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Gebedsbijeenkomst voor Oekraïne, zondagavond in Amersfoort.

Gebedsbijeenkomst voor Oekraïne: ‘De

kracht van het gebed, daar kan geen tank of

raket tegenop’

Het ene na het andere initiatief voor gebedsbijeenkomsten komt van de grond.

 ‘De oorlog in Oekraïne beangstigt ons, maar wij zijn mensen van hoop.’

 AMERSFOORT

Het was zondag in Nederland een dag van demonstraties

tegen Rusland, maar ook van gebedsbijeenkomst voor

Oekraïne. Op allerlei plaatsen in het land vinden er grote en

kleine bijeenkomsten plaats waar gebeden wordt voor vrede.

Dat gaat ook de komende dagen door, van Katwijk tot Zelhem

en van Leeuwarden tot Houten. 
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Artikel gaat verder onder de advertentie

De Sint Joriskerk in de binnenstad van Amersfoort stroomt

zondagavond vol met zo’n zeshonderd bezoekers. Voor de

bijeenkomst begint, bidden ze in stilte of steken een kaarsje

aan. ‘Als alles duister is, / ontsteek dan een lichtend vuur / dat

nooit meer dooft, / een vuur dat nooit meer dooft’, zingen de

bezoekers. 

‘Vrede lijkt na de inval van Rusland in Oekraïne verder weg

dan ooit, maar de roep om vrede mag niet verstommen’,

verwoordt de plaatselijke Raad van Kerken de reden om samen

te komen in een gezamenlijke bijeenkomst van protestanten

en katholieken. ‘Het leeft wat er in Oekraïne gebeurt’,

constateert Niek Schreuder van de Sint Joriskerk. ‘Het raakt

ons. De verhalen over bruut geweld. Over moed. De filmpje,

de beelden, die we zien van onze broeders en zusters.’ Het

zegt iets dat er zoveel mensen zijn, vindt hij. ‘De kracht van

het gebed, het machtige wapen waar geen tank of raket

tegenop kan.’

verbondenheid

Vier mensen lezen een psalm en bidden ‘om woorden te geven

aan de ontzetting over de oorlog en uit verbondenheid met de

mensen in Oekraïne’, zegt Diederiek van Loo, door de

Protestantse Gemeente aangesteld als stadsdominee van

Amersfoort. Zelf leest ze Psalm 34: ‘Mijd het kwade, doe wat

goed is, streef naar vrede, jaag die na.’ En bidt dan voor

Oekraïne, voor alle mensen die de nachtmerrie van oorlog

werkelijkheid hebben zien worden.’ ‘Heer, ontferm u’, klinkt

het keer op keer gezamenlijk. Dan is het stil en sluit Van Loo

af: ‘God we bidden; verdrijf de oorlog met uw volmaakte

vrede.’ 

Wiebo Spoelstra van de Raad van Kerken bidt niet alleen voor

het volk van Oekraïne, maar ook voor ‘tal van Russen die niet

meegaan in de manipulatie van de president’ - de naam van

Vladimir Putin valt niet één keer. ‘Laat niet de sterkste het

pleit winnen, maar geef de wereld uw vrede’, bidt Spoelstra.



Dan leest hij uit Psalm 35: ‘Heer, hoe lang nog blijft U toezien?

Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van

die leeuwen.’ 

‘De oorlog in Oekraïne beangstigt ons, maar wij zijn mensen

van hoop, verwoordt Mauricio Meneses, pastoor van de

rooms-katholieke parochie in Amersfoort, wat in hem leeft.

‘Vernieuw het gelaat van de aarde. Vernieuw de mensen der

mensen’, bidt even later de protestantse emeritus predikant

Bert de Leede. Hij sluit af met het Onze Vader, dat de

bezoekers hardop meebidden. 

leer teksten 

‘Ik weet zeker dat onze Oekraïense broeders en zusters dit

ervaren als grote steun’, zegt Gerben Heldoorn directeur van

Stichting Kom Over En Help, een hulporganisatie die al

jarenlang actief is in Oost-Europa als hij naar de honderden

mensen in de kerk kijk. ‘Het machtigste wapen is gebed.

Iedere keer roepen partners in Oekraïne daar toe op: bid voor

ons.’ Hij citeert uit een bericht van een christen in Oekraïne

voor christenen in het westen van Europa: ‘Een tip voor jullie

allemaal in de toekomst: leer zoveel mogelijk Bijbelteksten,

liederen, psalmen, gezangen, ze komen allemaal van pas op

het moment dat het nodig is.’ 

‘Lieve mensen, blijf bidden’, zegt Rita Hunink van de Raad van

Kerken aan het einde van de bijeenkomst. ‘Het is het sterkste

wapen dat we hebben. Ik hoop op een dankdienst. En als dat

niet zo is, laten we dan weer samenkomen.’ <


