
 

 

Verslag van de Week van Gebed 2020 in Arnhem 
 
Samengesteld uit een serie blogs die gedurende de week zijn geschreven door Ikenius 
Antuma en Wim Bos 
 
Het buitengewone stond dit jaar centraal in de Week van Gebed. We baden voor de inwoners van 
Arnhem en voor eenheid onder christenen. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die 
in Handelingen 28 naar voren komt, zijn we uitgedaagd om te streven naar meer-dan-het-gewone. 
 
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd altijd miljoenen christenen mee. Door samen te 
bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Zo zijn we ook als kerken in 
Arnhem gezamenlijk betrokken op God, op elkaar en op de stad. Diverse ‘werkers in de stad’ 
hadden persoonlijke en concrete zaken aangedragen die meegenomen werden in de voorbeden.  
 
Als bij een estafette gingen we door de week, waarbij we elke dag op een andere plek samen 
konden komen. Arnhemse gelovigen kwamen in kerken waar ze nog nooit eerder waren geweest. 
Prachtig om te ervaren hoe verschillend we zijn en juist daarom elkaar kunnen aanvullen. De kerk 
van Christus in Arnhem: een rijkgeschakeerd beeld! 
 

 
 
De Zondag - Salvatorkerk - Oecumenische viering 
De opening van de gebedsweek in Arnhem was een feestelijke gebeurtenis. De Salvatorkerk zat 
zondagmorgen helemaal vol met mensen van diverse pluimage, de veelkoppige cantorij zong 
liederen met sterke teksten op breekbare melodieën en er kwamen ambtsdragers van protestantse 
en katholieke oorsprong aan het woord. Er werd niet zozeer gebeden om, maar gedankt voor 
kerkelijke eenheid, want die eenheid werd zelf zichtbaar in de kerkdienst.  
 
Een van de mooie momenten vond ik de afsluiting van een canon, toen we uit één mond zongen 
wat God ter afsluiting van al zijn beloften tegen ons zegt: ‘Ik ben ‘je vriend’. En in de preek bleef Hij 
spreken: Hij kan best zwijgen, maar Zijn stem blijft klinken, net als de stem van de man die altijd 
‘Mind your step’ zei in de Londense metro en die dat blijft doen, ook al is die man zelf inmiddels 
overleden. Onze God is koppig en vasthoudend, we kunnen ons vertrouwen op Hem blijven 
houden. ‘Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden’ (slotzin van het slotlied). Als symbool daarvan 
hebben alle kerkgangers een bootje van papier gevouwen en daarop hun ‘ballast’ geschreven, de 
dingen die ze kwijt willen. Zo vertelde iemand dat hij af wil van zijn ergernis over de dingen 
waarover hij zich ergert, een ander over haar ongeduld en weer een ander over de onrust 
waarmee ze anderen ook belast. De scheepjes vertrouwden we toe aan Jezus’ hoede. We konden 
onze tekortkomingen, zorgen en verdriet laten varen, terwijl het liedje ‘Let it go!’ (uit Frozen) klonk. 
 



 

 

In de voorbeden droegen we de mensen op die gebukt gaan onder depressies, ziekte en burn-out 
en in de stilte was er gelegenheid om onze persoonlijke hartzeer aan God te vertellen. De kinderen 
die het grootste gedeelte van de tijd met elkaar elders hadden doorgebracht ontstaken het vuur op 
een fraaigemaakte vuurtoren, ten teken dat onze God een baken is op onze levenszee.  
Het is te hopen dat er de andere avonden ook zoveel mensen bijeenkomen om samen te bidden, 
te zingen, te verstillen en in de kerkelijke binnenkamers buitengewoon bemoedigd te worden en 
elkaar te bemoedigen.  
 
‘In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd,  
zoeken wij het zachte suizen  
van het woord dat ons verblijdt.’ 
(Openingslied) 

 

 
De Maandag - Filadelfia - Gebedsuur 
Op deze avond waren we te gast bij Pinkstergemeente Filadelfia. De intieme ruimte naast deze 
kerk aan de Callunastraat houdt het midden tussen een kapel en een gezellige huiskamer. Aan de 
muur hangt een kruis en een soort van schilderijtjes met daarop de woorden van de vrucht van de 
Geest: de zichtbare eigenschappen van een goed christelijk leven (Galaten 5). 
 
