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Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven 
Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen   

uit Romeinen 12 en 13  

Lieve mensen, 

De afgelopen zomer heb ik veel gelezen in de brief aan de Romeinen en gezien hoe prachtig alle 
onderdelen op elkaar aansluiten. Zodoende vraag ik nu uw aandacht voor die wonderlijke 
samenhang tussen “eer aan de overheid” en “liefde voor je naaste”. Ik gun het de overheid dat zij 
haar taak zo goed mogelijk doet, want Paulus plaatst onze betrokkenheid op de overheid in het 
verband van de liefde. Dat verband wil ik u laten zien. Die samenhang kan ons motiveren tot 
gebed voor de overheid. Zo is het eren van de overheid geen dwangmatig opgelegde plicht - 
zoals bij botte regels die je niet begrijpt - maar een daad van genegenheid. 

Elke overheid kan alleen maar overheid zijn omdat God de mensen macht heeft gegeven. Die 
macht is bedoeld om goed te doen en daarin zijn alle mensen beeld van God. Dan doel ik op 
authentiek gezag, niet op brute overmacht. Iedereen die macht of gezag heeft, is dan een dienaar 
van God. Romeinen 13 wijst daarop. Zo kun je wat mij betreft bidden voor de politie, voor de 
rechter die jouw zaak beslecht en voor machthebbers in stad en staat.  

Maar wat als die gezagsdragers hartgrondig falen? Aan het begin van Romeinen zijn alle 
mensen afvallig, als het dáár van afhing, hoefde je niemand lief te hebben. Elk mens kan zich 
zomaar afsluiten voor het gebrek van zijn broeder of zuster. In de Bijbel is dat meteen ook een 
tekort tegenover God. Johannes zegt in zijn eerste brief: “Hoe kan je dan God nog liefhebben?” 
De Romeinenbrief noemt de keerzijde: als mensen God niet erkennen, zal uiteindelijk ook hun 
mededogen falen. Paulus weet dat! Hoe kan hij in Romeinen 13 dan zo positief zijn over alle 
menselijke overheden?  

Die vraag brengt ons bij de wonderlijke samenhang in de tweede helft van de Romeinenbrief. Als 
Paulus daarin begint te schrijven over zijn eigen halsstarrige volksgenoten komt hij uit bij de 
ontferming van God. Zodra hij daar over gaat juichen (!) begint hij ons aan te moedigen om ons 
leven volop in te zetten. Dat doet hij met een beroep op die ontferming van God. Dus niet 
vanwege de mensen, niet omdat zijn volksgenoten hem zo welgezind zijn. We weten wel beter. 
Het is een offer aan God, tegen alle beproeving in. Dat offer werkt hij uit in een heleboel tips en 
dat loopt in Romeinen 12 en 13 vloeiend over in het overbekende stuk over de overheid: 

De liefde zij ongeveinsd … Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet … Vergeldt 
niemand kwaad met kwaad, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede, iedereen moet het gezag van de overheid erkennen … Geef iedereen wat 
hem toekomt … ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Wees 
elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.  

Ons bidden voor de overheid staat dus niet los van onze grote roeping. Het hoort bij onze liefde 
tot God. We mogen in geloof gehoor geven aan wat ons steeds weer verkondigd wordt en waar 
ook Johannes zo vol van was: laten we elkaar liefhebben. 

Gebedspunten    ( elke kop / elk onderstreept woord is een link naar internet ) 
Nieuwe regering 
Natuurlijk vraag ik allereerst gebed voor onze nieuwe regering.  
  o  Bid voor hun onderlinge samenhang en voor goed overleg in de ministerraad. 
  o  Bid voor fijngevoeligheid en een goed contact met het hele parlement. 
  o  Vraag om daadkracht in het goede, zodat de regering de problemen aan kan pakken. 
  o  Bid om ontvankelijkheid voor de noden van de zwakken in de samenleving. 
 
Afscheid bewindslieden 
5 november kwam de partij bijeen om André Rouvoet, Eimert van Middelkoop en Tinke Huizinga 
te bedanken voor hun inzet in de regering en Ed Anker en Ernst Cramer voor hun werk in de 
Tweede kamer. We hoorden hoe dat was. André memoreerde: we dienen in twee koninkrijken. 
Dat vind ik een mooie inzet; de voeten in Nederland en het hart gericht op Gods Koninkrijk! 
  o  We kunnen de Vader danken voor mensen die Hem zo dienen. 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+12%3A18-13%3A1&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1joh+3%3A16-17&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=17
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+1%3A28-31&id42=0&id35=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romeinen+11%3A30-12%3A1&id42=0&id35=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=17&idp3=36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1joh+3%3A11&id42=1&id18=1&id16=1&id35=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet
http://www.christenunie.nl/nl/bewindspersonen
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Zegen het parlement met Spreuken 15:   
1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,  
maar een krenkend woord wekt de toorn op.  
2 De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort,  
maar de mond der zotten stort dwaasheid uit.  
3 De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen,  
opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.  
4 Zachtheid van tong is een boom des levens,  
maar valsheid in haar is een verderf in de geest. 
 
