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Geacht Gemeentebestuur, 

 

We zijn erg geschrokken door publicaties in diverse nieuwsmedia over het voorstel van GemeenteBelangen 

Woudenberg om het ambtsgebed voorafgaande aan een gemeenteraadsvergadering te vervangen door een 

neutrale openingstekst. 

 

Woudenberg is vanouds een christelijk dorp waarvan de inwoners zich afhankelijk wisten/weten van de 

zegen van God. Er is nog een heel grote christelijke denominatie woonachtig in ons dorp, verdeeld over 

diverse kerken. Niet alleen in Woudenberg, maar ook leden van kerken in Amersfoort, Zeist , Scherpenzeel 

etc. In de Gereformeerde Gemeenten is het gebruikelijk om in de middagdienst te bidden voor de overheid, 

landelijk, provinciaal maar ook plaatselijk. Zo ook vond dit gebed zondag jl.16 juni plaats in de kerk van de 

GG te Amersfoort waar een groot aantal inwoners van Woudenberg toe behoren. Waarbij deze keer speciaal 

de grote zorg geuit werd die er heerst over het voorstel om het ambtsgebed af te schaffen. 

 

Zelf ben ik al zo’n 30 jaar bezig om in diverse landen, nu voornamelijk India, het verlossende evangelie van 

Jezus Christus te verspreiden, met veel zegen en vrucht. We zien hele gemeenschappen opbloeien daardoor! 

Vandaar mijn grote betrokkenheid op dit item! 

 

Daarom verzoek ik u om het bezwaar van mijn vrouw en mij betreffende  het intrekken van het ambtsgebed, 

kenbaar te maken aan de gemeenteraad tijdens behandeling van dit voorstel. 

 

Tenslotte wil ik u als praktische oplossing meegeven het besluit van de gemeenteraad in Ede m.b.t. het 

ambtsgebed. Zie hieronder. 

 

Ambtsgebed niet afgeschaft in Ede 

Het ambtsgebed in Ede wordt niet afgeschaft. De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem besloten om 

het ambtsgebed in het vervolg voorafgaand aan de raadsvergadering uit te spreken, laat het ANP weten. Dat 

betekent dat raadsleden er zelf voor kunnen kiezen of ze wel of niet willen deelnemen aan het gebed. 

Deze - voor zover bekend - unieke oplossing voor het conflict over het ambtsgebed verzonnen PvdA, 

ChristenUnie, CDA en GemeenteBelangen. Ook D66 is blij met het besluit, omdat, volgens hen "gebed niet 

thuishoort in de raad, maar het ook niet respectvol is om gelovigen te dwingen om hun geloof thuis te 

laten". De SGP is "blij met het respect voor onze gevoelens". 

Met vriendelijke groet en hoogachting,     

                                                                    

                                                                    


