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VOORWOORD
U hebt het rapport in handen van het onderzoek naar de ‘Week van gebed’. Dit
onderzoek is in opdracht van Missie Nederland gehouden en een afronding van mijn
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Vanwege
betrokkenheid bij Stadsgebed Dordrecht was het voor mij een voorrecht om in januari
2017 een onderzoek te mogen doen naar de ‘Week van gebed’ in onze stad.
Dit onderzoek heb ik kunnen houden dankzij de medewerking en ondersteuning van
mijn begeleiders. Mijn oprechte dank wil ik hiervoor uitspreken. In de eerste plaats aan
Missie Nederland, in de persoon van Jonathan Zeijl, die mij gelegenheid heeft gegeven
om het onderzoek naar de ‘Week van gebed’ te kunnen doen. Hans Wulffraat, die vanuit
de Christelijke Hogeschool mij heeft bijgestaan met zijn richtinggevende feedback. Inge
Mous, die de drie focusgroep interviews op zeer vakkundige wijze heeft geleid.
Dankbaar ben ik met de ondersteuning van Piet Ouweneel en Wouter, mijn man die mij
op weg hebben geholpen met de uitwerking van de kwantitatieve enquêtes en met de
interpretatie daarvan. Gerard Gast was voor mij een grote steun omdat hij dit rapport
kritische heeft gelezen met het oog op taal en schrijfwijze. Last but not least ben ik blij
met de luisterende oren van mijn man, zijn geduld en praktische adviezen.
Het onderzoek heeft mij opnieuw bewust gemaakt dat voorbede een belangrijk kenmerk
van de kerk is. Het is ook nu, in een post-christelijke samenleving maatschappelijk
relevant om de kracht van gebed te (h)erkennen. Westerse christenen zijn over het
algemeen minder verwachtingsvol in de uitwerking van gezamenlijke gebeden en daarin
valt mijns inziens nog veel te ontdekken. De ‘Week van gebed’ die zowel vanuit Missie
Nederland als de Raad van Kerken wordt geïnitieerd heeft daarbij een belangrijke
bijdrage. Zij stimuleert de plaatselijke kerk om samen te werken en te bidden voor de
vrede van de stad.
Emmy Boor
Dordrecht, 25 mei 2017
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1. SAMENVATTING
Het trof mij dat Tim Keller in ‘Centrum kerk’ (Keller, Centrum Kerk, 2012, p. 233)
benoemt dat een missionaire kerk, een kerk die gezonden is om tot zegen te zijn, van
zijn stad houdt, ervoor zorgt en ervoor bidt. Dwars door denominaties en kerkelijke
gemeenten heen. Samen eensgezind bidden is een kenmerk van de kerk waar God, hoe
wonderlijk is dat, door (ons) heen werkt.
Zowel de literatuur als het veldonderzoek geeft ons inzicht wat de betekenis en invloed
van gebed is voor zowel bidders als niet-bidders in de samenleving. Er is een
vertrouwen en geloof onder de bidders dat God werkt door onze gebeden heen. Dat dit
ten goede komt aan de samenleving. Wie bidt, verwacht het van God. Het is echter
onvoldoende meetbaar welk het effect voorbede heeft in de samenleving. Door
voorbede te doen worden bidders daadwerkelijk betrokken bij de stad. Hun perspectief
verandert: met God ogen leren zij zien. Wie bidt en werkt, erkent dat God hem in
dienst van Zijn rijk opneemt. Zowel bid en werk als in eenheid bidden, dragen bij aan
geloofwaardigheid van het evangelie en vrede van de stad, aan positieve effecten voor
zowel kerk als samenleving.
Tijdens de focusgroep interviews was er herkenning in elkaars gebedsverhoringen.
Daarnaast werden er een aantal gebedspunten aangedragen om voor te bidden. Dat
zijn mijns inziens twee redenen om verbinding te zoeken met de inwoners naar vrede
van de stad.

2. INLEIDING
Het is zaterdagmiddag 21 januari 2017, 10 over half 5. De klokken van de Grote Kerk in
Dordrecht beginnen te luiden. Op deze winterse middag wordt op dat moment het ‘Onze
Vader’ ingezet door een zestigtal christenen die bijeen zijn uit verschillende kerken in
de stad. Wie zal het opmerken dat op dit ongewone moment de klokken luiden? Zouden
de inwoners van de stad de betekenis ervan doorgronden?
Het gebed wat Jezus zijn discipelen leerde is volgens ‘de Didache’ (het vroeg
Christelijke geschrift uit de 1e helft van de 2e eeuw na Christus), het gebed van de
gemeente. Dit geschrift laat zien hoe de twaalf apostelen de grote opdracht uit
Mattheüs 28 vers 19 in de praktijk brengen. Het bevat voorschriften voor eredienst en
kerkelijk leven (Kok, 2014). Rochus Zuurmond (Zuurmond, 2012, p. 22) beschrijft in
zijn boek ‘In hemelsnaam’ hierop een aanvullende uitleg. Het slaan van de klokken is
een uitnodiging om met de gemeente het ‘onze Vader’ mee te bidden. Daarnaast is het
van belang om het volgende te gedenken als je alleen zou zijn: Wanneer er niemand in
de kerk is, dan bid je toch het ‘Onze Vader’ samen met anderen, ook al zijn ze niet
lijfelijk aanwezig. De koster van de Grote Kerk in Dordrecht bevestigde dit gebruik en
vertelde dat zij als koster de lengte van het stil gebed bepaald. Zij moet namelijk het
luiden van de kleine klok in gang zetten zodat het ‘Onze Vader’ ingezet kan worden.
Deze gebeurtenis is een prachtige illustratie van gezamenlijk gebed in de samenleving.
Het geeft het belang van samen bidden aan en dat de mensen die er niet zijn er van
horen. Ze worden zelfs uitgenodigd om mee te bidden. Het is de vraag of de inwoners
van de stad het opmerken en weet hebben van deze betekenis. En dat is een vraag die
ook in dit onderzoek aan de orde is gekomen bij de focusgroep gesprekken met
willekeurige inwoners van de stad. Welke betekenis en invloed heeft de ‘Week van
7

gebed’ op de inwoners van de stad gehad? Inwoners: dat zijn zowel bidders als
degenen die niet hebben meegebeden. Een brede vraag die in Dordrecht tijdens de
‘Week van gebed’ is onderzocht. Het onderzoek laat zien hoe de week bijdraagt aan
eenheid onder christenen en bewustwording met betrekking tot missionair present zijn.
Daarnaast geeft het een inkijkje in de organisatie per wijk en de literatuur betreffende
voorbede.
Dit onderzoek wil, naast een beschrijving van de opbrengsten van de ‘Week van gebed’
in Dordrecht, ook inzichtelijk maken welke betekenis voorbede heeft in Gods missie.
Het is mijn gebed, dat de uitkomsten van dit onderzoek een appèl zullen zijn op het
hart van christenen. Dat men zich (opnieuw) bewust wordt van Gods uitnodiging. Dat
het ons in beweging brengt om in te gaan op de uitnodiging van God. Ik hoop dat het
mag bijdragen aan het heroveren van de betekenis en invloed die de biddende kerk
heeft. Daarmee zijn we dienstbaar aan God en de samenleving. Voorbede is van
wezenlijk belang in Gods missie: Uw koninkrijk kome!

2.1. AANLEIDING

VAN HET ONDERZOEK

De aanleiding van het onderzoek ligt in het feit dat gebed in en voor de stad mijn hart
heeft geraakt. Dat betekent dat ik ruim tien jaar betrokken ben bij Stadsgebed en het
organiseren van de zogenaamde ‘Week van gebed’ die landelijk wordt georganiseerd
door Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken. Deze ‘Week van
gebed’ heeft tot doel om te bidden voor de stad, haar samenleving en eenheid der
kerken. Tijdens de ‘Week van gebed’ is er in Dordrecht iedere avond in een andere wijk
een gebedsbijeenkomst die interkerkelijk wordt georganiseerd.
In het kader van mijn opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, waarbij ik voor de
specialisatie ‘Missionaire Presentie’ heb gekozen, vroeg ik mij af “Welke invloed heeft
gebed op het missionair present zijn van de bidders”. In zijn boek ‘Vreemdelingen en
Priesters’ beschrijft Stefan Paas (Paas, 2015) het priesterschap in relatie met missionair
present zijn in je wijk of straat. Dat gegeven sprak mij bijzonder aan om verder over na
te denken en te onderzoeken. Draagt de ‘Week van gebed’ bij aan missionair present
zijn en welke rol kan ‘priesterschap’ daarin hebben?
Missie Nederland heeft mij in september 2016 geïnterviewd over de manier waarop wij
in Dordrecht vormgeven aan de ‘Week van gebed’. Dat bracht mij op het idee om Missie
Nederland te vragen of zij opdrachtgever zouden willen worden van mijn
afstudeerproject. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in verschillende kerken
van de stad en ben dankbaar om deze studie af te kunnen ronden met een onderzoek in
de stad in relatie tot gebed. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de resultaten van het
onderzoek van betekenis kunnen zijn voor Missie Nederland. Hoe zij verder kunnen
gaan met stimulering van gebed in 2018. Zij zijn ook benieuwd welke reactie nietchristenen hebben op een week van biddende christenen in de stad.
Het is daarnaast mijn persoonlijk verlangen dat christenen zich (nog) meer bewust
worden van de betekenis van ‘priesterschap’ voor onze samenleving en dat voorbede
van wezenlijk belang is in Gods Missie.
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2.2 MISSIE NEDERLAND

EN DE

‘WEEK

VAN GEBED ’

Missie Nederland
Missie Nederland is een interkerkelijk netwerk van kerkgenootschappen, christelijke
organisaties, lokale kerken en gepassioneerde christenen. Zij hebben als
hoofddoelstelling: ‘Missie Nederland verbindt, ondersteunt en inspireert christelijke
gemeenschappen bij het getuige zijn & discipelen maken van Jezus Christus’. Zij vinden
dat de kerk zichtbaar en aanwezig moet zijn in de maatschappij, dichtbij en ver weg, en
zetten zich daarvoor in. In hun promotieflyer geven ze aan dat ze ondersteuning willen
bieden op deelgebieden van de kerk omdat zij veel kennis in huis hebben. Ze houden
daarnaast de vinger aan de pols wat betreft ontwikkelingen als het gaat om de kerk in
deze tijd. Hun slogan ‘Wij dromen van een kerk die zichtbaar is in de wijk en wereld’
sluit goed aan bij dit onderzoek.
Missie Nederland is enerzijds op zoek naar de verbinding van de ‘Week van gebed’ met
kerken en hun leiding. Wat hen betreft mag de gebedsweek meer prioriteit krijgen in de
leiding van de kerken. Nu is het vaak een initiatief van gemeenteleden en zij vragen
zich af wat er gebeurt als deze personen er mee stoppen. Daarnaast leeft de vraag om
te ontdekken wat de samenleving opmerkt van de ‘Week van gebed’. Welke reacties
zijn er buiten de bidders om? Wat vinden ze überhaupt van gebed en voorbede? Het
onderzoek is van belang om te ontdekken op welke manier de gebedsweek kan
bijdragen aan gezamenlijke presentie van kerken in de stad. Welke rol heeft voorbede
daarin? De resultaten van dit onderzoek kunnen hopelijk een positieve bijdrage leveren
aan de ‘Week van gebed’ in 2018. Missie Nederland ziet daarvoor opties om door middel
van een studiedag, kerken te inspireren en prioriteit te geven om gezamenlijk mee te
doen aan de gebedsweek.
Er is nog niet eerder een onderzoek gedaan naar de ‘Week van gebed’. Missie
Nederland benadert zelf na de gebedsweek alle plaatsen waar meegewerkt is met een
enquête. Dat zijn voornamelijk vragen over de materialen, hoogtepunten en welke
samenwerking met andere kerken heeft plaatsgevonden. Met deze antwoorden
evalueert Missie Nederland zelf de ‘Week van gebed’.
Week van gebed
De ‘Week van gebed’ is een initiatief van kerken en christenen in het land en heeft een
lange geschiedenis. Missie Nederland heeft vanaf het begin van haar ontstaan in
Engeland in 1846 (toen als Evangelische Alliantie) met een gebedsweek bijgedragen
aan eenheid tussen kerken en stimulering van gebed. De ‘Week van gebed’ is een
dienst van de kerk aan de wereld en de opdracht die God geeft aan zijn volk in
ballingschap. Jeremia 29 vers 7 ligt ten grondslag aan dit gebed en het vrede zoeken
voor de stad. Er was aanvankelijk gelijk na deze week nog een gebedsweek. Zij werd
georganiseerd door de Wereldraad van Kerken. Sinds 2011 is er één gezamenlijke week
die meestal in de derde week van januari wordt gehouden. Dat heeft tot gevolg gehad
dat er nu ook gezamenlijk inhoud en vorm wordt gegeven aan het materiaal dat elk jaar
wordt ontwikkeld. Ieder jaar dragen christenen uit een ander land het jaarthema van de
week aan.
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Jaarthema 2017
Het thema van de ‘Week van gebed’ (15-22 januari) in 2017 is: ‘Jouw hand, mijn
glimlach’ en daarmee staat zij in het teken van de Reformatie. Een verzoenende hand
uitsteken naar elkaar naar aanleiding van 2 Korintiërs 5: 14-20. Het thema is dit jaar
door Duitse christenen aangedragen bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. In een
tijd van toenadering naar elkaar is het samen bidden voor stad, dorp, samenleving en
kerk, een teken van eenheid. Eenheid, een zoektocht waar onze landelijke kerken naar
toewerken. Er is een landelijk streven om daar in 2018 in Dordrecht nog meer werk van
te maken.

2.3 PROBLEEM

EN DOELSTELLING

Probleemstelling
Wat is de betekenis en invloed van de ‘Week van gebed’ in Dordrecht op bidders in de
kerken en op haar inwoners (zowel christen als niet-christen)?
Doelstelling
Het doel van het onderzoek is om te ontdekken op welke manier de week bijdraagt aan
twee aspecten van priesterschap: God bij de mensen brengen en mensen bij God
brengen. Wat levert het op om per wijk christenen uit verschillende kerken bij elkaar te
roepen en concreet te bidden voor de stad? Waar draagt het gebed aan bij? Aan
eenheid? Aan bewustwording missionair present te zijn? Voor henzelf, voor anderen?
Hoe wordt de ‘Week van gebed’ ervaren door inwoners van de wijk en de stad?

2.4 HOOFDVRAAG

EN DEELVRAGEN

De hoofdvraag die door middel van dit onderzoek beantwoord zal worden, is als volgt
geformuleerd:
Op welke manier is de ‘Week van gebed’ 2017 op wijkniveau van betekenis en
invloed op de inwoners (zowel bidders als niet-christenen) van Dordrecht?

Deelvragen
De volgende deelvragen zijn geformuleerd vanuit de hoofdvraag:
Deelvraag 1

Wat valt er theologisch gezien te zeggen over de opdracht van de kerk
(priesterschap) met betrekking tot voorbede voor de samenleving?

Deelvraag 2

Hoe wordt de ‘Week van gebed’ georganiseerd in Dordrecht?

Deelvraag 3

Hoe draagt de ‘Week van gebed’ bij aan missionair bewustzijn van de
bidders?

Deelvraag 4

Hoe draagt de ‘Week van gebed’ bij aan de eenheid tussen kerken?

Deelvraag 5

Welke betekenis en invloed heeft de ‘Week van gebed’ op de inwoners
van de wijk?
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2.5 METHODE

VAN ONDERZOEK

Dit onderzoek is een zogenaamde ‘gevalstudie’ (casestudy), een kwalitatief onderzoek
met verschillende methoden van dataverzameling (Verhoeven, 2011, p. 158). Het
betreft een combinatie van zowel kwalitatief als groepsinterviews. Daarnaast is er een
kwantitatief onderzoek toegepast. Omdat dit onderzoek een casestudy betreft is er
vooraf al vast te stellen dat de resultaten van het onderzoek niet generaliseerbaar zijn
naar een grote populatie (p. 342). Een casestudy is een kwalitatief onderzoek en
onderzoekt één plaats. Er is dus maar één beschrijving mogelijk. Daarnaast is het
onderzoek niet herhaalbaar, zodat betrouwbaarheid van de resultaten vergroot wordt.
Toch geeft Verhoeven aan dat de resultaten voor een organisatie zeer waardevol en
bruikbaar kunnen zijn. Een zogenaamde triangulatie verhoogt de geldigheid van het
onderzoek aldus Verhoeven (p. 31). Het onderzoek draagt bij aan verandering en
vernieuwing.
Deelvraag 1: Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er literatuuronderzoek
gedaan worden naar gebed en dan vooral het onderdeel van ‘voorbede’ in relatie met
de samenleving. Het literatuuronderzoek zal deels vooraf aan het onderzoek
plaatsvinden, zodat vanuit de literatuur relevante vragen konden worden geformuleerd.
Gezien de korte tijd voorafgaande aan de realisatie van het onderzoek is er na de ‘Week
van gebed’ een vervolg op het literatuuronderzoek.
Deelvraag 2: Om deelvraag 2 te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van een
kwalitatieve vragenlijst die rondom de ‘Week van gebed’ per mail gestuurd wordt naar
de verschillende werkgroepen per wijk. Vanuit de beantwoording komt het tot een
beschrijving per wijkgebedsavond. Op welke manier hebben ze de gebedsavond
georganiseerd en welke keuzes zijn er gemaakt met betrekking tot de invulling van de
gebedsavond en gebedsonderwerpen.
Deelvraag 3 en 4: Voor het beantwoorden van deze vragen zal zowel een kwantitatief
als kwalitatief onderzoek worden ingezet. Een kwantitatief onderzoek onder alle bidders
van alle avonden. Daarnaast worden de bidders van drie wijken (Sterrenburg,
Krispijn/Zuidhoven en Crabbehof/Wielwijk) benaderd om mee te doen met een
kwalitatieve enquête. In de week na de ‘Week van gebed’ ontvangen degenen die zich
hebben aangemeld per mail een kwalitatieve enquête. Daarmee verwacht ik ongeveer
dertig respondenten te krijgen waardoor een zo breed mogelijk inzicht wordt verkregen.
Zo nodig wordt een herinneringsmail gestuurd om dat aantal te behalen.
Deelvraag 5: Om tot beantwoording van deze vraag te komen zal ik een drietal
focusgroep interviews in de verschillende wijken afnemen (welke wijken zie boven). Bij
een focusgroep interview wordt een hele groep gelijk bevraagd over een bepaald
onderwerp. Het heeft tot doel om verschillende meningen te peilen. Het gesprek wordt
geleid door een moderator. Voor de uitvoering van dit gesprek is een draaiboek
gemaakt dat in de bijlage 4 is terug te vinden. De afspraken voor deze focusgroep
interviews vinden plaats in centra waar inwoners uit de wijk bijeen komen voor
ontmoeting. Dit betreft mensen die niet deel hebben genomen aan de ‘Week van
gebed’. Dat zullen veelal niet-christenen zijn. Tijdens het onderzoek is in overleg met
mijn begeleider een extra interview ingepland. Dit is gehouden met de buurtcirkel
coaches M. en L.. Zij zijn geen christen zijn en bij de vrijdagavond aanwezig geweest
om een korte inleiding te houden over sociaal kwetsbaren in de samenleving.
Vervolgens was er gebed voor de groep en hun werk. Ik was benieuwd naar hun
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beleving van de gebedsavond. Daarnaast zal tot beantwoording van de vraag hoe
bidders betekenis en invloed hebben ervaren gekomen worden. Omdat dit ook aan de
orde komt in deelvraag 3 en 4 zal dit hier summier worden behandeld.
Uit de kwantitatieve enquête worden met behulp van Excel en statistiek, relevante
gegevens verwerkt. In de kwalitatieve enquête wordt met Kodani-light 1 gekeken naar
overeenkomende beleving waarmee de deelvragen beantwoord kunnen worden.
Kodani-light is een ordenings- en analyse instrument. Het programma is voor zowel
deductief (theorie toetsend) als inductief (theorie vormend) kwalitatief onderzoek.
Kodani-light draagt bij aan vereenvoudigen van de analyse en rapportage bij kwalitatief
onderzoek en het inzichtelijk maken van de noodzakelijke methodische stappen. Bij de
focusgroep interviews zijn aantekeningen gemaakt die zullen worden uitgewerkt aan de
hand van overeenkomende relevante elementen. Daarnaast zijn er opnames gemaakt
die ter ondersteuning dienen van de uitwerking.

1

Kodani-light gebruiksaanwijzing 2.6B
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3. DEELVRAAG 1: WAT VALT ER THEOLOGISCH GEZIEN TE
ZEGGEN OVER DE OPDRACHT VAN DE KERK (PRIESTERSCHAP )
MET BETREKKING TOT VOORBEDE VOOR DE SAMENLEVING ?
Deze deelvraag heeft verschillende elementen in zich die afzonderlijk besproken moeten
worden. Omdat voorbede een onderdeel is van bidden zal in hoofdstuk 3.1 kort in
gegaan worden op de betekenis van bidden en daarna worden ingezoomd op voorbede.
Op welke manier komt voorbede ter sprake in zowel het Oude als Nieuwe Testament.
Vervolgens zal in hoofdstuk 3.2 de relatie tussen voorbede voor de samenleving en
Missio Deï worden besproken. Welke betekenis heeft het samen bidden van christenen
uit verschillende kerken voor de samenleving? De literatuurstudie wordt afgesloten met
hoofdstuk 3.3 waar groeifactoren, remmingen en effecten van voorbede aan de orde
komen. Wat draagt bij aan groeiend verlangen naar gebed en waardoor worden wij
geremd om samen te bidden?

3.1 BIDDEN EN VOORBEDE
3.1.1 BIDDEN
Bij de woorden ‘gebed’ en ‘bidden’ is er een veelvoud aan associaties en ervaringen.
Vraag een willekeurige kerkganger wat hij of zij bij gebed denkt en er zullen heel
verschillende antwoorden komen. Bidden, iedereen heeft het wel eens gedaan, of je nu
wel of niet in God gelooft. Wie kent niet het schietgebed wanneer je iets moeilijks moet
doen. “Het gebed is een oer ritueel in alle religies” las ik in het kerstmagazine van het
Financieel Dagblad (Galema, 2016). Stanley J. Grenz (Grenz, 2005, p. 10) bevestigt
deze gedachte in zijn boek ‘The Cry For the Kingdom’ en geeft met een ervaring die
Bonhoeffer heeft aan dat het uitroepen naar God bij ieder mens instinctief aanwezig is.
Tim Keller, seniorpastor in New York, komt tot de conclusie dat gebed één van de
meest universele verschijnselen van het menselijk leven is. Hij omschrijft gebed als
volgt: “Gebed is ten diepste een voortdurend gesprek dat God begonnen is in Zijn
Woord en Zijn genade, dat uiteindelijk een werkelijke ontmoeting met Hem wordt”
(Keller T. , 2014, p. 58). Gebed is ten diepste spreken met God. Het heeft alles te
maken met relatie en ontmoeting. Prof. F. G. Immink verwoordt het zo: “Gebed is een
handeling waarin de bidder zich present stelt voor de onzichtbare God”. (Immink, 2016,
p. 13) “Ons spreken is een antwoordend spreken op Gods openbaring” aldus Karl Barth,
één van de grootste theologen van de twintigste eeuw. (Immink, 2016, p. 20).
De Christelijke Dogmatiek (Brink & Kooi, 2012, p. 561) geeft aandacht aan gebed en
voorbede in het kader van de dienst der gebeden. Zij wijst ons erop dat Jezus zijn
discipelen onderwijst dat gebed een weg tot God is. Ook hier benoemen de schrijvers
de relatie waarin God ons aanspreekt en wij antwoorden en vragen: “Biddend luistert
de mens en luisterend bidt hij”. Bidden is een kenmerk van de kerk en niet zelden een
instrument van genade. In ons gebed antwoorden wij God die tot ons spreekt omdat Hij
zich aan ons heeft geopenbaard. Bidden betekent kort gezegd: vertrouwelijk spreken
tussen God en de mens.
Stanley J. Grenz (Grenz, 2005, pp. 30-46) benoemt dat wij, christenen, ons steeds
minder bewust zijn dat in het spreken met God, God begint. Hij doet de eerste stap en
nodigt ons uit. Wij moeten geloven dat God aanwezig is in de wereld en daarin werkt.
13

Het geloof dat God zich laat beïnvloeden door ons gebed, hoe wonderlijk dat ook is, is
ook van belang. Grenz noemt vervolgens vier redenen om christenen te motiveren om
zich te verbinden met God door middel van gebed. Hij noemt ten eerste de vroege kerk
als voorbeeld waarin gebed ten grondslag lag aan de gemeenschapsgroei en
evangelieverkondiging. Ten tweede heeft gebed in kerken een relatief onbeduidende
plaats gekregen. Hij benoemt ten derde dat de sleutel van opwekking gebed is. En ten
vierde is bidden een uitdagende taak die iedere christen kan en mag doen. Daar zijn
geen speciale talenten voor nodig.

3.1.2 INTIMITEIT

MET DE

VADER

EN DE

HEILIGE GEEST

Bidden, spreken met God, vereist geen talent. Het veronderstelt echter wel een relatie
met God. Dat is het eerste wat opvalt bij iedereen die met God spreekt zowel in het
Oude als Nieuwe Testament. Voor nu is het belangrijk om zicht te krijgen op de
intimiteit met de Vader en de Heilige Geest. Zij zijn beide bij het gebed betrokken.
Jezus, zocht regelmatig de stilte op om in gebed met Zijn vader te spreken. De
vertrouwelijke omgang, ontzag en overgave komen naar voren in de woorden ‘Abba’,
Vader (Marcus 14: 36) (Immink, 2016, p. 75). Door evenals Jezus, ons gebed met
‘Onze Vader’ te beginnen erkennen wij zijn gezag en onze relatie met God als Vader.
Paulus beschrijft dat de Geest van God ons te hulp komt omdat we niet weten wat wij
bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen (Romeinen 8: 26). De Christelijke Dogmatiek bevestigt bovenstaande
door de volgende uitspraak: “gebed is de enscenering van de omgang van de mens met
God en van God met de mens” (Brink & Kooi, 2012, p. 561). En daarbij is Gods Geest
betrokken die aan ons is geschonken (Joh.14).

3.1.3 ASPECTEN

VAN GEBED

Bij het ‘antwoordend spreken’ met God zijn verschillende aspecten van gebed mogelijk
die af te leiden zijn uit de Bijbel. De meeste zijn terug te vinden in de Psalmen, het
Joodse gebedenboek (Tehillim, dat is ‘gebeden’). De vijf aspecten zijn volgens ‘Bijbelse
woorden en hun geheim’ (Pop, 1964, p. 169):
Het dankgebed
De lofprijzing en aanbidding
De zondebelijdenis
De smeekbede
De voorbede

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld

in
in
in
in
in

Psalm 21
Psalm 33
Psalm 51
Psalm 12
Genesis 18

Ds. Ph. Troost geeft met de woorden “bidden in vijf toonaarden” de verschillende
emoties weer die bij de verschillende aspecten van gebed gevoeld kunnen worden (Ds.
Troost, 2001, p. 39).

3.1.4 VOORBEDE
Een woordstudie in de Studiebijbel online2 naar ‘voorbede’ bracht de volgende betekenis
naar voren. Het Griekse woord voor voorbede is: ‘Enteuxis’ en betekent: ontmoeting
met verzoek, op audiëntie gaan, pleiten. Vanuit de woordstudie is het begrip ‘voorbede’
dus vooral pleiten tijdens een ontmoeting met de vraag of er in een behoefte kan
worden voorzien. In de Engelse vertaling wordt het woord ‘intercession’ gebruikt, dat
2

www.studiebijbel.nl
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‘tussenbeide komen’ betekent. Daarmee wordt duidelijk dat de bidder ‘op de bres’ staat
voor een ander, opkomen, pleiten voor een bepaalde situatie of persoon.

