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ἔρχομαι  ἡ βασιλεία σου· 
laat komen het koninkrijk van u 

het koningschap van u 

Matteüs 6: 10a   

Lieve mensen, 

Zelf kan ik deze letters nauwelijks lezen. Met een beetje raden ziet u misschien ‘Basileia’ staan. 

Dat is Grieks en eigenlijk  onvertaalbaar  ( net zo moeilijk als een Engels woord voor ‘gezellig’ ). 

De betekenis lijkt op Koninkrijk, maar het kan net zo goed om Koningschap kan gaan. Zou dit 

passen in het gebed dat Jezus aan zijn discipelen leert: “laat Uw Koningschap komen”? Zo 

komt de functie, het Koning zijn op de voorgrond, het gebied wordt secundair. Kan dat ook? 

Zelf vind ik het wel passen. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn probeert de duivel zijn 

aandacht te richten op zaken: heb je brood, wordt je beschermd, heb je macht? Jezus antwoordt 

met de Schrift en richt zich op zijn Vader: “niet bij brood alleen”, “je zult God niet verzoeken”, 

“je mag alleen God aanbidden”. Het gaat om Hem, om wie Hij is! Om de heiliging van zijn Naam, 

dat er gebeurt wat Hij wil. Dat is allemaal heel persoonlijk. Daarom denk ik dat we ook mogen 

bidden om het koningschap van God. Wachtend op de hoge waardigheid, die Hem toekomt! 

Op de eerste Hemelvaartsdag heeft Jezus zich op zijn troon gezet; een vóór-lopige regering. We 

wachten op het definitieve, als al zijn vijanden onder zijn voeten zijn. De dood is de laatste vijand. 

Dan zal Christus zich onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen heeft. Een bekende 

spanning in het geloof: er moet nog wat gebeuren, iets waar God al voor gezorgd heeft. Hij is al 

heilig, hij regeert al en zijn wil is wet. En toch vraagt Jezus ons, om te vragen dat het zo zal zijn. 

Eerlijk gezegd kan ik met mijn verstand niet begrijpen dat Hij zich zo afhankelijk maakt van ons. 

Omdat ik iets van zijn liefde geproefd heb, kan ik in liefde reageren en het daarom doen: Hem 

vragen om zijn regering over ons leven. Niet alleen in kleine kring, maar ook voor het land. 

Bid u mee? 

(met dank aan de Studiebijbel) 

Meer dank en gebedspunten 

De nieuwe koning van het Koninkrijk der Nederlanden 

Zelfs al heeft de koning geen verantwoordelijke staatsmacht – de ministers zijn verantwoordelijk – 

toch staat hij met zijn persoon model voor de regering van het land. Door zich zo in te zetten laat 

hij zien dat personen er toe doen; dat is wezenlijk! Laten we dankbaar zijn voor de constitutionele 

monarchie, het laat zien dat we als land onderling verbonden zijn, ook met eerder generaties. 

 dank God voor Beatrix en voor ons koningshuis, voor hun toewijding en trouw  

 bid voor de hele Koninklijke familie en voor de inbreng die ze mogen hebben 

 vraag om een zegen voor het werk dat Willem Alexander op zich neemt 

De komende koningsdag 

Leeft u er ook naar toe? Zal het een mooie dag worden? Zal het samenbindend zijn? 

 dank voor de vrijheid, dat we als land in de gelegenheid zijn om feest te vieren  

 bid voor veiligheid en voor een goed besef van waardigheid bij de overdracht 

 dank dat de bescherming waarover men gaat zingen uiteindelijk van God zelf komt 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+6%3A9-10&id42=1&id18=1&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Korinti%EBrs+15%3A24-28&id18=1&l=nl&set=10
https://www.studiebijbel.nl/home.html


Lokale inspanningen 

Veel werk binnen de partij is lokaal of regionaal. Dan denk ik aan de bijna 400 ChristenUnie 

raadsleden in ruim 200 Nederlandse gemeenten en hun lokale besturen. Natuurlijk levert de 

ChristenUnie uit haar kader ook burgemeesters, wethouders, waterschapsbestuurders en sinds 

