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MECHELEN (RKnieuws.net) — Bidden voor de stad en haar mensen, dat is wat de

initiatiefnemers van Stadsgebed Mechelen beogen.

“Het begon allemaal veeleer toevallig”, vertelt Willem Kolpa, lid van een Pinksterkerk in

het Mechelse. “In 2004 organiseerde de jongerenafdeling van de Evangelische

Omroep in Nederland een spetterende lofprijzing in sporthal De Nekker. De tv-omroep

doopte het evenement Ronduit Praise. De gebedscoördinator toen, Ludo Bogaerts,

nodigde alle Mechelse medewerkers uit voor een regelmatige gebedsavond waaraan

verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in de stad deelnemen.”

Sindsdien wordt maandelijks ergens in Mechelen gebeden met mensen uit verschillende

christelijke godsdiensten. “Iedereen is natuurlijk welkom,” vervolgt Willem Kolpa, “maar

we nodigen niet massaal uit. We verzamelden e-mailadressen van geïnteresseerden, en

via dit kanaal nodigen we uit. Tot vorig jaar baden we in de huiskring. Nu zoeken we

andere plekken zoals ontmoetingszalen van christelijke gemeenschappen of van

plaatselijke gebedsgroepen. Zo trachten we het initiatief ruimer bekend te maken. We

leren elkaar zo beter kennen. Elke gebedsruimte is anders en geeft de sfeer van haar

gemeenschap weer.”

De bedoeling is eenvoudig: samenkomen om te bidden en te zingen. “We kiezen nooit

een thema. De Bijbel ligt open op tafel, en ieder die het wil kan een passage voorlezen.

Gebedsintenties kunnen vrij geformuleerd worden, zo brengt ieder zijn of haar zorgen in.

We hopen een laagdrempelig initiatief te zijn”, aldus nog Willem Kolpa.

Verschillende christelijke Kerken nemen deel. Altijd aanwezig zijn gelovigen uit bepaalde

Pinksterkerken en protestantse gemeenschappen uit Mechelen evenals enkele

katholieken. Toon Stevens is een van de vaste bidders in het Stadsgebed Mechelen. “Als

leerkracht katholieke godsdienst in Londerzeel nodigde mijn protestantse collega me uit

eens kennis te maken met haar gemeenschap”, vertelt Stevens. “Zo ontdekte ik het

initiatief en sloot er bij aan.”

“Het gebed is veeleer spontaan, voor mij als katholiek een beetje vreemd. Dat maakt het

initiatief ook waardevol. Iedereen kan zijn inbreng doen en zo leren we elkaar beter

kennen. Je mag er bidden met je eigen woorden of met een gebed uit de traditie.”

Oecumene op z’n best. Respect voor ieders eigenheid en samen bidden voor de stad en

voor de wereld. En voor eenheid onder de christenen.
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