3.1.5 VOORBIDDERS

IN HET

OUDE TESTAMENT

Het ‘tussenbeide komen’ komt in het Oude Testament voor het eerst in beeld in de
relatie tussen God en Abraham. In Genesis 18 vers 17 vraagt God zich af: “Zal ik voor
Abraham verbergen wat ik ga doen”? Hij maakt Abraham bekend wat Hij van plan is en
Abraham reageert daarop door voorspraak te doen (Genesis 18: 22-25). Het
ondenkbare gebeurt; God verhoort zijn verzoek. Daarmee onderstreept zij de intieme
vriendschapsrelatie van God met de voorbidder en Gods beweging ten gevolge van
voorbede.
Een andere bekende voorbidder (en profeet) die tussenbeide komt is Mozes. Mozes
springt in de bres voor zijn volk dat zondigt, lezen we in Exodus 32. Hij wil zijn leven
zelfs voor het volk geven. Mozes spreekt namens het volk met God van aangezicht tot
aangezicht (Exodus 33 vers 9,11) en ook hier is sprake van een intieme relatie en is
voorbede concreet tussen God en het volk instaan. In Exodus 34: 6-7 komt naar voren
wie God wil zijn voor zijn volk. Prof. Immink constateert dat God in Zijn hart laat kijken
(Immink, 2016, p. 64). Mozes doet een beroep op deze woorden als middelaar.
Het Oude Testament leert ons voortdurend wat het betekent om namens God te
spreken tot het volk en namens het volk tot God. Mozes was daar het eerste voorbeeld
van. Op Grote Verzoendag deed de hogepriester verzoening voor het volk (Leviticus 16)
Het volk Israël werd geroepen voor een priesterlijke bediening te midden van andere
volken (Wright, 2011, p. 112). Er was voor hen een tussenpositie die twee taken gaf.
Enerzijds waren ze verantwoordelijk om de wegen, woorden en geboden van God
bekend te maken en anderzijds brachten ze offers van het volk bij God. Daarnaast
kregen ze de opdracht om het volk te zegenen (Num. 6: 22-27).
Ten tijde van de ballingschap is er ook sprake van gebed voor het volk en tussenbeide
komen. Dat is te lezen bij zowel Esther, Nehemia als Daniël die allen de God van Israël
kenden, dienden en tot Hem baden om hulp voor Gods volk. Zij waren betrokken in
gemeenschap met de Heer, bij vervulling van Zijn wil voor het volk van God (Lambert,
2013, p. 201). Bij allen was er sprake van toewijding, bewogenheid en betrokkenheid.
God wil reageren op ons gebed zoals te lezen is in 2 Kronieken 7, vers 14: “en mijn
volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn
aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de
hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
In het Oude Testament wordt een gebrek aan voorbidders geconstateerd door Ezechiël.
De bevolking kende vier lagen: profeten, priesters, koningen en het volk. Elke groep
had zijn of haar taak in het land en priesters hadden de taak als leiding van de
georganiseerde godsdienst aldus Prince (Prince). Eén voorbidder zou genoeg zijn om
het volk te redden (Ezechiël 22: 23-31). In deze context betreft het een zoektocht naar
voorbidders die een muur optrekken en op de bres staan om verwoesting tegen te
houden van de stad Jeruzalem. In de context van Jesaja 58 en 59 betreft het eveneens
een gebrek aan voorbidders, iemand die tussenbeide komt in verband met het zoeken
naar sociale gerechtigheid. Het tussenbeide komen betekent echter meer dan voorbede
doen en is zelfs zinloos wanneer er geen actie aan verbonden is. Bij voorbede hoort een
handeling om op te komen voor onrecht en te kiezen voor rechtvaardig handelen.
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In deze paragraaf is slechts een klein gedeelte van voorbidders en voorbede behandeld.
Ook in de volgende paragraaf is ervoor gekozen om de meest relevante teksten met
betrekking tot voorbede aan de orde te laten komen gezien de beperkte omvang van
het document.

3.1.6 VOORBEDE

IN HET

NIEUWE TESTAMENT

Het bekendste gebed is zoals al eerder gezegd het ‘Onze Vader’. “Het heeft vanwege de
inzet van de eerste gebeden een sterk toekomstgericht karakter” aldus Immink (p. 82).
Dit gebed sluit naadloos aan bij het Koninkrijk van God dat komende is en waar wij
christenen, in navolging van het Joodse volk, ook deel aan hebben als priesters (Wright,
2011, p. 113).
Het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, is een bekend gebed geworden waarin Jezus
bidt voor eenheid onder christenen. In de brief aan de Hebreeën wordt de positie van
Jezus als pleiter nog verder uitgewerkt. Het ultieme ‘tussenbeide komen’ zien we terug
in Jezus, die Middelaar is geworden tussen God en mensen. Door zijn lijden en sterven
is er verzoening gekomen tussen God en mensen. Hij is daarna ook nog eens onze
Hogepriester geworden die voor ons bidt en pleit bij de troon van de Vader (Romeinen
8: 34). Hij heeft ons, als zijn navolgers, ook geroepen tot een koninklijk priesterschap
om de grote daden van God te verkondigen (1 Petrus 2 vers 9). Paulus ziet deze
opdracht voor al Gods kinderen: we mogen de levende God vertegenwoordigen in de
wereld en de wereld bewegen om tot erkenning van de levende God te komen. Daar
hoef je niet voor uit het priestergeslacht Levi te komen zoals in het Oude Testament
(Wright, 2011, p. 114). Het betekent echter toegewijd en heilig, anders, koninklijk
leven dat Jezus zijn discipelen al leerde in de Bergrede (Matth. 5-7).
Handelingen beschrijft onder andere een van de belangrijkste taken van vroege kerk:
voorbede. Er zijn zesentwintig directe verwijzingen naar gebed (Jennings, 1999, p. 12).
Veelal betrof het gezamenlijk gebed.
Paulus roept regelmatig op tot voorbede voor zichzelf wanneer hij onderweg is om het
evangelie te verkondigen. Ook aan het einde van een brief roept hij vaak op tot
voorbede: “Broeders, bidt voor ons“ (1 Thess. 5: 25). Prof. Dr. F. G. Immink geeft
daarover het volgende aan: (Immink, 2016, pp. 196-197) de gemeenten worden op
diverse plaatsen door zowel Paulus als Petrus opgeroepen om voorbede te doen in het
belang van voortgang van het evangelie. De gebeden volgen op de omstandigheden
waarvan men hoort en voorbede is gericht op het welzijn van de ander. Wanneer men
voorbede doet dan richt men zich tot God vanuit een levendig geloof in de kracht van
verlossing die God geeft door Jezus Christus.
Aan Timotheüs geeft Paulus een opsomming van verschillende gebeden voor anderen (1
Tim. 2: 1). Immink ziet bij Paulus ook een verband tussen voorbede en bevordering van
de onderlinge band (Immink, 2016, p. 88). Ook theoloog Richard Foster sluit daarbij
aan en ziet voorbede als een manier om de ander lief te hebben (Foster, 1992, p. 198).
Het is een priesterlijke bediening en heilige plicht. Hij vervolgt later in navolging van
Augustinus: “Het is de persoonlijke uitnodiging die God ons geeft om nauw betrokken te
raken bij het werken aan het welzijn van anderen” (Foster, 1992, p. 208). Calvijn
maakt het beeldend door te schrijven: “Ik zie de biddende mens als het ware het
heiligdom van de hemel binnengaan en Jezus in eigen persoon over zijn beloften
aanspreken” (Reuver A. d., 2007, p. 11).
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Wright constateert (Wright, 2011, p. 269) dat gebed door de hele Bijbel heen wordt
aangetroffen als een merkteken van de kinderen van God. “Het ondersteunt hun missie
en soms is het een aspect van hun missie”. Jacobus besluit zijn brief met een krachtig
voorbeeld hoe het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt (Jacobus 5: 16b18). In dat geloof mogen wij gehoorzamen aan de opdracht om voorbede te doen en
Gods krachtige werk daarin verwachten.

3.2 BETEKENIS EN INVLOED VAN VOORBEDE
Dit hoofdstuk omvat verschillende elementen die met elkaar in verbinding staan. Om
een duidelijke lijn vast te houden zijn ze om die reden als een rode draad verbonden
met het ‘Onze Vader’ Tevens sluit dit gebed prachtig aan bij het onderzoek vanwege
haar onmiskenbaar missionaire context en inhoud (Wright, 2011, p. 265). “Gebed is
een eschatologische activiteit en is gekoppeld aan het komende rijk van God” (Grenz,
2005). “In gebed nodigen we de toekomst uit in de tegenwoordige tijd” en daarmee
geeft Grenz aan dat wanneer wij bidden het resultaat heeft (pp. 50-51). God heeft
zichzelf afhankelijk gemaakt van ons gebed aldus Hallesby3.

3.2.1 DRIE

BEWEGINGEN VAN GEBED

Gebed heeft alles te maken met ervaringen in vertrouwen op God. In hoeverre een
persoonlijke verborgen omgang met God bekend is bij christenen is niet onderzocht in
dit onderzoek. Dat geldt ook voor het feit of de kerk zich voldoende bewust is van de
onderstaande bewegingen van gebed.
Richard Foster geeft in zijn boek Gebed (Foster, 1992) een indeling van gebed in drie
bewegingen. Tim Keller noemt in zijn boek Bidden, drie basale soorten van gebed
(Keller, Bidden, 2014, p. 203) Ze beschrijven allebei, met iets andere woorden,
dezelfde bewegingen van gebed die ook in het ‘Onze Vader’ zijn terug te vinden.
1.Keller
Foster

Opwaarts; lofprijzing, dankzegging gericht op God.
Beweging naar boven; over intimiteit, aanbidding van God als
Vader.

2)·Keller
Foster

Binnenwaarts; zelfonderzoek, schuldbelijdenis, gericht op ons zelf.
Beweging naar binnen; innerlijke verandering als Jezus je
verlosser wordt.

3)Keller
Foster

Buitenwaarts; voorbede en bemiddeling, gericht op noden.
Beweging naar buiten; na verandering en intimiteit is er
dienstbetoon aan anderen, naar de wereld die we door gebed
mogen zegenen door de Heilige Geest.

De drie bewegingen hebben een overeenkomst met ‘de driehoek’ van Mike Breen in zijn
‘cultuur van discipelschap’ (Breen, 2013, p. 73). Hij geeft in een driehoek weer dat
zowel relatie met boven (God), binnen (gemeente) en buiten (wereld) van belang zijn
voor balans in het geloofsleven. Het één kan niet zonder de ander. Dat is ook van
toepassing in het bidden. Ons bidden is zowel naar boven, binnen als naar buiten
gericht.

3

Hallesby, Prayer, p. 167.
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“Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Ons gebed begint met het aanspreken van
God, als onze Vader. Het duidt een relatie, intimiteit met God aan en tegelijkertijd drukt
het ontzag uit. We bidden vanuit het besef dat wij geliefde kinderen van God zijn. Hij is
onze Vader die in de hemel troont.
“Uw naam worde geheiligd”. Samen met alle heiligen is er bij elke
gebedsbijeenkomst eerst een tijd van God eren, Hem prijzen en aanbidden voor wie Hij
is en wat Hij doet. Met diep ontzag en eerbied buigen wij ons samen voor hem neer.
Wright (Wright C. J., 2011, p. 259): “We zijn geschapen om onze Schepper-God te
eren”. Hoofdstuk veertien van zijn boek ‘We loven en aanbidden God’, wil ik van harte
aanbevelen om te lezen ter verdieping. “Het startpunt van ieder christelijk gebed is
aanbidding”, dat schrijft ook nieuw testamenticus, Tom Wright (Wright N. , 2016, p.
158). Het hoofdstuk ‘Het goede nieuws bidden’ uit zijn boek ‘Goed Nieuws!’ sluit
prachtig aan in het kader van dit onderzoek. Met zijn uitspraak “alleen als het gebed
centraal staat, zal het werk van het koninkrijk voortgang hebben”(p. 164) komen we bij
de volgende bede.
“Uw Koninkrijk kome”. Daarmee heb je zelf deel gekregen aan dat Koninkrijk, dat
komende is. Zijn Koninkrijk, dat is namelijk het grote verhaal van Gods missie in de
Bijbel. Zijn Koninkrijk wordt zichtbaar. Je wordt deelgenoot van Zijn missie en mag Zijn
medewerker worden. Zijn Koninkrijk wordt zichtbaar waar jij bent. Gods missie gaat
niet buiten ons om. Dat is van betekenis voor alle volgelingen van Jezus. Luther
verwoordt het aldus: (Keller, Bidden, 2014, pp. 123-124) “De bede “laat uw koninkrijk
komen”, is verlangen naar dat toekomstige leven van recht en vrede, en vragen of uw
toekomstige koninkrijk het doel en de vervulling mag zijn van het koninkrijk dat u in
ons begonnen bent”. Wij worden betrokken bij Gods plan van heelheid voor de aarde.

3.2.2 VOORBEDE

EN

MISSIO DEÏ

Wright (Wright, 2011, pp. 261-267) benadrukt in zijn hoofdstuk ‘missionair gebed’ dat
het gebedsleven van Israël een missionair doel had. Het gebed is een teken voor de
wereld. Het volk van God brengt de volken in contact met God door hen te zegenen,
voor hen te bidden. Deze opdracht en missie blijven doorgaan, ook voor christenen in
deze tijd. De kerk is een bedehuis zoals de tempel dat was. Bidden is zeggen: “Er is
geen hoger gezag dan God”. Een daad tegen wereldse afgoderij. Wright heeft het gebed
van Salomo opgenomen dat bij de inwijding van de tempel (1 Koningen 8: 22-53) is
uitgesproken. Daarmee doet hij een beroep op het missionaire hart van God: “Dan
zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw
volk Israël doet”. Daarnaast heeft Wright een kader opgenomen met een uitspraak van
John Piper, een bekende Amerikaanse theoloog, die Gods missie nog eens onderstreept.
“De centrale rol van het gebed beklemtoont nog eens dat God zijn glorie wil tonen, tot
vreugde voor de verlosten uit alle volken. Gods missionaire doel is even
onverwoestbaar als zijn God-zijn. Hij zal zijn doel bereiken door een volk van bezielde
gelovigen in het leven te roepen uit alle landen en volken, van elke stam en taal
(Openb. 5: 9,7: 9). Dat gebeurt door middel van het gebed. Het is bijna onmogelijk de
plaats die het gebed inneemt in Gods plan voor deze wereld te sterk te benadrukken”.
(p.267)
Gods missie heeft tevens met strijd te maken omdat God de wereld zal overwinnen.
Daarin hebben wij als medewerkers ook te maken met strijd en het effectiefste wapen
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is ons gebed. Ook hier heeft John Piper een krachtige uitspraak: “Gebed is de walkie
talkie (geeft actieve dienst aan) van de kerk op het strijdtoneel van de wereld, ten
dienste van het Woord. Een missie die voortgedreven wordt door gebed verhoogt de
kracht van God”. Efeze 6 geeft ons aanwijzingen om de wapenrusting aan te doen bij de
strijd. Grenz (Grenz, 2005, p. 79) benoemt dat wij biddend door Gods Geest zien wat
Gods bedoeling is voor Zijn wereld. Daarmee is voorbede een spirituele strijd die
voorafgaat aan sociale acties. Het is de roep om Gods koninkrijk. Hij haalt Donald
Bloesch aan die zegt: “God eren is het doel van ons gebed en sociale dienstbaarheid
aan de samenleving kan gezien worden als vrucht van voorbede”.
“Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”.Met dit gebed is
gezegd dat het aan God is wat Hij wil doen door onze gebeden heen, niet onze wil maar
Uw wil. Vanuit het Oude Testament bij o.a. Abraham, leren wij dat Gods wil te
beïnvloeden is. “Uw wil geschiedde is geen teken van gemakkelijke berusting. Het heeft
vooral te maken met de worsteling verzet en overgave” zoals Bonhoeffer in zijn
gelijknamige boek (Bonhoeffer, Verzet en Overgave, 2014) beschrijft. Wanneer naar de
Engelse vertaling wordt gekeken: ‘Thy will be done’ lijkt dit gebed te gaan over ‘Uw wil
worde gedaan’ en wordt het een gebed van beschikbaarheid en gehoorzaamheid (Zee,
1982, p. 41). Jezus zelf bad dit gebed in de hof van Gethsemané en benadrukt
beschikbaarheid en overgave. De vraag naar Gods wil geeft zo te lezen geen
gemakkelijk antwoord. Mijns inziens geeft de verwijzing ‘Uw wil geschiede zoals in de
hemel’ aan dat Gods wil werkt door ons heen. Uw wil geschiedde’ is ook een gebed
waarmee Gods Koninkrijk in de wereld wordt gebracht (Grenz, 2005, p. 75).
Wat Gods wil is vertellen de profeten in het Oude Testament. In Jeremia 29 vers 7,
tijdens de ballingschap van Israël, wordt het volk door Jeremia opgeroepen om te
bidden voor de stad waar ze zijn heengevoerd. Deze oproep is gekoppeld aan ‘ vrede
zoeken’ voor de stad. Dat betekent naast bidden ook daadwerkelijk in actie komen voor
het welzijn van anderen en hen dienen (Blok & Plaisier, 2011). “Wij hebben de stad
nodig voor Gods koninkrijk”. Het woord ‘shalom’, vrede voor de stad, omvat een bloei in
alle dimensies: sociaal, fysiek, economisch, geestelijk. Welzijn, in zowel politiek-sociaalgodsdienstig verband. Dat is te zien in de vruchten van de arbeid en aan de wijze,
waarop mensen met elkaar omgaan. (Pop, 1964, p. 548)
Om deze vrede te laten stralen tot eer van God is de stad nodig”. Oeds Blok en Ds.
Arjan Plaisier (Blok & Plaisier, 2011) voegen daar aan toe dat bidden gericht is op een
God die werkt. Dat hangt niet af van gezamenlijke actie van kerken maar van God die
wil, kiest en werkt. Dat ‘gereformeerde accent’ van voorbede is terug te vinden in het
dienstboek van de kerken. Daar is te lezen dat voorbede een scharnierpunt is tussen de
dienst van de Schrift en de maaltijd van de Heer (Dienstboek der Kerken, schrift maaltijd-gebed, 2004, p. 877).

3.2.3 VOORBEDE

EN DIACONAAT

“Geef ons heden ons dagelijks brood”. We bidden voor de dingen die we nodig
hebben. Dit gebed geeft ook een bredere kijk op de samenleving en sociale zorg. Het
betreft naast dagelijks brood, een gezonde economie. Luther ziet deze bede als een
bede om een gezond en rechtvaardig sociaal stelsel (Keller, Bidden, 2014, p. 126).
Diaconaat richt zich op mensen die geen helper hebben en naast praktische zorg en/of
roep om gerechtigheid is voorbede daarvan een wezenlijk onderdeel. Dat kan zowel in
als buiten de gemeente gestalte krijgen. “Christenen moeten zich inzetten voor de
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gemeenschap in hun buurt of stad en voor gerechtigheid” (Keller, Centrum Kerk, 2012,
pp. 232-233) want “een missionaire kerk houdt van zijn stad, zorgt ervoor en bidt
ervoor” aldus Keller.
De voorbede betreft evenals diaconale gaven, het leven van de gemeente en de dienst
van de kerk en haar leden aan de wereld. In de voorbede zijn apostolaat, diaconaat,
pastoraat en eredienst nauw verbonden. De gebedsintenties dragen bij aan onderlinge
verbondenheid van de gemeenschap (Dienstboek der Kerken, schrift -maaltijd-gebed,
2004, p. 877). Bij kenmerken van voorbede wordt o.a. genoemd dat het gebed des
Heren oriëntatiepunt is van de voorbede; ‘Christus bidt voor heel zijn kerk’. De
gebedsintenties wijzen ook boven de lokale kerkgemeenschap uit; ze kunnen ingaan op
actuele thema’s.

3.2.4 VOORBEDE

EN PASTORAAT

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”.
Deze bede is van betekenis in pastoraat en belijden van zonden.4 Wij leven nog in een
onvolmaakte wereld en doen elkaar in relaties onrecht aan. Dit gebed mag bijdragen
aan belijdenis, vergeving en herstel van relaties. Wat is er waardevoller om in het
pastorale gesprek van hart tot hart, samen voor Gods troon te komen en te bidden voor
de pastorant en de situatie. Het draagt bij aan shalom, de heelheid die God voor ogen
heeft met Zijn Koninkrijk. Het zogenaamde ‘ministry’-gebed is daar een prachtig
voorbeeld van. Voor dit onderzoek en rapport voert het te ver om daar op deze plaats
verder op in te gaan en verwijs ik bijvoorbeeld naar de ministrycursus van New Wine.5
“En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. Het kwaad
waarmee wij te maken hebben heeft verschillende dimensies die ons afhouden van
Gods koninkrijk. Wij leven in een onvolmaakte samenleving waarin wij elkaar en de
aarde leed berokkenen. Waar wij te maken hebben met zinloos geweld. We moeten ons
er van bewust zijn dat we te maken hebben met satan, die ons bij God vandaan wil
trekken. Deze bede mag ons herinneren aan Jezus Christus, die dit gebed ten diepste
(Westerbeek, 2016, pp. 109-127) heeft vervuld.

3.2.5 VOORBEDE

EN EVANGELISATIE

Tim Keller besteedt in ‘Centrum Kerk’ (Keller, Centrum Kerk, 2012, p. 344) aandacht
aan de beweging die nodig is om een stad met het evangelie te bereiken. Hij gebruikt
daar een zogenaamd ‘ecosysteem voor het evangelie’. Dat bestaat uit organisaties,
individuele christenen, ideeën, en geestelijke en menselijke krachten die van elkaar
afhankelijk zijn. Zij ondersteunen, versterken en stimuleren elkaar door de kracht van
Gods Geest.
De kern (binnenste ring) bestaat uit de uitleg van het evangelie in de context van de
inwoners. De ring daar omheen (2 e ring) staat voor een aantal kerkplantingsprojecten
en kerkvernieuwing. In de 3e (buitenste) ring zijn de gespecialiseerde bedieningen die
ondersteunend zijn aan de nieuwe gemeenschappen. Keller ziet zeven onderdelen die
hun basis hebben in de bestaande kerken. De gebedsbeweging is een onderdeel van
deze zeven elementen. Visionaire voorbede is van cruciaal belang voor de stad en het
lichaam van Christus. Ook Keller ziet hier de Bijbelse opdracht uit Jeremia 29: 4-7 aan
4
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ten grondslag liggen. Hij gaat verder door te benoemen dat mensen worden verenigd
door gebed. Samen bidden leidt tot nieuwe vriendschappen en relaties over grenzen
van denominaties/organisaties heen. Keller ziet in voorbede een bewerking van
eenheid. Dat zie je ook terug in een ander onderdeel in deze ring: eenheid tussen
leiders. Voor de andere vijf bedieningen verwijs ik naar het boek ‘Centrum Kerk’. Feit is
dat de buitenste ring van levensbelang is voor de binnenste ringen. Daarmee wordt het
belang van voorbede en samenwerking tussen kerken en christenen onderling
onderstreept voor de wereld waarin wij leven.
De Anglicaanse oudtestamenticus Chris Wright, (één van de meest toonaangevende
Bijbelse theologen van deze tijd) weet in zijn boek ‘De Bijbelse missie’ een duidelijke
Bijbels-theologische onderbouwing van de missiologie te geven. Hij beschrijft daarin
duidelijk en concreet hoe christenen door voorbede betrokken kunnen zijn bij het
publieke domein in navolging van de opdracht om te bidden voor de stad en de
overheid (Wright, 2011, pp. 237-238). Wright merkt op dat gelijk na de opdracht om te
bidden voor de hooggeplaatsten in 1 Tim. 2: 1-2 er een vervolg komt over wat Gods
verlangen is: dat alle mensen gered worden. Daarmee verbindt hij voorbede aan
missionair zijn: gezonden in de wereld om het goede nieuws bekend te maken. Gebed
en evangelisatie lijken daarmee hand in hand te gaan. Tot slot hebben we te maken
met een geestelijke strijd waarvoor we worden uitgenodigd om de wapenrusting aan te
trekken. De wereld is in nood. Wright: “De kerk is een gebedshuis, een kerntaak die zij
heeft geërfd van de tempel om de gemeenschap en de wereld voor God te behouden en
God voor de gemeenschap en de wereld te behouden” (Wright, 2011, p. 269). De
opdracht aan Gods volk is verder gegaan de wereld in en daarbij mogen wij als
heidenen uit de volken voluit meewerken. Wij zijn medearbeiders van Christus ( 1 Cor.
3: 9).

3.2.6 VOORBEDE

EN PRIESTERSCHAP

De rol van gebed voor de gemeente wordt door Ds. Wim Dekker in zijn boek ‘ Marginaal
en Missionair’ (Dekker, 2012, pp. 40-42), aangesloten bij de zienswijze van Bonhoeffer.
Hij ziet die vooral in het plaatsvervangend gebed voor de wereld. Evenals de stam Levi
die geroepen was voor haar priesterdienst in de tempel zijn wij een uitverkoren
priesterschap (1 Petr. 2 vers 9) om voorbede te doen. De wereld weet niet wat zij
bidden moet en daarom mogen wij dat doen. Dat is voor Wim Dekker missionair werk.
Bonhoeffer noemt het gebed voor de wereld ‘verantwoordelijk werk’ en verbindt dit met
‘wachten op God’. Niet activistisch aan de slag maar wachten, in afhankelijkheid van
God, overgave en nederigheid: een spiritualiteit die laat zien waar je in de samenleving
present mag zijn vanuit de dienende liefde van Christus. Dat vraagt ook hier een
afhankelijkheid van God om Zijn wil te kennen voor de stad.
Plaatsvervangend gebed voor de wereld. Daar sluit Stefan Paas op aan in zijn boek
‘Vreemdelingen en Priesters’. Hij houdt een pleidooi voor de priesterkerk (Paas, 2015,
p. 217). Onze rol als priester is, evenals het volk in ballingschap en in de minderheid,
tweezijdig (Paas, 2015, p. 190). Wij kunnen enerzijds onze rol als priester vervullen
door lofprijzing en grote daden van God te verkondingen en anderzijds God
vertegenwoordigen bij de mensen door zegenend, dienend en biddend betrokken te zijn
in de wereld (Paas, 2015, pp. 190-194). Op bladzijde 241 verwoordt hij een manier van
voorbede en dankzegging die laagdrempelig is. We dienen ons bewust te zijn dat de
motivatie om te getuigen niet minder belangrijk wordt. We mogen het goede nieuws
van Gods nieuwe wereld laten aansluiten bij de context waarin wij ons begeven.
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Het ‘priesterschap aller gelovigen’ is een thema dat Wright (Wright, 2011, pp. 112-113)
verbindt met Gods missie en hij benoemt dit als de opdracht voor al Gods kinderen.
“Het is onze taak om het levende bewijs van de levende God te zijn; om God bij de
mensen te brengen en de mensen tot God. Daarin bestaat ons priesterschap”.
Christenen mogen zich geroepen weten om op deze manier mee te werken aan Gods
nieuwe wereld die komt!
“Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid, Amen”. De vroege kerk heeft dit gebruikelijke slot aan het door Jezus
geleerde ‘Onze Vader’ toegevoegd (Wright N. , 2016, p. 149). In een paar oude
handschriften komt deze bede niet voor. Het Jodendom kent zowel gebeden met vast
als vrij slot. Dat kan de reden zijn dat deze doxologie is toegevoegd door hen
(www.studiebijbel.nl).
Het gebed wordt afgesloten met ‘Amen’: Het is zo. Het woord komt van een Hebreeuws
woord dat met trouw te maken heeft. Dit woord gaat over vertrouwen en betrouwbaar
zijn van de Ander en jezelf (Zee, 1982, p. 75).

3.3 EFFECTEN VAN VOORBEDE
In dit onderzoek willen we de invloed en betekenis van de ‘Week van gebed’ bestuderen
onderzoeken en daarom is het bestuderen van effecten van voorbede onderdeel van de
literatuurstudie. In de eerste plaats wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar het effect
van eensgezind samen bidden wat letterlijk in de ‘Week van gebed’ gebeurd. Dat er
sociologische en psychologische effecten zijn wil ik erkennen door dit kort te benoemen.

3.3.1 EENSGEZIND SAMEN

BIDDEN

In Mattheus 18 vers 19-20 wordt de kracht van eensgezind bidden door Jezus
onderstreept. “Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen
laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden”. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we over gebedsverhoringen. In
Handelingen 1 bidden de volgelingen eendrachtig in het wachten op de vervulling van
de Heilige Geest. Petrus die bevrijd werd uit de gevangenis door gebed van de andere
discipelen die bijeen waren om te bidden (Hand. 12: vers 1-12). Daarmee wordt het
belang en kracht van samen bidden duidelijk gemaakt.
Een krachtig voorbeeld van eensgezind bidden zien wij in de puritein Jonathan Edwards.
Hij schreef in de 17e eeuw een beroemd boek met de titel ‘A humble attempt’. Daarmee
onderstreepte hij het belang van eensgezind gebed om effect te hebben. Edwards roept
alle christenen dringend op tot wereldwijd volhardend gebed voor opwekking,
individueel en samen bidden. Voor Edwards is de zichtbare eenheid van de kinderen van
God, het samen God aanbidden, een beeld van de hemel en een middel om het hemelse
Koninkrijk op aarde te brengen. 6 Dit geeft volgens Foster duidelijk aan dat het om
duidelijke overeenstemming en zichtbare eenheid gaat wil het gebed effect hebben
(Foster, 1992, p. 205). Ook Keller geeft aan dat er onder Edwards een opwekking tot
stand is gekomen door het verenigd, volhardend gebed dat gericht is op het koninkrijk
(Keller, Centrum Kerk, 2012, p. 67). Het aantal bidders is daarin niet belangrijk maar
6
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wel de aard van het gebed. Interessant is hierin het onderscheid dat C. John Miller
maakt in ‘onderhouds-’ en ‘frontlijn’-gebeden. Keller heeft het als volgt overgenomen.
Onderhoudsgebeden zijn kort, ongeïnspireerd (dat wil m.i. zeggen vanuit ‘goede
gewoonte of vanuit plicht’) en gericht op fysieke noden binnen de kerk.
Frontlijngebeden hebben drie basiskenmerken:
 Smeken om de genade dat zonden beleden worden en mensen zich
verootmoedigen.
 Een hartstochtelijk verlangen naar bloei van de kerk en het bereiken van
buitenstaanders.
 Een diep verlangen om God te kennen, hem te ontmoeten en een glimp op te
vangen van zijn glorie.
“Samen bidden voor de stad is oecumene in actie”, aldus het artikel op de site van
Missie Nederland (Blok & Plaisier, 2011). Samen bidden voor bijvoorbeeld de eigen stad
draagt bij aan eenheid in liefde en waarheid. Het kan heilzaam werken voor de interne
verhoudingen binnen het lichaam van Christus. Dat gaat niet vanzelf. Het zorgt voor
zelfonderzoek of wij werkelijk willen gaan voor Gods Koninkrijk in de stad. Het geloof in
Jezus Christus als onze Redder en Heer is daarin de verbindende factor.
“Het gezamenlijk gebed voor de stad moet dus gezien worden als een frontliniegebed”
aldus Oeds Blok en Arjan Plaisier (Blok & Plaisier, 2011). Bidden voor de stad is in
samenwerking met God. Hij schakelt mensen in door in de eerste plaats te bidden.
Bidden maakt vindingrijk en al biddend zullen nieuwe wegen opengaan voor getuigenis
en dienen in de stad. Dit is het evangelische accent van bidden voor de stad.