Het onthaal in de kerk was gastvrij, met een vriendelijk woord en een kop thee. We begonnen met 
een lezing uit Efeziërs 1 waar Paulus schrijft dat hij onophoudelijk dankt en bidt. Onder andere bidt 
hij voor de inwoners van Efeze voor een verlicht hart. Buitengewoon verlicht was het centrale 
thema vanavond. In een korte inleiding werd stilgestaan bij de geschiedenis van de schipbreuk van 
Paulus op het eiland Malta, waar men bijzonder vriendelijk werd onthaald. Gesproken werd over 
een keerpunt onder de schepelingen die eerst niet naar hem wilden luisteren, maar later wel. Toen 
Paulus, die al veel eerder het licht had gezien, door de schepelingen toegestaan werd om zijn licht 
over de noodsituatie aan boord te laten schijnen, werden zijn adviezen opgevolgd. Men ging eten, 
kreeg weer goede zin en ze wisten wat ze moesten doen: het schip lichter maken. 
 
We zongen twee liederen uit de Opwekkingsbundel. Nummer 162: Ik zal U loven o Heer in het 
midden van de volken en nummer 429: God wijst mij een weg als ikzelf geen uitkomst zie. Er werd 
luid gezongen uit zo’n twintig kelen en dat vulde de gebedsruimte. Hierna gingen we in groepjes 
van vier mensen rond tafels zitten en baden we samen voor de dingen die steeds tussentijds door 
de leider van de avond werden aangereikt. We begonnen met een dankgebed: het is mooi om 
beurtelings op te sommen waar je dankbaar voor bent: de trouwe God, het licht in de moeiten die 
men ervaart, de bronnen en rijkdom die God hier en nu geeft. Na het dankgebed werd gebeden 
voor de verspreiding van het evangelie in Arnhem: dat woorden van God mogen klinken en dat de 
liefde van Jezus zichtbaar mag zijn in daden.  
 
De onderwerpen voor de voorbede werden steeds toegelicht. Zo konden we in de groepjes bidden 
voor concrete zaken, organisaties en -vooral- voor mensen: werkers in de stad en groepen 
Arnhemmers waar speciaal gebed voor was gevraagd. We baden voor bezoekers van het 
Inloophuis Sint Marten van de RK Eusebiusparochie: voor een zieke man, voor iemand die 
herstellende is en voor iemand die een moeilijk leven heeft: voor rust, nabijheid en overgave in het 
geloof. 
 
Afsluitend zongen we samen het Onze Vader, weer op een wijs uit de Opwekkingsbundel. Na 
anderhalf uur was het gebedsuur voorbij ; -) Het was beslist fijn en bemoedigend en maakt 
nieuwsgierig naar de andere bijeenkomsten deze week. 
 
 
De Dinsdag - Dorpskerk Schaarsbergen - Gebedsuur 
Bij binnenkomst in de prachtig gedecoreerde Dorpskerk kreeg je een kaarsje om aan te steken bij 
de paaskaars en daarna op een spiegel in het midden neer te zetten. We zaten in stilte met zo’n 
twintig mensen rond de brandende kaarsen. We werden welkom geheten en daarna noemden alle 



 

 

aanwezigen hun naam en de kerk waar ze lid van zijn: Protestantse dorpskerk, Koepelkerk, 
Rooms katholiek, Pinkstergemeente Filadelfia, Kruiskerk, Evangelische gemeente, kerkloos. Een 
mooi breed gezelschap dus!  
 
Een uitgeprinte liturgie was beschikbaar evenals het Liedboek. Na de opening droegen we samen 
een Drempelgebed op, ter uitnodiging van de heilige Geest: de Geest van liefde, Geest van 
eenheid, Geest van hoop. Daarna volgde een gebed om ontferming waarbij elke strofe werd 
beantwoord door een gezamenlijk Kyrië eleison! Ontferming en vergeving omdat we zo vaak 
leefden zonder God en onze eenheid verwaarloosden …omdat we onszelf vaak beter vonden dan 
de ander …omdat we te vaak kansen lieten liggen om een waarderend woord te spreken. Heer, 
leer ons eenheid te brengen in ons denken en doen. Bewaar ons voor tweedracht en ontferm U 
over ons. 
 
