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GEBED VERBINDT

Het gebed is de ziel van de oecumene. Voor eenheid en
verzoening kunnen we veel dóen. Tegelijkertijd weten we
dat de eenheid waarnaar christenen onderweg zijn uitein-
delijk niet van ons afhankelijk is. Het gebed helpt ons het
evenwicht te bewaren tussen het verlangen dat zich tot
God richt en onze inzet die zichtbaar wordt in concrete
daden.

Het gebed hiernaast wordt aangedragen door zuster
Martha. “Het is het gebed dat vader Alexander
Schmemann, een orthodox theoloog van onze tijd, bad aan
het einde van de laatste Liturgie die hij celebreerde voor
zijn dood in 1983. De liturgische, eucharistische opvatting
van oecumene die eruit spreekt, is een goede weergave
van de visie op de eenheid van de kerken binnen de
Orthodoxie.” De orthodoxe moniale vertelt: “Om die een-
heid te bereiken, waarvoor de Heer bad, toen Hij zei:
'Opdat allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik
in U', denk ik dat wij terug moeten naar de éne,
onverdeelde Kerk, waarvan de Eucharistie het hart is. In de
liturgische teksten worden we immers voortdurend tot
eenheid opgeroepen: 'opdat wij in eenheid mogen belij-
den, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.”

Zuster Martha (Smits, 1940) is orthodox moniale. Ze is de
administratief verantwoordelijke voor de Nederlands- en
Duitstalige parochies van het Aartsbisdom van de
Orthodoxe Parochies van de Russische traditie in West-
Europa (Rue Daru - Parijs). Zuster Martha zorgt voor de
Nederlandse en Duitse vertaling van alle publicaties en
officiële documenten van het Aartsbisdom.

Dit is deel 3 uit een serie van vier prentjes die verschijnt bij
gelegenheid van Willibrordzondag 2005. Meer informatie
over Willibrordzondag vindt u op: www.oecumene.nl.

 



Wij danken U, Heer, dat Gij deze Dienst hebt willen aanvaarden:
deze Dienst van dankzegging,
die wij hebben opgedragen aan de Heilige Drieëenheid,
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Die onze harten vervult met blijdschap,
vrede en gerechtigheid in de Heilige Geest.
Wij danken U, Heer, dat Gij U aan ons hebt geopenbaard
en ons een voorsmaak van Uw Koninkrijk hebt willen geven.
Wij danken U, Heer, dat Gij ons met elkaar hebt verbonden
in de Dienst van de Heilige Mysteriën van Uw Kerk.
Wij danken U, Heer, dat Gij ons hebt willen helpen
al onze moeilijkheden en verdrukkingen,
onze begeerten en verzoekingen te overwinnen
door in ons midden
vrede, wederzijdse liefde en vreugde te herstellen
in gemeenschap met de Heilige Geest.
Wij danken U, Heer, voor de verdrukkingen, die Gij ons hebt
gezonden, want zij zuiveren ons van zelfzucht
en herinneren ons aan het éne noodzakelijke:
Uw hemels Koninkrijk.
Wij danken U, Heer, dat Gij ons dit land hebt gegeven,
waar wij U in vrijheid mogen dienen.
Wij danken U, Heer, voor de Kerk,
waar de Naam Gods verkondigd mag worden.

Groot zijt Gij, Heer, en wonderbaar zijn Uw werken,
en geen woorden zijn in staat Uw wonderen te bezingen!
Amen.

Vader Alexander Schmemann
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