3.3.2 SOCIOLOGISCHE

EN PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN

Het samen bidden kent ook sociologische en psychologische effecten. Dit is een studie
op zichzelf en daarom stip ik dit kort aan. Wanneer een aantal mensen bijeen is om te
bidden krijgt een groep die eenparig iets verlangt een sociale verbinding. Je wordt
daarin meegenomen door de woorden van een ander. Met die woorden kan je
instemmen door ‘Amen’, knikken en innerlijk beamen. Het samen bidden verrijkt en
zorgt voor draagkracht in periodes waarin schaarste wordt ervaren in eigen geestelijk
leven (Immink, 2016, p. 203).
Psychologisch gezien zou je kunnen constateren dat bidden een gesprek met jezelf is.
Daarnaast zorgt bidden voor een heilzaam effect voor de bidder (Leest, 2009, p. 13).
Een psychologisch onderzoek naar relatie tussen gebed en coping geeft aan dat
aanleidingen om te bidden vooral ziekte, dood en moeilijke momenten zijn. De
psychologische effecten daarvan kunnen innerlijke rust, hulp en inzicht voor de bidder
zijn (Immink, 2016, p. 208). Dit gezegd hebbende wil ik benadrukken dat dit zeker niet
de belangrijkste effecten zijn van voorbede.

3.2.3 KRACHTIGE

EFFECTEN VAN VOORBEDE

Stanley J. Grenz (Grenz, 2005, p. 31) benoemt in ‘The Cry For the Kingdom’ dat de
betekenis en het effect van voorbede wordt onderschat of dat men niet overtuigd is van
het feit dat bidden effect heeft en God werkt. Krachtige effecten van voorbede worden
niet verwacht in het Westen. Daar is Nelly van Kampen-Boot van overtuigd geraakt. 7
7
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Zij werkte als zendeling-docent aan een seminarie in Maleisië. Onlangs is ze overleden.
Zij stipt in een interview met Ad de Boer de reactie aan van westerse christenen met
betrekking tot genezing verwachten van God. “Als je, als zoveel westerse christenen,
niet beseft dat je aan het front staat, verwacht je ook niet veel. We bidden vaak met
een slag om de arm: Heer, als U het wilt. En dan met de kleur van: U zult het wel niet
willen”. Zij gelooft dat wonderervaringen sterk samenhangen met kerk zijn in een
frontsituatie. “Als kerken sterker beseffen dat ze aan het front staan en hun missionaire
roeping zien, geeft God des te meer wonderen en tekenen’
Grenz: “Bidden is een eschatologische activiteit. We bidden Gods tegenwoordigheid in
de situatie”. Het maakt de roep om Gods Koninkrijk nog meer urgent en brengt bidders
op de knieën (Grenz, 2005, p. 49). In ‘De kerk op de knieën’ (Jennings, 1999), wordt
ons gebed daadwerkelijk effectief genoemd, wanneer wij deelnemen aan de goddelijke
dialoog van de drie-eenheid. Met voorbede mengen wij ons in het goddelijke gesprek
van de drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest) en daarmee heeft het gebed ook iets van
een geheimenis.
De kracht van gebed komt tot ons in de beloften die in de Bijbel staan en de talrijke
voorbeelden getuigen daarvan. Het is een ‘praktisch mysterie’ aldus Keller (Keller,
Bidden, 2014, pp. 241-242). “God laat toe dat de wereld in zekere zin geleidt wordt
door de kracht van het gebed. Enerzijds doen onze gebeden er toe- ‘we ontvangen niet
omdat we niet bidden’- en anderzijds is Gods plan soeverein en onfeilbaar. Bidden is in
de Bijbel ook vaak gekoppeld aan wachten. Ons perspectief op tijd is zo heel anders als
Gods perspectief en daarmee zijn effecten op onze gebeden vaak niet zichtbaar.
Richard Foster (Foster, 1992, pp. 200-201) ziet een belangrijke verbinding tussen Jezus
voorbede in de hemel en onze kracht om met gezag voor anderen te bidden. Door zijn
gebeden groeit ons verlangen te bidden. Daaraan verbindt Foster tevens dat onze
voorbede ‘in Jezus naam’ gebeden moeten worden. Daaronder moet worden verstaan
dat het gebed zonder de volle zekerheid van het volbrachte werk van Christus en het
besef dat ons gebed zonder Christus verzoenend offer niets waard is. We mogen
aanspraak maken op het bloed van Christus als bron van kracht voor ons gebedsleven.
Bonhoeffer leert ons dat door te bidden voor anderen ons perspectief verandert. Wij
leren kijken en bidden vanuit de Gekruisigde (Bonhoeffer, 2014, p. 84). Ook Philip
Yancey, ontdekte in zijn gebedsleven, dat bidden hem in staat stelt om anderen te zien
zoals God hen (en hem) ziet: als dragers van Gods beeld met unieke gebreken en
talenten (Yancey, 2007, p. 363). “Bidden is het bekijken van de werkelijkheid vanuit
Gods gezichtspunt” (p. 31).
Een ander effect van samen bidden is de reinigende werking voor de bidder. Bonhoeffer
heeft o.a. over gebed in de christelijke gemeenschap opgemerkt dat voorbede als een
reinigend bad is waarin het individu en de geloofsgemeenschap zich iedere dag moet
dompelen (Bonhoeffer, 2014, p. 84). Daarmee geeft hij aan dat wanneer iemand bid
voor een ander er geen haat of veroordeling meer is. Je kent als het ware de ander
dezelfde genade toe als jezelf ontvangen hebt en daarmee heeft voorbede doen een
reinigende werking voor jezelf.
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3.3.4 GROEI-

EN REMFACTOREN

8

Gebed wordt ‘de motor van de kerk’ genoemd en tegelijk is het gebedsleven in de kerk
moeizaam. Daarmee wordt bedoeld de aandacht die gebed krijgt naast de gebeden in
de eredienst. Er is door de werkgroep Gebed van de EA (nu Missie Nederland) in 2011
een kleinschalige inventarisatie gehouden met de titel ‘Succes- en remfactoren’ De
schrijvers van het artikel noemen gebed een belangrijke bouwsteen en dat is meestal
niet terug te zien in de kerk. Gebedsgroepen bevinden zich vaker in een ‘gedoogzone’.
Uit dit artikel noem ik de onderstaande belemmeringen en succesfactoren die ook nu
relevant zijn met betrekking tot voorbede voor de samenleving. De belemmeringen zijn
aangevuld met dieper liggende oorzaken die er mijns inziens aan ten grondslag liggen.
Het woord ‘succesfactoren’ heb ik vervangen door ‘groeifactoren’ omdat het woord
groeifactoren meer aansluit bij een groeiend verlangen naar voorbede in plaats van het
woord ‘succes’.
Belemmeringen:










We hebben God niet nodig omdat wij over het algemeen door welvaart en luxe
onafhankelijk zijn geworden. De algemene tendens is dat wij het zelf kunnen. Onze
geseculariseerde maatschappij kent naast autonomie ook een grote hang naar
individualisme die bijna een religieuze waarde met een sacrale status is geworden.
De uitspraak “Het is een religie waarin de mens tegelijkertijd God en gelovige is”
van Emile Durkheim in het verkennende onderzoek ‘Kerk en dertigers’ (Hierden,
2012) geeft aan dat wij denken God zelf te zijn en Hem alleen nodig te hebben als
het ons uitkomt.
Christenen in landen waar men vervolging kent, laten ons een heel ander beeld
zien. Dr. Bas Plaisier, tot 2013 docent in Hong Kong, verhaalt van christelijke
Chinezen die je rustig laten wachten omdat zij, niet alleen achter de voordeur, maar
ook in publieke ruimte, aan het bidden zijn (Plaisier, 2016).
Oppervlakkigheid in zowel persoonlijke als gezamenlijke gebeden. De betekenis van
gebed dreigt verloren te gaan omdat men er niet met geest, ziel en lichaam bij
betrokken lijkt te zijn. Prof. Immink ziet als oorzaak van deze ontwikkeling de
invloed van de moderne theologen (Immink, 2016, pp. 28-29). ”Bidden helpt om
beter om te gaan met uitdagingen die het leven ons stelt (het is een coping
mechanisme). Bidden is een gedachtegang, en geen daadwerkelijke omgang. Vanuit
onze behoeften en tekorten schrijven we macht en kracht toe aan God, die ons helpt
in onze nood. Dus gebed vanuit psychologische behoefte.
De onbekendheid met de kracht die gebed heeft. De biddende Westerse mens heeft
over het algemeen lage verwachtingen met betrekking tot uitwerking van het
gebed. Ten gevolge van de grote invloed van de secularisatie wordt de overtuiging
dat God een levende werkelijkheid is en dat Hij de Levende is die het leven geeft en
het leven vernieuwd, fundamenteel in twijfel getrokken (Immink, 2016 p. 33).
Wanneer je elkaar niet kent kan samen bidden onveilig voelen of je remmen in je
vrijheid.
Het samen bidden heeft te maken met geestelijke zaken en daarin kan
tegenwerking optreden die er voor zorgt dat focus en belang word ontnomen.
De verschillende gebedsculturen en kerkelijke stromingen zorgen voor belemmering.
Niet iedereen is gewend om hardop te bidden, terwijl anderen niet gewend zijn aan
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liturgische gebeden en stilte. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat er
onheiligheid kan worden ervaren in de manier waarop men God aanspreekt of in
gebedsvormen die worden aangeboden.
Een teveel aan kerkelijke activiteiten zorgt ervoor dat gebed geen plek krijgt op de
agenda of als eerste wordt weggestreept bij een te drukke week.

Groeifactoren:









Wanneer mensen een ontmoeting met God hebben gehad heeft dit tot gevolg dat
men betrokken wil zijn in voorbede.
Bewustwording van het belang en de essentie van gebed en met verwachting
bidden.
Concrete gebedspunten zorgen voor grotere betrokkenheid.
Wanneer je persoonlijk betrokken bent bij datgene waarvoor gebeden wordt, geeft
dat een stimulans om te bidden.
Gebed bemoedigt degenen die bidden. Het versterkt geloof en vertrouwen van de
bidders.
Samen bidden werkt stimulerend.
Het geduld om elkaar te leren kennen, zorgt voor diepgang en groei.
Variatie in gebeden doet recht aan verschillende gebedstradities, culturen en
gebedsonderwerpen.

Het artikel noemt er een aantal, die helpend zouden kunnen zijn om gebed als
belangrijke bouwsteen te gaan zien van de kerk.






Duidelijkheid over het belang van gebed en gebedsgroep.
Helderheid over de manier waarop men te werk gaat in een gebedsgroep.
Gebed moet deel uit gaan maken van het toerustingsprogramma.
De plaats van gebed in het jaarboek van de kerk.
Een kerkenraad die het belang van gebed zichtbaar onderstreept.

3.3.5 VOLHARDING EN

TOEWIJDING

Wanneer het gebed ter sprake komt in het Nieuwe Testament (64 keer in Studiebijbel.
online.nl) worden termen als ‘in geloof’, ‘met toewijding’, ‘in volharding’ en
‘onophoudelijk’ (Efeziërs 6:18) genoemd. Het geeft aan dat er geloof in God en
doorzettingsvermogen nodig is en dat het gebed te vergelijken is met strijden. Het kost
de bidder iets. Dirk van Genderen, voormalig eindredacteur van de Visie
(programmablad Evangelische omroep) heeft voorbede beschreven in zijn blog als
“keihard werken”. Het vraagt zelfverloochening, is keihard werken en als een last die de
Heer je oplegt (Genderen, 2013). Gods Koninkrijk is een verzetsactie tegen de
hemeltergende pretenties van machten. Volhouden tegen alles en iedereen dat God iets
kan veranderen en vernieuwen. Alleen met gebed kunnen we een gezonde kerk en
maatschappij gaan zien (Jennings, 1999, p. 56). “De kerk is het enige leger op aarde
dat op de knieën overwint ” aldus Jennings.

3.4 CONCLUSIE DEELVRAAG 1
Bidden veronderstelt een persoonlijke relatie met God. Het is een antwoordend spreken
van de mens tot God, die het initiatief heeft genomen. In zowel het Oude als Nieuwe
Testament hebben we gezien dat God, onze Vader, reageert op onze gebeden. Het is,
als het ware, een beweging van Gods Geest naar ons. Wij mogen de verlangens die in
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ons hart zijn gekomen bij God brengen en Hem herinneren aan zijn beloften. Wij nemen
deel aan de goddelijke dialoog die er al is en in deze relatie met de drie-eenheid is ons
gebed effectief.
De opdracht om tot zegen te zijn voor de wereld, die Abraham als eerste heeft
ontvangen, is voor ons, als navolgers van Christus, nog even relevant als in het Oude
en Nieuwe Testament. Als wij voluit deel willen hebben aan de missie van God, die Zijn
zoon heeft gegeven voor de wereld om haar te redden, dan zegt dat heel veel over het
doel en het belang van ons gebed en voorbede. Gebed is een belangrijk kenmerk van
de kerk. Dit omvat zowel gebed tot God (boven), voor ons zelf (binnen) als voor
anderen (buiten) en is een instrument van genade. De kerk is evenals Israël, geroepen
tot een koninklijk priesterschap en heeft de opdracht om plaatsvervangend te bidden en
tot zegen te zijn in de plaats waar men woont. Zij heeft de opdracht om in navolging
van Jezus, God bekend te maken bij mensen en mensen bij God bekend te maken.
Priesters staan als ware als middelaar, tussen God en mensen in zoals Jezus ook zelf nu
voor ons bid en pleit bij de Vader.
Bijzonder is het feit dat degenen die bidden met Gods ogen leren zien. Het effect is een
innerlijke verandering bij de bidder. Het kan tot gevolg hebben dat bidders
daadwerkelijk ‘in actie komen’. We raken nauw betrokken op het welzijn van anderen.
Voorbede draagt bij aan Shalom, heelheid van Gods schepping in onze samenleving van
vandaag. Voorbede is verbonden aan opkomen voor onrecht en gerechtigheid.
Daarnaast mogen wij krachtig bidden in Jezus naam, en Gods kracht en nabijheid
verwachten. De wijze en tijdstip waarop verhoring plaatsvindt, is in Gods hand.
Volhardend en eensgezind gebed heeft zowel in de Bijbel als later in de geschiedenis
opwekkingen tot gevolg gehad. Samen eensgezind bidden mag de krachtige basis zijn
waaruit de kerken met elkaar tot zegen en vrede zijn van de stad. Het draagt bij aan
verbondenheid en eenheid van kerken en heeft praktische uitwerking in het samen
dienen van God in de stad. Concrete gebedspunten en openstaan voor verschillende
vormen van gebed kunnen helpend zijn in het samen eensgezind bidden.
De kerk dient zich bewust te zijn van de essentiële plaats die gebed heeft en zij moet
niet als sluitpost van de agenda worden gezien maar als frontlijngebed voor de stad. De
kerk is het enige leger op aarde dat op de knieën overwint. Het ‘Onze Vader’ is daarin
een voorbeeld van gezamenlijk missionair gebed dat wij mogen bidden vanuit geloof
dat Gods Koninkrijk komende is en dat wij daarin medewerkers zijn van Gods missie.

27

4. DEELVRAAG 2:·HOE WORDT DE ‘WEEK VAN GEBED’
GEORGANISEERD IN DORDRECHT ?
4.1 INLEIDING
De ‘Week van gebed’ in Dordrecht wordt georganiseerd door ‘Stadsgebed Dordrecht’.
Dat is een interkerkelijke werkgroep die sinds 2 jaar onderdeel is van de Dordtse
Evangelisatie.9 Zij is ontstaan uit een platform van Evangelische voorgangers die deze
week organiseerden. Het doel is om regelmatig interkerkelijke gebedsbijeenkomsten te
organiseren in de stad. Vast staan daarvoor altijd drie gebedsmomenten in een jaar.
Dat zijn 1) de ‘Week van gebed’, 2) Open Doors ‘Nacht van gebed’ en 3)
Prinsjesdaggebed. In oktober 2016 is er een eerste voorbereidingsavond voor de ‘Week
van gebed’ geweest en werd het materiaal uitgedeeld aan de werkgroepen in de
verschillende wijken. Het persbericht van Missie Nederland is herschreven voor
Dordrecht en naar alle werkgroepen gestuurd in december 2016. Zij maken vervolgens
op eigen wijze in hun gemeente bekend dat de ‘Week van gebed’ gaat plaatsvinden. In
de plaatselijke krant wordt een persbericht geplaatst in januari 2017 en posters worden
opgehangen in de verschillende kerken met alle data en locaties van deze week. Op de
site van de Dordtse Evangelisatie zijn alle data opgenomen, evenals op de site van
Missie Nederland.
De vertegenwoordigers van de kerken die meewerken vormen in iedere wijk van de
stad werkgroepjes die de gebedsavond in die wijk gaan voorbereiden. Daar worden
zoveel mogelijk mensen en andere kerken uit de wijk bij betrokken. Christenen worden
uitgenodigd om naar de gebedsavond te gaan in de wijk waarin men woont of
betrokken bij is. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat elke inwoner in zijn eigen
woonwijk naar de kerk/gemeente gaat. De kerken die betrokken zijn ontvangen
allemaal enkele exemplaren van de te bestellen materialen. Zij maken zelfstandig een
keuze om materiaal voor hun gemeente te bestellen. Voor beantwoording van
deelvraag 2 is er een kwalitatieve vragenlijst uitgegaan naar de werkgroep leden die de
verschillende avonden voorbereiden.
In bijlage 1 zijn de ingevulde enquêtes opgenomen waarvan onderstaande weergave is
gemaakt. De antwoorden van de respondenten zijn verwerkt in de uitwerking per
avond. Er komen steeds twee onderdelen terug: A) organisatie en B) keuze
inleiding/onderwerpen gebed. Eerst worden de kerken genoemd die in de wijk aanwezig
zijn. Vervolgens wie in de organisatie heeft meegewerkt en waar de gebedsavond is
gehouden. Bij de keuze inleiding/onderwerpen van gebed zijn de door de werkgroep
genomen keuzes met betrekking tot inleiding en gebedsonderwerpen verwerkt.

4.2 ORGANISATIE

PER AVOND

4.2.1 Zondagavond 15 januari Startavond
Op deze avond vindt de zogenaamde ‘startavond’ plaats van de ‘Week van gebed’.
Iedereen wordt uitgenodigd om naar deze avond te komen.

9
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A) O RGANISATIE
De organisatie is op deze avond in handen van de voorgangers die verbonden zijn aan
het ‘Evangelisch Contact Dordrecht’. Deze groep bestaat uit een aantal voorgangers in
de stad, die regelmatig bij elkaar komen voor overleg en gebed. Elk jaar nemen twee
voorgangers de leiding op de eerste avond. Dit keer verzorgt Matthijs Haak, voorganger
van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de liturgie en Michel Meeuws, voorganger van
de Kerk van de Nazarener de korte overdenking n.a.v. de weektekst.

B) K EUZE INLEIDING / ONDERWERPEN VAN GEBED
De keuze van de gebedspunten lag in het verlengde van de prediking over de
weektekst. Er was een gebedsblok in kleine groepjes. Er werden drie grote thema’s op
de beamer gezet: Bidden voor eenheid, verzoening, liefde als samenbindende factor, en
gezant zijn van Christus. Daarnaast werd er gebeden in de groepjes voor aangedragen
gebedsonderwerpen uit de groep zelf. Onder andere werden voorgangers gezegend.

4.2.2 Maandagavond 16 januari Vogelbuurt/Staart/Land van Valk
Op deze avond is er een gebedsavond in de wijk Vogelbuurt/Land van Valk en de
Staart. Een breed gebied dat tegen elkaar aan ligt. Er zijn een drietal kerken in deze
wijken: PKN, Volle Evangelie Gemeente Eljakim en een ‘Pinksterkerk’. Voor zover
bekend zijn er drie missionaire initiatieven: Kruispunt Reeland in een school, Staartlicht
in een buurthuis en ‘Open huis’ bij familie Jelier thuis.

A. O RGANISATIE
De organisatie is in handen van een werkgroepje dat uit drie personen bestaat. Twee
vertegenwoordigen Eljakim, een kerk in de wijk en 1 persoon woont in de wijk en is lid
van de evangelische gemeente Jozua. Er was verlangen om de internationale kerken
erbij te betrekken, wat helaas niet gelukt is. De gebedsavond is in Eljakim omdat dit de
meest praktische oplossing is: het gebouw kan gratis worden gebruikt en is goed
bereikbaar. De gebedsavond is bekend gemaakt door poster, PR in kerkblad en
persoonlijke uitnodiging.

B. K EUZE INLEIDING / ONDERWERPEN VAN GEBED
De inleiding over het dagvers is gehouden door de kerkelijke werker van missionair
project ‘Kruispunt Reeland’. Daarnaast zijn er drie sprekers uitgenodigd om kort iets te
vertellen om daarna in drie rondes te bidden in kleine groepjes.
1) Geestelijk verzorger van ‘de Linde’, verzorgingstehuis in de wijk van het Leger des
Heils: gebed voor ouderen.
2) School assistent Insulacollege Benny Eluwar: gebed voor jongeren en leerkrachten.
3) Ex-cliënt van De Hoop, werkzaam onder sportevenement gevangenis in de wijk:
gebed voor gevangenen.
Naast een korte inleiding waren er gebedspunten op papier gezet die aansloten.

4.2.3 DINSDAGAVOND 17

JANUARI CENTRUM
Deze avond wordt gehouden in het centrum van de stad. Daar staan naar verhouding
veel kerken. Een aantal PKN kerken van verschillende signatuur, Leger des Heils, Oud
Katholiek, Rooms Katholiek, Christelijk Gereformeerd, Zevende dag Adventisten,
Hervormde gemeente Calvijn, Baptistengemeente, Christengemeente Immanuel.

29

A.

O RGANISATIE

De organisatie van deze avond is dit keer in handen van twee gemeenteleden uit de
Immanuelgemeente. De vertegenwoordiger van de baptistengemeente moest t.g.v.
ziekte afhaken, evenals de RK diaken. De gebedsavond is daarom ook in het gebouw
van de gemeente Immanuel: Patrimonium. De gebedsavond is bekend gemaakt in het
kerkblad, poster en flyer in de kerk.

B. K EUZE INLEIDING / GEBEDSONDERWERPEN
De inleiding bestond uit een
gebedsonderwerpen werden breed
land/stad in de grote groep van
persoonlijke gebedsonderwerpen in
in de verschillende categorieën.

4.2.4 WOENSDAGAVOND 18

korte overdenking van het dag thema. De
aangeboden. Eerst een ronde voor de wereld en
bidders. Daarna een ronde om te bidden voor
kleine groepjes. De gebedsitems stonden op papier

JANUARI

STERRENBURG

De woensdagavond is gereserveerd voor Sterrenburg. Een grote wijk waar zowel de
PKN, een evangelische gemeente, Kom en Zie als de Nederlands Gereformeerde Kerk
aanwezig is.

A. O RGANISATIE
De organisatie is in handen van twee gemeenteleden van Kom en Zie. De Open Hof
heeft dit keer geen afgevaardigde gestuurd maar wel haar kerk beschikbaar gesteld als
locatie. Er is een inwoner van de wijk aangeschoven die lid is van de Kerk van de
Nazarener en betrokken is bij scholengebedsgroep in de wijk. De gebedsavond is
bekendgemaakt door posters en bericht in het kerkblad.

B. K EUZE INLEIDING EN GEBEDSONDERWERPEN
Degene die de avond organiseerden hielden alle drie een korte persoonlijke inleiding bij
‘hun’ gebedsblok waarna men in kleine groepjes ging bidden. De eerste betrof scholen,
het tweede gebed voor bedrijven en in het derde blok was er gelegenheid om in kleine
groepjes voor elkaar te bidden. De gebedspunten werden op de beamer aangeboden.

4.2.5 DONDERDAGAVOND 19

JANUARI KRISPIJN/Z UIDHOVEN
Op donderdagavond zijn er in twee wijken een gebedsavond. In Krispijn/Zuidhoven
staan verschillende kerken: de Christelijk Gereformeerde Kerk, PKN gemeenten van
verschillende signatuur, Gereformeerde Gemeente, Doopsgezinde Kerk, Evangelische
gemeenten Ruach en Maasbach. De gebedsavond vindt in de Zuidhovenkerk plaats
(Christelijk Gereformeerd).

A. O RGANISATIE
De werkgroep die deze avond heeft voorbereid bestond uit twee personen uit de
Christelijke Gereformeerde Kerk en zijdelings was de Hervormde Gemeente Krispijn
erbij betrokken. De locatie was ook in de Christelijke Gereformeerde Kerk omdat het
makkelijk was om deze te reserveren. De reden om deze avond te organiseren was
eenheid van de kerken. De gebedsavond is bekend gemaakt door PR bijdrage in
kerkblad, afkondiging in de gemeente en de gebedsflyers die zijn uitgedeeld.

B. K EUZE INLEIDING EN GEBEDSONDERWERPEN
Er was een korte inleiding door een spreker en daarnaast drie gebedsblokjes. De
thema’s waren eenheid voor de kerken, voor de wijk en persoonlijk in de wijk. De
30

gebedspunten waren afgedrukt op een A4. Het gebedenboekje is niet gebruikt omdat ze
zelf ideeën genoeg hadden. Bij elk blokje werd er in kleine groepen gebeden.

4.2.6 DONDERDAGAVOND 19

JANUARI DUBBELDAM /STADSPOLDERS
In Dubbeldam en Stadspolders zijn twee PKN gemeenten, een Gereformeerd
Vrijgemaakte Kerk en de Evangelische Gemeente Jozua aanwezig. De gebedsavond
wordt in Jozua gehouden.

A. O RGANISATIE
De organisatie was in handen van vijf personen die respectievelijk uit Jozua, PKN de
Wijnstok, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt kwamen. De avond vond plaats in Jozua
omdat de locatie een geschikte kleinere ruimte heeft en ruime parkeergelegenheid. De
gebedsavond is bekend gemaakt door posters, aankondiging via beamer en het
programmablad van de gemeente.

B. K EUZE INLEIDING EN GEBEDSONDERWERPEN
De inleiding kwam vanuit het Datema ‘Alles wordt nieuw’. Er waren twee gebedsblokken
met gebedspunten op A4: een voor de regio waar men in groepjes van 7 bad voor
scholen, gezinnen, de nieuwe burgemeester en het tweede gebedsblok was meer
gericht op landelijk gebed; verkiezingen en Israël.

4.2.7 VRIJDAGAVOND 20

JANUARI

CRABBEHOF/ WIELWIJK

Op vrijdag is de gebedsavond voor Crabbehof en Wielwijk en daar zijn ook verschillende
kerken te vinden: Vrij Evangelische Gemeente, RK, PKN, Christengemeente ‘op de Rots’
(Surinaamse gemeente) en de Kerk van de Nazarener. De avond wordt afwisselend in
verschillende gebouwen gehouden. Dit keer voor het eerst in de Vrije Evangelische
Gemeente.

A. O RGANISATIE
De werkgroep bestond hier uit drie personen die de PKN Andreaskerk,
Christengemeente ‘op de Rots’ en de Kerk van de Nazarener vertegenwoordigden. De
gebedsavond werd voor het eerst in de Vrije Evangelische Kerk gehouden in de wijk om
op deze manier hen ook bij de gebedsavond te betrekken. De PR bestond uit een
bericht in het kerkblad, de kerkmail, op de liturgie, afkondiging in de dienst en uitdelen
van de gebedsflyers aan alle gemeenteleden, kinderen en tieners. Tevens zijn posters
opgehangen in de betreffende gemeenten.

B. K EUZE INLEIDING EN GEBEDSONDERWERPEN
De inleiding werd verzorgd door een spreekster over het dag thema van de vrijdag. We
hebben ervoor gekozen om symbolische dozen met woorden die scheiding hebben
gebracht te laten omvormen tot een kruis. Daar lieten we mensen uit verschillende
denominaties aan meewerken. Er is op deze avond gekozen om drie gebedsblokken te
laten inleiden door sprekers. Een jonge vrouw over het speeltuinproject om vervolgens
te bidden voor de kerken en hun missionair zijn. Daarna gebeden voor nood in de wijk.
Dit gebedsblok werd ingeleid door werkers uit de wijk, bij buurtcirkel. Dit waren twee
personen die geen christen zijn en voor het eerst bij een ‘kerkdienst’ waren. Het derde
gebedsblok bestond uit gebed voor vluchtelingen in de wijk en wereldwijd. De gebeden
werden in kleine groepjes uitgesproken.
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4.2.8 Zaterdagmiddag 21 januari afsluitende viering
Voor het eerst is er op zaterdag ook een gebedsbijeenkomst. Dit keer een
oecumenische gebedsdienst in de Grote Kerk van de stad van 16.00-16.45 uur. De
voorgangers zijn Pastor Tjeerd Visser, predikant Paul Wansink van de grote Kerk en
Timon Kits, voorganger van Jozua. De bijeenkomst had een hoog liturgisch karakter. De
Grote Kerk was gekozen vanwege symbolische betekenis in verband met het thema van
de ‘Week van gebed’. Het was bijzonder om de gebedsweek op deze manier af te
sluiten. Toen het ‘Onze Vader’ werd ingezet begonnen de kerkklokken te luiden. Dat
was mijns inziens het prachtigste moment van de dag. Het is een betekenisvol gebaar
heb ik ontdekt (zie inleiding). Er is geen antwoord gekomen op mijn mail hoe dit
moment is georganiseerd. Ik heb gezien dat er in het kerkblad een aankondiging is
geweest van deze bijeenkomst.

