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Masja Prins

Onderwerp: FW: ambtsgebed

 

Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 20:30 
Aan: Klaas Wiesenekker 

Onderwerp: ambtsgebed 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Vanuit verschillende bronnen vernamen wij dat de partij Gemeentebelangen Woudenberg (GWB) een 

initiatiefvoorstel heeft ingediend tot afschaffing van het ambtsgebed direct voorafgaand aan de vergaderingen van 

de gemeenteraad. 

 

Wij maken hiertegen om verschillende redenen bezwaar: 

 

1. In het ambtsgebed belijden wij onze afhankelijkheid van God, onze Schepper en Onderhouder, zonder Wie 

niemand - ook de leden van de Gemeenteraad niet – zijn of haar werk kan doen. Bidden tot Hem tijdens een 

vergadering waarin de belangen van de gemeente Woudenberg worden behartigd, is om die reden niet 

alleen gepast, maar ook noodzakelijk.   

 

2. Hoewel de SGP al een behoorlijk aantal jaren de op-een-na grootste fractie vormt, krijgt deze partij keer op 

keer geen plaats in het College van B&W. Daarmee wordt de achterban van deze partij geen recht gedaan. 

Het afschaffen van het ambtsgebed zou opnieuw een bruskering van veel christelijke inwoners zijn. 

 

3. De logica van het voorstel tot afschaffing ontbreekt. Het hanteren van het ambtsgebed vormt een duidelijke 

onderstreping van het feit dat een substantieel deel van de inwoners de afhankelijkheid van God belijdt. Een 

voorstel tot afschaffing suggereert dat het aantal christenen in Woudenberg drastisch afneemt, waarvan in 

het geheel geen sprake is. 

 

4. Sinds 2017 wordt het ambtsgebed in Woudenberg niet tijdens maar voorafgaand aan de vergadering 

uitgesproken. Die verschuiving vormde toen al een teleurstelling voor en een miskenning van veel 

christenen in  Woudenberg. Waarom dan nu - na slechts 2 jaar-  een voorstel tot totale afschaffing, wetend 

dat het zo gevoelig ligt? 

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk doch dringend geen gehoor te geven aan de inhoud van het initiatiefvoorstel. 

 

U wijsheid en zegen van God bij het verrichten van uw taak toewensend, groeten wij, 

 

 

 

 


