maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid. 
Zo vragen wij U: 
 
God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde 
 
ONZE VADER, samen bidden 
 
ELKE TRAAN IS EEN GEBED: gedicht van Diny Beyersbergen-Groot 
 
In elke traan is nog een lied te vinden 
een lied met woorden van verdriet 
’t Verwaait soms in de felle winden 
een stille traan die niemand ziet 
 
In elke traan zingt toch Gods trouw 
als je niet zingen kunt, enkel maar huilen 
klinkt toch Zijn lied heel diep in jou 
en zegt dat je bij Hem mag schuilen 
 
In elke traan klinkt toch een melodie 
al kan je stem soms niet meer zingen 
en denk je ’t is of ik geen troost meer zie 
Gods trouw blijft je toch steeds omringen 
 
In elke traan klinkt toch Gods woord 
Mijn kind, ik help je alles dragen 
Ik heb je stil verdriet gezien, gehoord 
Ik ken je, het verdriet, de vragen 
 
De tranen zullen dan als parels blijken 
Hij is de Heer die alle tranen ziet 
en al ’t verdriet eens weg zal strijken 
Hij is de vreugde en je levenslied 
 



SLOTGEBED 
 
Moge God u met liefde omarmen, 
en vriendelijkheid uit u laten vloeien. 
Moge God een vuur van moed in u ontsteken 
en u vormen tot brengers van gerechtigheid en vrede. 
Moge God u nederigheid schenken 
en volharding om de eenheid te voeden. 
 
Eeuwige, die wij noemen onze God, 
Schenk ons uw zegen en behoed ons, ook deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
Lieve mensen, ik heb net naar de persconferentie geluisterd van onze demissionaire 
minister-president Mark Rutten en Hugo de Jonge en het ziet er naar uit dat we toch een 
avondklok krijgen. 
Dus geen avondbezoekjes meer, maar laten we het proberen vol te houden zodat na 9 
februari a.s. wat versoepelingen mogelijk zijn. 
 
Het koor waar ik lid van bent zingt komt al 10 maanden niet meer bij elkaar. 
Een van de koorleden stuurden onze een tekst toe, die ik graag met jullie wil delen 
 
Heb lief, waardeer, bewonder en geniet 
 
De stille dagen komen eraan, 
tijd om even stil te staan 
Je overdenken en te bezinnen 
af te sluiten of opnieuw te beginnen. 
Wat te doen met wensen en dromen 
Met de dingen die je zijn overkomen. 
Laat ze zijn, maar laat ze achter, 
de ergste worden mettertijd zachter. 
En de mooiste krijgen een plekje in je hart. 
Maak ieder jaar een nieuwe start. 
Begin aan je oude of nieuwe dromen. 
Laat het leven maar gewoon op je af komen. 
Heb lief, waardeer, bewonder en geniet! 
Want meer als dit leven heb je niet 
 
Met dit positieve berichtje wil ik graag afsluiten. 
Hartelijke groet van Joke Olbers. 
Blijf voorzichtig! 