4.3 Bevindingen ten aanzien van organisatie en vormgeving.
Met behulp van een kwantitatieve enquête (bijlage 2) die verspreid is onder alle bidders
is het volgende te zeggen over de organisatie van de gebedsavonden in Dordrecht.

4.3.1 WIE

KOMEN ER BIDDEN OP DE GEBEDSAVONDEN ?

In bijlage 2 is te zien dat de meeste bidders aangesloten zijn bij een Evangelische
gemeente. De bidders uit protestantse kerken zijn aanzienlijk minder vertegenwoordigd
terwijl het aantal kerken en gemiddelde van actieve leden niet minder is dan bij
Evangelische gemeenten. Ten aanzien van de leeftijd valt op dat vooral bidders tussen
de 40 en 70 aanwezig zijn. In de ‘Week van gebed’ is er ook een zogenaamde
‘prayernight’ voor jongeren. De groep die zich daar tussenin bevindt (jongvolwassenen
van 20-40 jaar) zijn de grote afwezigen in deze week. Dat is de doelgroep die ook in de
kerkdienst gemist wordt en met het ‘gat in de kerk’ wordt omschreven. Een vraag die
verder onderzoek verdiend is wellicht op welke manier deze generatie betrokken kan
worden bij voorbede. Mijns inziens ligt daar nog een vraag onder die al het nodige
onderzoek heeft gekregen: op welke manier beleven de 20- 40 jarigen hun geloof en
willen zij verbonden zijn met de kerk? Er is op één avond samengewerkt met een
internationale kerk, ‘Op de Rots’. Dit is een Surinaamse gemeente.

4.3.2 HOE

ZIJN DE BIDDERS GEÏNFORMEERD ?

Het persbericht is bij veel kerken opgenomen in het kerkblad en dat draagt bij aan een
grote bekendheid. De respons bij vraag 1 van de kwantitatieve enquête (bijlage 2)
geeft aan dat bijna 70% van de aanwezigen via uitnodiging van de gemeente gehoord
heeft van de gebedsweek. Nog geen 10% is meegekomen met een ander. Het aantal
aanwezigen dat via de poster is komen bidden is nihil te noemen, wat niet betekent dat
ze niet moeten worden opgehangen. De posters functioneren als een constante
reminder dat de ‘Week van gebed’ gaat beginnen. Daarnaast is het belangrijk om op
andere manieren regelmatig bekendheid te geven van de ‘Week van gebed’.

4.3.3 VOOR

HET EERST OF VAKER MEEGEDAAN ?

Verrassend is het feit dat er dit jaar 60 personen voor het eerst zijn gekomen. Omdat
de kwantitatieve enquête vooraf is ingevuld is niet van iedereen bekend hoe zij de
gebedsavond hebben ervaren. Op drie avonden is een kwalitatieve enquête uitgezet en
daarin was niet opgenomen of zij voor het eerst aanwezig waren. Dat is de reden dat
daar geen verdere conclusies uit getrokken kunnen worden. Wat opvalt, is dat meer
dan 50% van de aanwezigen 3 keer of vaker zijn geweest en degenen die voor de
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tweede keer kwamen aanzienlijk minder. Omdat dit de eerste keer is dat er een
onderzoek wordt gedaan onder bidders is er geen conclusie aan te verbinden.
De gebedsavonden zijn alle interkerkelijk voorbereid en dat zorgt ervoor dat veel
kerken zich betrokken weten bij de ‘Week van gebed’. De wijken hebben door de jaren
heen een ‘vaste’ avond gekregen behalve de startavond. Zij wisselt van wijk en de
voorgangers die deze organiseren ook. Dit jaar was de gebedsavond voor het eerst in
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dat feit werkt in de hand dat er ook
gemeenteleden uit deze kerk voor het eerst hebben meegebeden.

4.3.4 LOCATIE

VAN DE GEBEDSAVOND

De wijkgebedsavonden waren veelal op dezelfde plaats als vorig jaar. Dat had vooral
een praktische reden omdat zij gratis beschikbaar zijn en er al contacten waren met
deze kerk. Soms is er aangesloten bij een bestaande wijkgebedsavond of was de locatie
goed bereikbaar. Om elke keer in dezelfde kerk te bidden heeft voordelen omdat men
dan de locatie kent. Op vrijdagavond was er dit keer voor het eerst een gebedsvond in
de Vrij Evangelische Kerk en daarmee is er weer een kerk betrokken geraakt bij de
gebedsweek. Wisselende locaties kan een goede manier zijn om meer kerken te
betrekken in de wijk.

4.3.5 INLEIDING

OP DE GEBEDSAVOND

Op de meeste avonden is er gekozen voor een korte inleiding naar aanleiding van het
gebedenboekje met het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Daarmee wordt er
aangesloten bij het landelijke thema en geeft het een passende opstap naar de
gebedsmomenten. Op vier avonden was een inleider die betrokken was bij de wijk
uitgenodigd. De andere drie bijeenkomsten werd door de werkgroep leden zelf een
korte inleiding gehouden. De inleidingen werden niet altijd relevant gevonden (bijlage
3) en droegen soms niet bij aan het doel waarvoor de bidders kwamen.

4.3.6 GEBEDSONDERWERPEN
Gebedsonderwerpen in Dordrecht zijn te typeren van breed (wereldwijd) naar heel
concreet voor de wijk en persoonlijk. De werkgroepjes hebben daarin een eigen
invulling gegeven die zeer gevarieerd was qua inhoud. De punten werden zowel op A4
als op beamer aangereikt. Daar was zorgvuldig over nagedacht. De avonden bestonden
naast een inleiding en enkele liederen veelal uit twee of drie gebedsblokken. Op drie
avonden was er in het laatste blok mogelijkheid om voor elkaar te bidden.
De gebedsonderwerpen werden soms ingeleid door werkers uit de wijk, zowel
christenen als niet-christenen. Dat was vooral de keus op de maandag en vrijdagavond.
Op de andere avonden hielden de werkgroep leden korte intro’s op de gebedspunten
voor de wereld, stad en wijk. Op één avond is er concreet gebeden voor Israël,
landelijke verkiezingen, plaatselijk bestuur (nieuwe burgemeester) en eenheid der
kerken. Daarnaast was er op een gebedsavond vooral gebed met betrekking tot
bedrijven en voor scholen en scholieren. Naast alles wat aangereikt is konden de
bidders zich laten leiden door de Heilige Geest en bidden voor wat op hun hart kwam.
De gebedsblokken voor persoonlijk gebed werden als positief ervaren.

4.3.7 GEBEDSVORMEN
De gebedsvormen bestonden op de meeste avonden uit kleine groepjes met
mogelijkheid om hardop of zacht te bidden voor genoemde punten. Er waren twee
avonden waar eerst een moment was om met alle aanwezigen te bidden. Een Rooms33

katholieke zuster merkte in de kwalitatieve enquête op dat gebed in kringen niet
uitnodigend is voor haar geloofsgenoten. Er waren vanuit de PKN gemeente
opmerkingen die aangaven dat verwachting ten aanzien van gebedsvorm en
gebedsonderwerpen anders waren. Er waren meer algemene en brede gebedspunten
verwacht. Een andere bidder mistte het gebed voor Israël. De traditionele gebedsviering
op zaterdagmiddag sloot meer aan bij christenen uit de PKN gemeente en Rooms
Katholieke Parochie. Verschillende vormen zijn mijns inziens van belang bij
interkerkelijk gebed. Bij nader onderzoek ontdekte ik het rapport ‘De biddeloosheid
voorbij’ (november 2013). Zie hiervoor verder bij paragraaf 6.2.
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5. DEELVRAAG 3: HOE DRAAGT DE ‘WEEK VAN GEBED’ BIJ
AAN MISSIONAIR BEWUSTZIJN VAN DE BIDDERS ?
5.1 INLEIDING
In Dordrecht hebben naar schatting ruim 250 personen meegebeden in de ‘Week van
gebed’. Er zijn 212 kwantitatieve enquêtes (bijlage 2) en 39 kwalitatieve enquêtes
(Bijlage 3) ingevuld die de beantwoording van deelvraag drie mogelijk maken. De
kwantitatieve enquête heeft een aantal statistische gegevens opgeleverd. In de
kwalitatieve enquête is dieper doorgevraagd op de inhoud van de gebedweek. Op welke
manier heeft de ‘Week van gebed’ bijgedragen aan het missionair bewustzijn van de
bidders? Met ‘missionair bewustzijn’ wordt bedoeld dat christenen zich gezonden weten
in de wereld om tot zegen te zijn van de samenleving.

5.2 BETEKENIS

EN INVLOED VAN SAMEN BIDDEN

De betekenis en invloed van samen bidden scoort het hoogst als reden om te komen
bidden (32%). Van de 212 respondenten heeft 35% drie antwoorden aangevinkt die
voor hen van belang zijn. Zowel 1) de Bijbelse opdracht om te bidden voor de vrede
van de stad, 2) de betekenis en invloed van gebed, als 3) bijdrage aan eenheid van
kerken waren voor hen redenen om deel te nemen. Dat geeft aan dat 35% bewust is
van de invloed en betekenis van gezamenlijk gebed: het draagt voor hen ook bij aan
eenheid van kerken en vrede van de stad. De kwalitatieve enquête wijst uit dat 64%
van de respondenten uitwerking van gebed als reden opgeeft om te komen bidden voor
de stad. De betrokkenheid op de wijk en samen bidden wordt door 46% van de
respondenten gezien als uitwerking op de bidder en de samenleving.

5.3 UITWERKING

VAN GEBED

De uitwerking van gezamenlijk gebed wordt als belangrijkste reden gezien om aanwezig
te zijn bij de ‘Week van gebed’. Vanuit de kwalitatieve enquête is het volgende te
concluderen wat betreft betekenis en invloed van het samen bidden.
Citaat: "Gebed is niet voor het grote werk, maar IS het grote werk”.

a) Materiaal en gebedspunten (bijlage 3, uitwerking 2)
Van alle respondenten hebben er vier gereageerd op het gebedsboekje. Het is
onvoldoende duidelijk geworden of zij het gebedsboekje hebben ontvangen vanuit hun
gemeente. Dat is de reden dat er weinig te zeggen valt over de bijdrage van de
gebedspunten in het gebedsboekje. Het werpt de vraag op of dit boekje bijdraagt aan
gebed op wijkniveau in de stad. De gebedspunten die zijn aangedragen op papier,
beamer of persoonlijk verteld hebben vooral informatie gegeven om concreet te kunnen
bidden. De betekenis werd door twaalf respondenten gezien als handvat en steun en
daarnaast zagen vijftien respondenten de concrete, informatieve gebedspunten als
bijdrage aan hun betrokkenheid bij de wijk. De concrete gebedspunten hebben daarmee
ook invloed op de mate waarin men betrokken wordt bij de wijk.
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Citaat: "Ik vind het wel mooi dat alle christenen deze week dezelfde folder, dus ook
dezelfde Bijbelgedeelten lezen”.
Citaat: “Op zondag gebedspunten in de diensten van de verschillende kerken noemen
en er gezamenlijk voor bidden".
b) Bewustwording wijk (bijlage 3, uitwerking 3 en 7)
De ‘Week van gebed’ heeft voor vijftien respondenten bijgedragen aan bewustwording
van de wijk. Er is sprake van meer oog krijgen en een breder gezichtsveld voor wat er
speelt in de wijk. Daaruit voortkomend wil men meer praktisch betrokken raken in de
wijk want men ziet ‘woord en daad’ bij elkaar. De omschrijving die men geeft op de
vraag welke invloed de gebedsavond heeft is samen te vatten met ‘inspirerend’ en
‘motiverend’. Er is sprake van hartsverandering en een drietal bidders geeft aan een
verlangen te hebben gekregen dat er daarvoor niet was.
Citaat: “Bemoedigend om door te gaan met bidden en Gods Koninkrijk te bouwen in
Dordrecht. Je gaat anders kijken en praktische hulp geven".
Citaat: “Het kriebelt”.
c) Betekenis voor de samenleving/ Vrede voor de stad ( bijlage 3, uitwerking 6)
Deze vraag is beantwoord door vierendertig respondenten waarvan er vier aangeven
dat het meten van deze invloed moeilijk of zelfs onmogelijk is. Door andere
respondenten wordt de ‘Week van gebed’ gezien als van invloed en betekenis op de
Vrede van de stad en voor onze samenleving. De invloed en betekenis zijn positief
geduid maar lopen in mate daarvan zeer uiteen van “Het heeft een beetje effect” tot de
concrete opmerking dat er minder criminaliteit is. Het valt op dat er groot geloof is dat
God werkt door gebeden heen maar dat men niet heel concreet ziet wat dat is in de
samenleving. De bidders geven aan dat zij bidden en dat de uitwerking niet heel
belangrijk is (zie f). Er zijn drie respondenten die zien dat de kerken na de ‘Week van
gebed’ activiteiten gaan organiseren die van invloed zijn op de vrede van de stad.
Citaat: “De stad is van ons allen, dus ook de problemen zijn van ons allen. Dus mooi en
fijn om daar samen voor te bidden".
d) Bewustwording kracht van gebed
Van de respondenten geven er acht aan dat de ‘Week van gebed’ hen opnieuw bewust
heeft gemaakt van het feit dat gezamenlijk gebed voor de wijk een krachtige uitwerking
heeft. Ze zien het belang en de verandering die het teweegbrengt. Een tweetal bidders
ziet bidden voor de samenleving als een door God gegeven roeping en noodzaak van
gebed wordt ervaren voor de wereld in nood.
Citaat: “Bepaald bij verandering die samen bidden teweegbrengt in de wijk, stad en
wereld".
e) Persoonlijk voor bidder
Voor het grootste deel van de respondenten (28) heeft deze ‘Week van gebed’ voor de
bidder bijgedragen aan onderlinge verbondenheid met andere christenen uit de wijk.
Samen bidden met onbekenden draagt bij aan versterking en betrokkenheid. Voor een
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negental respondenten was de gebedsavond een hernieuwde ontdekking van het belang
van voorbede en werd deze avond door vier als opbouwend en versterkend voor eigen
geloof ervaren. Er was een respondent die een actieve houding heeft gekregen richting
haar omgeving.
Citaat: “Ik ben me meer bewust van mijn taak en roeping als gelovige in mijn
omgeving".
f) Zichtbaarheid van effecten?
Opvallend was het feit dat 22 respondenten aangeven dat zij bidden als opdracht zien
en dat God de regie heeft wat betreft de uitwerking: ”Ik bid en God werkt”. Hun
vertrouwen lijkt daarmee groot in een God die werkt door hun gebeden heen.
Daarnaast wordt opgemerkt door zeven bidders dat de eerste zegen voor henzelf is en
zeven geven aan dat verhoring bemoedigend en motiverend is maar niet het
belangrijkste.
Citaat: “Het is aan ons om het voor Gods aangezicht te brengen. Aan God is het hoe.
Het grootst is het effect op de bidder: het versterkt. Mijn verwachting mag wel wat
hoger zijn op gebedsverhoring"
g) Priesterschap
De respondenten zien wanneer wij ‘priesterschap aller gelovigen’ concreet uitdragen dat
dit tot zegen zal zijn van de samenleving. Er is sprake van concrete ‘koninkrijksgroei’
want er komen mensen tot geloof, verzoening en herstel. Een negental respondenten
ziet vooral de opdracht om te bidden als taak en een achttal respondenten voegt
daarbij werken doen. Er zijn vier respondenten die hun werk als priester omschrijven
als beelddrager van God zijn. Het verlangen om uit onze comfortzone te komen en
verantwoordelijkheid te nemen klinkt door in de antwoorden.
Citaat: "Als wij consequenter priester zouden zijn zou er meer heling komen waar nu
gebrokenheid is. Verzoening in situaties van ruzie en verwijdering, licht waar duisternis
is in relaties, gezinnen en wijken”.
Citaat: “Het is een opdracht om dagelijks te bidden voor de mensen in de samenleving,
met name voor hen die het moeilijke hebben, God niet kennen, e.d.”.

5.4 CONCLUSIE

DEELVRAAG

3

Uit het onderzoek blijkt dat de bidders, die samen bidden met andere christenen uit de
wijk, beïnvloedt worden door de gebedspunten die ze krijgen aangereikt. Ze krijgen
meer informatie uit de wijk; wat er speelt en wat er al gebeurt. Het samen bidden
stimuleert hen om meer te bidden en daarnaast de handen uit de mouwen te steken in
de wijk waarbij men betrokken is en woont. De bewustwording dat men gezonden is in
de wijk is gegroeid en de wetenschap dat priesterschap is daarbij een stap extra doen:
uit je comfortzone stappen. De betekenis en invloed van de ‘Week van gebed’ ligt voor
de bidders in de stimulans van gebed en bewustwording van uitwerking die gebed heeft
op kerk en de samenleving. De concretisering wat betreft invloed op kerk en bidder zelf
is groter dan de invloed die het op de samenleving heeft. Het geloof en de overtuiging
dat God werkt is daarentegen is bij veel bidders duidelijk aanwezig. Zij ervaren het als
bemoediging als er iets zichtbaar wordt van uitwerking van hun gebed. Dit is niet
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noodzakelijk echter wel bemoedigend. Wellicht was het helpend geweest om concreet te
vragen naar een voorbeeld. Vanuit de literatuurstudie is onder andere de invloed van
gebed dat de bidder vanuit een ander perspectief, met Gods ogen, leert zien naar de
samenleving. Dat is een gegeven dat bidders hebben opgemerkt.
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6. DEELVRAAG 4: HOE DRAAGT DE ‘WEEK VAN GEBED’ BIJ
AAN DE EENHEID TUSSEN KERKEN ?
6.1 INLEIDING
Een missionaire kerk moet plaatselijk zoveel mogelijk christelijke eenheid laten zien,
geeft Keller aan als een van de kenmerken van een missionaire gemeente (Keller,
Centrum Kerk, 2012, p. 243). In hoeverre de ‘Week van gebed’ daaraan bijdraagt is
onderdeel van dit onderzoek. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt
gebruikgemaakt van de data die verzameld zijn vanuit de kwantitatieve enquête
(bijlage 2) die verspreid is onder alle bidders. 32% van de respondenten heeft
aangegeven dat de komst naar de gebedsavond en hun gebed bijdraagt aan eenheid
tussen kerken. Deze enquête heeft laten zien dat van de 212 respondenten ongeveer
50% een evangelische achtergrond heeft. De andere 50% van de respondenten bestond
uit bidders uit de gereformeerde gezindte (34%) en (16%) kwamen onder overige.
Daarnaast is er op drie avonden onder 39 bidders een kwalitatieve enquête uitgezet
(Bijlage 3). Helaas is de vraag die heel gericht werd gesteld over eenheid uit de
vragenlijst weggevallen. Het totaal van de antwoorden (Bijlage 3, uitwerking 4 en 5)
geeft voldoende inzichten om deze deelvraag te kunnen beantwoorden.
Op de vrijdagavond is er gekozen om het aangedragen liturgisch moment uit te voeren.
De muur met dozen waarop zonden stonden werd door vertegenwoordigers uit
verschillende kerken omgevormd tot een kruis. Van degenen die daarbij waren zijn
positieve berichten teruggekomen die helaas niet in de kwalitatieve enquête zijn
genoemd. Daarmee is in het onderzoek niet aangetoond dat het invloed heeft gehad op
de aanwezigen. De organisatoren van de vrijdagavond hebben het ervaren als een
zichtbaar beeld van eenheid.
De betekenis en invloed van de ‘Week van gebed’ voor de samenwerking tussen kerken
viel uiteen in twee kernwoorden: ‘effecten kerk’ en ‘betekenis samenleving’. Ook hier
waren enkele opmerkingen geplaatst over de meetbaarheid van deze vraag.

6.2 EFFECTEN

KERK : GEZAMENLIJKE OPBOUW, EENHEID EN VERBINDING

Alle respondenten die de kwalitatieve enquête hebben ingevuld gaven een antwoord op
de vraag hoe zij het samen bidden met andere gelovigen uit de wijk hebben ervaren.
Voor meer dan de helft van de respondenten (24) droeg de ‘Week van gebed’ bij aan
gezamenlijke opbouw. Daarmee bedoelt men dat de avond bijdroeg aan het ‘kijken over
kerkmuren’, eenheid en verbinding.
Citaat: “Ontmoeting met christenen uit het brede spectrum van de kerken en
geloofsgemeenschappen, breed gedragen voorbede stimuleert mij en maakt eenheid
zichtbaar”.
Daarnaast gaven elf respondenten aan dat deze gebedsavond bijdroeg aan opbouw en
verrijking van hun persoonlijk leven om samen te bidden.
Een viertal respondenten merkte terecht op dat er meer evangelische christenen
aanwezig waren en dat andere gelovigen, uit bijvoorbeeld PKN en Rooms Katholieke
Kerk, gemist werden. Op zaterdagmiddag bij de oecumenische afsluitende viering
waren christenen uit deze kerken wel vertegenwoordigd. De vorm van kringgebed kan
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voor sommige gelovigen een drempel opwerpen. Er was een respondent die benoemde
dat Rooms Katholieken over het algemeen niet bekend zijn met deze vorm. Bij nader
onderzoek ontdekte ik het rapport ‘De biddeloosheid voorbij’ (november 2013). Een
dialoog tussen zowel Evangelisch Alliantie (nu Missie Nederland), de Verenigde Pinksteren Evangeliegemeenten (VPE) en de Rooms-katholieke Kerk (RKK) lag daar aan ten
grondslag. Dit rapport bevestigt de opmerkingen van de Rooms-katholieke zuster. Er
valt nog veel te leren van elkaars gebedstradities is te lezen in een bericht van 7 maart
2017.10

6.3 BETEKENIS

SAMENLEVING

Voor veertien van de negenendertig respondenten lag de betekenis vooral in het leren
kennen van elkaar over kerkmuren heen en daarmee een mogelijke vervolgstap om
samen te werken. Die stap werd door elf respondenten al gezien en ervaren. Een
achttal respondenten gaf aan dat samenwerking van kerken ook van wezenlijk belang is
voor de samenleving. De kerken hebben door samen te bidden en werken al invloed en
zijn van betekenis voor de wijk.
Citaat: “Verbetert, effectief en niet alleen voor vrede in de stad maar ook liefde tussen
kerken en broeders en zusters”.
In de kwantitatieve enquête gaf 60% van de respondenten aan dat zij vaker dan één
keer per jaar bij elkaar willen komen om gezamenlijk te bidden voor de wijk waarin
men woont of betrokken bij is.

6.4 CONCLUSIE

DEELVRAAG

4

Door de bidders wordt het samen bidden voor de wijk gezien als betekenisvol. Het
draagt bij aan eenheid tussen kerken en verbindt de christenen in de wijk met elkaar.
Men ervaart het als positief om over kerkmuren heen te kijken en er is en ontstaat
verlangen om samen te werken met het oog op de wijk en evangelisatie. De ‘Week van
gebed’ mag nog breder gedragen worden want er worden christenen gemist. Vooral uit
Protestantse kerken en Rooms Katholieke broeders en zusters. De vorm waarin gebed
plaatsvindt, kan bijdragen aan het verwezenlijken van het verlangen dat er door meer
gelovigen uit andere gemeenschappen wordt meegebeden. Het rapport ‘De
biddeloosheid voorbij’ geeft aan dat van elkaars geloofstradities nog veel te leren valt.
“We hebben elkaar nodig” heeft de dialoogcommissie vastgesteld om elkaar te
inspireren.
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https://www.missienederland.nl/k/n646/news/view/248229/233410/katholieken-en-evangelischen-ingesprek-over-gebed-en-evangelisatie.html
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7. DEELVRAAG 5: WELKE BETEKENIS EN INVLOED HEEFT DE
‘WEEK VAN GEBED’ OP DE INWONERS VAN DE WIJK ?
7.1 INLEIDING
De inwoners van de wijk zijn zowel christenen, de bidders als niet-christenen. Bij
deelvraag 3 is beantwoord welke betekenis en invloed de ‘Week van gebed’ op de
bidder heeft. Dit hoofdstuk betreft de reactie van de mensen die niet hebben
meegebeden en/of geen christen zijn. Daarvoor zijn er drie focusgroep gesprekken
geweest en is er één aanvullend interview gehouden (Bijlage 4). De gesprekken hebben
interessante uitkomsten opgeleverd. Er kunnen echter geen conclusies aan worden
verbonden worden die algemeen geldend zijn, omdat dit een casestudy betreft. De
uitkomsten zijn niet generaliseerbaar. Het wil vooral inzicht geven over welke betekenis
een niet-betrokken deel van de samenleving heeft ten aanzien van de week van gebed.
Een nader onderzoek naar reacties van dit deel van de samenleving is wellicht voor
andere studenten interessant om te onderzoeken.

7.2 BETEKENIS

EN EFFECT VAN GEBED VOOR WIJKBEWONERS.

