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RELIGIE 
 
Elke maatschappij heeft een bepaalde vorm van 

geloof in hogere wezen(s). In het Oosten is er 
polytheïsme en heidendom (zoals hindoeïsme en 

boeddhisme). Hoewel deze religies duizenden 
jaren oud zijn, bloeien ze nog steeds vandaag. In 
het Westen is christendom overheersend, maar 

postmodernisme is groeiend en het traditionele 
concept van God wordt verworpen. Dit is zeker 

het geval in Europa. 
 
In België heeft de Katholieke Kerk (die vroeger 

overheersend was) veel macht en invloed verloren door de secularisatie en door 
recente schandalen. Er is bijv. een schrijnend gebrek aan priesters en roepingen. 

Het katholicisme is ook inhoudelijk verzwakt. Er zijn veel liberale invloeden in 
de traditionele kerken, ook de protestantse. De Bijbel heeft er nog weinig gezag.  
 

Volgens het postmodernisme heeft ‘ieder zijn eigen waarheid’: er kan niet Eén 
Weg zijn. Er zijn heel veel mengvormen (syncretisme), oosterse invloeden, 

heidense... Ieder mag ‘zijn eigen religie creëren’. De christelijke erfenis wordt 
openlijk aangevallen en belachelijk gemaakt. Het pluralisme geeft echter ook 
veel spanningen: bijv. hoe omgaan met de islam in Europa, zeker de radicale 

islam? 
 

Sommigen willen alle religie verwijderen uit de openbare sfeer (= secularisme): 
alle religieuze symbolen weg, geen subsidies voor kerken of moskeeën, geen 
godsdienstlessen op school, geen religieuze uitzendingen op tv… Het is bijna een 

taboe om over religie te praten. Maar in de plaats worden seculiere goden naar 
voor geschoven: geld (materialisme), sport (voetbal), hobby’s, idolen (sterren), 

gezondheid, de klimaatreligie enz. 
 

In onze Belgische grondwet is er vrijheid van godsdienst (dit was erg modern in 
1830). In België zijn zeven religies of levensbeschouwingen officieel erkend 
en gesubsidieerd (lonen van de bedienaars en restauratie van gebouwen): 

katholieke, protestants-evangelische, islamitische, orthodoxe, anglicaanse, 
joodse en de vrijzinnigheid. 

• Cijfers van religies: 50-60% katholiek, 1-1,5% protestants-evangelisch, 7-
8% vrijzinnig, 14% niet-gelovig, 7% moslim en 0,3% joods. 

• Cijfers van kerkbezoek in België: slechts 4-5% gaat wekelijks naar de 

kerk. 



De Kerk is Jezus’ Lichaam, Zijn 

Bruid: God houdt ongelooflijk veel 
van haar, zelfs met al haar 

gebreken. De Kerk wordt in het 
Grieks omschreven als de 
“ecclesia”. Letterlijk vertaald, wil dit 

woord zeggen ‘uitgekozen’! Vaak 
was het in de toenmalige wereld een 

“bestuursorgaan”. Ecclesia 
suggereert dat de kerk een grote 
invloed dient te hebben in alle 

domeinen van de maatschappij. Met 
een overvloed aan religies over de 

hele wereld, is het de 
verantwoordelijkheid van de Kerk om de verlorenen te bereiken met de liefde en 
het evangelie van Jezus Christus, en het Koninkrijk uit te breiden zowel nationaal 

als internationaal. 
 

De verdeeldheid van kerken is een groot probleem, ook onder protestants-
evangelische. We hebben dringend een Koninkrijksvisie nodig, zodat we de 

verschillen positief kunnen waarderen. Onderlinge verschillen zijn een zegen en 
versterken ons zelfs, zolang deze in liefde en respect worden gezien in het licht 
van het grotere plan van God.  

 
Bid voor: 

● Groei naar een Koninkrijksvisie: het besef dat alle verschillende ‘kleuren’ 
(van christelijke kerken en stromingen) betekenis hebben en samen bijdragen 
aan Gods werk en de uitbouw van Zijn Koninkrijk. 

 
● Liefde voor onze broers en zussen, de Gemeente (zoals God die zelf liefheeft). 

Die liefde is zo fundamenteel. “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 
bent: als u liefde onder elkaar hebt” (Joh. 13:35 HSV). Bid voor bruggenbouwers 
en apostelen. Bid voor liefdevolle vredestichters die in staat zullen zijn leiders bij 

elkaar te brengen voor grootschalige initiatieven die Gods kinderen verenigen. 
 

● Bid voor opwekking en doorbraak, geestelijke honger en openheid: dat God 
een regen van genade zal uitgieten over dit land. Bid ook dat veel moslims en 
migranten God hier mogen vinden, en zelf zendelingen zullen worden onder 

moslims. 
 

● Groei in toewijding. Is Gods Kerk eerste prioriteit en mag het onze beste 
tijd/inspanning/middelen kosten? In onze Westerse maatschappij zijn dikwijls 
andere zaken prioritair zonder dat we het echt beseffen. 

 
● Intimiteit met God, in de binnenkamer, in gebed. Vanuit die intimiteit vloeit 

automatisch voort: Gods wil en hart, horen van Gods stem, eenheid, autoriteit, 
liefde, wijsheid, openbaring, passie, honger... Moge de jachtigheid van de wereld 
ons niet beroven van deze intimiteit. 

 
● Belang van discipelschap (training & toerusting). Bid voor een diepgaande 

genezing van wonden onder christenen, kerken en denominaties. 
 



● Arbeiders in de oogst. “Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders 

in Zijn oogst uitzendt” (Matt. 9:38). Er is een enorme nood aan meer werkers die 
fulltime gaan, zeker voor de jonge generatie. Bid dat de vijf bedieningen (Ef. 

4:11-15) zullen opstaan in eenheid (apostelen, profeten, evangelisten, herders & 
leraars). 
 

● Vrijmoedigheid om de Grote Zendingsopdracht (Matt.28:19-20) te vervullen: 
uitstappen om discipelen te maken van alle naties en de werken van Jezus te 

verrichten. Bid voor creatieve evangelisatiemethoden, dat christenen vrijmoedig 
met passie hun plaats zullen innemen in de maatschappij. Bid dat ze zout en licht 
zullen zijn in de zeven bergen (religie, familie, onderwijs, politiek, media, kunst & 

entertainment, economie). Bid dat de publieke stem van de Kerk hersteld mag 
worden: een nieuwe en duidelijke stem in de media en politiek (bijv. over 

respect voor alle leven). 
 
● Persoonlijke ervaring van Gods goedheid. “Proef en zie dat de Heer goed is” 

(Ps 34:9 HSV). Moge de Belgische bruid van Jezus hoofdkennis tot persoonlijke 
ervaring zien worden, zonder bijbelse fundamenten los te laten. Deze ervaring 

van Gods goedheid leidt tot het besef dat we als Belgen een en compleet zijn in 
Christus. Bid dat Belgen te midden van geestelijke leegte een persoonlijke 

ontmoeting zullen hebben met de Koning der Koningen, de Alfa en Omega, de 
Leeuw en het Lam, de Wortel en de Zoon van David, de stralende Morgenster. 


