
Oecumene: samen de weg gaan van broederlijke en zusterlijke verbondenheid 

De gebedsweek voor de eenheid van de christenen gaat door van 16 tot 23 januari 

Samen de weg gaan van broederlijke en zusterlijke verbondenheid: oecumene is voor mij ten diepste 

verbonden met vriendschap. Ik geloof in de oecumene van het hart, waarbij christenen van 

verschillende achtergronden de weg gaan van de zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, geduld, een 

open oor voor elkaar en bovenal: liefde voor Christus. Een oecumenische groep waar de weg van de 

vriendschap op bijzondere wijze met elkaar wordt beleefd is de oecumenische studie- en werkgroep 

West-Vlaanderen. Deze werkgroep komt maandelijks samen – meestal in de oecumenische kapel aan 

de Ezelstraat – voor een gebedsmoment en een maaltijd, met daarna een inhoudelijk gedeelte over 

een oecumenisch onderwerp. We sluiten altijd af met het bidden van het oecumenisch Onze Vader. 

Bidden, het delen van een maaltijd en bezinning: deze eenvoudige drieslag vormt de focus van deze 

werkgroep. De bijeenkomsten ervaar ik vaak als oasemomenten in een tijd waarin we zoveel ‘moeten’. 

Een belangrijk moment in het jaar is de bidweek voor de eenheid. Vorig jaar moesten we de bidweek 

online beleven, en deelden de voorgangers van de oecumenische studie- en werkgroep dagelijks een 

meditatie, een gebed of livestream van een viering via de facebookpagina ‘Brugse kerken delen licht’. 

Dat jaar is het gelukkig anders en zijn er weer verschillende oecumenische gebedsmomenten. De 

teksten werden dit keer voorbereid door de kerken van het Midden-Oosten, die in een context van 

steeds dreigend conflict, kerk-zijn vanuit een positie van marginaliteit en minderheid. Anders dan in 

het westerse christendom staat het feest van de Epifanie centraal, en kozen zij Mattheüs 2:2 als 

kerntekst voor de bidweek: 

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deken Henk Laridon, voorzitter van de oecumenische studie- en werkgroep, zegt over deze tekst: “in 

de weinige zinnen, die ons van de wijzen zijn overgeleverd, valt op dat ze steeds in de wij-vorm 

spreken. Het gaat om een gebeuren dat ze samen en eensgezind beleven. Precies dit is een mooie 

aanzet voor de bidweek van de eenheid. Ze hebben samen gezien en zijn samen op weg getrokken. Ze 

komen samen ter plaatse bij de geboren Jezus en samen brengen ze Hem hulde”. 

In de oecumenische 
studie- en werkgroep 
zijn de katholieke 
gemeenschap, de 
orthodoxe parochie, 
de Anglicaanse Kerk, 
de Verenigde 
Protestantse Kerk, 
Pinkstergemeente de 
Kruispoort, de 
Evangelische Kerk en 
de Adventskerk 
vertegenwoordigd. 



Net als de wijzen zijn ook wij heel verschillend, maar kiezen we ondanks een geschiedenis van 

verdeeldheid en conflict voor de weg van de broederlijke en zusterlijke liefde. Mogen wij in het spoor 

van de wijzen samen op weg blijven gaan, om aan Hem de lof en de eer te brengen. 

Voor meer info: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/ 

 

Overzicht van oecumenische vieringen in Brugge 

Woensdag 19 januari om 19.00 u. in de Sint-Jakobskerk: Taizé-jongerenviering. 

Vrijdag 21 januari om 20.00 u. in de kapel naast de Christus-Koningkerk in de Leopold I laan: 

Avondgebed rond het kruis van Taizé. 

Zaterdag 22 januari om 18.00 u. in de Orthodoxe kerk van de HH. 

Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Oecumenische vesperdienst 

met Artoklasia. 

Zondag 23 januari om 16.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal: 

Oecumenische vesperdienst (dit jaar geleid door de Orthodoxe 

kerk). 

Zondag 30 januari om 10.00 u. in ’t Keerske (Sint-Pieterskapel): 

gezamenlijke viering van de Anglicaanse en protestantse 

gemeenschap in het kader van de bidweek. 

Namens de oecumenische studie- en werkgroep,  

Ds. Jannica de Prenter 
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