
Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb 
en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei  

Jeremia 29 vers 7 

Lieve mensen, 

Kende u bovenstaande tekst al? Hij is geschreven aan Israëlieten die gedeporteerd waren. Ze 
leefden in het gebied van hun vijanden. Het komt uit een brief van Jeremia aan de ballingen in 
Babel en het is een woord van de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. De brief 
bevat een krachtige aanmoediging tot leven. Overal op onze wereld bouwen verarmde mensen 
hun eigen huizen of huisjes, beginnen een volkstuintje, trouwen en zorgen voor hun kinderen en 
kleinkinderen.  
En deze brief moedigde juist daartoe aan!  

Wat mij betreft past deze oproep tot gebed ook bij de moeiten van deze tijd, met zijn zorg om het 
milieu, de omgang met “buitenlanders” en de vertrouwenscrisis om het geld in de samenleving. 
Dat moet ik wel uitleggen, want wij zijn niet gedeporteerd en velen van ons hebben een 
verantwoordelijke functie in de eigen, vertrouwde omgeving. Dán bid je eerder uit dankbaarheid 
voor het talent dat je mag inzetten in de maatschappij waartoe je behoort. Deze tekst is anders, 
de oproep is gericht aan ontmoedigde mensen, ze woonden niet meer thuis. Maar ik ken ook 
bidders die geen politieke functie hebben en gewoon afhankelijk zijn van wat er over hen wordt 
besloten. Wanneer ik hen spreek, vertellen ze van de grote zorg over al die buitenlanders in de 
eigen straat. Het is een omgekeerde deportatie: je blijft in je eigen stad of streek wonen, maar het 
leefklimaat wordt vreemd. Zeewater in de polder, minaretten langs de weg, en wat al niet meer! Ik 
proef ontevredenheid over de situatie om ons heen. 

En in zo’n situatie doet God – via de brief van Jeremia – een oproep om juist wél hoopvol te 
leven, met hoop voor dit leven en voor deze stad, waar je nu woont. Er is ook een andere hoop – 
de hoop voor het nieuwe Jeruzalem, de stad die neerdaalt uit de hemel. Dat is voor later, 
ongeveer zoals de Joden toen óók mochten hopen op het herstel van hun Jeruzalem. Maar het 
leven volgens die verre hoop begint met een inzet voor de stad waar je nu leeft. En dat lukt alleen 
met hulp van boven. Daarom bidden we voor onze eigen stad en voor het eigen land. Daarom 
bidden we ook voor de politiek, dankbaar dat de Heer daar Zelf om vraagt. Bidt u mee? 

Kansen van de crisis 
Een groep jonge, enthousiaste deskundigen is uitgekomen met een crisismanifest en gaat 
daarover in gesprek met vooraanstaande mensen van de ChristenUnie. Het is een geplande 
ontmoeting op vrijdagmiddag 27 november in het gebouw van de Tweede Kamer. Het gaat om 
mensen die het nodige weten over economie, eerlijke handel, duurzame ontwikkeling, goed 
rentmeesterschap en menselijke bedrijfsvoering. Aanleiding voor deze “expertmeeting” is een 
motie die ChristenUniefractie indiende over het crisisakkoord. Deze motie riep het kabinet op tot 
een brede maatschappelijke discussie over de oorzaken van de financieel-economische crisis. 
Daarop kwam het Aid & Trade Gilde met het genoemde crisismanifest. We hopen dat deze 
middag leiden zal tot concrete aanbevelingen voor het politieke beleid. Wilt u bidden om 
wijsheid? 

Winkeltijdenwet, behandeling in Tweede- en Eerste Kamer 
Misschien weet u dat er al een tijd gewerkt wordt aan een aanscherping van de winkeltijdenwet. 
De wet staat in gewone gemeenten twaalf koopzondagen per jaar toe. De ChristenUnie wilde dat 
dit beter geformuleerd wordt, opdat de gemeenten zich er werkelijk aan gaan houden. Onze 
woordvoerder in de Tweede Kamer is Cynthia Orthega. Inmiddels hebben de vakbonden een 
handtekeningenactie georganiseerd, met mooie argumenten op www.winkelrust.nl. Hun actie 
gaat door totdat ook de Eerste Kamer heeft gesproken over wijzigingen in de Winkeltijdenwet. 
Eigenlijk is het een principiële kwestie: is die winkeltijd iets voor elk gemeentebestuur alleen, of 
moeten we juist landelijk, samen de winkelrust handhaven? Bidt u mee voor goede behandeling?  

