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Twitter is populair geworden door korte berichten. Je kan snel vertellen waar je mee bezig 
bent of je geeft reacties op het nieuws. Een heel andere kant van Twitter is dat het 
mogelijkheden biedt voor geloofscommunicatie: voor verdieping en verbinding. Het 
afgelopen anderhalf jaar hebben een aantal mensen geëxperimenteerd met projecten voor 
geloofscommunicatie. Ik ben nagegaan wat ik de leukste projecten vond. 
 
Met Allerheiligen in 2010 baden twitteraars op initiatief van Eric van de Berg (@isidorisweb), 
in een tweet tot hun favoriete heilige: “Heilig Bruurke van Megen, bid voor ons.”, “Meister 
Eckhart, maak ons leeg en open ons.”, “H. Catharina van Siena, bid voor het welslagen van 
een bijzonder project.” Aan het einde van de dag vormden de tweets samen een litanie van 
heiligen. Voor mij als protestant is bidden tot heiligen iets dat ik niet ken. Twitter laat je 
gemakkelijk over de grenzen van je eigen kerkgenootschap heen kijken. 
 
Tijdens de Week van het Gebed voor de eenheid van de Christenen in januari 2010 baden 
twitteraars een half uur lang met elkaar op Twitter, ook een initiatief van Eric van de Berg. 
Tweet na tweet, na tweet kwam binnen, deze is er een voorbeeld van: “Ik bid dat we elkaars 
hart zoeken, opener en milder willen zijn - aandachtig leren luisteren voordat we gaan 
spreken.” Er ontstond in dat halve uur een nieuwe manier van bidden: ‘twidden’. Sommige 
gebeden werden ‘geretweet’: herhaald door iemand anders in een nieuwe tweet, waardoor een 
gebed extra nadruk kreeg. Ook werd er gereageerd op gebeden met acclamaties: Halleluja!’, 
‘Heer, ontferm u!’, ‘Mijn gedachten zijn bij je’, of met een simpel “Ik bid mee”. Op die 
manier werden de gebeden gedragen. 
 
Kriskrasraadsel 
Een wondere wereld ging open door een quiz over de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 
(GKV). Vanaf 21 december 2010 verscheen er een maand lang elke avond een vraag van 
Hans Havinga (@Hans_Hav1nga), waarmee punten waren te verdienen. Bijna elk antwoord 
was te googelen. Dat maakte het voor niet-leden van deze kerk aantrekkelijk om mee doen. 
‘Welk woord gebruikte het Nederlands Dagblad (vroeger GKV orgaan) voor het wat gevoelig 
liggende “kruiswoordraadsel”’, (antwoord: kriskrasraadsel). ‘Wie waren in de jaren zestig 
ziekenzusters in Kouh (Irian Jaya)’. De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt bleken een ware 
zuil geweest te zijn, met eigen scholen, een partij, een eigen reisclub en campings. En tot 
ver onderin het katholieke Limburg houden ze diensten. Deze quiz leverde kennis op van een 
kerkgenootschap en contacten met twitteraars die er lid van zijn. 
 
Twitterprojecten kunnen ook geloofsontwikkeling stimuleren. Vorig jaar stuurde het 
Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag van de Advent een vraag ter overdenking op 
Twitter, een project waar ik samen met Coen Wessel aan heb meegewerkt. Het waren 
directe vragen over het eigen leven, geïnspireerd door een bijbeltekst die paste in de Advent. 
‘Wat houd ik volgend jaar in mijn armen?’ en ‘Wie wil ik van de troon stoten?’ zijn er twee 
van. De tweets waren bedoeld voor individuele bezinning, maar er ontstond ook contact 
tussen twitteraars die meededen. Een aantal twitteraars gaf hun antwoord, soms heel 
persoonlijk, op Twitter. Voor de korte duur van de adventstijd ontstond een gemeenschap 
van twitteraars die elkaars antwoorden lazen, zich lieten inspireren door antwoorden van 
anderen en op die manier toeleefden naar Kerstmis. 
 



Het mooiste project ging over Titus Brandsma, een vooraanstaand katholiek priester die in de 
oorlog krantenredacties aanspoorde geen propaganda voor de Duitsers te plaatsen. De redactie 
van het RKK radioprogramma “Wat blijft” volgde de weg van Titus Brandsma vanaf zijn 
arrestatie op 19 januari 1942 tot zijn dood in Dachau op 26 juli 1942. Als @PaterTitus42 
plaatsten zij een half jaar lang tweets in de geest van Pater Titus zelf. Het begon op 19 januari 
2011. In eenvoudige woorden vertelde PaterTitus42 dag na dag wat hem overkwam en wat dit 
met hem deed. Op 9 juli verscheen deze tweet: “Bij appel bril vergeten. Tijhuis mocht hem 
niet halen van mij. Thiel zag me: bril kapot en bloedneus. Anders had Tijhuis de knuppel 
gehad.” Op 12 juli: “Blokhoofd Becker is buitensporig wreed tegen priesters. Praten met hem 
is lastig, maar ik doe het toch. Opdat hij tot inzicht komt.” Op 14 juli: “Vanavond Tadeusz 
Zielinski mogen opnemen in de Derde Orde der Karmelieten door handoplegging toen we in 
de Blockstrasse liepen.” De tweets van @PaterTitus42 lieten dag na dag zien wat geloof kan 
doen in moeilijke omstandigheden, dat het mild en vergevingsgezind maakt en vertrouwen 
geeft. 
 
Kerk en geloof op Twitter brengen oecumene en meer geloof. 
 
Door Berhte van Soest 