25 april al weer een tweede gedeputeerde: Henk Staghouwer. De Statenfractie is blij met dit 

resultaat. Met de toetreding van de ChristenUnie tot het provinciebestuur van Groningen zijn er 

afspraken gemaakt over de besteding van geld voor infrastructuur. Bijvoorbeeld: door de inzet 

van de ChristenUnie gaat er een extra bijdrage naar de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. 

 dank voor de verantwoordelijke posities die ChristenUniemensen in mogen nemen  

 bid dat hun optreden er toe leidt dat er goed van Gods naam gesproken gaat worden  

 bid voor een fijngevoelige reactie op wat mensen zeggen: “vriendelijk, maar beslist” 

 bid om een zegen bij de voorbereidingen van de verkiezingen volgend jaar maart 

Landelijk – het gesloten zorgakkoord tussen kabinet en sociale partners 

“Het lijkt bijna alsof het sluiten van akkoorden ‘gewoon’ is. Maar dit is het niet. Het sluiten van 

akkoorden vergt lef”! Zo begint de bijdrage van Carla Dik-Faber aan het debat in de Tweede 

Kamer. Dat leidt tot “een stukje rust en hoop”, want de helft van de bezuinigingen op de thuishulp 

wordt teruggedraaid en er is een jaar uitstel voor andere bezuinigingen. Maar de zorgen zijn nog 

niet weggenomen: cliëntenorganisaties en gemeenten zijn nog niet betrokken bij het akkoord en 

er zijn ook zorgen voor de keuzevrijheid voor (onder andere) identiteitsgebonden zorg. 

 dank onze Heer voor de bekwaamheid van onderhandelaars, dat men er samen uit komt 

 bid dat de cliëntenorganisaties en gemeenten goed aan bod komen 

 bid voor identiteitsgebonden zorg: uw wil geschiede, gelijk in de hemel zó ook op aarde 

Kabinet en economie 

Vertrouwen winnen en zekerheid bieden. Dat is de uitdaging van dit kabinet, zei Kamerlid Carola 

Schouten 25 april tijdens het debat over het Stabiliteitspact en hervormingsprogramma. “Vorige 

week kwam de realiteit keihard binnen. 640.000 mensen zitten nu zonder een baan. Dagelijks 

gaan bedrijven failliet. We hebben een diepe crisis. En licht aan de horizon is nog niet te zien.” 

 dank God dat Hij trouw is en zijn mensen door de crisis heen leidt  

 bid dat Hij zal voorzien, met name bij degenen die het nu extra moeilijk gekregen hebben 

 bid voor vreemdelingen in ons land, zoals vluchtelingen of slachtoffers van mensenhandel 

ChristenUnie een uitgesproken christelijke partij 

Op het congres van 13 april is Piet Adema tot de nieuwe voorzitter van de partij gekozen. In zijn 

toespraak zei hij ondermeer: "De ChristenUnie is een uitgesproken Christelijke partij. Dat is ons 

DNA, onze identiteit. En dat blijven we dus ook”.  

Bij de behandeling van de voorstellen bleek bij de peiling dat het Uniecongres positief staat 

tegenover het idee om verder te gaan als een ledenpartij waarbij kiesverenigingen veranderen in 

afdelingen. Voor definitieve besluitvorming is het nodig dat het partijbestuur de plannen concreter 

vormgeeft en de consequenties van zo'n verandering verder in kaart brengt. 

 dank voor de identiteit van de partij, herkenbaar in onze afhankelijkheid van de Heer 

 bid voor het landelijk bestuur en voor de uitwerking van de plannen 

 

Wens ik u wel ontspannen dagen toe, bij de kroning, op 4 en 5 mei en op Hemelvaartsdag! 

Hartelijke groet, 

Kees Sinke 

Gebedscoördinator ChristenUnie 

http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=120296
http://www.christenunie.nl/k/nl/n28368/news/view/556173/455042/ChristenUnie-erg-blij-met-spoorlijn-Stadskanaal.html
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Kol+4%3A5-6&id42=1&id18=1&id47=1&l=nl&set=10
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/557326/363763/ChristenUnie-zorgakkoord-bevat-verbeteringen-maar-mist-overlegpartners.html
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/557339/363763/Kabinet-moet-vertrouwen-winnen-en-zekerheid-bieden.html
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/557339/363763/Kabinet-moet-vertrouwen-winnen-en-zekerheid-bieden.html
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/556510/59042/Congres-wil-plannen-voor-partijvernieuwing-verder-uitwerken.html

