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Een netwerk van gebed en eenheid in Brussel 

 

VISIEDOCUMENT  
 
Pray4brussels is een nieuw initiatief dat 

geboren is op 12-11-2009 vanuit het verlangen om 

gezamenlijk gebed en eenheid onder kerken en 

voorgangers te zien groeien in Brussel.  

De visie is om een netwerk van sterke 

relaties te bouwen in Brussel, vriendschappen onder 

christelijke leiders, geïnspireerd door (1) de liefde 

van Christus (1 Kor. 13:4-6, 1 Joh. 2:9-11), (2) zijn 

gebod om één te zijn (Joh 17:21) en (3) het 

verlangen om samen te bidden om Gods koninkrijk 

te zien doorbreken in onze stad (Joh. 13:35).  

Wij geloven dat het verlossingswerk en de 

liefde van Christus het enige fundament is dat sterk genoeg is om mensen van héél verschillende 

achtergronden en culturen bij elkaar te brengen en te houden. Zulke kwalitatieve relaties onder 

christenen, gebouwd op de Rots, worden bepaald door de wil en de vastbeslotenheid om Christus in de 

ander te zien, om elkaar niet naar het vlees te kennen, maar naar de geest (2 Kor. 5:16). 

Vriendschappen die een verbondskarakter hebben, zijn onverbrekelijk (1 Sam. 18:3).  

Echte vriendschappen hebben geen praktisch doel: ze beogen geen resultaat of voordeel, 

maar staan los van eventuele acties of projecten. Als relaties worden bijeengehouden door een 

gezamenlijk project, zullen ze uit elkaar vallen als het project voorbij is; als de projecten geboren 

worden uit de relaties, zullen zowel de relaties als de projecten blijven bestaan. Alleen werken die 

gebaseerd zijn op liefde, zullen standhouden. Goede relaties zijn geen extra “taak” of hard werk, maar 

zijn integendeel zelf een bron van vreugde en bemoediging, een moment van rust tussen het vele 

harde werk.  

De nood aan eenheid in Brussel is zeer acuut. Brussel is strategisch een zeer belangrijke stad 

(hoofdstad van de EU, België en Vlaanderen). De eenheid wordt langs vele kanten agressief 

aangevallen, en staat onder zware druk. Daarom moet elke poging om aan eenheid te werken 

gedragen worden door gericht, krachtig en systematisch gebed.  

Pray4brussels wil een platform zijn om leiders samen te brengen. In deze ontmoetingen kan 

ruimte zijn voor gebed, gemeenschap, het delen van elkaars leven, uitwisselen van ervaringen en 

ideeën. Hier willen we elke geest van concurrentie radicaal uitbannen en van harte elkaars bediening 

zegenen en elkaars succes bevorderen. We streven naar een heel ontspannen sfeer, waar leiders 

zichzelf kunnen zijn, hun titels kunnen afleggen, en eerlijk en transparant hun overwinningen en 

nederlagen met elkaar delen. De echtgenotes van leiders zijn ook welkom aangezien zij meestal mee in 

de bediening staan en de lasten mee dragen. We richten ons niet alleen naar voorgangers van kerken, 

maar ook naar andere christelijke leiders (zendelingen, verantwoordelijken van organisaties…). Het 

samenkomen met christenen van verschillende culturen, talen, rassen en theologische tradities zal veel 

flexibiliteit en liefde van ons allemaal vragen, maar hier zal ook een bijzondere zegen van God op 

rusten (Ps 133:3). 

Wat ons samenbindt is onze gezamenlijke liefde voor Jezus en ons verlangen om Brussel te 

bereiken met het evangelie. Vanuit de relaties en eenheid kunnen later eventueel gezamenlijke 

acties, projecten of initiatieven geboren worden. We weten ons uitgedaagd door de visie van 

“Transformations” en die van “City Church”.   

Pray4brussels wil boven de grenzen van denominaties staan. We erkennen het belang en nut 

van denominaties, maar geloven dat deze nooit de lokale samenwerking op het veld zelf in de weg 

mogen staan.  

We erkennen en waarderen alle andere initiatieven voor eenheid en samenwerking die reeds 

ondernomen werden in het verleden en nu. We geloven dat al deze zaadjes vrucht dragen en op Gods 

tijd en wijze elkaar mogen vinden en bevruchten. 

 

Onze initiatieven tot nu toe waren o.a. een gezamenlijk ontbijt voor voorgangers op zaterdag 

(vanaf 2010) en maandelijkse gebedsavonden in het Brussels House of Prayer.   

 

Voor alle info over de laatste stand van zaken: pray4brussels@scarlet.be (Ignace Demaerel) 
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