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ACHTER DE SCHERMEN ACHTER DE SCHERMEN

Achter de schermen bij de Dag van 
Nationaal Gebed & #Nietalleen

Bid & werk
Het idee voor de Dag van Nationaal Gebed (18 maart 2020) ontstond ‘in 

de boezem van de ChristenUnie’, zei Gert-Jan Segers. En omdat bidden 

en werken onlosmakelijk verbonden zijn, zeker in coronatijden, vloeide 

het initiatief #Nietalleen haast als vanzelf uit de landelijke gebedsdag 

voort, vertelt Mark de Boer, interim-directeur van het partijbureau van de 

ChristenUnie. “Er is een reuzensprong gemaakt in het elkaar vinden in waar 

het echt om gaat.” Lees mee met Mark hoe deze bijzondere initiatieven in 

slechts enkele dagen ontstonden.

Door: Mark de Boer, Foto’s: EO/Willem Jan de Bruin

Donderdagochtend 12 maart 

Vlak voor de intelligente lockdown, kreeg 
ik een mailtje van Peter van Dalen, onze 

Europarlementariër, vanuit Brussel. Hij schreef 
aan een aantal mensen dat het qua coronacrisis 
de verkeerde kant op ging, en of het een goed 
idee was om de handen ineen te slaan en samen 
in gebed te gaan. Ik informeerde wat in het rond. 
MissieNederland voelde meteen dezelfde urgentie 
en wilde meedoen. Daarop benaderde ik de EO, 
die enthousiast meteen hun kapel, vaak in gebruik 
als tv-studio, aanbood als opnamelocatie – dat de 
Dag van Nationaal Gebed digitaal moest, stond 
uiteraard al snel vast. Een dag later hadden we 
een alliantie gesloten met MissieNederland, de 
EO, de PKN, de Raad van Kerken in Nederland en 
Groot Nieuws Radio. Vanaf dat moment hadden 
we een gezamenlijke missie. Ik was enthousiast. 
Tegelijk dacht ik: maar wat gaan we dan precies 
doen?

Vrijdagochtend 13 maart 
Op mijn kamer op het Partijbureau. Een paar 
dagen eerder had ik op de Facebookpagina van 
Marc van der Woude van Joel News een e-boekje 
gevonden over de vraag hoe de Vroege Kerk 
met grote epidemieën omging. Al lezend viel het 
kwartje. Marc noemt drie concrete dingen die we 
kunnen doen: kalm blijven, omzien naar anderen 
en het Koninkrijk van God zoeken. Dat bleef bij mij 
haken. Wat nu als we de gebedsdag in deze drie 
blokken verdelen? Eerst bidden we voor onszelf en 
onze zorgen, dan voor onze naasten en directe 
omgeving en daarna voor het grote plaatje? In 
de digitale vergadering deze morgen, met alle 
partners, besloten we 
om woensdag 18 
maart tot Dag van 
Nationaal Gebed 
uit te roepen en in te 
delen in drie centrale 
gebedsmomenten: 
09.00, 12:00 en 
15:00, en om 19:00 
‘s avonds een 
afsluitend moment. 
En al brainstormend 

kregen de gebedsmomenten steeds meer invulling 
met een presentator, sprekers die de breedte van 
de kerk vertegenwoordigen, muzikanten – die 
waren er genoeg, sinds alle optredens vanaf dat 
weekend massaal waren afgelast – en gasten uit 
het werkveld. 

Zaterdagavond 14 maart 
Thuis op de bank. Ik zat net wat uit te blazen 
toen de telefoon ging: Tiemen Westerduin 
van Compassion. “Fantastisch, dat bidden,” 
zei hij, “maar daar laten we het natuurlijk niet 
bij.” Uiteraard niet, zei ik, er moet een vervolg 
komen. Bidden én werken. Tiemen vertelde van 
zijn idee om een platform te creëren waar zowel 
hulpvragers als kerken zich verzamelen, met één 
website en één telefoonnummer. Een dag later 
spraken we via Zoom met diverse organisaties 
over dit initiatief. In die meeting bedachten we 
de naam #Nietalleen en nog tijdens het gesprek 
claimden de communicatiemensen van de EO de 
domeinnaam nietalleen.nl. De PKN had inmiddels 
het noodnummer 0800-1322 in het leven geroepen.