Waterschappen, Provinciale Staten en de Europese ChristenUniefractie 
Vrijdag 13 november komen onze vertegenwoordigers bij elkaar. Het hoofdonderwerp gaat over 
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de natuurgebieden. In de Bijbel maakt het boek Genesis een onderscheid tussen velddieren en 
vee. De mens krijgt beheer, niet alleen over het vee, maar ook over alle andere dieren. Het komt 
er dus op aan dat we hen genoeg ruimte geven om te blijven bestaan, anders schieten we te kort 
in ons beheer! En ons land is al zo vol gepland met wegen en stedelijke gebieden, dat we ook 
een samenhangende, ruimtelijke ordening van natuurgebieden moeten hebben. Dat gebeurt in 
“Natura 2000” en daarover gaat men met elkaar praten. Wilt u bidden voor deze bestuurders en 
voor een goede bijeenkomst? 

Selectiecommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2011 
Men kan de komende weken nog solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamer. Bid dat geschikte mensen zich aanmelden, en ook om wijsheid voor de 
selectiecommissie die eind november met de selectie wil beginnen. 

Activiteiten bij het Wetenschappelijk Instituut 
- We kunnen dankbaar zijn voor een goede presentatie van Gert-Jan Segers’ boek ‘Voorwaarden 
voor Vrede’. Het is een islamstudie waarin hij oplossingen schetst voor deze nieuwe sociale 
kwestie. Zie ook: wi.christenunie.nl/islam 
- Er komt weer een “Fellowsprogramma”. Jongeren kunnen tot 30 november solliciteren om deel 
te nemen aan maandelijkse gesprekken over christelijk-sociale politiek. Het is een degelijke 
studie, die in januari moet beginnen met een openingscollege door minister Eimert van 
Middelkoop. Wilt u bidden dat de Heer het wil gebruiken om mensen bekwaam te maken voor 
een toekomstige roeping in de politiek?  

De gemeenteraadsverkiezingen en alle mensen die zich daar op voorbereiden 

- Bid voor de raadsleden, nieuwe raadsleden, wethouders, nieuwe wethouders, campagneteams, 
programmacommissies en andere leden die helpen voor de verkiezingen van maart 2010. Men 
behoeft wijsheid bij het naar voren brengen van standpunten en creativiteit om de ChristenUnie-
boodschap op een aansprekende manier aan de man te brengen. Vraag ook om energie om alles 
gedegen uit te kunnen voeren (NB sommige gemeenten hebben op 18 november verkiezingen). 

- Besturen moeten (op voordracht van hun selectiecommissies) voor de 
gemeenteraadsverkiezingen kandidatenlijsten samenstellen en die presenteren op hun 
ledenvergaderingen. Het gaat hier wel om mensen! Bid dat de Heer alle betrokkenen aanzet om 
zorgvuldig om te gaan met dit proces. In de ledenvergadering mag men amendementen indienen 
op de kandidatenlijst en het komt wel voor dat men dan zijn standpunten over de kandidaten niet 
al te fijngevoelig formuleert. Bid dus ook voor de voorzitters, dat ze adequaat reageren.  

- We kunnen met elkaar danken voor het werk van al die lokale besturen, selectiecommissies en 
programmacommissies, dat ze gelegenheid kregen om plannen te maken en uit te voeren. Dank 
dat er weer zoveel mensen klaar staan, bereid om hun tijd en energie te besteden aan het 
vertegenwoordigen van de ChristenUnie in hun lokale situatie, om dienstbaar te zijn in de 
samenleving. Dank dat er zoveel mensen zijn die hun kennis en ervaring op dit terrein willen 
delen met de nieuwe mensen, zodat die deskundig en gemotiveerd aan de slag kunnen.  

- Bid ook voor de Kaderschool. Op drie plaatsen is een groep van 20 kandidaat-raadsleden zich 
aan het voorbereiden door de intensieve training “Welkom in de raad”. Vraag om een zegen! Die 
zegen is nodig bij training voor kandidaat-wethouders die 31 oktober is gestart.  

- Komende weken worden gesprekken gehouden met mensen die zich willen plaatsen in de 
wethouderspoule. Bid dat de betrokken commissie een duidelijk beeld van het profiel van deze 
mensen krijgt, zodat straks de juiste mensen op de juiste plek terecht komen.  

Meer aandacht voor de rol van het gebed in de ChristenUnie! 
Hierover hebben Menno van Hulst (de directeur van het partijbureau), Frans de Lange 
(burgemeester van Elburg, tot voor kort voorzitter van de bestuurdersvereniging van de 
ChristenUnie) en ik vandaag met elkaar gesproken. Wilt u bidden voor een goede uitwerking? 
 
Dank u wel voor uw betrokkenheid! 
 
Kees Sinke 
coördinator gebed  
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