De lezing werd gedaan uit Handeling 27. Begeleid door prachtig pianospel zongen we het Taizé-
lied: Ubi caritas et amor, Deus ibi est (Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God). In de korte 
meditatie die volgde hoorden we over Paulus op het schip in de storm, met de anderen die door 
angst en onmacht hun hoop hadden verloren. Vanaf het moment dat Paulus een brood brak, 
daarvoor dankte en begon te eten werden de anderen op het schip bemoedigd. In het breken en 
delen van het brood liet hij zijn vertrouwen zien op de Mensenzoon die zijn leven deelde met allen. 
Kijkend naar onze kerkelijke verschillen kunnen we ons ook maar zo onmachtig en hopeloos 
voelen. Kijkend naar de ene die zijn leven deelde kunnen we hoop putten. Voorzichtig doen we 
Hem daarom na: in het breken, het dankzeggen en het delen. Een Turks brood werd gebroken en 
in de kring gedeeld. In stilte aten we in de Dorpskerk het brood en de verbondenheid maakte 
dankbaar. 
 
We spraken een gebed uit om -achtereenvolgens- Verzoening, Hoop en Vrijgevigheid. Toen was 
er ruimte voor voorbeden en het gezamenlijke Onze Vader. Staande in een kring gaven we ter 
afsluiting elkaar de hand en spraken de zegenbede uit: Eeuwige, laat uw aangezicht over ons 
opgaan en geef ons vrede.  
 
Het was opnieuw een bijzondere avond. Jonge gelovigen die sinds een halfjaar in de dorpspastorie 
de Woongroep SpringLevend vormen vulden de liturgie mede in. Het thema was Buitengewoon 
Hoopvol. Ons samenzijn was dat ook. 
 
 
De Woensdag - Stadsklooster Arnhem - Gebedsuur 
Midden in de week, midden in de stad kwam een groep mensen bijeen om vertrouwen uit te 
spreken en tegelijk te oefenen in vertrouwen. We liftten mee op het ritme van de dagelijkse liturgie 
van het Stadsklooster en volgden dus de gebeden, bijbellezingen en stiltes die voor de avond 
bestemd waren. Ook al kenden velen elkaar wel, als een groep van zo’n twintig personen tegelijk 
zwijgt en ook samen teksten uitspreekt, ontstaat er een extra band. “Vandaag geloven we” in Gods 
leiding, ondanks onze twijfels en Gods verborgenheid.  
 
Na het gezamenlijke gedeelte verspreidden we ons over de ruimte, waar plek genoeg was om voor 
de stad en de wereld te bidden. Er waren zitbanken en knielbankjes om je af te zonderen in gebed. 
Er was een afzonderlijke plek om voor Youth for Christ Arnhem te bidden, opdat jongeren in The 
Mall Gods aanwezigheid zullen ervaren, maar ook opdat de nieuwe meidenwerker Roos Anne een 
goede start zal maken. En op de glazen van de deuren konden we onze dromen voor de kerk en 
voor de stad schrijven:  
 

• ‘dat Arnhemmers die het geloof zijn kwijtgeraakt dat weer terugvinden met Gods hulp’ 

• ‘een stad waar vreemdelingen welkom zijn en waar naar hen wordt omgezien’ 

• ‘een vitale en (pro)actieve Raad van Kerken’ 

• ‘dat in de verschillen de schoonheid van Gods diversiteit zichtbaar is’ 
 
Als je dit zo leest, merk je misschien dat dromen en bidden niet zo erg van elkaar verschillen. God 
geeft dromen, maar Hij is ook de dromenvanger. Aan Hem vertrouwen we ons toe.  



 

 

 
We werden opgeroepen om ook gebeden mee naar huis te nemen: 
 
“Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.  
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.  
Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? 
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,  
ja wacht op de Heer.” 
 
Dank aan de bewoners van het Stadsklooster (te herkennen aan de sloffen die ze aanhadden), die 
ons deze oase aanboden. In de wereld woeden stormen die natuurlijk ook ons hart onrustig 
maken. Maar het klooster is als het oog van de storm, waar we beseffen dat we rust kunnen 
vinden in God.  
 
