
Bron van vrede 

Een klein jaar na het samengaan van de gebedsgroep van Vrede voor de stad en Raad van 
Kerken Spijkenisse hebben we als Bron van Vrede een avond besteed aan ‘onze roeping’. 
Wat willen we als beweging bereiken, hoe willen we op weg zijn?  

We reflecteerden hierop aan de hand van Lucas 9:1-6, de uitzending van de leerlingen. Net 
als de leerlingen willen we op weg gaan om het koninkrijk van God te verkondigen en (waar 
mogelijk) gestalte te laten krijgen door onze daden. We willen alles wat ons in de weg zit (de 
stok, reistas etc.) achterlaten en in afhankelijkheid van God op weg gaan. Het stof van onze 
voeten schudden als het niet aankomt/lukt en zo het goede nieuws verkondigen aan wie het 
maar horen wil. We hoen dat we op die manier de gebedspraktijk in alle breedte kunnen 
beleven en herontdekken en dat we kunnen uitdragen wat ons raakt, met ruimte voor ieders 
eigenheid. 

Een aantal concrete voorstellen en ideeën volgden hieruit. 

We kunnen avonden organiseren waarin thema’s uit de politiek en samenleving langskomen 
in christelijke context: ongelijkheid en rechtvaardigheid, straf en vergeving, angst en vrijheid 
– grote thema’s waarin de christelijke stem mag klinken, kritisch vragend, hopend en 
inspirerend.  

We willen samenwerken met de ‘natuurlijke’ partners van Vrede voor de Stad: mensen met 
schulden, jongens uit de Hartelborgt, gebruikers van de voedselbank. Zij kunnen in gesprek 
komen met beleidsmakers, vrijwilligers en kerkmensen over onderwerpen die hen aangaan. 

Dat zou tijdens / na een maaltijd kunnen, en afgesloten kunnen worden met een 
gebedsmoment.  

Er is ook de droom van een soort ‘roadshow’ door Nissewaard. In kerken, groepen en op 
plaatsen ‘waar mensen samenkomen’ het evangelie verkondigen. Kort, concreet, 
aansprekend getuigen, mensen uitnodigen een filmpje op te nemen, een boodschap te 
versturen etc. Een ‘all you need is love’-achtige caravan of een brandweerwagen kwam al 
langs in de dromen. 

Komende weken gebruiken we om de ideeën te laten ‘rijpen’ en om in bewustzijn en gebed 
te ontdekken of dit inderdaad is wat God van ons vraagt. 

Daarnaast willen we de gebedspraktijk vasthouden en waar mogelijk uitbreiden. De 
gebedsdiensten worden door een vaste groep bezoekers bezocht. Daar zijn we blij mee. Zij 
en wij zijn op die manier de priesters voor de mensen die er niet zijn. We bidden voor hen, 
dragen hen op aan God. Tegelijk blijft het zoeken en is de huidige vorm niet voor iedereen 
inspirerend. Daarom willen we de gebedsviering van januari laten vervallen. Ook de 
kanselruil gaat wegens gebrek aan belangstelling niet door. In plaats daarvan bieden we in 
de Week van Gebed een programma aan waarin allerlei vormen van bidden een plaats 
vinden.  
 
We zijn natuurlijk benieuwd wat u en jullie van deze ideeën vindt. Laat het ons gerust weten 
via bronvanvrede@vvds.nl.  

Hartelijke groet namens Bron van Vrede, 

ds. Marloes Meijer (voorzitter en contactpersoon) 
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