
Bidden voor
eenheid in kabinet
Bij acht ministeries, tien gemeen-
ten, één provincie en vier water-
schappen komen wekelijks
christelijke ambtenaren bij elkaar
om te bidden.

Maarten Verhoef, ambtenaar op
het ministerie van Justitie, heeft
kortgeleden de site rijksgebed.nl
gelanceerd. Zelf startte hij vijf
jaar geleden met het zoeken van
geestverwanten om wekelijks
tijdens de lunchpauze mee te
bidden. Eerst bij Algemene
Zaken, en via Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken werkt hij
nu als protocolmedewerker bij
Kabinetszaken van Justitie. Daar
doen zo'n vijftien ambtenaren
mee aan het 'rijksgebed', zoals hij
het noemt. Verhoef kent twee-
honderd ambtenaren die
meedoen of het initiatief onder-
steunen. Ook bij decentrale over-
heden komen ambtenaren bij
elkaar om te bidden, blijkt uit de
site gebedsbeweging.nl.
'Een christen laat zijn geloof niet
thuis in een laatje liggen als hij
naar zijn werk gaat', verklaart
Verhoef zijn deelname aan de
gebedsgroep. 'We bidden met
elkaar voor privéproblemen,
maar ook voor bijvoorbeeld reor-
ganisaties. Deze week hebben we
gebeden voor eenheid in het
kabinet, naar aanleiding van de
discussie over godslastering. We
bidden ook elke week voor de
koningin. Waarom? In de bijbel
staat dat j e moet bidden voor
hooggeplaatsten. Omdat wij daar
ook voor werken, doen we dat
dus'.
Niet alleen zijn eigen minister
Donner maar ook andere
bewindslieden zijn er enthousiast
over, zegt hij. Negatieve reacties
richten zich vooral op de gevrees-
de 'vermenging van kerk en staat'.
Onzin, vindt Verhoef. 'We doen
dit in onze eigen tijd. Geloof en
werk laten we niet door elkaar
heenlopen'. Moslims of hindoes
mogen ook meedoen, zegt hij. 'Ik
weet alleen niet of die zich erbij
thuisvoelen, want wij bidden ook
tot Jezus en zij geloven niet dat
Jezus ook God is'.
Alleen het ministerie van Buiten-
landse Zaken heeft een aparte
stilteruimte waar gelovigen
gebruik van kunnen maken. Bij
de andere ministeries komen de
ambtenaren op de eigen werk-
plek bij elkaar. (AS)