 
De Donderdag - Voedselbankwinkel - Gebedsuur 
De avond was georganiseerd door het gebedsteam van de Koepelkerk en stond in het teken van 
voedsel. Voedsel ís vaak ook een teken, zeker als Jezus ermee aan het werk gaat: Hij 
vermenigvuldigde brood, leert om ons dagelijks brood te koppelen aan de zorg van Onze Vader en 
stelt brood en wijn voor als Zijn eigen lichaam en bloed. Dat we in de Voedselbankwinkel bij elkaar 
kwamen voegde veelbetekenende dimensies aan ons gebed toe. Zo hoorden we van Joop Toeter 
op wat voor verschillende manieren mensen reageren als ze het van de voedselbank moeten 
hebben en baden we dat mensen hun jaloezie en nijd, ondankbaarheid en ontevredenheid 
afleggen en zich kunnen laten zegenen door de vrijwilligers die hen met alle plezier en inzet willen 
helpen.  
 
Er verzamelden zich 13 mensen in de winkelkantine - of waren het er 12 + 1? want er was steeds 
iemand anders die een bepaald onderdeel leidde: de boeiende rondleiding, de meditatieve zang 
met snarenspel, de intense avondmaalsviering, de toepasbare bijbellezing en het bidden in kleine 
groepjes (zelfs een groepje van 1 persoon) en thematische blokjes.  
 
Mij trof vooral de viering van de maaltijd des Heren: het afscheurbrood als teken van gebrokenheid 
en van geloof in Jezus die heel kan maken en de rode wijn als teken van verbondenheid en van 
hoop op nieuw leven. Door dit samen te vieren kregen we een voorsmaak van de kerkelijke 
eenheid, waar we vervolgens ook voor gebeden hebben, omdat die eenheid nog veel te verlangen 
overlaat. 
 
De tijd was eigenlijk te kort om te bidden voor alles wat langskwam. Heel erg is dat niet, want je 
kunt het bidden voor bijvoorbeeld eerlijke handelsverdragen en machteloze daklozen thuis 
voortzetten. Wanneer je samen bidt, bid je soms voor dingen waar je in je eentje nog nooit voor 
hebt gebeden. Ik noem geen voorbeelden, want dát is natuurlijk voor iedereen verschillend. 
 
We werden in het lied ‘Aan de maaltijd werd het stil’ opgeroepen om onze liefde aan de ander te 
tonen. Je zou dat het gebed van Jezus tot ons kunnen noemen. Om dat concreet te maken kreeg 
ieder bij afloop een doosje Smarties mee, met het verzoek om, als het lukt, ze alleen samen met 
iemand anders op te eten. Misschien ben jij die dit leest wel de gelukkige die zo’n Smartiesfiguur 
tegenkomt de komende tijd. En gelukkig de persoon die jou tegenkomt! 
 
 
De Vrijdag - Abdij Koningsoord - Vespers  
Deze dag was het deelthema Buitengewoon Gastvrij. Dat we samen kwamen in Abdij Koningsoord 
ligt daarom eigenlijk wel voor de hand. Een vriendelijke zuster deed de deur open nadat we 
aangebeld hadden. We zaten in de mooie kerkzaal eerst in het donker en de stilte. Een zuster trok 
stevig aan het koord waardoor de klok luidde en de Vespers kon beginnen. De kerk was mooi 
gevuld. Als je niet kon of wilde meezingen was dat geen probleem: het luisteren naar de 
sopraanstemmen van de zusters was weldadig en de teksten waren uitgeprint beschikbaar.  
 



 

 

In het eerste lied bezongen we de kerk die waar is en van alle tijden: ‘Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort’. De getijdengebeden gaan terug op een eeuwenoude traditie maar 
voelen nog heel sprankelend aan. We zongen Psalm 69: ‘Al leef ik in verdrukking en pijn… …uw 
heil, God, kan mij doen herrijzen’. In de rustige cadans van het lied kon je helemaal opgaan. 
Halverwege het vers stokken de stemmen even. Het lijkt wel of juist die korte pauze maakt dat de 
teksten indringer tot je komen. ‘Dan loof ik Gods naam door een lied… …van zijn grootheid zing ik 
de lofzang’. 
 