De vet gedrukte woorden in deze paragraaf omvat kernachtig de reacties van de
deelnemers van de focusgroep interviews en het interview met de coaches van de
buurtcirkel, M. en L. (zie bijlage 4). Deze steekwoorden zijn als uitgangspunt genomen
voor weergave van de inhoud van de gesprekken.
Bekendheid ‘Week van gebed’
De gebedsweek is bekend gemaakt door middel van de posters, artikel in de krant en
door middel van een spandoek. Bij de meeste deelnemers van de focusgroepen was het
niet bekend en ook niet opgemerkt. Ze waren verrast over de hoeveelheid deelnemers
in het land en de stad en spraken waardering uit. Bekendheid en zichtbaarheid mogen
wel worden vergroot want nu was er niet veel van zichtbaar.
Opmerkelijk was dat de moslima’s gelijk ingingen op de hand op de poster als
herkenning van de vijf zuilen. Een deelnemer van het interreligieus centrum maakte
verbinding met de hand op de poster naar het logo van het centrum (drie handen met
elkaar verbonden) en was daar helemaal enthousiast over.
Een moslima uit Afghanistan die ook wel eens een kerk binnenstapt, is nieuwsgierig en
heeft de poster gelezen. Alleen begreep ze er niet veel van.
M. en L. werden gevraagd om iets te vertellen op de gebedsavond over een kwetsbare
groep in de wijk waar zij leiding aan geven. Ze vonden de informatie die ze kregen
voldoende om in te gaan op uitnodiging. Ze gaven aan dat er meer bekendheid gegeven
mag worden aan de ‘Week van gebed’ in de samenleving.
Betekenis en effect van samen bidden
Samen bidden wordt door de meeste deelnemers omschreven als: goed voor iedereen,
samen bidden is leuker, geeft eenheid, kracht, steun, belangrijk, indrukwekkend
(ervaring in Lourdes), draagt bij aan bewustwording van wat er speelt in de wijk, geeft
verbinding, geeft gezamenlijk doel en cohesie. Vooral als iemand ziek is, dan is het fijn
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om samen te bidden. Een bekende groep van mensen om samen te bidden is veilig en
vertrouwd. Je kunt dan bidden voor bekende mensen en concrete gebedspunten.
De student levensbeschouwing ziet samen bidden als iets sociaals. Het geeft de bidder
gelegenheid om gedachten te ordenen en heeft invloed op zingeving. Mensen creëren
verhoring zelf in zijn optiek als agnost. Het geeft een goed gevoel en gaat om de
intentie.
Belang van woord en daad.
Voor K. (christen/vrijwilliger bij de Buitenwacht) is samen bidden verbonden aan samen
werken. Woord en Daad horen wat hem betreft bij elkaar. Een Surinaamse mevrouw die
in God gelooft maar gebed niet nodig vindt, sluit aan bij de daden die K. noemt. Het
gaat om hoe je leeft. Een andere deelnemer merkt op dat hij veel ‘vroom’ gedrag ziet
onder christenen: hun woorden en daden zijn niet congruent.
Bij samen eten hoort ook het vragen om stilte om respect te hebben voor degenen die
willen bidden. Dat zijn normen en waarden die nog steeds vanuit de Bijbel worden
nageleefd. Er is ook een gevoeligheid wanneer gebed wordt opgedrongen in de
Buitenwacht. Dat heeft te maken met de geschiedenis van de Buitenwacht.
Betekenis en effect gebed persoonlijk
Bij dit thema komt naar voren dat de meeste deelnemers ervaring hebben met
persoonlijk gebed. Het betekent voor hen ook hun dankbaarheid uitspreken. Er komt bij
het themagesprek in de Admiraal (Wielwijk) een veelheid van gebedsverhoringen los.
Zowel christenen, moslima’s als een hindoestaanse getuigen van gebed en verhoring.
God heeft op wonderbaarlijke wijze voorzien in heel concreet gepaste kleding, herstel
van ongeneeslijke ziekte, zwangerschap, hulp bij verhuizing en vastzitten van de auto.
Ook in de andere gesprekken, zowel in de Buitenwacht als Open Hof, komen er
getuigenissen van effect van gebed bij ziekte. Er werd rust en blijdschap ervaren dat er
mensen voor je bidden.
Persoonlijk gebed schenkt wijsheid bij keuzes maken, vergeving en rust. Persoonlijke
zorgen mogen bij God gebracht worden. Danken is een belangrijk aspect. Er wordt
ervaren dat God er altijd is en dat hij onvoorwaardelijk naar je luistert. Het geliefd
weten.
Al deze persoonlijke gebedsverhoringen geven in het gesprek een verbinding met
elkaar. We erkennen allemaal een hogere macht die onze gebeden verhoort. Tegelijk
roept het vragen op. In hoeverre bidden we tot dezelfde God? In hoeverre kunnen we
samen bidden in één ruimte voor de samenleving? Vanuit theologische perspectief,
bidden christenen tot God omdat Jezus de weg vrij heeft gemaakt naar de Vader. Het
levert voor mij vragen op in hoeverre wij samen kunnen bidden. In de Buitenwacht is
dat al zichtbaar omdat de gebedsruimte daar laat zien dat samen bidden met anders
gelovigen ingewikkeld is. Onder het kopje ‘samen bidden met andere culturen’ ga ik nog
verder in op deze materie.
K. heeft ervaring dat God je leidt door gebed als je iets niet kunt en bidden is gratis,
dus waarom niet toepassen als het je kracht geeft?
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Moslima’s kennen daarbij de kracht van regelmatig bidden en het smeken en vasten en
vertrouwen er op dat het goed komt (later of als het niet gebeurd was het goed voor
ons).
Er wordt benadrukt dat gebedsverhoring vaak later gebeurt en vaak anders dan je had
verwacht. Er wordt bij de christelijke deelnemers opgemerkt dat je ook zelf verandert
door gebed en anderen ook.
Er is 1 persoon die vertelt van een ervaring dat christenen in de stad voor hem wilden
bidden. Hij gaf daarin relativerend aan: “Ze zeiden een heleboel goede dingen die ik zelf
ook had kunnen bedenken”.
Bidden voor de stad: gebedspunten
Volgend jaar mag er best nog meer bekendheid komen in de buurthuizen en bij de
inwoners. Ze hebben een heleboel gebedspunten die ze aandragen en er valt een boel
om voor te bidden: Daarbij worden als belangrijkste onderwerpen genoemd: Vrede voor
de wereld, gezondheid, regering, stoppen met oorlog, goed leven met elkaar, mensen
die niet goed leven, samenleving die steeds harder en sneller moet, onvoorwaardelijke
liefde en aandacht, vriendelijkheid, vrede, geduld, burgemeester, wethouders,
eenzaamheid onder jongeren en ouderen.
Opvallend is dat er een aantal woorden worden genoemd die doen denken aan de
vrucht van de Geest uit Galaten 5.
Iemand geeft aan dat we helemaal niet moeten bidden voor Nederland. We mogen
danken dat we het hier zo goed hebben. Het bidden voor arme landen, voor vrouwen en
kinderen die met onrecht leven zijn veel belangrijkere onderwerpen.
Thema poster: verzoening
Het is fantastisch als er vergeving en verzoening plaatsvindt en dat er een uitgestoken
hand is waarop je kunt reageren met een glimlach. De poster roept ook op dat we
elkaar aandacht moeten geven. Gedagzeggen en glimlachen naar een ander brengt iets
positiefs teweeg. Er verandert iets in de ander. Verzoening doet denken aan goed met
elkaar omgaan. Het goede moet overwinnen. Daarnaast is men bewust dat er ook
kwaad is en soms angst om de ander te ontmoeten. Respect is het belangrijkste om
voor elkaar te hebben. Christenen die bidden met elkaar uit verschillende kerken
dragen bij aan eenheid en geloofwaardigheid.
Samen bidden met andere religies/geloofscultuur
Bij een tweetal gesprekken komt ter sprake dat er mogelijk een stapje verder gezet kan
worden: Samen bidden met andere religies. Is het mogelijk dat er samen gebeden
wordt met anders gelovigen voor de samenleving in de stad? Zoals hierboven
aangegeven vraagt dit theologische doordenking. Ik werd bepaald bij taalkundigheid:
Allah betekend strikt genomen ‘God’ in het Arabisch, evenals Dios of Gott. Echter de
islam stelt dat Allah geen zoon heeft en daarom lukt het daar mijns inziens niet om een
brug te slaan naar elkaar. Er zijn kerkelijke stromingen die echter geen verwarring zien
in het samen bidden, zoals Rooms-katholieken en verschillende plaatselijke
protestantse kerken. Miroslav Volf is van mening dat moslims en christenen dezelfde
God aanbidden (Volf, 2011, p. 20). Dat daarmee gezegd is dat ze ook samen bidden is
niet concreet naar voren gekomen in zijn boek. Bijzonder hoogleraar aan de VU,
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Bernhard Reitsma, heeft in Islamnota van de PKN (2010) aangegeven dat moslims en
christenen niet samen kunnen bidden. Ze verschillen wezenlijk van hun visie op God.
Wel naast elkaar maar niet met elkaar bidden werd daarbij vastgesteld. In verschillende
reacties is te lezen dat de gedachten divers zijn en is deze nota enigszins aangepast in
2013. Dat de inzet bij gezamenlijk meewerken aan heelheid van de wereld en
gerechtigheid een betere invalshoek zou kunnen zijn in het samen optrekken en God
dienen is een thema dat wellicht meer kans van slagen heeft. Kortom een vraagstuk dat
mij nog bezighoudt wat het antwoord zou kunnen zijn in het gezamenlijk bidden voor
vrede van de stad. Dit is een heel eigen onderzoek en om die reden ga ik hier verder
niet op in.
Interreligieus centrum de Buitenwacht heeft een multireligieuze gebedsruimte. Er wordt
bij het bidden door moslims een gordijn voor het Mariabeeld geschoven. Ze bidden naar
de aangegeven hoek, richting Mekka. Daaruit is op te maken dat er nog de nodige
drempels liggen die samen bidden met andere religies mogelijk maakt. Het valt mij op
dat het glas-in-lood raam bij deze multireligieuze gebedsruimte Johannes 17 vers 20
uitbeeldt. Jezus, bidt daar: “ En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die
door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zijn”. Een opmerkelijk raam in
deze gebedsruimte dat voor mij aangeeft dat Jezus erkennen als zoon van God,
centraal staat.
M. en L. geven in het interview aan dat ze de Bijbelse inleiding moeilijk vonden om te
bevatten als buitenkerkelijken. Dat mag laagdrempeliger van hen. Helpend zou kunnen
zijn om andere gebedsvormen aan te bieden zoals een kaarsje aansteken. Ik vul dit zelf
aan met een zogenaamde ‘Klaagmuur’ waar gebedsbriefjes in gestopt kunnen worden
met een gebedsintentie. Ik zie zelf een mogelijkheid om samen te bidden met nietgelovigen door het verzamelen van gebedspunten bij inwoners van de wijk. Ook bij
vormen van ‘zal ik voor je bidden’-acties op straat, wordt er vaak positief gereageerd.
Een mogelijkheid om binnen te lopen en een kaarsje aan te steken wordt in veel kerken
aangeboden en kan mijns inziens ook in een ‘Week van gebed’ worden ingevoegd. Dat
kan bijdragen aan verbinding.
Tips voor de ‘Week van gebed’ vanuit de samenleving:









De ‘Week van gebed’ mag meer zichtbaar zijn en bekend worden in de samenleving.
De gebedsbijeenkomst kan laagdrempeliger gemaakt worden door duidelijke
informatie over het doel en verschillende gebedsvormen aan te bieden.
Aandacht voor concrete gebedspunten in de wijk of je eigen straat. Het werkt
stimulerend om te bidden voor mensen/situaties waarbij je betrokken bent zodat je
ook iets concreets kan doen naast bidden.
In de weken voorafgaande aan de week van gebed kunnen er gebedspunten worden
gevraagd aan stadsgenoten. Dat vergroot betrokkenheid in de samenleving.
De frequentie van gebed voor de wijk mag meer zijn dan 1 keer per jaar. Wanneer
men vaker bijeenkomt, kan men ook danken. Met een kleine groep betrokken
bidders bijeen is veiliger, vertrouwder en geeft meer verbinding en betrokkenheid.
Aan de gebedsweek ook actie verbinden. ‘Bid en werk’; Woord en Daad.

Aanbeveling kerken in algemeen:


De kerken mogen vaker open zijn voor gebed. De aanwezigheid van een pastoraal
werker wordt op prijs gesteld. Vooral in centrum van de stad.
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7.3 CONCLUSIE

DEELVRAAG

5

Uit het onderzoek is gebleken dat de ‘Week van gebed’ door de inwoners van de stad
over het algemeen niet is opgemerkt. Bij degenen die het wel hebben gezien en
gehoord was het geen aanmoediging om er deel van uit te maken. Wat opvalt, is dat er
zeker sprake is van betekenis van gebed voor de deelnemers. Er worden effecten
gesignaleerd die gebed kan hebben en heeft gehad in hun persoonlijk leven. Er worden
dan effecten en invloeden genoemd als: rust, steun, gebedsverhoring en blijdschap
ervaren. Wanneer je daarover spreekt is het verrassend om moslims te horen spreken
over hun gebedsverhoringen.
Het samen bidden wordt ook gezien als een meerwaarde in de betekenis en kracht van
gebed. Wanneer er gebedsonderwerpen worden gevraagd dan weet men een scala van
gebedspunten op te noemen. De coaches hebben na een eerste ervaring met gebed de
intentie om hun ‘buurtcirkel’ daarop te attenderen, evenals op de gebedsbrievenbus aan
de kerk. Daarmee erkennen zij de kracht van gebed vooral voor degenen die daar
behoefte aan hebben. Zij zien gebed voor de samenleving door christenen als een
waardevolle bijdrage aan de samenleving. Voor de buitenstaander is het bidden van
christenen uit verschillende kerken een teken van zoeken naar wat elkaar verbindt.
Deze eenheid draagt bij aan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof.
Het nader onderzoek om ook met anders- en niet-gelovigen te bidden levert wel enige
spanning op. We dienen enerzijds ons bewust te zijn van de verschillende Godsbeelden
die een ieder heeft en niet te snel met ons oordeel klaar te staan. Anderzijds is er
theologische gezien verschil. Dat zorgt ervoor dat het bidden, tot onze Vader in de
hemel, door Jezus zijn zoon samen met moslims, boeddhisten, hindoestanen niet
mogelijk is. Opgemerkt dient te worden dat daarover verschillend wordt gedacht in
kerkelijk Nederland. De erkenning van het verzoenende werk van Christus en
bovenstaande elementen werpen voor mij vooralsnog een drempel op om samen te
bidden. Ik ben benieuwd naar het boek ‘Kwestbare liefde’ van Bernhard Reitsma, dat
vrijdag 19 mei wordt gepresenteerd. Daarin zal hij de roeping van de kerk in haar
verhouding tot islam vanuit Bijbelse- theologische visie uit de doeken doen. Wellicht
geeft dat nieuwe inzichten op dit vraagstuk.
Wellicht kan er onderzoek worden gedaan naar welke manier er nog meer inwoners van
de stad te betrokken worden bij het gebed voor de samenleving? Ik denk bijvoorbeeld
aan het feit dat wanneer er een bepaald thema speelt in de stad daar zowel in kerken
als moskeeën voor gebeden kan worden. Samen de vrede van de stad zoeken kan ook
op aanvullende manieren.
Ik zie kansen voor christenen om concreet gebedsitems te vragen aan inwoners van de
stad, aan andere gelovigen. Daarmee betrek je hen bij het feit dat er gebeden wordt
voor de samenleving. Zoals blijkt uit de gesprekken zien de inwoners van de stad
voorbede als een positieve bijdrage aan de samenleving. Daarom kunnen er nog meer
wegen gezocht worden op welke manier zij betrokken kunnen worden bij de ‘Week van
gebed’. Het uitnodigen van werkers uit het veld heeft voor M. en L. ertoe bijgedragen
dat zij kennismaakten met voorbede en droeg positief bij aan verbinding tussen kerk en
samenleving. Meer mensen uit de samenleving betrekken bij het delen van nood in de
wijk en daarvoor bidden is een aanstekelijke manier om samen de vrede te zoeken voor
de wijk in de stad.
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8. BEANTWOORDING VAN DE HOOFDVRAAG.
Op welke manier is de ‘Week van gebed’ 2017 op wijkniveau van betekenis en
invloed op de inwoners (zowel bidders als niet-christenen) van Dordrecht?
Dat was de hoofdvraag waarmee in januari 2017 dit onderzoek naar de ‘Week van
gebed’ gestart is. Na uitwerking van alle data van het veldonderzoek en literatuurstudie
is het mogelijk geworden om deze vraag te beantwoorden.
Voorbede komt de samenleving ten goede ook al is dat niet direct meetbaar in cijfers en
getallen. Wanneer christenen uit verschillende kerken samen bidden in de wijk waar zij
wonen, raken zij meer betrokken op elkaar en op hun wijk. De ‘Week van gebed’ draagt
bij aan ‘anders zien’. Met ‘Gods ogen’ kijken naar zowel andere christenen als de
inwoners van de wijk.
De gebedsavond heeft als uitwerking voor de bidders dat zij meer eenheid ervaren met
andere christenen in de wijk. Er is een groeiend verlangen om elkaar te leren kennen en
dat er samenwerking ontstaat tussen de kerken waar zij lid van zijn, om tot zegen te
zijn voor de stad. Deze eenheid die gezien wordt door de samenleving draagt bij aan de
geloofwaardigheid van het evangelie. Het betrekken van internationale kerken in de
stad kan nog meer gestalte krijgen zodat de gebedsavond ook interculturele
ontmoetingsplaats wordt.
Concrete informatie over de wijk die al dan niet persoonlijk wordt gedeeld is
ondersteunend aan de betrokkenheid bij de wijk waarvoor men bidt. Bidden en werken
gaan hand in hand voor de meeste bidders. Het is bemoedigend om te horen wat er
allemaal in een wijk wordt gedaan en dat zorgt er ook voor dat men (ook) in actie wil
komen. Er groeien verlangens om de handen uit de mouwen te steken. Woorden
gekoppeld aan daden, draagt in de samenleving bij aan ontvankelijkheid voor het
evangelie.
De ‘Week van gebed’ draagt bij aan (hernieuwd) bewustzijn zijn van belang en kracht
van gebed. De voorbede voor de wereld is een belangrijk kenmerk van de kerk. Het
geloof dat God daar hoe dan ook doorheen werkt is voldoende om te komen bidden
voor de wijk. Voorbede is een vorm van samenwerken met God. In dialoog met Hem,
voorbede doen voor de samenleving. Het is een beweging die ons zowel naar boven,
binnen als buiten laat gaan.
Daarnaast draagt het gebed bij aan bewustwording van eigen identiteit en opdracht van
de bidders. De ‘Week van gebed’ brengt bewustwording op gang over onze positie:
‘priesterschap aller gelovigen’. Het wordt gezien als een opdracht die christenen uit hun
comfortzone roept en daagt hen uit om tot zegen te zijn van de samenleving.
De ‘Week van gebed’ draagt
gelovigen betrekken bij de
christenen uit te nodigen op
er vervolgens voor hen te
‘wereld’.

bij aan verbinding met christenen en niet-christenen. Nietgebedsweek is helpend bij deze verbinding. Door nieteen gebedsavond, om te delen wat er speelt in de wijk en
bidden, draagt bij aan verbinding tussen bidders en de
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9. AANBEVELINGEN
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende concrete
aanbevelingen ontstaan die ertoe bijdragen om christenen uit verschillende kerken bij
elkaar te brengen om te bidden voor hun wijk en stad.
Toerusting
Ik wil kerken van harte aanbevelen om werk te (blijven) maken van gebed en voorbede
voor de samenleving. In de gemeente mag gebed en voorbede een belangrijke plek
hebben in het onderwijs dat gegeven wordt aan alle leeftijden zodat een cultuur van
gebed ontstaat. In de eerste plaats kan dat vorm worden gegeven in het onderwijs in
de prediking. Aanvullend kunnen daarbij getuigenissen worden gehouden die laten zien
hoe God werkt door ons gebed heen. Het bewust zijn van de frontlijn waar kerken zich
in bevinden en gebeden die daar uit voortkomen zullen wonderen en tekenen
uitwerken.
Daarnaast valt te denken aan het aanbieden van de ‘The Prayer Course’, een reis door
het ‘Onze Vader’ van Alpha Nederland 11 . Het ‘Evangelisch Werkverband’ heeft een
verdiepingscursus ontwikkeld, ‘Levend in Christus’12 die aansluit bij gebed en voorbede.
Het doel van deze cursus is opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en
praktisch discipelschap en bevorderen van een cultuur van gebed in de gemeente.
Aanvullend op bovenstaande cursus: een gemeentetoerustingsweekend specifiek over
‘priesterschap aller gelovigen’ zal helpend zijn om bewust te zijn van identiteit en rol in
de samenleving. Wij mogen als volgelingen van Christus, die gezonden zijn in de
wereld, meewerken aan Gods missie. In deze positie hebben wij een verbindende rol in
de samenleving en mogen wij tot zegen zijn. Een toerustingsavond die christenen hier
van bewust maakt en praktische leert toepassen is mogelijk een aanvulling op
bestaande verdiepingscursussen en draagt bij aan missionair bewustzijn.
Gebedsvormen
Om met christenen uit verschillende kerken in de wijk te kunnen bidden is het aan te
bevelen om gebruik te maken van verschillende gebedsvormen. Dat verlaagt de
drempel om samen te bidden. De gebedsavond voorbereiden met een interkerkelijke
werkgroep uit de breedte van de christelijke kerk is daarbij helpend. De plaats waar een
gebedsavond wordt gehouden kan ook van invloed zijn en daarom is het raadzaam om
naast verschillende vormen aandacht te hebben voor de plaats van de
gebedssamenkomst. Er valt nog veel te leren van elkaars gebedstradities en daarmee
slaan we ook een brug naar de kerken uit de meer traditionele denominaties en
interculturele christenen.
Bidden met alle leeftijden
Andere gebedsvormen kunnen ook helpend zijn om bidders van andere leeftijden te
betrekken bij gebed en voorbede. Naast de ‘Week van gebed’ waar vooral vijftigers
komen is er een jongerenavond die vooral tieners betrekt bij gebed. Door gebruik van
multimedia, creatief gebed 13 en kortere gebedsitems is het mogelijk om 20 tot 40
11

http://www.alphanederland.org/prayercourse/
http://www.ewv.nl/nieuws/cursus-levend-in-christus
13
https://creatiefkinderwerk.nl/creatief-gebed
12
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jarigen te betrekken bij een gebedsavond. Een prayer concert 14 kan deze doelgroep
wellicht ook aanspreken. Door gebruik te maken van facebook, Instagram en andere
informatiekanalen is de kans groter om hen te bereiken.
Tips met betrekking tot samen bidden op wijkniveau
Het citaat met tip: “Op zondag gebedspunten in de diensten van de kerken delen en er
gezamenlijk voor bidden” sprak mij aan. Daardoor kwam ik op de volgende
aanbeveling. De kerken maandelijks informeren over wat er speelt in de wijk. Concrete
gebedspunten aan de kerken in de wijk doorgeven die worden verzameld bij
verschillende bronnen. Dat kunnen bijvoorbeeld politiek, politie, scholen, sociale teams
of krant zijn. Daarnaast vanuit een 24/7 gebedshuis waar men bij bepaald wordt. Daar
kan in elke kerk gezamenlijk voor gebeden worden. Er komt mogelijk in Dordrecht een
missionair werker die de verbindende factor is tussen de verschillende kerken die deze
informatie kan verzamelen en doorgeven. Dit kan een nieuwe manier van gezamenlijk
gebed stimuleren.
Vaker dan één keer per jaar bijeen komen in een interkerkelijke wijk
gebedsbijeenkomst. Dat zorgt voor langdurige betrokkenheid en draagt bij aan
groeiende samenwerking tussen kerken. Wellicht in kleiner verband wat beter aansluit
bij het volle leven van een ieder. Te denken valt aan christenen uit verschillende kerken
in 3 straten bij elkaar vragen en bidden voor de buurt. Er is een grote groep van de
bidders die heeft aangegeven in de kwantitatieve enquête, om vaker dan 1 keer per
jaar bijeen te willen komen voor gezamenlijk gebed. Daarbij dient te worden opgemerkt
dat een landelijke of wereldwijd gebedsevenement zoals de ‘Week van gebed’ invloed
heeft op de opkomst.
Gebedspunten vanuit de samenleving
De inwoners van de wijk betrekken bij voorbede voor de samenleving door hen te
vragen naar concrete punten van gebed. Vooraf de straat of buurt informeren en
vragen naar gebedspunten. De deelnemers van de focusgroep interviews wisten heel
wat punten op te noemen om voor te bidden.
Concrete gebedsinformatie uit de samenleving laten geven door werkers in de wijk. Dat
kunnen ook niet-christenen zijn die daarvoor open staan. Op deze manier hen
betrekken draagt bij aan verbinding tussen kerk en samenleving. Samen zoeken en
werken aan de vrede van de wijk in de stad.
De mogelijkheid tot het aansteken van een kaarsje is onder niet-christenen en
andersgelovigen een gebaar dat helpend is om stil te staan bij iemand of situatie.
Bekendheid aan ‘Week van gebed’ in de samenleving
De ‘Week van gebed’ meer bekend maken in de stad onder niet-christenen. Dat kan
door naast inwoners om gebedspunten te vragen ook een artikel over het luiden van de
klok bij het ‘Onze Vader’ schrijven. Beiden opnemen in de huis-aan-huis bladen geeft
brede bekendheid. Daarbij aansluiten met een laagdrempelige gebedsbijeenkomst die
aantrekkingskracht heeft op de inwoners van de stad. De mogelijkheid tot het
aansteken van een kaarsje is onder niet-christenen een gebaar die helpend is om stil te
staan bij iemand of situatie.
14

http://epray.yfci.org/daniel/prayer-triplets/what-is-a-prayer-concert/
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Bid en werk
In de ‘Week van gebed’ verbinding maken met bijvoorbeeld ‘Present’ en andere
projecten in de stad die uitnodigen om gebed handen en voeten te geven. Daarmee
worden woorden en daden samengebracht. Bijvoorbeeld op de zaterdag in de ‘Week
van gebed’ meewerken met ‘Serve the City’. ‘Bid en werk’ kan ook breder in de
samenleving worden ingezet tijdens bijvoorbeeld NL-doet. Samen de wijk en stad
dienen en inzetten voor Gods nieuwe wereld. Of tijdens de jaarlijkse schoonmaak dag in
de stad.
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10. SLOTWOORD
Door het onderzoek naar de ‘Week van gebed’ ben ik opnieuw tot de ontdekking
gekomen dat wij als christenen de handen letterlijk en figuurlijk ineen moeten slaan.
Wij mogen als kerken bewust zijn van belang van gebed en dat het een belangrijk
kenmerk is van navolgers van Jezus. Onderwijs en toerusting met betrekking tot gebed
en voorbede is daarbij een must om gemeenteleden te stimuleren deze taak op zich te
nemen vanuit een intrinsieke motivatie.
De eerste zegen is voor onszelf: eensgezindheid en persoonlijke geloofsgroei is het
effect van samen bidden. Ten tweede heeft het samen voorbede doen invloed op onze
stad en samenleving. God werkt door onze gebeden heen en zet ons daarbij in met
woord en daad. Als kerken mogen wij ons van de opdracht om samen te bidden meer
bewust zijn en hier een hogere prioriteit aan geven. We zijn gezonden in de wereld om
zegenend aanwezig te zijn. Dat kan heel praktisch wanneer men bidt voor een zieke
buurvrouw en daarnaast haar praktisch helpt door de was voor haar te doen.
In deze postchristelijke samenleving, waarin de kerken een plaats hebben gekregen in
de marge, mogen wij ons van onze opdracht bewust zijn. We zijn geroepen als
koninklijke priesters om de grote daden van God te verkondigen. Bidden en werken:
het draagt bij aan Gods missie. Gelovige gemeenschappen die samen in de wijk en met
de wijk, werken aan een betere samenleving zijn van wezenlijke betekenis en dragen
bij aan een wereld zoals God die bedoeld heeft. Te bidden voor de wereld en te
getuigen aan de wereld. Kerken die zoeken naar eenheid en verbinding hebben een
meer geloofwaardige boodschap voor de samenleving.
Als gelovigen mogen wij in beweging komen en zijn. Stap uit je bubbel! Meewerken in
gemeenschap met de drie-eenheid in gebed. Een beweging naar boven: waar wij onze
Vader mogen aanbidden, een beweging naar binnen van herstel en bevrijding en een
beweging naar buiten waarin wij uit mogen delen van wat wij ontvangen hebben en
bidden om Gods koninkrijk! In gebed mogen wij, in dialoog zijn met de Vader en de
Geest en krachtig meewerken aan Gods rijk dat komende is! Verwachtingsvol mogen
wij daar biddend naar uitzien.
Ik hoop en bid dat wij als christenen onze plek als koninklijke priesters bewust in de
samenleving gaan innemen. In beweging en vanuit verlangen om mee te werken met
onze Vader en het missionaire gebed met elkaar bidden in het verwachtingsvolle geloof
dat dit verhoord zal gaan worden. Uw koninkrijk komt! Om met Tom Wright af te
sluiten: “Alleen als gebed centraal staat, zal het werk van het koninkrijk voortgang
vinden. Door te bidden, leren we om ‘goed nieuws’ te worden” (en te zijn).
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VERANTWOORDING
Doelstelling projectplan
Begin januari kon dit onderzoek van start gaan met een voorwaardelijke go voor mijn
projectplan. Bij de doelstelling van het project werd een vraagteken gezet bij de
meetbare betekenis en invloed van de wijkbewoners. Het voordeel van de twijfel kreeg
ik mede door wensen van de opdrachtgever.
Er zijn drie focusgroep interviews gehouden op drie locaties in verschillende wijken.
Men reageerde positief op mijn persoonlijk verzoek en afspraken daarvoor waren snel
gemaakt. Het heeft inderdaad geen concreet meetbaar resultaat opgeleverd over de
impact die gebed heeft op de wijk en haar inwoners. Het is wel duidelijk geworden dat
het samen bidden een positief effect heeft op degenen die er van horen en zij hebben
handreikingen gedaan die Missie Nederland en organisatoren van de ‘Week van gebed’
kan inzetten in 2018. Aanvullend was het gesprek met de twee coaches van buurtcirkel
waarmee ik een gesprek heb gehad. Zij waren als niet-christenen bij een gebedsavond
en konden vanuit dat perspectief waardevolle informatie geven in het kader van het
onderzoek. Ik ben mij er van bewust dat dit slechts 2 personen betreft en daarmee niet
generaliseerbaar is.
De opdrachtgever had graag ook iets meer concrete impact willen zien. Veel bidders die
de enquête invulden vertrouwden erop dat God werkt door hun gebed heen. Het was
niet noodzakelijk om resultaat te zien. Hun focus lag op het samen bidden. In de krant
van afgelopen week werd er minder criminaliteit gesignaleerd in de stad. Dat concrete
antwoord werd door 1 persoon in de enquête genoemd. Het is helaas niet meetbaar of
dit de invloed van ons gebed is geweest. Daarvoor was een vergelijkend onderzoek
nodig: 2 steden waar wel en niet wordt gebeden voor vermindering van criminaliteit.
Hoofd en deelvragen
Bij het maken van het projectplan was ik in eerste instantie gericht op de bidders die
mee bidden in de ‘Week van gebed’ in relatie tot missie en eenheid. Vanuit de
traditionele kerken ligt focus van gebedsweek op eenheid. Missie Nederland is meer
gericht op missie. Ik was zelf benieuwd naar impact en invloed die gebed heeft op
missionair bewustzijn. Eenheid en verbinding tussen kerken en met de wijk kan naar
mijn mening ook invloed op de inwoners van de wijk hebben. Daarom vond ik het
belangrijk om dit mee te nemen in het onderzoek. Door een uitvoeringsfout is de
concrete vraag naar eenheid niet gesteld. Er zijn wel omliggende vragen die antwoord
heeft kunnen geven op deze vraag. Missie Nederland was daarnaast ook geïnteresseerd
in de reactie van de wijkbewoners en mogelijke verandering om meer betrokkenheid
vanuit kerken en stad te bewerkstelligen bij de gebedsweek. Bidders zijn ook inwoners
van de wijk en op hen heeft deelname ook invloed en betekenis Al met al dus een breed
onderzoek van deze casestudy in Dordrecht.
Onderzoekmethoden om deelvragen te beantwoorden
Voor dit onderzoek heb ik verschillende onderzoeksmethoden ingezet en daarmee is het
een zogenaamde triangulatie. Dat geeft een verhoging van geldigheid met betrekking
tot de onderzoeksresultaten.
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Deelvraag 1: De literatuurstudie met betrekking tot gebed en voorbede heb ik deels
vooraf aan het onderzoek gedaan om vragen te kunnen formuleren en deels achteraf
om te bestuderen wat de literatuur zegt over voorbede en missionair. Daarnaast
kwamen vragen voorbij die ik van te voren niet had bedacht. In hoeverre kan je samen
bidden met ander gelovigen en hoe betrek je niet-gelovigen bij de week van gebed.
Vooral gebed samen met de eerste groep bracht voor mij wel enige verwarring gezien
de verschillende inzichten die er zijn om bijvoorbeeld met moslims te bidden. Al
schrijvende en onderzoekende kwam ik bij de vraag in hoeverre het mogelijk is om
interreligieuze gebedsbijeenkomsten te houden. Bij de Buitenwacht is er enerzijds
mogelijkheid maar zij geven ook belemmeringen aan. Ik heb er voor gekozen om hier
een enige aandacht voor te hebben in de literatuur. De lessen van Bernhard Reitsma en
gesprekken met mijn begeleider hebben mij inzicht gegeven dat het voor mij niet
mogelijk is om met moslims te bidden in het licht van de drie-eenheid en erkennen van
Jezus als zoon van God, die de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Een nader
onderzoek over de manier waarop moslims en christenen samen kunnen werken is aan
te bevelen.
Deelvraag 2: In Dordrecht is er tijdens de ‘Week van gebed’ steeds in een andere wijk
een gebedsavond. In die verschillende wijken van de stad zijn kleine werkgroepjes die
ik vooraf aan het onderzoek had geïnformeerd en hen allen een kwalitatieve enquête
gestuurd per mail over de organisatie en vormgeving keuzes. Het viel mij in dit
onderzoek ook op dat er maar met één internationale kerk samen wordt gewerkt. Er is
twee jaar geleden een onderzoek gedaan naar alle internationale kerken in de stad. Het
is blijkbaar niet gelukt om samenwerking te zoeken met deze gemeenten met
betrekking tot gebed. Dit heb ik niet verder onderzocht en dient wel tot aanbeveling om
hier werk van te maken.
Deelvraag 3 en 4: Voor beantwoording van deze deelvragen heb ik zowel een
kwantitatieve enquête als kwalitatieve enquête ingezet om verhoging van geldigheid te
vergroten. Bijna alle deelnemers vulden de kwantitatieve in vooraf aan de gebedsavond
(212 van de 250 bidders). Er waren bidders die op meerdere avonden kwamen en heb
ze steeds een formulier laten invullen omdat de reden waarvoor ze naar die specifieke
avond kwamen anders kon zijn. Ik heb gekozen om vooraf aan de gebedsavond de
enquête te laten invullen omdat het geen vragen over ervaring betrof.
Op drie avonden heb ik mailadressen verzameld om een verdiepende kwalitatieve
enquête te kunnen sturen. Deze was vooral gericht op beleving, betekenis en invloed
van gebed. Daarnaast een vraag over priesterschap in de samenleving als een
verkennende slotvraag. Van de zestig adressen ontving ik er negenendertig retour.
Deze antwoorden heb ik met behulp van speciale software, Konani-light, geanalyseerd.
Ik heb er voor gekozen om elke vraag te coderen met kernwoorden en deze te
gebruiken voor de beantwoording. Het viel mij op dat een aantal vragen met een zelfde
antwoord werden ingevuld wat betekenis ervan niet altijd even duidelijk maakte.
Deelvraag 5: Deelvraag 5 is nagenoeg dezelfde vraag als de hoofdvraag stelt Dirk in
het beoordelingsformulier. Daar heeft hij mij wel een punt van aandacht meegegeven.
De deelvraag is met name bedoeld voor onderzoek naar de niet-christenen in de wijk.
Terwijl de hoofdvraag ook de eenheid en het missionaire bewustzijn in zich heeft die de
bidders aangaat. Bidders zijn tegelijk ook inwoners en bidden heeft op hen ook een
impact die invloed heeft op de wijk. Daar heb ik wel enige aandacht voor gehad.
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In zeer korte tijd had ik drie afspraken voor focusgespreksgroepen kunnen maken en
een deskundige moderator kunnen vinden. De uitkomsten van deze drie gesprekken
zijn te weinig om daar een conclusie aan te kunnen verbinden. Het geeft met name
inzichten over gedachten van niet-bidders ten aanzien van de ‘week van gebed’. Door
de verschillende antwoorden ontstond er beinvloeding en begrip voor elkaar en was er
sprake van waardevolle ontmoetingen. In overleg met mijn begeleider heb ik
aanvullend een interview gehouden met twee deelnemers die bij de gebedsavond
aanwezig waren uit hoofde van hun werk en niet-gelovig zijn. Gebed van christenen
draagt bij aan verbinding in de samenleving en onderzoek hoe anderen erbij betrokken
kunnen worden kan nieuwe inzichten geven. Het gesprek met hen was een waardevolle
aanvulling en pleit ervoor om niet-christenen uit de wijk te betrekken bij de ‘Week van
gebed’.
Onderzoek Stadsgebed in mijn eigen woonplaats
Dat ik onderzoek mocht doen naar de ‘Week van gebed’ in mijn eigen woonplaats was
helpend bij het werven van respondenten. Over het algemeen kennen de mensen mij
en verbinden mij aan Stadsgebed Dordrecht. Dat gegeven is aan de andere kant een
valkuil bij het onderzoek omdat de kans bestaat dat ik niet objectief onderzoek. Het
heeft mij daarvan bewust gemaakt en ik zie vooral de winst die het mij heeft gegeven
bij het uitvoeren van dit onderzoek. Dat is met name terug te zien in de grote
hoeveelheid reacties onder de respondenten en de snelle afspraken bij de
focusgespreksgroepen.
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BIJLAGE 1: KWALITATIEVE ENQUÊTE VOOR ALLE
WERKGROEPEN