Als u nog nooit een Schriftgedeelte hebt “uitgebeden” geef ik u een paar tips.  
Sommige mensen lezen de tekst als proclamatie voor het aangezicht van de Heer. 
Anderen lezen de tekst en bidden “naar aanleiding van”: 
  o  Let op wat goed is en bid dat goede uw volksvertegenwoordiger toe. 
  o  Herken het verkeerde en vraag om bewaring daartegen. 
  o  Kijk of u een belofte in de tekst ziet en dank daarvoor, 
       zoals in vers 3: is het niet geweldig dat onze God zo betrokken is? Hij is niet passief! 
  o  Bid dit niet alleen voor anderen, maar ook voor uzelf: bid voor uw tong! 
  o  Bid ook dat men elkaar goed begrijpt: vraag om open oren en harten die kunnen luisteren. 
 
Bid voor onze eigen fracties 
Egbert Schuurman is de nestor in de Eerste Kamerfractie en dit wordt zijn laatste jaar; straks zijn 
er nieuwe verkiezingen. De andere leden vindt u onder de link. De fractie geeft de regering geen 
gedoogsteun, maar pleit voor het beschermen en bevorderen van recht, gerechtigheid en vrede. 
  o  Bid voor een wijze oppositie, zodat zij hun stem met een rechte rug uit kunnen brengen. 
  o  Dank voor hun inzet. 
 
Dank ook voor het team in de Tweede Kamer, de parlementsleden staan weer onder de link. 
U ziet daar ook de nieuwe taakverdeling. Zoek een favoriet onderwerp en kijk bij dat Kamerlid. Zo 
kunt u bidden en danken voor de onderwerpen die u meest ter harte gaan. 
  o  Bid en dank zo voor André, Arie, Esmé, Joël en/of Cynthia. 
 
Bidden voor gebarentaal 
Graag wil u wijzen op het recht van spreken in je eigen taal, bijvoorbeeld in een rechtszaak. Niet 
alleen voor horende Nederlanders, maar ook voor de doven onder ons. Dat laatste is nog 
onvoldoende geregeld. Esmé wil dat gebarentaal volledig erkend wordt en daarmee een sociaal 
grondrecht wordt.  
  o  Vraag om geduldige vasthoudendheid en voor openingen ondanks allerlei bezuinigingen. 
 
Verkiezingen 
  o  Vraag om Gods bijstand bij de voorbereidingen voor de Provinciale Staten. 
  o  Bid ook voor goede kandidaten voor de komende verkiezingen van de Eerste Kamer. 
  o  Dank voor de mogelijkheid om 24 november mee te doen bij de verkiezingen in 8 gemeenten 
         (Het gaat om Súdwest Fryslân, Stichtse Vecht, De Ronde Veenen, Medemblik,  
                               Bodegraven-Reeuwijk, Bussum, Scherpenzeel, en Woudenberg). 
Denk ook aan de verkiezingen voor “Scheldestromen”, het nieuwe waterschap voor heel Zeeland, 
onze lijsttrekker is Jaap van Ginkel, wilt u ook hem in uw gebeden gedenken? 
 
Een goede reis naar Curaçao en Bonaire  
Drie van onze mensen, Arie Slob, Erik van Dijk en Jacob Pot waren daar op werkbezoek. 
Curaçao is sinds 10 oktober een apart land, Bonaire is nu een bijzondere gemeente van 
Nederland. Ze spraken met politici en bestuurders, zowel uit de coalitie als oppositieleden. Vooral 
over de nieuwe verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook gaven ze training aan 
christenen over christelijke politiek. Erik schrijft: “Prachtig om te doen. Mooi om mede-broeders 
en -zusters zo te mogen dienen. Dankbaar werk.” 
  o  Wilt u met ons mee danken hiervoor? 
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http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=spreuken+15&id42=1&id18=1&id35=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=17&idp3=36
http://www.christenunie.nl/nl/eerstekamerleden
http://www.christenunie.nl/nl/tweedekamerleden
http://www.christenunie.nl/nl/eerstekamerleden
http://egbertschuurman.christenunie.nl/k/n1721/news/view/446565/43670/Geen-gedoogsteun-van-ChristenUnie-in-de-Eerste-Kamer.html
http://www.christenunie.nl/nl/tweedekamerleden
http://andrerouvoet.nl/
http://www.arieslob.nl/
http://www.esmewiegman.nl/
http://www.joelvoordewind.nl/
http://www.cynthiaortega.nl/
http://www.esmewiegman.nl/k/n12766/news/view/454756/155815/ChristenUnie-wil-erkenning-van-gebarentaal.html
http://www.christenunie-bussum.nl/
http://sudwestfryslan.christenunie.nl/nieuws
http://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/
http://derondevenen.christenunie.nl/
http://medemblik.christenunie.nl/k/n7308/news/view/449941/296743/CU-is-er-klaar-voor-.html
http://bodegraven.christenunie.nl/
http://www.sgp-christenunie-reeuwijk.nl/
http://www.christenunie-bussum.nl/
http://scherpenzeel.christenunie.nl/
http://woudenberg.christenunie.nl/
http://www.scheldestromen.nl/
http://www.christenunie.nl/k/nl/n7503/news/view/453660/50307/Weblog-Arie-Slob-Kennen-we-in-het-Koninkrijk-der-Nederlanden-eerste--en-tweederangs-burgers.html
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Dag van de duurzaamheid 
Donderdag 11 november is de Dag van de Duurzaamheid. De ChristenUnie heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan. In Utrecht is duurzaamheid ook de leidraad in het 
verkiezingsprogramma voor de komende Statenverkiezingen. Het is een oud Bijbels principe: 
gebruik de schepping zo, dat je het niet uitput. Als Israël oorlog voerde, moesten ze fruitbomen 
buiten schot laten. Het akkerland kreeg elke zes jaar een jaar rust. Daarom roep ik u op om dit 
ook met uw gebed te ondersteunen. 
  o  Vraag om goed inzicht, dat mensen zien waar het op aan komt.  
  o  Dank voor de creatieve fotoactie die de fractie begonnen is (zie de link). 
 
