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Lieve mensen, 

We willen graag dat u bidt voor het parlement dat gekozen moet worden. Het zou fijn zijn als de kandidaten van 
de ChristenUnie daar gekozen worden en hun inzet daar tot zegen wordt door de goedheid van God. 

Voor de kandidaten op de lijst zijn er nu veel media-optredens, debatten en interviews. Ze spreken graag over de 
idealen van de ChristenUnie en over hun diepste drijfveren. Een van hen gaf me de onderstaande gebedspunten: 

• Dank aan de Heer voor zijn grootheid en dat Hij onze Vader wil zijn.  
Dank voor wat Hij schiep en voor Gods trouw, liefde en genade, elke dag opnieuw. 

• Dank dat onze Verlosser leeft, dat Hij onze Koning is en dat we Zijn Koninkrijk mogen verwachten. 

• Bid voor de vrede in ons land (Jeremia 29:7). Dat we aandacht houden voor elkaar, voor mensen die 
gebukt gaan onder deze tijden en juist als we de verschillen merken, dat we toch altijd vrede zullen 
zoeken, ontvangen en proberen te brengen. 

• Bid voor de kwetsbaren die nog steeds met grote angst leven vanwege het Coronavirus. Dat ze na dit 
jaar niet (verder) vereenzamen en toch ook mensen om zich heen blijven vinden die in liefde naar hen 
omzien. Dank voor initiatieven als #nietalleen. 

• Bid voor de allerarmsten die over deze hele wereld niet gehoord of gezien worden; ook niet in deze 
moeilijke tijden. Voor de slachtoffers van moderne slavernij, voor kinderen die uitgebuit worden. Dat er 
bevrijding mag komen en dat er telkens opnieuw mensen voor hen opstaan. 



 

De campagnemedewerkers hebben nu een drukke tijd; ze maken zich op voor de eindsprint. De zaterdagen zijn  
actiedagen. Zo stond 3 maart in het teken van ‘kiezen voor de schepping’. De campagneleiding laat merken 
hoezeer ze Gods zegen behoeven. Ze kunnen niet zonder zijn kracht en behoeven de creativiteit die Hij geeft. 

• Dank voor de actiedagen van de ChristenUnie en voor het feit dat de medewerkers zich zo afhankelijk 
weten van de zegen van onze goede God. 

• Bid dat de Heer rijkelijk zal voorzien in vruchtbare ideeën en kracht voor elke dag. 

• Bid de kandidaten wijsheid toe; bid dat de inzet van al die ChristenUnie-vertegenwoordigers tot zegen 
mag zijn. 

Goede politiek lijkt soms op een schaakspel. Natuurlijk willen de spelers winnen. Maar ze willen meer nog dat de 
winnaar wint volgens de spelregels. Dat dat goed gaat, hopen we in vertrouwen op God, Hij regeert. Daarom is 
het belangrijk dat we bidden om een zegen voor alle betrokkenen, niet alleen voor ons zelf. Zodoende hebben 
we Jurjen ten Brinke gevraagd een brief op te stellen voor al zijn collega-predikanten en -voorgangers. Ik citeer: 

"Daarom is mijn verzoek aan u om in de aanloop naar biddag en de verkiezingsdag vooral ook te bidden 
voor de kiezer (wat hij of zij ook stemt). Eén dag in de regeringscyclus zijn de kiezers de (aardse) 
machthebbers en bepalen in hoge mate (menselijk gesproken) welke kant het op gaat. Of het parlement en 
de regering zich iets aan de Hoogste Macht gelegen laat liggen of haar eigen gang denkt te gaan. Bid om 
krachtige leiding van de Heilige Geest in harten van kiezers; immers: er zijn er veel die zich niet gekend of 
gezien of gehoord weten." 

• Dank opnieuw dat we in Nederland samen met elkaar een nieuwe Tweede Kamer mogen kiezen 

• Bid inderdaad om krachtige leiding van de Heilige Geest in harten van kiezers 

• Bid speciaal voor degenen die zich niet gezien of gehoord voelen en beseffen dat ze niet gekend zijn 

 
 

 
 
Komende weken kunt u online meebidden op zaterdagochtend van 9 tot 10 uur. 
Deze zaterdagse gebedsuren zijn D.V. 6, 13, 20 en 27 maart. Daarna is er hopelijk 1 keer per maand een online 
gebedsuur op zaterdag en dat soms fysiek in de Bergkerk in Amersfoort. 
Aanmelden voor de zaterdagse gebedsuren kan met een e-mail aan gebed@christenunie.nl  

 

 vriendelijke groet,  

 Kees Sinke 

 gebedscoördinator ChristenUnie 
 www.christenunie.nl/gebed 

 