1.1 OPZET
De vragenlijst aan de werkgroep leden is voornamelijk praktisch van aard en moet
vooral inzicht geven in hoe de gebedsavond is georganiseerd. Welke kerken er aan mee
hebben gewerkt en welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot locatie, inleiding en
gebedsonderwerpen.

1.2 AANPAK
Ongeveer een maand van tevoren zijn de werkgroepen op de hoogte gesteld van het
onderzoek naar de ‘Week van gebed’ in Dordrecht. Op de vrijdag voordat de
gebedsweek begon hebben alle werkgroepen een kwalitatieve vragenlijst ontvangen
met het verzoek die na een week te retourneren. Een herinnering was nodig om alle
werkgroep leden te laten reageren. Van elke werkgroep is tenminste 1 enquête
teruggekomen, zodat er voldoende zicht was op de gemaakte keuzes. Degenen die de
zaterdagmiddag hebben voorbereid hebben geen reactie gegeven en heb ik vanuit mijn
eigen aanwezigheid uitgewerkt.

1.3 INGEVULDE

ENQUÊTES PER WERKGROEP

1. Werkgroep Startzondag Michel Meeuws
Praktisch:
1
2
3

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?
Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?
Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?
Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in de gemeente?

4
5
6

2
Vrijgemaakte Kerk & Kerk van de Nazarener
Zondagavond
Vrijgemaakte Kerk = via rooster ECD
Dit ging via stadsgebed Dordrecht in samenwerking met
ECD
Via poster, bijdrage in weekbrief, flyers uitgedeeld en
afkondiging.

Deze gebedsavond:
1.
2.
3

4

5

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?
Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de week van gebed gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor is er gebeden op deze avond? Voor
de
wijk/
gebedspunten
van
Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?

Geweldig om met verschillende kerk samen te komen om
te bidden
Wat mij betreft had er meer ruimte mogen zijn voor
gebed en vooral ook gezamenlijk gebed in 1 grote groep
Ik heb het thema gepreekt en uiteengezet voor de lijn
van de 3 cat. gebeden
Specifiek voor liefde als samenbindende factor voor alle
gebedsonderwerpen
We hebben vooral gebeden voor een nieuwe evt.
burgemeester en het Alpha werk binnen de Vrijgemaakte
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6

Op welke manier zijn de gebedsonderwerpen
onder de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders
na deze gebedsavond?
Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking
tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij
aan:
a)
persoonlijke geloofsgroei?
b)
eenheid kerken?
c)
leren (samen) bidden?
d)………..zichtbaarheid/missionaire kerk in
………….de stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

7

8
9

10

11

kerk
We hebben ze voorafgaand aan het gebed gedeeld en
daarna gebeden
Kringgebed en daarna hebben we met Eljakim, Jozua en
Kerk van de Nazarener een voorganger in het midden
gezet en hem de handen opgelegd en gezegend.
Geen, er was geen koffie en zijn meteen naar huis
gegaan…. Volgende keer graag wel koffie om na te praten
Geweldig, mag vaker geuren

Weet ik niet
Heel veel
Veel
Weet ik niet, meer de aansporing naar missionaire
gemeentes
4x per jaar

2) Werkgroep Vogelbuurt, Staart, Land van Valk, Gerdien van Nienes
Praktisch:
1
2
3

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?
Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?

4

5

Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?

6

Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in jullie gemeente?

Onze werkgroep bestaat uit drie personen.
Evangelische gemeenten Jozua en Eljakim
Op maandagavond
In evangelische gemeente Eljakim. Dit was de meest
praktische oplossing omdat zij een eigen gebouw hebben
en er geen kosten aan verbonden zijn.
We hadden de intentie internationale kerken te contacten
maar daar is het niet van gekomen. Wel een startende
kerk uit de buurt.
In het kerkblad, poster en persoonlijke uitnodiging

Deze gebedsavond:

3

4

5
6

1.

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?

2.

Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de week van gebed gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor zijn er gebeden op deze avond?
Voor de wijk/ gebedspunten van Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?
Op welke manier zijn de gebedsonderwerpen

We vinden het belangrijk dat er over kerkmuren heen
verbinding tussen verschillende christenen ontstaat. Dat
er ontmoeting is met meerdere christenen uit de wijk.
Er is veel afwisseling waardoor het levendig blijft. Men
wordt over verschillende initiatieven uit de wijk ingelicht.
We hebben het boekje gebruikt. De avond had een eigen
thema van waaruit de inleiding verzorgd werd.
We hebben voor de wijk gebeden.

Gebed voor gevangenen, ouderen en scholieren uit de
wijk.
Door iemand uit te nodigen die met deze doelgroep
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onder de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders
na deze gebedsavond?
Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking
tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij
aan:
d)
persoonlijke geloofsgroei?
e)
eenheid kerken?
f)
leren (samen) bidden?
d)………..zichtbaarheid/missionaire kerk in
………….de stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

7

8
9

10

11

werkt.
We hebben kringgebed aangeboden.

Positieve reacties. Leuke ontmoetingen en betrokkenheid
bij de projecten waarvoor gebeden werd.
Onze ervaring is dat er de laatste tijd mooie
ontwikkelingen gaande zijn in de stad. We geloven dat dit
een uitwerking is van jarenlang gebed voor de stad.
Samenkomen en uit je comfortzone treden door hardop
voor anderen te bidden. Doen wat Jezus van ons vraagt.
Ontmoeting over kerkmuren wat eenheid bevordert.
Sommigen vinden dit lastig maar hier kan men oefenen.
Door PR in kranten en posters wordt deze week onder de
aandacht gebracht.
Wanneer kerkleiders en meer christenen meewerken dan
zou de frequentie kunnen toenemen.

3) Werkgroep Centrum: Ben Fledderman
Praktisch:
1
2
3

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?
Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?
Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?
Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in de gemeente?

4
5
6

2
Gemeente Immanuel
Op dinsdag
Patrimonium, omdat andere kerken dit jaar niet
meededen.
Die haakten af.
Niets ingevuld

Deze gebedsavond:
1.
2.
3

4

5
6
7

8

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?
Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de week van gebed gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor is er gebeden op deze avond? Voor
de
wijk/
gebedspunten
van
Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?
Op welke manier zijn de gebedsitems onder
de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders

Gezamenlijk bidden is erg belangrijk.
Korte inleiding, drie liederen en zoveel mogelijk tijd voor
gebed.
Voor het Bijbelgedeelte en de gebedsonderwerpen
hebben we erin meegenomen.
Landelijke en wereldwijde noden
Ook een ronde voor persoonlijk gebed
Overheid, hulpverlening
Op papier
Stil gebed en gezamenlijk gebed

Niets ingevuld.
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na deze gebedsavond?
Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking
tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij
aan:
g)
persoonlijke geloofsgroei?
h)
eenheid kerken?
i)
leren (samen) bidden?
d)………..zichtbaarheid/missionaire kerk in
………….de stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

9

10

11

Moeilijk te zeggen omdat er maar één gebedsweek per
jaar is.

Niets ingevuld.
Dit versterkt de betrokkenheid tussen kerken.
Niets ingevuld.
Niets ingevuld.
Vaker, maar met een duidelijke structuur en goede
onderwerpen.

4) Werkgroep Sterrenburg, Piet Tromp
Praktisch:
1
2
3

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?
Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?
Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?
Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in de gemeente?

4
5
6

3
Kerk van de Nazarener en Kom en Zie
Wo. 18/1
Open Hof, geen alternatief
Posters hangen, bezoeken scholen, melding maken in
eigen gemeenten
Via bericht in het kerkblad

Deze gebedsavond:
1.
2.
3

4

5
6
7

8
9

10

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?
Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de ‘week van gebed’ gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor zijn er gebeden op deze avond?
Voor de wijk/ gebedspunten van Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?
Op welke manier zijn de gebedsitems onder
de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders
na deze gebedsavond?
Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking
tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij

Belang aan wijkgebed is groot!
Soepel en volgens bestaand sjabloon. Muziekgroep Kom
en Zie wederom bereid
Verspreid en opgehangen. Extra materiaal gevraagd

Schoolgebed, bedrijfsgebed, persoonlijke voorbede

Het bidden voor de bedrijven in Dordrecht en voor de
scholen
Door projectie via de beamer en het uitreiken van handouts
Kringgebed, in groepjes van 3 á 5 personen

Doorgaans positief, maar evaluatie loopt nog.
De Here God zal werken in het leven van degenen die de
voorbede betreft. Daar vertrouwen we op!
Vermoedelijk heeft het een positieve bijdrage voor een
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aan:
j)
k)

persoonlijke geloofsgroei?
eenheid kerken?

ieder die open en oprecht mee heeft gebeden.

l)

leren (samen) bidden?

d)………..zichtbaarheid/missionaire kerk in
………….de stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

11

Beslist! Mensen komen uit andere kerken en uit andere
wijken. Brengt steeds meer en meer de diverse
nominaties bij elkaar.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Er ontstaat zo meer
en meer openheid.
Geen mening, vermoedelijk wel positief
Hoe meer gebed, hoe beter! Belangrijk om de
gebedspunten en -verhoringen te registreren, Daarom is
openheid in getuigenis heel belangrijk. Dat bemoedigt en
versterkt. Een psychologisch positief effect valt ook niet
uit te sluiten.

5) Werkgroep Krispijn/ Zuidhoven, Inge Poker.
Praktisch:
1
2
3

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?
Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?
Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?
Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in de gemeente

4
5
6

2
Chr. geref. kerk
Donderdagavond
Zuidhovenkerk. Was makkelijk om te reserveren
Door mail te sturen naar alle mensen die ooit waren
geweest op onze gebedsavonden
Via kerkblad en flyer uitgedeeld

Deze gebedsavond:
1.
2.

3

4

5
6
7

8
9

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?
Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de week van gebed gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor zijn er gebeden op deze avond?
Voor de wijk/ gebedspunten van Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?
Op welke manier zijn de gebedsitems onder
de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders
na deze gebedsavond?
Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking

Eenheid van kerken
We hadden een spreker en daarnaast 3 gebedsblokjes
met afsluiting een lied. Gebed nam de grootste plek in op
deze avond
Eigenlijk erg weinig, want we hadden zelf wat creatieve
ideeën.
Voor eenheid van de kerken, voor de wijk en voor ons
persoonlijk in de wijk
Burgemeester, kerken onderling, scholen,
d.m.v. een A4 papier waar ook de liederen op stonden.
Kringgebed

Veelal positieve reacties.
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10

11

tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij
aan:
m)
persoonlijke geloofsgroei?
n)
eenheid kerken?
o)
leren (samen) bidden?
d)………..zichtbaarheid/missionaire kerk in
………….de stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

Niets ingevuld.
Je wordt er enthousiast van dat je met allerlei
verschillende mensen in eenheid mag en kan bidden
Ik geloof in God en in wonderen
Niets ingevuld.
Niets ingevuld.
Dat het in steeds meer mensen nr. 1 gaat worden in hun
leven

6) Werkgroep Stadspolders/Dubbeldam, Thomas Banks
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7) Werkgroep Crabbehof/Wielwijk , Mirjam van der Schoor
Praktisch:
1
2

Uit hoeveel personen bestaat jullie werkgroep?
Welke kerk vertegenwoordigen jullie?

3

Op welke avond hebben jullie de gebedsavond
gehouden?
Voor welke locatie hebben jullie gekozen om te
bidden en waarom?
Op welke manier hebben jullie andere kerken
bij de organisatie betrokken?

4
5

6

Hoe hebben jullie de gebedsavond bekend
gemaakt in de gemeente?

3 personen
Ik ben één van die 3 personen: Andreaskerk (PKN), de
andere twee: Kerk van de Nazarener en de gemeente Op
de Rots
Vrijdagavond 20 januari
De Opstandingskerk, ligt in dezelfde wijk, kennen we nog
niet goed, om elkaar beter te leren kennen.
Door goed te p.r.-en in de eigen gemeenten en door
posters op te hangen. We komen als werkgroep al uit
verschillende kerken/gemeenten.
Via Pr bericht op beamer, in kerkblad, 2 posters
opgehangen en flyers uitgedeeld.

Deze gebedsavond:

3

4

5
6

7

8

9

10

1.

Wat is jullie motivatie om deze gebedsavond
te organiseren?

2.

Wat kunnen jullie zeggen over de verdeling:
inleiding, liederen en gebed?
Op welke manier hebben jullie het materiaal
van de week van gebed gebruikt? Denk aan
gebedsapp/boekje/site.
Waarvoor zijn er gebeden op deze avond?
Voor de wijk/ gebedspunten van Missie
Nederland/wereldwijd, landelijk/persoonlijk.
Welke lokale gebedsonderwerpen zijn er
meegenomen in de gebedsintenties?
Op welke manier zijn de gebedsitems onder
de aandacht gebracht van de bidders?
Welke vormen van gebed hebben jullie
aangeboden? ( denk bijv. aan stil gebed,
kringgebed, gebedsintenties opschrijven)
Welke reacties ontvingen jullie van de bidders
na deze gebedsavond?

Wat zijn jullie ervaringen/verwachtingen van
voorbede doen voor de stad met betrekking
tot uitwerking?
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij
aan:
persoonlijke geloofsgroei?
eenheid kerken?

Alles begint bij God, dus gebed is dan het eerste wat je
moet doen als je in Zijn dienst wilt staan. Als “kerk in de
wijk” hebben we God heel hard nodig, Zijn Geest moet
ons leiden in de dingen die we daar doen of juist niet
doen. Samenwerking met andere kerken is ook belangrijk
en gezamenlijk en éénparig gebed daar gaat veel kracht
van uit.
Ik vind die onderdelen allemaal belangrijk voor een
gebedsavond.
De gebedenboekjes voor volwassenen en kinderen
uitgedeeld in eigen kerk, affiches opgehangen.
Kinderwerk in de wijk, de organisatie Buurtcirkel en
vluchtelingenhulp in de stad/wijk en wereldwijd, de “kerk
in de wijk”, de eigen kerk (nieuwe dominee)
Zie antwoord vraag 4
Er zijn drie inleiders geweest die resp. hebben gesproken
over het kinderwerk in de wijk, de Buurtcirkels en de
vluchtelingenhulp.
Kringgebed

Positief. Ze vonden dat het bijzonder was om met
mensen uit verschillende kerken voor deze onderwerpen
te
bidden.
Ze
vonden
ook
dat
de
Bijbelteksten/liederen/liturgisch moment goed bij elkaar
pasten.
Meer gebed, omdat meer mensen nu meeleven met de
onderwerpen. Daardoor meer doorwerking van Gods
Geest in de wijk.
a) Groei in vertrouwen dat God ons leidt en helpt.

Verbetert telkens meer
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11

leren (samen) bidden?
zichtbaarheid/missionaire kerk in …………..de
stad?
Wat is jullie verlangen als het gaat over groei
in frequentie van voorbede?

Leren we ook steeds meer
)Groei in vertrouwen dat dit steeds zichtbaarder wordt.
Mag meer dan één keer per jaar, daarom
hebben we het Stadsgebed nu uitgebreid met
twee avonden in mei en oktober
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BIJLAGE 2: KWANTITATIEVE ENQUÊTE VOOR ALLE BIDDERS
2.1 OPZET
Dit onderdeel is opgezet als een schriftelijke vragenlijst met vijf meerkeuzevragen en
twee persoonlijke vragen met betrekking tot man/vrouw, leeftijd en van welke kerk
men lid is.

2.2 AANPAK
Alle enquêtes zijn per avond persoonlijk uitgedeeld bij binnenkomst van de bidders. Dit
met uitzondering van de zaterdag. Toen zijn de enquêtes achteraf uitgedeeld. Met
uitzondering van zaterdag was de respons van de bezoekers circa 90% (zaterdag circa
50%). Door deze methode zijn de respondenten niet bevooroordeeld door de mogelijke
gebedsonderwerpen van die avond en geven de antwoorden inzicht in de motivatie.
Zaterdag was meer een algemene slotmiddag met geen specifieke gebedsonderwerpen,
waardoor de uitkomsten van deze dag niet significant afwijken van die van de andere
avonden.

2.3 UITWERKING
Alle antwoorden zijn systematisch in Excel verwerkt en op basis daarvan zijn analyses
gemaakt die verder onder uitkomsten zijn weergegeven

2.4 UITKOMSTEN
In totaal zijn er 212 enquêtes retour ontvangen. De verdeling over leeftijd en sekse kan
als volgt worden weergegeven

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel zijn de bezoekers vooral tussen de 50 en 70 jaar.
Vooral in de leeftijd van 20 tot 40 zijn er weinig bidders geweest.
De verdeling naar kerkelijke achtergrond kan als volgt worden weergegeven:

65

De Evangelische denominaties zijn duidelijk meer vertegenwoordigd dan de mensen uit
de meer traditionele kerken. Dit staat niet in verhouding met de feitelijke omvang van
deze kerkgenootschappen in Dordrecht. De mensen zonder kerkelijke achtergrond,
betreffen vooral de inleiders van de avonden (zie ook bijlage 1).

Vraag 1) Hoe hebt u van deze gebedsavond gehoord (in totaal 238 antwoorden)

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is de communicatie via de kerkelijke gemeente het
meest effectief geweest. De poster heeft weinig bijgedragen tot uitnodiging wat niet
betekent dat het niet belangrijk is dat ze worden opgehangen.
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Vraag 2 Hoe vaak hebt u de afgelopen jaren deelgenomen aan de ‘Week van gebed’ (in
totaal 212 antwoorden)

Bijzonder is om te zien dat het aantal respondenten dat voor de eerste keer komt met
32% erg hoog ligt. Dit terwijl het aantal dat voor de 2 de keer komt beduidend lager is.
Omdat het de eerste keer is dat dit gemeten wordt, kan uit dit verschil geen conclusie
worden getrokken. Wat verder hieruit blijkt is dat de trouwe bidders (3 keer en meer)
met elkaar meer dan 50% uitmaken van de bezoekers.

Vraag 3 Wat is uw motivatie om te komen bidden op deze gebedsavond? (in totaal 438
reacties)
Bij deze vraag waren een vijftal antwoorden mogelijk:






Bijbelse opdracht om te bidden voor de Vrede van de stad.
Betekenis en invloed van samen bidden.
Bijdrage aan eenheid kerken
Nieuwsgierigheid, wil er meer van weten/leren.
Anders

Die hieronder zijn weergegeven in een tabel.
De antwoorden bij ‘anders’ (totaal 25) variëren sterk. Daar springen de mensen uit die
een taak hadden (70 %), en liefde voor gebed in verschillende vormen (10%).
Verder is er een hoge combinatie bij de eerste drie motivaties. 74 respondenten kruisen
allen de eerste drie motivaties aan. Van deze 74 respondenten kwamen er 52 drie keer
of meer in de afgelopen jaren (25%).
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Vraag 4 Wat is de belangrijkste reden dat u naar deze gebedsavond kwam? (in totaal
228 reacties) Hierbij gaat het om de motivatie voor juist deze avond.

‘Anders’ scoort met 18% (42 reacties) erg hoog. Meest voorkomende reacties waren om
te bidden (14), een taak op deze avond (6), ik kon allen deze keer (6) en
slotbijeenkomst (4). Uit deze antwoorden is op te maken dat zij soms vanuit een ander
perspectief de vraag hebben beantwoordt.
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Vraag 5 Wat vindt u ervan als er vaker in het jaar interkerkelijk gebeden wordt? (206
reacties).

In deze verdeling zien we een gematigd positieve houding ten aanzien van meer
interkerkelijk gebed.
Onderzochte verbanden tussen de diverse antwoorden
Nieuwkomers
Interessant is om een nadere analyse te doen op mensen die voor het eerst komen.
Zoals eerder vermeld is voorheen geen onderzoek gedaan. Daarom is niet vast te
stellen of het grote aantal nieuwkomers incidenteel is of niet.
Als we op deze nieuwkomers inzoomen, dan blijkt dat van de 67 respondenten, 50
mensen komen omdat ze een uitnodiging hebben gehad via de kerkelijke gemeente. De
verhouding naar kerkelijk gezindte komt hierbij overeen met de totale populatie. Bij
vraag 3 komen alle antwoorden met betrekking tot nieuwsgierigheid (16) voort uit de
mensen die voor het eerst komen. Dit is logisch, maar niet hoog. Meer dan 50% (37
mensen) zijn gemotiveerd om te bidden. Ze zijn vooral gemotiveerd om te bidden voor
hun wijk (vraag 4).
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B Kwantitatieve enquête voor alle bidders
Ten behoeve van een onderzoek voor Missie Nederland wil ik u vragen om
onderstaande enquête in te vullen en na afloop van de gebedsavond weer in te
leveren bij de uitgang.
Alvast hartelijk dank voor het invullen.
1. Hoe hebt u van deze gebedsavond gehoord?
0 Uitnodiging via kerkelijke gemeente
0 Uitnodiging via anderen.
0 Poster
0 Bericht in de krant/facebook/ website ‘Week van gebed’.
0 Anders, nl……………………………………………………………………………………………………
2. Vanavond neemt u deel aan de ‘Week van gebed’. De hoeveelste keer is dat
voor u?
0
0
0
0

1e keer
2e keer
3e- 5e keer
Meer dan 5 keer

3. Wat is uw motivatie om te komen bidden op deze gebedsavond? ( meerdere
antwoorden mogelijk)
0
0
0
0
0

Bijbelse opdracht om te bidden voor de Vrede van de stad.
Betekenis en invloed van samen bidden.
Bijdrage aan eenheid kerken
Nieuwsgierigheid, wil er meer van weten/leren.
Anders, nl.:………………………………………………………………………………………………………

4. Wat is de belangrijkste reden dat u naar deze gebedsavond kwam?
( 1 antwoord aankruisen)
0 Ik woon in de wijk
0 ‘Mijn’ kerk staat in deze wijk
0 Ik ben betrokken bij deze wijk
0 Startavond
0 Anders, nl.: …………………………………………………………………………………………………….

5. Wat vindt u er van als er vaker in het jaar interkerkelijk gebeden wordt?
0 Niet nodig, de ‘Week van gebed’ is voldoende.
0 Als het er is, en ik kan, dan bid ik mee.
0 Goed plan, vertel mij a.u.b. wanneer de volgende keer is.( mijn adres
is:……………………..
6.Bij welke gemeente bent u aangesloten?...............................................
7. Man/ Vrouw ( wegstrepen wat niet van toepassing is)
8. Wat is uw leeftijd?.............jaar.
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Er zijn totaal 212 enquêtes ingevuld door de aanwezige bidders. In totaal zijn er meer
bidders geweest en vooral op de laatste gebedsbijeenkomst is niet door iedereen de
vragenlijst ingevuld. Totaal zijn er rond de 260 bidders geweest.
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BIJLAGE 3: KWALITATIEVE ENQUÊTE VOOR BIDDERS UIT DRIE
WIJKEN .
Inleiding
Op drie avonden heb ik 69 emailadressen ontvangen en daarvan hebben 39
respondenten geantwoord en de vragenlijst ingevuld teruggezonden. De 39
respondenten zijn op te delen in 22 vrouwen en 17 mannen. De uitwerking van de
enquête van deze bidders volgt na onderstaande vragenlijst.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Wat was de reden/motivatie om deel te nemen aan
deze gebedsavond?
Het thema is: Jouw hand, mijn glimlach. Wat heeft dit
thema deze week voor u betekend?
Wat is uw mening over de gebedspunten die u hebt
ontvangen en de manier waarop: inleiding gebed/ A4/
gebedsflyer/ beamer/ app Ipray2day.
Op welke manier draagt deze gebedsavond bij aan uw
missionaire bewustwording/
betrokkenheid m.b.t. de wijk/stad?
Op deze avond is gebeden met christenen uit
verschillende kerken. Hoe hebt u het samen bidden
met andere gelovigen in de wijk ervaren?
Welke betekenis en effect kan deze gebedsavond
hebben met betrekking tot:
a. Samenwerking tussen kerken?
b. Samen te bidden voor Vrede van de stad?
c. Bewustwording naar buiten gericht te zijn in de
wijk?
In hoeverre is het belangrijk dat u antwoord
hoort/ziet op de gebeden van deze avond?
‘Voorbede doen’ verrijkt ons geloof. Wat heeft deze
gebedsavond u zelf gebracht?
Voorbede is een priesterlijke bediening ( R. Foster) Als
priesters zijn we gezonden in de wereld om tot zegen
te zijn: God bij mensen brengen en mensen bij God.
Wat betekent dit voor de samenleving als wij daartoe
geroepen zijn?
Thema: Jouw hand, mijn glimlach
Het thema van de ‘Week van gebed’ was dit jaar ‘Mijn hand, jouw glimlach’. Het is door
drie respondenten niet ingevuld. Elf van de respondenten hebben een neutraal
antwoord gegeven en zes respondenten vonden het een vaag thema en het riep
vraagtekens op. Omdat negentien respondenten positief reageerden lijkt het thema
over te zijn gekomen. Wanneer je inhoudelijk naar de antwoorden kijkt lopen die heel
erg uiteen. Men heeft het thema geassocieerd met “overgave aan God, “zonder
vooroordeel geaccepteerd”, “mensen de hand reiken geeft steun en lach” Een tweetal
respondenten noemt in hun antwoord daadwerkelijk ‘verzoening’. Vanuit deze
antwoorden is op te maken dat het een breed thema is waarmee je alle kanten op kan.
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1) MOTIVATIE OM NAAR GEBEDSAVOND TE GAAN
Vraag 1 Motivatie om naar deze gebedsavond te komen (in de specifieke wijk). Van de
39 deelnemers hebben zes daarvan aangegeven dat ze aanwezig waren in verband met
medewerking. De motivatie om naar deze gebedsavond te komen viel in twee
kernbegrippen uiteen: vanwege betekenis en uitwerking gebed.