Maandag 16 maart
Twee dagen voor de Dag van Nationaal Gebed. 
Bij de EO vergaderden we als productieteam voor 
het eerst in levenden lijve maar ‘coronaproof’ op 
anderhalve meter afstand aan een grote tafel. 
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We begonnen met gebed, wat ieder op zijn of 
haar eigen manier deed, en dat was een moment 
waarop ik meteen proefde: dit, ons geloof in God, 
is wat ons verbindt, het is zo passend om dit nu te 
doen... We werkten via een Google Drive-bestand 
en een WhatsApp-groep. We zouden uitzenden via 
YouTube, maar ik ontdekte dat het alles had van 
een tv-productie; ik leerde over call sheets, cues, 
regiekamers, visagie, autocue, de hele mikmak. 
Fantastisch. In twee dagen hebben we met Albert-
Jan Schol, eindredacteur namens de EO, de 
productie in elkaar gezet. Ondertussen 
werd net zo hard gewerkt aan #Nietalleen. 
Ook daarvoor was een WhatsApp-
groep gemaakt die de hele dag 
door piepte.Gert-Jan Segers bracht 
die dag zowel de Dag van Nationaal 
Gebed als #Nietalleen op verschillende momenten 
in de media naar voren. Het gesprek met hem 
en Op1-presentator Erik Dijkstra over bidden en 
werken vond ik fascinerend. Gert-Jan focuste op de 
koppeling tussen bidden én iets doen, maar Erik 
vond dat bidden uiterst interessant. 

Dinsdag 17 maart
Een bijna leeg EO-gebouw. Langzaam maar 
zeker vulde het overzicht met sprekers en gasten 
zich. Een EO-redacteur hielp vanuit huis bij het 
voorbereiden van alle gesprekken. Hij belde onder 
andere met priester Antoine Bodar in Rome, één 
van de sprekers, die hem vertelde dat hij nu liefst 
een hondje had gehad, omdat hij dan vaker 
naar buiten zou mogen in gesloten Rome. Om 
19 uur konden we de laatste gast bevestigen. 

Ondertussen was ook #Nietalleen 
flink opgeschoten. De website 
stond klaar en er waren logo’s en 
banners. We konden woensdag 
lanceren. 

Woensdag 18 maart 
De grote dag. Tijdens de uitzendingen 
op de Dag van Nationaal Gebed 
volgde ik het gebeuren vanuit de 
coulissen. Een paar momenten 
ontroerden me, zoals het gebed van 

ds. Mirjam Kollenstaart die heel eerlijk 
haar eigen angst en onzekerheid benoemde. 
Een bijzonder moment, door niemand voorzien, 
gebeurde tijdens de uitzending van 15.00 uur met 
Tiemen Westerduin. Eigenlijk zou Tiemen zeven 
uur ’s avonds komen, maar om agendatechnische 
redenen van de gasten moesten we hem 
’s middags laten komen. Op dat moment was 
Matthijn Buwalda de muzikant van dienst. Last 
minute gaf hij aan toch een ander nummer te 
willen zingen, namelijk ‘Je draagt het niet alleen’. 
Daarmee opende hij de uitzending, waarna 
Tiemen – die niet wist welke muziek gespeeld 
zou worden – even geëmotioneerd raakte; hij 
zou daarna namelijk #Nietalleen lanceren. Een 
prachtig, authentiek moment. Daarna ging de site 
live en was het project gelanceerd. 

ALLEEN MET GOD
Een ander moment dat ik niet snel zal vergeten 
was die ochtend. We hadden net de eerste live 
uitzending gehad en te midden van alle drukte 
en stress werd ik gebeld door een onbekend 
nummer. (Later ontdekte ik dat mijn 06-nummer 
in de persberichten stond.) Een mevrouw zei met 
een prachtig, Surinaams accent: ‘Ik wil jou een 
bemoediging geven’, waarna ze psalm 91 citeerde. 
God zal je zegenen, was de boodschap. ‘Met wie 
sprak ik?’, vroeg ik nadien. ‘Met mevrouw Van der 
Linden, ik ben 76 en ga de hele dag meebidden’. 
Heel tof. 
Aanvankelijk was het idee om de Dag van 
Nationaal gebed ‘s avonds met gebed af te sluiten 
in de radiostudio van Groot Nieuws Radio. Echter: 
in de loop van de dag was iemand die de studio 
had bezocht ziek geworden, dus was die locatie 
geen optie meer. Daarom vroeg radiopresentator 
Thijs Noorlandt of ik met twee anderen een gebed 
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op de Dag van Nationaal Gebed 
volgde ik het gebeuren vanuit de 
coulissen. Een paar momenten 
ontroerden me, zoals het gebed van 
coulissen. Een paar momenten 
ontroerden me, zoals het gebed van 

haar eigen angst en onzekerheid benoemde. haar eigen angst en onzekerheid benoemde. haar eigen angst en onzekerheid benoemde. 