De lezing was uit de Handelingen der Apostelen hoofdstuk 28, over Paulus en de anderen die 
aanspoelden op Malta en daar buitengewoon gastvrij werden onthaald. Bij het afscheid werden ze 
met eer overladen ‘en bij onze afvaart voorzagen ze ons van al het nodige’. Na de lezing gebeurde 
er even helemaal niets. In stilte kon ieder voor zich verwerken wat we hadden gehoord. ‘Voorzien 
zijn van al het nodige’, daar kon ik zelf mooi even twee minuten over nadenken. 
 
Bij de Vespers hoort het danklied van Maria. ‘Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade… …naar allen 
die eerbiedig met Hem leven’. Eerbiedig baden we daarna staand mee met de voorgedragen 
voorbeden: 
 

• ‘om gastvrijheid in de kerken’ 

• ‘om wegen naar eenheid in de verscheidenheid te vinden’ 

• ‘om luisteren en zoeken naar het bewegen van de Geest’ 

• ‘om gastvrijheid en samenwerking in de diaconale projecten’ 

• ‘dat velen openstaan voor de noden om hen heen’ 

• ‘om een gastvrij onthaal voor de velen die geen thuis hebben’ 

• ‘dat we tot zuiverheid mogen komen in onszelf en van daaruit naar anderen toegaan’ 
 
De abdis zong: laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 
heeft, waarna we dat samen deden in de oecumenische vertaling. Uit het daaropvolgende 
slotgebed: 
 

• ‘open onze ogen en ons hart, wanneer U ons vraagt om U te voeden, te kleden en te 
bezoeken’ 

 
Na de lof aan Maria werd het weer stil in de kerk.  
De lampen gingen uit, alleen het kruis vooraan was nog verlicht.  
 
Geen geluid en geen licht. Zittend of geknield. 
Ruimte voor persoonlijke toewijding aan de Heer.  
 
 
De Zaterdag - De Oase - Gebedsconcert 
Waarin was deze avond anders dan de andere avonden? Het duurde minstens anderhalf uur in 
plaats van een uur, er was een baby bij die voor twee telde, de presentatie werd gedaan door twee 
krachtige en prachtige hosts, de muziek werd verzorgd door de jongerenband SoulSurvivor die 
spontaan haar hulp had aangeboden, kortom het was de slotavond.  
 
En toch was deze avond ook weer niet anders dan de andere, juist omdat het een eigen karakter 
had. We hebben immers de hele week gezien dat elke plaats waar het gebed werd gehouden een 
eigen sfeer en focus had. Elke avond kwamen christenen uit diverse kerken bij elkaar. En elke 
keer weer hebben we ons samen gericht op God en gebeden voor onszelf, de kerk en de wereld.  
 
Deze avond werd het verhaal over Paulus op Malta afgesloten. In de toelichting kwam ‘geven’ naar 
voren als een doorgaande beweging: God geeft (genezing, vergeving, vrijheid enzovoorts) aan 
ons, die zijn gaven ontvangen om door te geven. Op de shirts van de bandleden stond: ‘Can I 
serve you?’ Dat waren geen lege woorden: ze hebben ons inderdaad gediend door ons in de 
aanbidding te leiden. Daarbij kwamen bekende teksten langs die extreem, op z’n minst radicaal, 



 

 

waren als je erover nadenkt, bijvoorbeeld toen we zongen: ‘Ik leef alleen voor u’ en ‘The Lord 
rescues me from death’.  
 
Zang, gebedsoproepen en voorbeden wisselden elkaar af. Zo was er ook een tijd om in groepjes te 
bidden voor zes specifieke groepen mensen in de stad, namelijk voor politici, daklozen, jongeren, 
eenzamen, kerkleden en vluchtelingen. Natuurlijk kregen we spiekbriefjes mee met concrete 
gebedspunten erop, maar ieder bad naar zijn of haar hart en de Geest het ingaf. We strekten ons 
letterlijk (fysiek) en figuurlijk uit naar God. We moeten en willen het niet in eigen kracht, onze 
‘paardenkracht’ (Psalm 33:17) doen, maar in de kracht van de Geest: laat Hem het werk doen. We 
proclameerden: Heilige Geest, wek onze stad tot leven. Hier zijn wij om uw wil te doen, gebruik 
ons, gebruik mij! Gebruik ons op de plek waar we wonen.  
 
De oproep om te bidden voor de mensen in onze eigen straat kregen we mee als huiswerk. Werk 
aan de straat! 
 
 
Ikenius Antuma & Wim Bos 
 