ChristenUnie ontmoetingsavonden 
We kunnen bidden voor de vier ontmoetingsavonden waar leden van de ChristenUnie in gesprek 
gaan met hun politiek leider André Rouvoet en andere landelijke vertegenwoordigers van de 
ChristenUnie. U kunt bidden voor de avonden in: 
  o  Zwolle   (11 november) 
  o  Dordrecht   (15 november) 
  o  Ede   (29 november) 
  o  Groningen   (9 december) 
 
Europese Christelijke Politieke Beweging ECPM 
Er is mooi nieuws op het internationale front. De jeugdbeweging ECPYN was een hele mooie 
conferentie in Georgie. Deelnemers zeiden “de beste ooit. En op 2 en 3 december wil men bij 
elkaar komen in Brussel om te confereren over “Islam & Christianity in Western Europe”. 
In de noordelijke staten was er een conferentie in Tallinn. Er waren ook kerkleiders, zoals de 
Estse superintendent  Taavi Hollman: “Het is onze verantwoordelijkheid om zout en licht te zijn. 
Het gaat niet allen om religieuze vroomheid. Het is ook vechten voor vrede en gerechtigheid”. 
Verleden week is een financiële actie gestart onder ChristenUnie-leden om donaties voor de 
ECPM. Daarmee zoeken we ruime financiële mogelijkheden voor het uitdragen van christelijke 
politiek in Europa. 
  o  Dank voor de bemoedigende dagen in Georgie en Tallinn. 
  o  Bid voor de voorbereidingen in Brussel. 
  o  Vraag of God zelf de deelnemers richting zal geven bij het toepassen van het gehoorde. 
  o  Wilt u bidden om een geslaagde financiële actie? 
 
Lokale politiek 
Af en toe hoor ik dat het knap lastig is om in te spelen op de gaande en komende bezuinigingen. 
Daarnaast vraag ik uw aandacht voor effectieve ondersteuning in de christelijke fundamenten. 
Soms is er vraag naar korte overdenkingen voor fractievergaderingen. Bij ondersteuning kun je 
ook denken aan aparte bijeenkomsten waarin een aantal van u samen bidt voor het eigen werk in 
de gemeente, de fractie e.d. 
Een van onze burgemeesters, Frans de Lange, kon tijd vrijstellen om daar ondersteuning aan te 
geven. (Als uw kiesvereniging interesse heeft in het opzetten of meedoen met bidstonden voor 
stad en politiek, mailt u gebed@christenunie.nl). Het is niet vreemd om te bidden voor gebed. Het 
is als met een hart: hij stuurt bloed naar het hele lichaam en dus ook een deel naar de 
kransslagader; die voedt het hart. 
  o  Jezus vroeg ons om te bidden voor arbeiders in de oogst  
  o  Bid daarbij ook voor die arbeiders die tijd hebben voor aparte gebedsbijeenkomsten. 
  o  Bid ook voor deze gebedsbrief, opdat de inleidende stukjes voldoen aan de vraag. 
  o  Vraag Gods bijstand voor de fracties, met name bij het nemen van lastige beslissingen. 
 
Vriendelijke groeten, 

Kees Sinke 

 
De printversie van deze gebedsbrieven vindt u onder www.christenunie.nl/gebed 

 

http://provincieutrecht.christenunie.nl/nieuws
http://www.christenunie.nl/tour2010
http://www.ecpm.info/en/page/28133
http://www.ecpyn.org/k/n9308/news/view/445234/124265/ECPM-Western-Europe-Conference-in-Brussels.html
http://www.ecpm.info/en/page/28133
http://www.christenunie.nl/nl/lokaal-en-provinciaal
mailto:gebed@christenunie.nl
http://www.christenunie.nl/gebed