wilde opnemen in een van de studiohokjes 
bij de EO. Dat moment, in zo’n geluidsdicht 
coconnetje, heb ik als heel bijzonder ervaren; 
even was ik, middenin zo’n hectische dag, alleen 

met God. De twee andere bidders hadden een 
vergelijkbare ervaring. We sloten af met het 
lied ‘Houd vol’ van Kees Kraayenoord, ook zo 
passend in deze tijd, en tegelijk een moment van 
ontlading voor ons als organisatie. 

Woensdag 15 april
Vier weken na de Dag. Nog steeds kijk ik af en 
toe verwonderd naar wat er in die paar dagen 
vorige maand in gang is gezet. Van nature 
ben ik niet zo’n bidder, maar gelukkig geloof 
ik dat bidden en werken in elkaars verlengde 
liggen; God dienen is je naaste dienen, en vice 
versa: je naaste dienen is God dienen. Wat dat 
betreft passen de Dag van Nationaal Gebed en 
#Nietalleen ook naadloos bij elkaar, het zijn twee 
kanten van dezelfde medaille. 

#Nietalleen is sinds de lancering alleen maar 
groter geworden. De EO heeft er een dagelijks tv-
programma aan gekoppeld, gepresenteerd door Bert 
van Leeuwen. Veel van onze lokale ChristenUnie-
afdelingen zijn aangesloten en bieden praktische hulp 
of vormen de verbindende schakel naar de lokale 
overheid. De hulpaanbieders meldden zich redelijk 
snel, maar de drempel om hulp te vragen bleek de 
eerste dagen best hoog. Nu de epidemie langer 
aanhoudt, komen de vragen vanzelf en veranderen 
ze van karakter. Eenzame mensen weten vaak toch 
nog een netwerk te creëren, terwijl zoiets als druk op 
relaties en gezinnen een groeiend probleem is. 

Het spreekwoord luidt: nood leert bidden. Dat heb ik 
bij beide initiatieven zien gebeuren in de goede zin 
van het woord. Ik heb bij alle partijen de urgentie en 
het verlangen geproefd om samen God te zoeken, 
juist nu. Dat bracht een enorme eenheid. In normale 
tijden willen diverse christenen nog weleens langs 
elkaar heen leven, maar nu was het alsof er in razend 
tempo een reuzensprong werd gemaakt in het elkaar 
vinden in waar het echt om gaat. Als ChristenUnie 
zijn wij letterlijk een unie van christenen uit de volle 
breedte van de christenheid. In onze genen zit dat 
we vanuit het hart van ons christen-zijn ons land en 
elkaar willen dienen, in afhankelijkheid van God. 
Daarom was onze betrokkenheid bij dit initiatief ook 
vanzelfsprekend. En tegelijkertijd is het heel bijzonder 
om het van zo nabij mee te mogen maken. 

‘Het spreekwoord luidt: nood leert bidden. 

Dat heb ik bij beide initiatieven zien 

gebeuren in de goede zin van het woord.’

#Nietalleen: Er zijn ongeveer 1400 initiatie-
ven aangemeld. Op het moment van schrij-
ven (half april, red) hebben 3541 mensen 
contact opgenomen met #Nietalleen. Van 
hen hadden er 2151 een hulpvraag. Bijna de 
helft hebben we kunnen koppelen aan een 
lokaal initiatief (1264). Anderen belden om 
hun verhaal te doen (1615). Verder had een 
deel van de bellers en mailers een opmerking 
of vraag over #Nietalleen of belden om hun 
aanbod te delen (622).!Veel hulpvragen gaan 
niet centraal maar lopen lokaal direct via het 
netwerk van aangesloten initiatieven.

Dag van Nationaal Gebed: 
Er zijn 2,5 duizend gebedsverzoeken 
ingediend via de digitale gebeds-
muur op onze site, en volgens een 
grove telling zijn zo’n honderddui-
zend mensen op de gebedsdag be-
trokken geweest door de livestream 
te bekijken of te luisteren naar 
GrootNieuwsRadio. 


