
Geacht gemeentebestuur,

Deze brief schrijven wij, als kerkenraden van drie gereformeerde gemeenten waarvan ruim duizend 

leden in de gemeente Woudenberg wonen, naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van 20 mei 

jongstleden waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld om het ambtsgebed voorafgaand aan de 

gemeenteraadsvergadering af te schaffen. Wij hebben met grote teleurstelling van dit voorstel 

kennisgenomen en willen deze gevoelens door middel van deze brief graag met u delen.

In de gemeente Woudenberg is het ambtsgebed een lang bestaande traditie. Voor de 

raadsvergadering spreekt de voorzitter van de gemeenteraad deze uit. In dit gebed wordt er om een 

zegen over de vergadering gevraagd.

De indieners van het genoemde initiatiefvoorstel geven daarbij zelf al aan dat het ambtsgebed geen 

onderdeel uitmaakt van de raadsvergadering. Raadsleden zijn niet verplicht bij het ambtsgebed 

aanwezig te zijn en ook is het ambtsgebed geen persoonlijk gebed van een raadslid. Het betreft een 

gebed dat namens het collectief van de raad wordt uitgesproken, waarvoor een individueel raadslid 

zich niet persoonlijk verantwoordelijk hoeft te voelen en zich inhoudelijk niet hoeft te conformeren 

aan de tekst. Wat ons betreft is het daarmee duidelijk dat van een beknotting van de persoonlijke 

gewetensvrijheid geen enkele sprake is.

De indieners noemen het ‘ongemakkelijke gevoel’ dat raadsleden en bewoners bij dit ambtsgebed 

kunnen hebben als enige reden om deze af te schaffen. Wij hebben bij dit argument grote vragen, dit  

nog los van het feit dat een ‘ongemakkelijk gevoel’ als zodanig een subjectief gegeven is. In een tijd 

waarin alle traditionele instituties en waarden ter discussie staan, vinden wij dit een zeer slecht 

signaal van de indienende raadsfractie. Nog los van het feit dat het onze tradities het waard zijn om 

beschermd te worden, willen wij erop wijzen dat, mede gezien de gebruikelijke uitslagen van 

politieke verkiezingen in Woudenberg, een groot gedeelte van de inwoners zich niet zal herkennen in 

dit voorgenomen raadsbesluit.

Als kerkenraden weten we ons in alles afhankelijk van de leiding van de Heere. Het is onze behoefte 

om in gebed steeds Zijn aangezicht te zoeken, wetend dat we in alles van Hem en van Zijn hulp 

afhankelijk zijn. Wij geloven dat deze afhankelijkheid uiteindelijk voor iedereen geldt en dat het ons 

past om de Heere om Zijn zegen over ons werk te vragen. Daarom hechten wij ook zoveel waarde 

aan het ambtsgebed en roepen wij u, gemeenteraad, met kracht op dit initiatiefvoorstel niet aan te 

nemen.

We wensen u allen in alles Gods wijsheid en zegen toe bij uw verantwoordelijke taak. Daarbij mag u 

zich gesteund weten door het feit dat in onze kerken iedere zondag voor u als overheid gebeden 

wordt.

Met hoogachting,
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