1.1 KERNWOORD: BETEKENIS

GEBED

Met ‘betekenis gebed’ wordt bedoeld dat men aangeeft dat men naar deze gebedsavond
komt vanwege betekenis: het is een opdracht of noodzaak en het is van betekenis
omdat men van anderen leert. Er zijn tien respondenten die voor betekenis van gebed
naar deze gebedsavond zijn gekomen.

1.1.1 OPDRACHT
De opdracht om te bidden wordt door drie respondenten genoemd als reden waarvoor
zij op deze avond aanwezig zijn. Ze geven aan dat ze gebed als roeping van God
ervaren en dat gebed voor hen het doel is van hun leven.

1.1.2 NOODZAAK
Vier respondenten zien bidden als bittere noodzaak vanwege de tijd waarin wij leven.

1.1.3 LEREN

VAN ANDEREN

Om bij deze gebedsavond aanwezig te zijn heeft ook betekenis in het leren van elkaar.
Er is 1 respondent die dit noemt. Dit leerelement is ook onder uitwerking te scharen.

1.2 KERNWOORD UITWERKING

GEBED

Uitwerking van gebed geeft aan dat gebed iets teweeg brengt in de samenleving. Er zijn
in totaal drie-en- twintig respondenten die deze keus hebben gemaakt.

1.2.1 SAMEN

BIDDEN VOOR DE WIJK
Achttien keer wordt als reden opgegeven dat de uitwerking van samen bidden voor de
wijk hen bij de gebedsavond heeft gebracht. De betrokkenheid bij de wijk en samen
bidden werkt iets uit in de bidder en in de samenleving en wordt gezien als een
belangrijke motivatie.

1.2.2 KRACHT
Kracht van gebed wordt genoemd door twee respondenten zonder daar verdere
uitwerking bij te noemen. De betekenis van kracht doet veronderstellen dat kracht iets
bewerkt.

1.2.3 EENHEID

ZICHTBAAR MAKEN

Bij de motivatie van de aanwezigheid wordt vijf keer als reden opgegeven dat de
gebedsavond bijdraagt aan eenheid zichtbaar maken of daar naar zoeken. In de andere
vragen komt eenheid ook naar voren en daarmee zal duidelijke worden dat de ‘Week
van gebed’ wezenlijk bijdraagt aan eenheid der kerken. In ieder geval is er verlangen
naar eenheid.
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2) BIJDRAGE VAN DE GEBEDSPUNTEN AAN DEZE AVOND.
Vraag 3: Wat is uw mening over de gebedspunten die u hebt ontvangen en de manier
waarop: inleiding gebed/ A4 of beamer, gebedsboekje en app ‘Ipray2day’.
De respondenten hebben veelal een mening gegeven over de gebedspunten en veel
minder een antwoord op de inleiding van de avond. De mening van de respondenten
over de materialen (gebedsboekje en de app ‘Ipray2day’), die Missie Nederland onder
andere heeft uitgegeven, is niet duidelijk naar voren gekomen. Er werd door 4
respondenten positief gereageerd met “prima en goed” en daarvan schreef 1 persoon:
”Het is mooi om met alle christenen dezelfde teksten te lezen”. Een negatieve reactie
was: “Het heeft weinig tot geen relatie met de dagelijkse stukjes uit de Bijbel en
overdenkingen”. Er was 1 respondent die dit jaar geen gebedsboekje had ontvangen.
Het is niet duidelijk geworden of de respondenten niets hebben ingevuld omdat zij geen
gebedsboekje hadden. Daarmee is er onvoldoende draagvlak om te concluderen of deze
materialen een positieve dan wel negatieve bijdrage hebben geleverd.
De vraag is door drie respondenten niet beantwoord.

2.1 BIJDRAGE

GEBEDSPUNTEN

De bijdrage van de gebedspunten wordt op verschillende manieren omschreven en
veelal positief geduid. Er zijn respondenten die een andere verwachting hadden van de
gebedspunten en daarnaast graag een andere verwerking van gebedspunten hadden
gezien.

2.1.1 CONCREET /INFORMATIEF
Voor concreet en informatief hebben vijftien respondenten gekozen. Dat geeft aan dat
zij het prettig vonden om concrete gebedspunten aangereikt te krijgen die betrekking
hadden op de wijk. Het draagt bij aan de betrokkenheid bij de wijk. Op de vrijdagavond
zijn de gebedspunten ingeleid door werkers uit het veld. Er is geen noemenswaardige
vergelijking te ontdekken met de andere avonden waar gebedspunten op een A4 en op
een beamer werden aangeboden met een korte inleiding door de organisatoren.

2.1.2 HANDVAT/STEUN
Door de respondenten is twaalf keer een antwoord gegeven waarmee de bijdrage van
de gebedspunten kunt samenvatten als ‘handvat’ en als steun bij het uitspreken van de
gebeden.

2.1.3 ANDERE

VERWACHTING

Een achttal respondenten hadden een andere verwachting met betrekking tot de
gebedspunten. De antwoorden hadden voornamelijk te maken met praktische zaken
zoals; teveel gebedspunten of liever gebedspunten op papier in plaats van op een
beamer. De inhoudelijke opmerkingen bestonden uit: Israëlgebed gemist en meer
algemene gebedspunten. Daarnaast betrof de andere verwachting: meer met
verwachting bidden en andere vormen van gebed.

2.1.4 GEBEDSPUNTEN

IN ANDERE VORMEN

De bijdrage aan gebedspunten kan ook in een ander vorm worden aangeboden. Eén
respondent gaf aan dat kringgebed niet wenselijk is bij RK broeders en zusters.
Aanvullend was een opmerking van een respondent dat bidden in een grote kring de
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eenheid bevordert. Een ander gaf weer aan dat de leiding van Gods Geest voldoende
voor haar was en gebedspunten niet concreet nodig zijn.

3) BIJDRAGE ‘WEEK VAN GEBED’ AAN
BEWUSTWORDING /BETROKKENHEID BIJ DE WIJK EN STAD .
Vraag 4 zoekt antwoorden op de vraag ‘Op welke manier heeft de gebedsavond
bijgedragen aan bewustwording en/of betrokkenheid bij de wijk en de stad’. De meeste
respondenten hebben de vraag breed beantwoord en zijn niet altijd ingegaan op het
woord betrokkenheid of bewustwording. Soms is er stad genoemd en anderen geven in
hun antwoord wijk. Voor de beantwoording zijn een drietal kernwoorden gekozen. De
bewustwording en betrokkenheid bij de wijk geeft aan dat de christenen meer naar
buitengericht worden/zijn en dat heb ik aangegeven met ‘missionair’.

3.1 PERSOONLIJKE INVLOED
Voor een drietal respondenten betekent deze avond een kriebel, een verlangen in
henzelf naar bewustwording en betrokkenheid bij de wijk die er tot nu toe niet is.
Een viertal respondenten geeft aan dat deze avond geen bijdrage heeft gehad aan
bewustwording en betrokkenheid. Bij twee van de vier voegt men er aan toe dat deze
bewustwording en betrokkenheid er al is dus niet negatief geduid moet worden.

3.2 BIJDRAGE

MISSIONAIR

3.2.1 MOTIVEREND
De meeste deelnemers (12) geven aan dat de bijdrage aan de ‘Week van gebed’ hen
nog meer stimuleert om betrokken te zijn. Het is helpend om gericht te blijven op en
bemoedigt de deelnemers bij gebed en vooral praktische betrokkenheid in de wijk.

3.2.2 BREDER

GEZICHTSVELD

Een achttal deelnemers geeft als antwoord dat deze avond bijdraagt aan meer
informatie en een breder gezichtsveld in de wijk, wat er speelt en al gebeurt. Omdat je
meer hoort geeft 1 persoon aan dat je daardoor aangemoedigd wordt tot meer gebed.

3.2.3 VERBINDING
Een viertal respondenten ziet in verbinding ook een bijdrage aan betrokkenheid op
elkaar wat bijdraagt aan missionair bewustzijn.

3.3 KRACHT

VAN GEBED

Deze avond heeft voor acht personen bijgedragen aan bewustwording van de kracht
van gezamenlijk gebed, in het bijzonder voor de wijk. Dat was vooral voor de
respondenten een herontdekking en een opnieuw bewust zijn van het feit dat gebed
een krachtige uitwerking heeft. Ze zien het belang ervan in en de verandering die het
teweeg kan brengen.
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4) HOE IS HET SAMEN BIDDEN MET ANDERE GELOVIGEN UIT
DE WIJK ERVAREN?
Alle respondenten hebben een antwoord gegeven op deze vraag die iets aangaf wat zij
hebben ervaren op deze gebedsavond voor de wijk. Er zijn drie kernwoorden
geformuleerd.

4.1

GEZAMENLIJKE OPBOUW

Voor 24 respondenten droeg het bidden met andere gelovigen bij aan verbinding, over
kerkmuren heen kijken en samen één zijn werd ervaren in deze gebedsavond. Je woont
samen in de wijk en je bidt samen voor de wijk en dat draagt bij aan gezamenlijke
opbouw voor zowel bidders als kerken en heeft uitwerking in de samenleving.

4.2 PERSOONLIJKE OPBOUW
Voor elf respondenten werd het ervaren als opbouwend en verrijkend voor hun
persoonlijk leven om samen te bidden met anderen die in de wijk wonen en naar een
andere kerk gaan.

4.3 GEMISTE

KANS

Er was een viertal respondenten die andere gelovigen misten uit de wijk. Dat had men
liever anders gezien. Twee vonden het evangelische karakter te hoog en 2 personen
misten andere vormen van gebed, zodat de gebedsavond ook voor anderen zoals de
Rooms Katholieken broeders en zusters aantrekkelijk zou zijn. Het was daarmee voor
hen geen gebedsavond voor alle gelovigen uit de wijk die bij elkaar waren. Dat
bevestigt de 4e respondent die op de gebedsavond vooral gelovigen trof uit eigen kerk
en niet uit eigen wijk.

5) BETEKENIS EN EFFECT OP SAMENWERKING KERKEN
Op de vraag welke betekenis en effect de ‘Week van gebed’ heeft op samenwerking
kerken zijn veelzijdige antwoorden gegeven die in twee kernwoorden zijn samengevat.

5.1 EFFECTEN

KERK

Het eerste kernwoord is ‘effecten kerk’ en daarmee wordt bedoeld dat de gebedsavond
een effect heeft of zal gaan hebben op de kerk. De respondenten geven aan dat het
effect bestaat uit leren kennen van elkaar. Anderen zetten een stapje verder en zien als
effect, samenwerken. Een drietal respondenten geeft aan dat dit effect moeilijk te
meten is. Twee respondenten hebben geen antwoord gegeven en 1 persoon ziet er
verhoring van gebed in terug.

5.1.1 LEREN

KENNEN

Het leren kennen wordt door veertien respondenten aangegeven als een belangrijk
eerste gevolg van samen bidden. Je leert van anderen over je eigen kerkmuren heen
met als gevolg dat er mogelijk dingen samen gedaan gaan worden.

5.1.2 SAMENWERKING
Een elftal respondenten gaat al een stapje verder en ziet vooral de samenwerking
tussen verschillende kerken als mogelijke betekenis en gevolg van de gebedsavond.
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5.2 BETEKENIS

SAMENLEVING

Bij acht respondenten wordt er geconstateerd dat de kerk door te bidden en samen te
werken al van betekenis is voor de samenleving. De kerk heeft invloed op en is van
betekenis voor de wijk.

6) WELKE BETEKENIS/INVLOED IS ER OP VREDE VAN DE
STAD?
Op de vraag welke betekenis en invloed de gebedsavond heeft voor Vrede van de Stad
hebben vierendertig respondenten een antwoord gegeven. Er is een respondent die
aangeeft dat hij missionair bewust is geworden. Dat antwoord is prachtig maar niet
relevant voor de uitwerking van deze vraag. Als kernwoorden zijn daar uitgehaald de
volgende woorden:

6.1 BETEKENIS

SAMENLEVING

Er zijn negentien respondenten die aangeven dat er betekenis en invloed is van de
‘Week van gebed’ op de Vrede van de stad.

6.1.1 POSITIEF
Bij een positief antwoord van de zeven respondenten liep de mate van positiviteit sterk
uiteen. Het varieert van weinig tot heel veel effect en 1 persoon geeft een concreet
positief effect: minder criminaliteit.

6.1.2 KRACHT

GEBED

Door zeven respondenten wordt de kracht van gebed genoemd die ertoe bijdraagt dat
er invloed is op vrede van de stad. De uitwerking heeft een groot effect zoals minder
criminaliteit dat als positief effect werd genoemd.

6.1.3 KERK

BEÏNVLOEDT STAD

Er zijn drie respondenten die gaan een stap verder en geven aan dat er na gebed,
kerkelijke activiteiten ontstaan die invloed hebben op de Vrede van de stad.

6.2 EFFECTEN KERK
Bij een negental respondenten worden de antwoorden richting effect voor de kerk
gegeven bij deze vraag. De respondenten hebben bij vraag 18-20 dezelfde antwoorden
gegeven en het is de vraag of daarmee een valide antwoord is gegeven.

6.3 METEN

IS MOEILIJK

Voor een viertal respondenten is het niet eenvoudig een meetbaar effect of
beïnvloeding aan te geven. Op korte of lange termijn is het beide niet gemakkelijk en
wordt als onmogelijk gezien. Men stelt wel dat bidden de basis is en dat alles wat er uit
voortkomt winst is.

6.4 ANDERE

VORM

Opmerkelijk is het feit dat één respondent aangeeft dat het bidden in kleine groepjes er
weinig toe bijdraagt aan vrede van de stad. Hij ziet dat alleen mogelijk in een andere
vorm, zoals gezamenlijk bidden als een groep.
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7) WELKE BETEKENIS/INVLOED HEEFT GEBEDSAVOND BIJ
BEWUSTWORDING WIJK
Er zijn zesendertig respondenten die hebben gereageerd op deze vraag. Wat
kernwoorden betreft is ook hier gekozen voor betekenis samenleving, effecten kerk en
meten is moeilijk. Daarnaast kwam er een nieuw kernwoord naar voren: beïnvloed
bidder.

7.1 BEÏNVLOED

BIDDER

Van de zesendertig respondenten geven er vijftien aan dat deze gebedsavond heeft
bijgedragen aan bewustwording voor de wijk.

7.1.1 OOG

VOOR DE WIJK

Voor negen respondenten zijn hun ogen opengegaan voor de wijk en zijn nood. Ze zijn
zich meer bewust geworden van wat er speelt en hun hart is er betrokken bij geraakt.

7.1.2 INSPIREREND
Het antwoord van zes respondenten geeft aan dat de gebedsavond inspirerend voor hen
is geweest met betrekking tot bewustwording voor de wijk. Je hoort wat anderen doen
en dat heeft invloed op de bidder in de vorm van inspiratie.

7.2 BETEKENIS

SAMENLEVING

Er zijn negentien respondenten die de betekenis voor de samenleving zien gebeuren en
verschillende invloeden daarvoor aanwijzen. Er is 1 respondent die zich afvraagt of de
samenleving wel zit te wachten op onze bewustwording en gebed.

7.2.1 KERK

INVLOED OP WIJK
De kerk heeft invloed op de wijk in de basis dat zij zich laat zien en samen gaat werken
met en voor de wijk. Een negental respondenten ziet deze beweging waarvan er twee
respondenten aangeven: bidden voor de wijk heeft als gevolg dat je ook daden gaat
doen: bid en werk.

7.2.2 POSITIEF
Voor zes respondenten is het duidelijk dat de gebedsavond een positief effect heeft op
bewustwording en daarmee laten ze in het midden voor wie dat is: henzelf, kerk of
samenleving. De mate van positief effect loopt ook hier uiteen van weinig tot heel veel.

7.2.3 KRACHT

GEBED

Er zijn twee respondenten die bewust voor anderen in de samenleving bidden in
opdracht van God.

7.2.4 METEN

IS MOEILIJK

Het wordt door twee respondenten als moeilijk ervaren om resultaat te meten.
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8) IN HOEVERRE IS HET BELANGRIJK OM VERHORING TE ZIEN
OP GEBED?
Op deze vraag hebben zevenendertig respondenten geantwoord. Het kernwoord wat
hier is geformuleerd is gebedsverhoring. De axiaal codes lopen uiteen waarbij moet
worden opgemerkt dat tweeëntwintig van de zevenendertig respondenten het met
elkaar eens zijn: ik bid en God werkt.

8.1 GEBEDSVERHORING
8.1.1 IK

BID: G OD WERKT
Er zijn tweeëntwintig respondenten die aangeven dat zij bidden (dat is de opdracht) en
de uitwerking laten zij aan God over. Dat kan gelijk of later zijn. Er wordt zijdelings
opgemerkt dat het wel bemoedigend is om verhoring te zien maar niet belangrijk. Er is
een respondent die noemt dat extra zegen. Een andere respondent benoemt het
wachten en benadrukt dat het niet gelijk zichtbaar is dat God werkt. Als wij bidden
wordt er kracht losgemaakt die uitwerkt.

8.1.2 MOTIVEREND
Een zevental respondenten geeft aan dat gebedsverhoring vooral bemoedigend is en
motiverend om te bidden.

8.1.3 EERSTE

ZEGEN VOOR JEZELF

Bij dit antwoord zijn er vijf respondenten die opmerken dat gebed als eerste iets
uitwerkt voor de bidder. Dat kan zijn: Jezus nabijheid, zegen, versterking band met
God en eenheid tussen mensen.

8.1.4 EFFECT

MOET ZICHTBAAR ZIJN

Er is 1 respondent die daarin nog verdergaat en vindt dat effect zichtbaar moet zijn.

8.1.5 METEN

IS MOEILIJK :

GELOOF

Van de respondenten is er een persoon die aangeeft dat resultaat moeilijk meetbaar is
en dat het om geloof en vertrouwen gaat.

9) WAT HEEFT DE GEBEDSAVOND DE BIDDER PERSOONLIJK
GEBRACHT?
Deze vraag is door zesendertig respondenten beantwoord en geeft een inkijkje op de
vraag wat zij persoonlijk hebben geleerd van deze avond. Het kernwoord is betekenis
bidder geworden. De axiaal codes lopen uiteen in een aantal thema’s. Ik heb er vijf
uitgelicht die de meesten hebben beantwoord.

9.1 BETEKENIS BIDDER
9.1.1 VERBONDENHEID
Voor vijftien respondenten droeg de avond bij aan onderlinge verbondenheid met
andere bidders en de wijk. Samen bidden met onbekenden werd ervaren als een
versterking en betrokkenheid op elkaar die tot meer verbinding leidt.
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9.1.2 BELANG

GEBED

Een negental respondenten benoemde het belang van gebed en voorbede voor de wijk.
Het droeg voornamelijk bij aan een hernieuwde ontdekking. Voor 1 respondent nam de
schroom om te bidden weg.

9.1.3 PERSOONLIJKE

GEVOELENS

Er was een respondent dankbaar omdat zij iemand had meegenomen die de
gebedsvond als positief heeft ervaren. Daarnaast werden er gevoelens van rust,
vertrouwen, waardevol, kracht, opruiming en dankbaar om te delen van eigen nood
genoemd. Totaal hebben vijf respondenten dit antwoord gegeven.

9.1.4 OPBOUWEND
Een viertal respondenten ervoer de avond als opbouwend en versterking van hun
geloofsleven. Er was een respondent die ervoer dat zij een actieve houding had
gekregen naar haar omgeving.

9.1.5 WEINIG

BETEKENIS /GEEN BEÏNVLOEDING

Er is een respondent die aangeeft dat de avond weinig betekenis voor hem heeft want
hij hoort niets van God en de andere persoon gaf aan dat de avond niet zijn geloof
heeft beïnvloedt en dat dit niet negatief geduid moest worden.

10) PRIESTERS TOT ZEGEN : WAT BETEKENT DIT VOOR DE
SAMENLEVING ?
Er zijn zesendertig respondenten die deze vraag hebben beantwoord. Er is daarnaast
één persoon die ‘ik weet het niet’ heeft opgeschreven. Daarmee komen we op
vijfendertig antwoorden. Er is een respondent die aangeeft dat niet iedereen missionair
is geroepen en één persoon vindt het niet meetbaar en zegt dat gebed wel invloed heeft
op de bidder zelf.
Er is één kernwoord gekozen: betekenis samenleving.

10.1 BETEKENIS

SAMENLEVING

10.1.1 OPDRACHT

GEBED
Negen respondenten zien vooral de opdracht om te bidden van belang in de
samenleving. God werkt daar door heen.

10.1.2 BID

EN WERK

Er zijn acht respondenten die bidden en werken met elkaar verbonden zien en nodigen
christenen uit om uit hun comfortzone te komen zodat de kerk meer invloed heeft op de
samenleving. Er wordt gesproken over verantwoordelijkheid die wij als christenen
hebben.

10.1.3 ZEGEN
Een zevental respondenten ziet vooral zegen voor de samenleving wanneer christenen
hun plek innemen als priester.
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10.1.4 BEELDDRAGER
Alle vier de respondenten zien beelddrager als een opdracht voor de samenleving die
tot gevolg heeft dat mensen iets van God zien.

10.1.5 KONINKRIJKSGROEI
Voor vier respondenten is het duidelijk dat wanneer zij hun plek innemen dat er groei
van Gods koninkrijk zal zijn.

10.1.6. HERSTEL
Er is één respondent die ziet herstel en verzoening als resultaat van ons priesterschap.
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BIJLAGE 4: FOCUSGROEP INTERVIEWS
4.1 DRAAIBOEK FOCUSGROEP

INTERVIEWS

1. Inleiding
Een focusgroep interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode. Het is een manier om
klanten/mensen actief mee te laten denken over bijvoorbeeld een bepaald aanbod of
suggesties voor verbetering. Het focusgroep interview wil ik inzetten om te
onderzoeken wat er wordt opgemerkt van voorbede in en voor de stad. Wat dit voor
mensen in de verschillende wijken betekent. Hoe reageren zij daarop? Is het überhaupt
bekend dat er gebeden wordt?
2. Samenstelling focusgroep
Een focusgroep is een samengestelde groep van ongeveer 5 tot 8 deelnemers uit de
drie wijken waarin het onderzoek plaatsvond. De groep moet bestaan uit mannen en
vrouwen die betrokken zijn met en/of wonen in de wijk. En met voldoende verschillende
meningen. Zij moet representatief zijn voor de wijk en verschillend van leeftijd.
Daarnaast moeten de deelnemers in staat zijn om hun eigen mening onder woorden te
brengen.
Het is niet mogelijk om op korte termijn een aselecte steekproef te trekken omdat er
geen adressen van inwoners in de wijk beschikbaar zijn. Daarom wordt de volgende
optie gekozen. De leiding van de buurthuizen/projecten in de drie wijken wordt
benaderd met de volgende vraag: Kennen jullie 5 tot 8 verschillende personen in de
wijk die betrokken inwoners zijn en die mee willen doen aan een focusgroep interview?
Op de ochtend zelf kijken we wie er aanwezig is en met hen houden we een gesprek en
daarmee is de steekproef aselect. Het onderwerp waarover gesproken wordt betreft
‘gebed voor de stad’ en zal in onderling overleg plaatsvinden in het betreffende
buurthuis/project o.l.v. een gespreksleider. Het gesprek kan plaatsvinden tijdens een
koffieochtend en zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.
3. Focusgroep interview
De focusgroep voert onder leiding van een moderator een discussie over hun ideeën,
belangen en denkwijzen over de betekenis en invloed van de ‘Week van gebed’ in
Dordrecht. Er moet in een prettige sfeer gesproken worden en onderling kan men
elkaar beïnvloeden als ze over eigen ideeën en meningen spreken. De moderator wil
graag de meningen van de groep boven tafel krijgen aan de hand van een vragenlijst.
De vragenlijst wordt van tevoren samengesteld. De aantekeningen die gemaakt worden
zijn leidende in de uitwerking. Daarnaast worden de gesprekken opgenomen ter
ondersteuning van de aantekeningen.
In de drie te onderzoeken wijken wil ik een bijeenkomst houden binnen twee weken na
de gebedsweek (uiterlijk 5 februari klaar).
1) Sterrenburg: Op dinsdag 24 januari in de ‘Open Hof’, open wijkmiddag in de
Nederlands Gereformeerde Kerk, Herschelstraat 27.
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2) Krispijn/Zuidhoven: Op donderdag 26 januari in intercultureel en interreligieus
centrum ‘de Buitenwacht’15, Bosboom Toussaintstraat 67.
3) Crabbehof/Wielwijk: Op dinsdag 31 januari in buurthuis ‘de Admiraal’, Admiraalsplein
168.
Voor deze focusgroep bijeenkomst zal in eerste helft januari persoonlijk contact worden
opgenomen door de onderzoeker. Aan de leiding van bovengenoemde locaties zal
gevraagd worden om aan de hand van de samenstelling van de groep een aselecte
groep samen te stellen. Met de drie uitgekozen locaties zal een afspraak gemaakt
worden om een focusgroep bijeenkomst te houden na de ‘Week van gebed’.
Voorbereidingen worden door onderzoeker gedaan. De moderator zal alleen het gesprek
leiden. Als bedankje zal aan alle deelnemers een chocolade reep met ‘Thank you’
worden overhandigd.
4. De moderator
De moderator moet op de hoogte zijn van de gebedsweek en hoe zij is georganiseerd in
de wijken. Hij of zij is bekend met een gesprek leiden in een groep en weet verdiepende
vragen te stellen. De moderator is ten minste op een gebedsavond geweest en heeft
affiniteit met persoonlijk gebed en voorbede. Hij of zij heeft vaardigheden om met
andersdenkenden in gesprek te gaan over geloofszaken. De moderator is competent in
doorvragen waardoor er een verdiepend gesprek ontstaat.
Mijn gedachten gaan uit naar Inge Mous. Zij is een betrokken raadslid bij het CDA in de
stad Dordrecht en heeft een opleiding tot coach gevolgd. Daarnaast heeft zij affiniteit
met gebed en voorbede.
Ik heb Inge Mous eind december telefonisch benaderd en zij reageerde positief op mijn
verzoek tot medewerking. Het contact met Inge wordt via de mail onderhouden en in
overleg met haar worden data geprikt tussen 23/1 en 5/2. De vragenlijst wordt haar
per mail toegestuurd en voor aanvang van de gesprekken zullen we met elkaar de
vragen doornemen.
5. Korte inleiding op het gesprek
De onderzoeker zal zelf een korte inleiding geven op het gesprek: zich voorstellen en
vragen of opname ter ondersteuning van de uitwerking akkoord is.
Onderwerp gebed voor de stad en haar inwoners.
Er is elk jaar een ‘Week van gebed’ in Nederland. Ook in Dordrecht. Christenen bidden
voor de mensen in de wijk. Ze horen van instanties wat er speelt en christenen geloven
dat zij voorbede mogen doen voor de mensen in de stad. In de Bijbel wordt dat ook
opgedragen aan de gelovigen. In Jeremia 29 vers 7: “Zoek de vrede voor de stad
waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede
zult u vrede hebben”. Een andere opdracht is: “ik roep er dan voor alles toe op dat
smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,
voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen
leiden, in alle godsvrucht en waardigheid”
15

Meer lezen over ‘de Buitenwacht’ in Als de kerk opnieuw begint, p. 226-227.
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We zouden graag willen weten wat inwoners van de stad merken van de ‘Week van
gebed’. Zijn ze op de hoogte dat deze week er is? Hebben ze een idee dat en hoe er
gebeden wordt voor inwoners? Wat merken ze van gebed? Hoe staan ze er tegenover
dat christenen voor de stad bidden? Wat vinden ze ervan wanneer persoonlijke
gebedspunten gevraagd worden? Wat betekent bidden voor inwoners persoonlijk? Op
welke manier zou gebed nog meer vorm kunnen krijgen?
Inge Mous leidt het gesprek met de aanwezige personen terwijl de onderzoeker
aantekeningen maakt en de deelnemers observeert.
6. Vragenlijst voor focusgroep interview
1)

Toen u in de inleiding van dit gesprek hoorde dat er een week lang elke avond is
gebeden in de stad welke gedachte kreeg u toen?

2)

Wist u voor deze bijeenkomst dat deze week er was en zo ja op welke manier
heeft u er van gehoord?

3)

Wat betekent het voor u dat christenen uit verschillende kerken samen bidden
voor de stad en haar inwoners?

4)

Op welke manier kun je iets merken van gebed voor de stad?

5)

Wat betekent gebed voor u persoonlijk?

6)

Welke ervaringen heeft u met effect van gebed?

7)

Als u zelf een gebedsonderwerp mocht aandragen, wat zou het dan zijn?

8)

Welke tip zou u de bidders willen geven ten aanzien van hun gebed voor de
stad?

9)

Dit jaar was het thema van gebedsweek; Jouw hand, mijn glimlach: over
verzoening. Waar denk je aan als je dit hoort?

10)

Wanneer kerken in de stad regelmatig open zijn voor bijvoorbeeld gebed,
mogelijkheid tot een kaars aansteken. Zou je daar dan gebruik van maken?

4.2 UITWERKING FOCUSGROEP

INTERVIEW

Vooraf zijn er drie focusgroep interviews geselecteerd en die hebben plaatsgevonden
binnen twee weken na de gebedsweek. Op vrijdagavond waren er twee coaches van
buurtcirkel die deelden over kwetsbaren in de samenleving. Vervolgens was daar gebed
voor. Zowel M. als L. zijn niet kerkelijk opgevoed. L. was nog nooit in een kerk geweest
en had nog nooit iemand horen bidden. In februari heb ik hen nog een keer ontmoet
om over de betekenis en invloed van voorbede te spreken.

4.2.1 STERRENBURG : IN

DE

OPEN

HOF

Dinsdag 24 januari 14.00- 15.00 uur
Locatie: Inloop middag in de Open Hof
Het focusgroep interview had plaats met zes wijkbewoners uit de wijk. Zij waren
aanwezig in de Open Hof bij de inloopmiddag. De Open Hof is een Nederlands
Gereformeerde Kerk met wekelijks een open middag waar verschillende lessen worden
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aangeboden. Elke week komen er rond de 100 bezoekers en velen hebben hier hun
thuis gevonden. De coördinator van de middag doet haar best om een aantal gasten uit
te nodigen om mee te doen aan het gesprek. Er zijn 4 vrouwen (A, B, C, D) uit
Nederland die christen zijn en 2 vrouwen (E en F) die moslim zijn en elke dinsdag in de
Open Hof zijn. Het gesprek vindt plaats o.l.v. Inge Mous, christen, CDA raadslid.
‘Week van gebed’?
De dames zijn allen bekend met bidden en hebben ieder op hun eigen manier en
context ervaring met gebed. De dames waren op de hoogte van de gebedsweek d.m.v.
het spandoek voor de kerk, gelezen in folder en/of facebook. Mevrouw E uit Afghanistan
die tegenover de kerk woont, heeft het wel gelezen op de deur van de kerk maar
begreep er niet veel van wat ermee werd bedoeld. Meestal vraagt ze wel wat het is,
maar nu niet.
Het feit dat er over heel de wereld gebeden wordt en in Nederland 143 plaatsen
meedoen verrast hen. Ook het feit dat er door heel Dordrecht wordt gebeden. Er is
waardering voor en men noemt het ‘mooi’, bijzonder, belangrijk en ‘wist het niet’.
Een jonge vrouw (A) vertelt dat ze een appje van iemand kreeg in de gebedsweek om
mee te bidden voor Israël en zij had de ‘Week van gebed’ daar aan gelinkt.
Een mevrouw van rond de 70 (D) heeft thuis al 20 jaar een gebedsgroep en dat is meer
vertrouwd en eigen. Een plek om ook te danken is voor haar van toegevoegde waarde.
Ze geeft aan ooit wel eens naar een ‘Week van gebed’ geweest te zijn. Ze noemt een
aantal argumenten die de gebedsweek voor haar niet aantrekkelijk maken:
-

Teveel mensen ervaart zij persoonlijk als te druk.
Met onbekenden bidden is minder vertrouwd.
De onderwerpen zijn vaak te groot en te algemeen om voor te bidden.
Er is minder onderlinge verbinding.
Een veilige omgeving om elkaar sneller te begrijpen wordt gemist.
De frequentie is te laag om te kunnen danken voor gebedsverhoringen.

Samen bidden
Dat is ook bekend bij de moslima’s. Soms bidden ze met een groepje vrouwen. De
mannen zijn in een groep in de moskee. In een groepje bidden wordt beoordeeld als
‘beter’ en ‘belangrijk’. Bijv. voor iemand bidden die ziek is. Ze geven aan dat ze ook
met christenen kunnen bidden. Belangrijk om te bidden voor de stad.
Het is goed om 1x per jaar stil te staan bij gebed door middel van een dergelijk week.
Om dit uit te lichten en te benadrukken. De zichtbaarheid mag wel worden vergroot.
Mevrouw C geeft aan dat ze er nooit is geweest maar denkt dat het vooral over grote
dingen gaat. De voorkeur is om te bidden voor kleinere dingen, dichterbij.
Wat kunnen we merken van gebed voor de stad?
De ‘Week van gebed’ kan herkenning geven in de rest van het jaar. Geeft verbinding
tussen mensen. Je spreekt elkaar gemakkelijker aan. Op de vraag of je ook zegening
kan bemerken wordt er unaniem gezegd dat bidden werkt. Daar mogen we voor
danken.

85

Wanneer je 1 x per jaar bid dan kom je niet aan danken toe. Daarvoor moet je vaker bij
elkaar komen want het is niet zichtbaar waar /wanneer gebeden verhoord worden.
Wat betekent gebed voor hen persoonlijk?
Moslima F geeft aan dat gebed haar rust geeft in het hart. Beiden moslima’s stemmen
in met de anderen dat bidden soms werkt. Persoonlijke zorgen mogen bij God gebracht
worden en we mogen danken voor gezondheid, eten en een huis.
Allen merken op dat God naast je is en altijd voor je klaarstaat. De mensen in de
wereld hebben vaak geen tijd voor je en God is er. Hij is een steun en toeverlaat waar
je je verhaal kwijt kunt.
Moslima E geeft aan dat bidden een goede keuze is: gewoon drie keer per dag 5- 10
minuten tijd nemen om te bidden. Met vaste tijden is het gemakkelijker om te bidden.
Mevrouw B geeft aan daar wel wat jaloers op te zijn want zij herkent dat er vaak van
alles nog eerst moet. Het gebed aan tafel is voor haar toch anders dan tijd nemen voor
gebed.
Ervaring met effect van gebed?
Mevrouw D vertelde dat ze heeft ervaren dat na gebed voor een bobbeltje op haar hand
ze na verloop van tijd opmerkte dat het bobbeltje verdwenen was. Daaraan verbond ze
dat God gebeden verhoort op zijn tijd. Bidden heeft te maken met vertrouwen dat het
gebeurt op Gods tijd. Mevrouw B vindt het wel moeilijk en denkt er niet altijd aan.
Mevr. A heeft door gebed een baan gekregen. ‘Toeval bestaat niet’. Ze merkt op dat er
wel mensen zijn die goed kunnen bidden zoals H.V en P.L. Dat wordt ervaren als
bediening van gebed, een gave van voorbede.
Er wordt benadrukt dat gebedsverhoring vaak later gebeurt. Dan is er iets veranderd en
vaak op een andere manier dan je zelf dacht. Er wordt ook door iedereen ervaren dat je
ook zelf verandert en anderen ook. Dat is effect van gebed, goede keuzes en rust in je
hart.
Welke gebedsonderwerpen zou u aandragen?
-

leren luisteren naar elkaar; echt gezien worden.
samenleving is steeds harder en snel.
onvoorwaardelijke liefde en aandacht voor elkaar
vriendelijkheid, elkaar groeten
vrede, geduld
als iedereen zou geloven in de God van liefde en trouw, dan was het een paradijs.
gebed voor burgemeester, wethouders.

Welke tip zou u de bidders in ‘Week van gebed’ willen geven?
Als iedereen nu eens voor zijn eigen wijk ging bidden. Dan weet je wat er leeft en waar
problemen zijn. Terug naar het kleine: de straat. Dan zie je de mensen voor je.
Bijvoorbeeld wanneer je ziet dat iemand zijn tuin niet goed onderhoudt. Je kunt
informeren wat de reden is. Dan hoor je dat iemand pijn in zijn rug heeft en kan je
daarvoor bidden. In de zomer is het makkelijker want dan zie je meer.
Kleine dingen dus om voor te bidden: scholen en bedrijven worden genoemd. Een
mevrouw vertelt dat haar zwager die met pensioen is nog steeds naar de
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bedrijfsbidstond gaat die aan de werkdag vooraf gaat. Er zijn ook leidinggevenden die
bij elkaar komen om te bidden.
Jouw hand, mijn glimlach: verzoening
Er wordt ingegaan op het kleine: elkaar aandacht geven, de hand reiken. Gedag
zeggen. Glimlachen naar elkaar geeft contact. Mensen kijken vaak te somber en
wanneer je naar ze glimlacht en iets vriendelijks zegt dan verandert er iets bij de ander.
Er is soms angst om een gebaar te maken naar een ander omdat je niet weet hoe ze
reageren. Mevr. B haakt er op in door aan te moedigen om elkaar wel aan te spreken
als er iets moeilijks is in het leven van de ander. Zeg gewoon; ik weet niet wat ik moet
zeggen. Dat is beter dan de andere kant op kijken.
Er is ook angst dat mensen waarnaar je een gebaar maakt je gaan claimen en dat zorgt
ook voor terughoudendheid.
Er wordt een mooi voorbeeld gedeeld van Parijs. De ondernemers die iets voor daklozen
willen doen hebben een sticker op de deur. Daarmee maken ze bekend dat iemand
even binnen kan komen om zich op te warmen.
Kerken open voor gebed/kaarsje?
Op vakantie wordt er veel gebruik van gemaakt door de dames uit Nederland. Zeker als
je in hotelkamer bent kan je daar even bidden. Kerken die open zijn hebben wel iets
uitnodigends. Het is een gewijde ruimte en bijzondere plek. Er is ook niemand in de
kerk die hard schreeuwt. Altijd eerbied. Mevr. E is wel eens in een kerk een kaarsje
wezen branden voor iemand die overleden was. Bidden kan voor de meesten in hun
eigen omgeving thuis gebeuren. In een stadscentrum, zoals Breda, is het wel mooi dat
er in de hectiek een plaats van rust en stilte is. In buitenwijken van de stad is het niet
relevant. Mevr. B wil wel weer in de kerk als gastvrouw aanwezig zijn.
Er wordt afgesloten met 2 liederen die indruk maken. Het ene lied gaat over orgelspel
dat al luisterend een gebed wordt en het andere lied gaat over iemand die met een
kaartspel in de kerk zit. Alle kaarten staan voor iets uit het geloof in God en dat is
prachtig.

4.2.2 KRISPIJN: IN

DE B UITENWACHT
Donderdag26 januari, 13.30-15.00 uur
Locatie: de Buitenwacht, interreligieus centrum te Dordrecht

Bij het maken van de afspraak was de organisatie heel enthousiast en dat schepte hoge
verwachtingen. Bij welzijn en cultureel werk blijkt dat de daadwerkelijke toepassing
vaak anders uitpakt. De stagiair had de opdracht gekregen om mensen uit te nodigen
en dat was om allerlei redenen niet gelukt. Het gevolg was dat we met een klein
groepje bijeen waren.
Aanwezig waren S, een stagiair levensbeschouwing, 21 jaar. E, werkzaam in de
Buitenwacht, 48 jaar. K., een man van 35 jaar uit Vietnam en vrijwilliger in de
Buitenwacht . Tenslotte N, hij is een regelmatige bezoeker van ongeveer 55 jaar.
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‘Week van gebed’
De poster van de ‘Week van gebed’ heeft de afgelopen 2 weken in de Buitenwacht
gehangen. Ze hebben de poster wel zien hangen maar er hangt wel meer. E. wist ervan
omdat ik haar had gesproken en vindt de afbeelding mooi. S. was gevraagd om mensen
uit te nodigen en vond het persoonlijk niet nodig om mee te doen. Hij is niet religieus.
K. wist ervan omdat hij christen is. Hij vindt dat bidden en daden bij elkaar horen
anders is bidden zonde van je tijd. Hij bidt thuis en ook wel op de kring.
S. ziet bidden als iets sociaals. Het speelt zich af in het hoofd van de mens en is een
manier van ordenen. Het heeft invloed op zingeving. Het woord creëert en woorden
hebben kracht. Mensen creëren het zelf.
N. ziet bidden als een vorm van steun. Als men ziek is bidden ze in kerken. Ook voor
jezelf als je het moeilijk hebt. De een gaat hardlopen en een ander naar de kerk. Hij
ziet het bij anderen en heeft er zelf geen ervaring mee. Kerk en geloof weet je niet
zeker: het is een soort steunpunt, ervaring en een zoeken. Hij ziet ook veel vroom
gedrag: dan komen daden niet overeen met woorden. N. merkt ook op dat alle
stromingen in godsdiensten vreselijk zijn. N. zegt atheïst te zijn. Als hij mocht kiezen
zou hij een lichte vorm van boeddhisme kiezen. Hij denkt veel na over het leven en de
dood. Je kunt in God geloven omdat je dan eeuwig leven hebt maar dat kan niet want
het bestaat niet.
N. ziet ook veel nette mensen die naar de kerk gaan, bakkie koffie doen: geweldig.
Maar er zit ook tuig tussen, van het zware geloof, islam, incest, machtsmisbruik.
Vraag 2: Wist u dat er ‘Week van gebed’ was en wat vindt u ervan?
Niet in de media opgemerkt dat er gebedsweek is. Het feit dat het bestaat is mooi.
Drang naar sociale cohesie.
E. heeft een katholieke achtergrond en kent het ‘Onze Vader’ en voorbede vanuit de
kerk. Ze vertelt van haar geloofsleven: heeft rond 20 geloof losgelaten, rond 30 in
Evangelische Kerk vol met gebed. Daarna spiritueel centrum met meditatie en focus op
verbeteren. Energie op hoger niveau brengen. Holistische verbindingen. Ze heeft zelf
geen ervaring met bidden en bezoekt nog wel af en toe een kerk om herinnering met
haar jeugd. Ze is filosofisch van aard en nu vooral praktisch bezig in de buitenwacht.
Op de vraag of verschillende religies samen kunnen bidden denkt zij dat het wel kan als
men er voor openstaat. Focus op verbetering. Boven in de buitenwacht is er een
gemeenschappelijke gebedsruimte voor alle gelovigen. Er hangt een prachtig glas-inlood raam van Johannes 17. Hoe veelzeggend is dat.
Gebed is wat lastig in de Buitenwacht. Meer gevoelig en men voelt het opgedrongen in
een dienst. Van oorsprong is de Buitenwacht ontstaan buiten de kerken. Gemeenschap
buiten het geloof. Wel bijzonder dat er dan wel een gebedsruimte is voor alle gelovigen.
N. spreekt uit dat het momentje stilte voor de maaltijd getuigt van respect. Je wacht,
bent stil en soms leest E. een gedicht. Het embleem van de 3 handen ineen sluit aan bij
het thema. Er komen ook Afrikaanse gemeenten in het gebouw samen. Na de maaltijd
is er altijd een ‘Wel bekome het u’. Waarden en normen zijn belangrijk.
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E. vertelt dat bij de kerstviering een paar keer een dominee is geweest. Afgelopen jaar
Judith, die bij Maasbach naar de kerk gaat. Er waren maar een handjevol mensen.
Gebed geeft bij de aanwezigen in de bijeenkomst een heftige reactie.
We bespreken dat 90% van de mensen Bijbelse normen en waarden hanteren.
Effect van gebed
N.: Met groep geeft een goed gevoel en je hebt waarschijnlijk het gevoel dat je wat
gedaan hebt.
E.: Het gevoel iets goeds te doen vanuit je hart, zonder dat het zichtbaar is. De intentie
is belangrijker dan wat je doet. Het gaat ook over verbinding, je wenst een behoefte.
S.: Ziet het meer platonisch en zoals gezegd: om gedachten te ordenen. Het is een oud
Grieks en filosofisch iets. Je wenst iets en daarvoor bid je. Het brengt iets teweeg in je
verlangens. Hij is agnostisch: ervaart iets wat anderen God noemen. Het geeft aan dat
men niet kan aantonen dat er een God is. Gezamenlijk doel geeft gezamenlijke cohesie.
N.: Noemt bidden een onderdeel van je leven: bid, huil, lach, werk.
De hemel is hier: Je bent uitverkoren als je geboren bent.
K.: Bidt om leiding. Je kunt iets niet en dan geeft bidden kracht. Bidden kost niets, dus
dan kan je het gewoon doen. Hij gelooft in de Bijbel. Bidden is contact met God.
E.: Geeft aan dat bidden een kalmerende werking heeft: geeft rust. Dat heeft ze
gemerkt in haar eigen leven. Ook toen ze ziek was hebben mensen gezegd dat ze voor
haar zouden bidden. Dat deden ze ook en ze werd er blij van.
N.: Deelt belevenis in de stad dat een tweetal mensen voor hem en een maat wilden
bidden. Eén daarvan legde zijn hand op hem en begon te bidden: allemaal goede
dingen die hij zelf ook had kunnen bedenken. Hij deed in ieder geval zijn best en
daarna kregen ze een uitnodiging.
S.: Staat open voor een gebed wanneer iemand hem dat zou vragen. Hij verwacht dat
het niet direct invloed heeft.
Gebed voor de stad; waar zou je voor bidden?
De 4 personen in dit gesprek noemen:






Gebed voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen.
Aandacht is heel belangrijk
Behoud van het goede. Veel dingen die goed lopen worden bedreigd door
vernieuwing. Wat al goed is moet zichzelf vaak bedruipen. Vernieuwing is vaak de
eis.
Bid en werk

Wat maakt bidden aantrekkelijk?
K.: Bidt in binnenkamer. In een groep staat niet in de Bijbel. Als hij kan wil hij wel
meegaan op uitnodiging. Bidden zonder werken is verloren tijd. Bidden moet
samengaan met werken.
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E.: Ziet gebed in breder verband. Andere overtuigingen bij elkaar? Gebedsruimte
boven?
In georganiseerd verband gebeurt dit weinig. Gordijn voor Maria bij de moslims. Een
ruimte zonder liefde.
Buitenwacht kent groep hindoestanen die 1x per week koken. Ook een groep christenen
zou mooi zijn.
Verzoening
Het is mooi symbolisch de hand en glimlach. Het is fantastisch als je door 1 deur met
elkaar kan. Bij verzoening hoort vergeving.
Er komt een mevrouw bijzitten die net een paar dagen met iemand heeft opgetrokken
die in rouw is. Zij geeft aan dat mensen in zichzelf keren en bidden nuttig kan zijn. Zij
helpt graag mensen.
Er valt een heleboel te bidden voor Dordrecht geeft ze aan.
Vraag 10: kerken open voor gebed?
In Brabant worden er in kerken die open zijn veel kaarsjes gebrand.
Kerken moeten open zijn. Dat voelt als een soort van thuis en dat is heel diep. Als je
nergens meer heen kan en naar de kerk komt moet die open zijn. Heel belangrijk en
een pastoraal werker die aanwezig is ook.
De Buitenwacht kan een gebedsplek zijn voor de wijk. Er is boven een interreligieuze
gebedsruimte. Mooi raam waarin een glas-in-lood afbeelding is geplaatst van Johannes
17.

4.2.3 WIELWIJK: IN

DE

ADMIRAAL

Dinsdag 31 januari, 9.30- 11.00 uur
Locatie: Buurthuis de Admiraal.
Dit gesprek was afgesproken met een christelijke medewerkster die een gespreksgroep
heeft met twaalf buurtvrouwen. Het was door haar als themaochtend ingebracht. Vooraf
was het ontbijt voor buurtbewoners en daarna haakte een tweetal dames aan bij dit
gesprek. Daarnaast kwamen de baliemedewerkster, de schoonmaakster en andere
vrijwilligers er geïnteresseerd bij staan.
‘Week van gebed’?
Op de vraag of zij gehoord hadden van de gebedsweek was er een ontkennend
antwoord. Ze wisten er niet vanaf. Ze zien in de poster de hand van Fatima en 5 keer
per dag bidden. Vrede.
De moslima’s vertellen dat ze bij hun gebedstijd 5 keer 5 minuten bidden. Eerst een
bestaand gebed en daarna smeekgebed. Bidden is contact met Allah (mevrouw legt uit
dat het volk zwak was en dat het eerst 50 keer moest: nu is 5 x goed).

90

Waar bid je?
Men vertelde dat zij wel ervaring hadden met gebed in hun eigen leven: NH mevrouw
die niet naar de kerk gaat maar gedoopt is in NH-kerk, bid voor het slapen gaan, voor
vergeving. Dan kan ze meestal rustig slapen.
RK mevrouw: Veel danken, bid de hele dag.
Moslima: De intentie van gebed is belangrijk. Er is een God. In de moskee is het leuker,
een bijzondere plek, schoon en heilig. Gebed bij elke gelegenheid en op vrijdag in de
moskee. Mannen zijn dat elke vrijdag verplicht. Vrouwen hebben de zorg voor het
huishouden en kinderen erbij. Dit leidt af.
Hindoe: Elke ochtend en avond. Het gaat om uit je hart bidden en zij doet het thuis.
In Brabant zijn er kapelletjes en kerken open: gaan jullie daarheen? RK en NH
Hervormde mevrouw wel. NH mevrouw heeft haar kind er wel eens gevoed.
Moslims: In de moskee bij grote steden is er wel opening om te gaan bidden en aparte
ruimtes.
Wat betekent bidden voor jullie?
Het is goed voor iedereen. Samen bidden is leuker en geeft eenheid.
Mevrouw uit RK kerk is eens in Lourdes geweest en daar bidden heel veel mensen in
verschillende talen bij elkaar. Zelfde lied. In Mekka is dat ook zo en indrukwekkend.
Geeft meer kracht en eenheid.
Mevrouw uit Suriname gelooft in God maar bidden hoeft niet. Het gaat om goed leven.
Als iedereen dat doet dan is het ok. Goed leven, daar gaat het om. Automatisch is God
daar (applaus van 6 dames). Gebed helpt daar niet bij.
God is er en door de kracht van God leer je leven.
Wie gelooft er in kracht van God?
M. de buurthuiswerkster vertelt over gebedsverhoring (is christen). Heel praktisch bad
ze om schoenen en een jurk, heel specifiek. En na een halfuur kreeg ze het.
We mogen alles vragen: goede dingen.
Moslima kent kracht van gebed in smeken. Wat ik wens dat komt. Het komt goed. Niet
altijd, meestal wel. Smeken …het komt later of anders. Als het niet goed of geschikt is
niet.
Een moslima vertelt van haar broer die ernstig ziek was. Er gingen veel mensen bidden
en de koran lezen. Hij leeft nog.
Een Grieks Orthodoxe mevrouw deelt een wonder. Ze kwam naar Nederland en
trouwde. Kon niet gelijk kinderen krijgen. In het ziekenhuis gaven ze 20% kans. Veel
keer geprobeerd en bij 3e keer IVF tijdens de verdoving had ze een ontmoeting met
iemand: een meisje zal je krijgen. Meestal helpt God wel.
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Moslima vertelt van verhuizing. Zij was in paniek want het was geen goed huis. Ze ging
bidden en kreeg een ander huis.
Moslima vertelde dat ze 5 jaar geleden ernstig ziek was en nog 3 maanden te leven
had. Ze ging bidden en offeren. Na 1 maand stelde men in het ziekenhuis vast dat ze
beter was. Pas in Mekka geweest en ziet dit als een wonder van God.
Gebed brengt rust.
Moslima vertelt van een reis met de auto en ze parkeerde in een gat. Ze was alleen met
2 kinderen. Ze ging bidden en plotseling was er een buurman die haar hielp.
Moslima vertelde van een auto in Marokko en het regende heel erg. De auto kwam bij
een rivier en ging bijna over de rand. Ze ging bidden en kreeg hulp.
Bidden helpt en vooral in de nacht. Iedereen slaapt in de nacht en dan kan je je
reinigen en extra kracht krijgen als je bid. Iedereen is thuis. Samen extra kracht.
‘Week van gebed’ volgend jaar: gebed voor……















Vrede voor de wereld.
Gezondheid
Oplossing voor alle mensen
Regering
Stoppen met oorlog
Goed voor elkaar zijn: hier dichtbij. Goed leven met elkaar.
Als alle mensen hun best doen dan komt het goed.
Helemaal niet bidden voor Nederland. We hebben het hier zo goed. Bidden voor
landen waar armoede is, waar geen werk is voor vrouwen en onrecht voor kinderen.
We moeten danken.
Surinaamse mevrouw: ik moet het zelf doen.
Grieks-Orthodoxe: Sommige mensen leven niet goed en daarvoor bidden.
Moslima: in Dordrecht is het rustig en zijn ze niet bang.
Sterk geloof = geen angst.
Islam is er niet voor om anderen te doden.

Verzoening








Poster met hand doet denken aan de 5 zuilen.
Verzoening: goed met mensen. Goed met elkaar omgaan.
NH: mevrouw trekt altijd mensen naar zich toe.
Verzoening is niet altijd haalbaar. Er is goed en kwaad.
Goede moet overwinnen. Soms is het beter om niets met iemand te maken hebben.
Verzoening: sociaal goed voor elkaar zijn. Lukt niet altijd: geduld hebben.
Respect is belangrijk en kleine dingen.

Er komen mooie verhalen van samenleven tussen verschillende culturen. Maar ook een
verhaal van pijn dat er gezegd werd om op te donderen in de straat. Dat is kwetsend.
De ‘leidster’ van de groep moslima’s vroeg aan het einde van het gesprek of zij een
gebed mocht uitspreken en legde daarna uit wat ze had gebeden.
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4.2.4 GESPREK

MET COACHES

M.

EN

L.

VAN ‘BUURTCIRKEL ’.

Interview met vrouw M.W. en man L.A.
Woensdag 22 februari, 14.00- 15.30 uur
M. en L. waren vanuit hun werk als buurtcirkelcoach aanwezig op de gebedsavond in de
wijken Crabbehof en Wielwijk. M. is door RK school, gelovige vriendin en werk enigszins
bekend met het christelijk geloof. Zij staat erbij stil dat er regelmatig in haar leven
aanraking is met geloof. L. is er niet bekend mee.
Na een korte, hernieuwde kennismaking en terugblik op de gebedsweek zijn we aan de
hand van de volgende vragen in gesprek gegaan.
Wat vinden jullie ervan dat christenen bidden voor de samenleving?
Het is een mooi, prachtig initiatief dat gebeurt vanuit een goede intentie. Mensen
kunnen zelf een keuze maken om te gaan. Het wordt niet opgedrongen of opgelegd. Er
is ruimte voor iedereen. Het is mooi dat christenen uit verschillende kerken bij elkaar
zijn en verbinding zoeken. Wellicht nog met andere geloven bijeen? Het draagt bij aan
bewustwording in de wijk en mooi dat christenen op deze manier bijdragen aan de
samenleving. Essentie: vrijheid voor iedereen.
Het is mooi dat er gebed is voor algemene zaken in de wijk: specifiek voor individuen is
wel anders.
In hoeverre was de ‘Week van gebed’ voordat jullie werden uitgenodigd
bekend?
M. werd uitgenodigd door Dave en hij heeft haar ingelicht over hoe en wat. L. heeft
niets opgezocht op internet. Wel een A4 gelezen met korte uitleg en dat was voor hem
voldoende.
Jullie kwamen nu werk gerelateerd. Wat draagt ertoe bij om op persoonlijke
titel te komen?
Uit het werk is prima om er te zijn en dat draagt bij aan verbinding. Ze zijn zelf niet
gelovig dus dan is er geen interesse om te gaan vanuit henzelf. Als mens privé is het
dus anders. M. geeft aan dat wanneer haar goede christelijke vriendin Pamela haar mee
zou vragen dat ze dan wel mee zou gaan. Dan staat het ook weer in teken van
verbinding/vriendschap. Is ook wel veilig.
De mensen die jullie begeleiden op jullie werk? Hebben jullie hen bekend
gemaakt of gaan jullie dat doen? In hoeverre willen jullie volgend jaar
aanhaken?
Ja, ze hebben deelnemers van de buurtcirkel er op gewezen. De christenen uit de groep
konden niet en volgend jaar gaan ze dat ook doen. Ze gaan volgend jaar ook andere
organisaties attenderen op de ‘Week van gebed’.
Aan onze kerk hangt een gebedsbrievenbus. Iedereen kan daar
gebedsonderwerp in doen en dan wordt er in de kerk voor gebeden. Wat
vinden jullie daarvan?
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Een mooi initiatief. Dat weten we nog niet en mag best meer bekend worden. Ze vinden
het mooi voor het individu en willen hun buurcirkel er op wijzen.
Jullie hebben eenheid van kerken opgemerkt. Wat heeft dat bijgedragen aan
ervaring op de gebedsavond?
L. vond dat heel mooi om te zien en fijn dat het kan. Het droeg voor hem zeker bij aan
de positieve ervaring dat dit mogelijk is. Ook al denk je niet precies hetzelfde, je bent
een in gebed. Een geloof. Zou meer zichtbaar mogen worden.
Ze ervaren dat anderen steun en rust vinden bij het geloof in God. Het geliefd weten en
dat je naar de hemel mag gaan vindt M. voor anderen fijn.
Wat kan een drempelvrees wegnemen om te komen en mee te bidden voor
anderen?
Ze zouden willen zien dat andere gelovigen ook mee zouden kunnen bidden voor de
samenleving. Dus ook Joden, Moslims en anderen. Voor niet-gelovigen is het moeilijk
om een Bijbelse inleiding te volgen. Dat zou anders kunnen. Helpend zal zijn dat er
andere gebedsvormen worden aangeboden zoals een kaarsje aansteken, stilte, of
gebeden opschrijven.
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