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Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Ca 400 bezoekers en 100 livestreamkijkers. 

1. Opening  

De voorzitter van het Landelijk Bestuur Ankie van Tatenhove heet iedereen welkom, ook de 

livestreamkijkers. De heer Massink van de SGP en meneer Brok en mevrouw Van Wijk van 

Boer Burger Beweging zijn onze speciale gasten. En we hebben internationale gasten. Na 

corona kunnen we elkaar weer meer ontmoeten. Als partij zijn we aan het nadenken over 

het opnieuw instellen van themanetwerken en we willen meer het land in om elkaar te 

ontmoeten met de Zomertour. Ook is het oorlog op het Europese continent en dat stelt ons 

voor nieuwe vragen en problemen. Onze dagvoorzitter is Marijke Brouwer.  

We zingen een lied onder leiding van de band Lev. 

  

2. Overdenking door legerpredikant Gerrit den Broeder 

We lezen het roepingsverhaal van Gideon (Richteren 6). “De Heer is met jou, dappere held”, 

zegt de Engel tegen Gideon. En dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Op het moment van deze 

geschiedenis vallen andere volken Israël al zeven jaar aan. Gideon denkt niet dat hij degene 

zal zijn die Israël gaat bevrijden. Hij voelt zich geen dappere held. Dat is denk ik heel 

herkenbaar voor veel christenen, ook in de politiek. Je kunt je eerder afvragen: Doe ik het 

wel goed? En dan is het fijn om te kunnen zeggen dat God zegt: De Heer is met jou, dappere 

held. Gideon zegt tegen de Engel: Als God met ons is, waarom overkomt ons dit dan? De 

Engel wordt niet boos, die vraag mag er zijn. Ook is Gideon bang. Militairen zeggen ook vaak 

dat ze bang zijn tijdens hun uitzending, maar moed is je angst onder ogen zien en het dan 

toch doen. Gideon vraagt ook tekens van God en dat geeft God soms ook aan ons. En er 

staat: De Geest van God kwam over Gideon, dat is ook voor ons. In die kracht en liefde 

kunnen we leven. Dan maakt Gideon de afgodsbeelden kapot. Welke gemakkelijke woorden 

zijn onze afgodsbeelden? Kunnen wij ons blijven laten raken door onrecht?  

 

3. Panelgesprek ‘nieuwe bestuurscultuur’ 

Mirjam Bikker (Tweede Kamer), Bina Chirino (PerspectieF), Emile van Velsen (WI), Alex ten 

Cate, (indiener motie) en Ankie van Tatenhove (Landelijk Bestuur) gaan in gesprek onder 

leiding van Gerrit van den Berg van het partijbureau. Welke waarden zijn nodig voor een 

goede bestuurscultuur? Antwoorden: Praktische wijsheid, recht doen aan de mensen die 

door een wet worden geraakt, verbinding, persoonlijk leiderschap en integriteit van 

bestuurders, respect hebben voor bestuurders en vertrouwen en belangstelling hebben in 

elkaar. Bina: Het is heel gemakkelijk om mee te gaan in roddel over elkaar, wees moedig en 

heb respect. Mirjam: We hebben een bevoorrechte plek in de politiek, maar we leven in 

gebrokenheid. Soms zijn reacties op beleid heel respectloos, dan is het zaak de ander te 

blijven zien. Emile: Het gaat om naar binnen kijken, wat ben ik aan het doen? Je kunt 

bijvoorbeeld ook intervisie doen op elkaar. En laten we stoppen via social media elkaar 

handgranaten toe te gooien. Laten we helemaal stoppen met Twitter. Bina: Je moet ook een 

plan hebben, met welke stappen kun je de bestuurscultuur veranderen? Hoe is het afgelopen 

met de stappen die Gert-Jan heeft ingediend? Het is ook belangrijk ons eigen geluid te laten 

horen. Alex: Ja, maak dat proces inzichtelijk en laat je eigenheid zien. Het lijkt wel vaak dat 

als we onze doelen willen realiseren dat we dan de capriolen in de politiek moeten 

accepteren. Het is goed dat de premier ook door de CU kritiek heeft gekregen afgelopen 

donderdag, want een bestuurder heeft draagvlak door zijn integriteit. We zijn geen partij van 



genadeloos afstraffen, maar we willen ook geen zonden toedekken. Je noemt iets wat het is, 

en daarna is er ruimte voor genade en verbetering. Mirjam: Wat mij is opgevallen in de 

Tweede Kamer is hoe belangrijk het is om koers te houden, we moeten kritische vragen 

blijven stellen, maar niet met het oog op ophef of iemand beschadigen. We willen een 

bijdrage leveren ten goede met betrekking tot de problemen in ons land. Ankie: Het is 

belangrijk elkaar op te zoeken en aan te scherpen, we zijn allemaal onderdeel van die 

cultuur. Er is de waan van de dag, maar blijf je idealen voor ogen houden. En laten we lelijk 

gehakketak achter ons laten. Bina: Kijk naar binnen, hoe bedrijf jij politiek? Ook in de 

tegenmacht. Ankie: Er ligt een voorbeeldfunctie bij de huidige bestuurders, dat zijn ook wij 

zoals we in de zaal zitten. Alex: Ik hoop dat wij de verbinding tussen de leiding en de 

samenleving kunnen vormen, en onze cultuur van kritisch maar genadig zijn leidend is. 

Mirjam: Er is een cultuur ontstaan van problemen van je afschuiven zodat je even verder 

kunt, ik hoop dat wij bespreken wat de echte problemen en oplossingen zijn. Emile: Onze 

samenleving begint een riool te worden van emoties, daar is verbinding belangrijk. Sta voor 

je mensen die bezig zijn met vernieuwing. 

 

Harmke Vlieg (vicevoorzitter LB) en Ankie van Tatenhove leiden het huishoudelijke deel. De 

stemmen van afdelingen zijn verzwaard, daardoor komen er meer stemmen binnen dan er 

hier mensen zijn. En er zijn mensen die thuis stemmen. 

 

4. Vaststelling verslag vorige congres 

Het verslag van 20 november 2021 stond op de site, er zijn geen opmerkingen gekomen en 

we stellen het verslag vast.  

 

5. Behandeling ingediende moties 

Motie 1: Maximeer toerekening eerstejaars asielkosten vanuit ODA middelen.  

Ingediend door 11 leden, waaronder Vlastuin. Het Partijcongres A. overwegende dat: - het 

hulpbudget de afgelopen jaren is geslonken tot 0,52% van het BNI (2021, OECD) én dat 

tegelijkertijd de noden in de wereld alleen maar toenemen. B. constaterende dat: - het te 

verwachten is dat de instroom van vluchtelingen in Nederland de komende tijd druk zal 

blijven uitoefenen op het hulpbudget (ODA). C. vraagt de Tweede Kamerfractie - zich in te 

zetten dat er een maximering komt op de toerekening van de eerstejaarskosten van 

asielopvang vanuit ODA-middelen. 

Preadvies Landelijk Bestuur: Overnemen. De ingediende motie is in lijn met die inzet van 

onze Tweede Kamerfractie, voor en achter de schermen, om geld voor 

ontwikkelingssamenwerking vooral ten goede te laten komen aan 

ontwikkelingssamenwerking en dus niet (in zo’n grote mate) aan asielopvang. En hoewel er 

geen resultaat kan worden beloofd en maximering niet het enige instrument is of hoeft te 

zijn om te voorkomen dat eerstejaars asielopvang een (te) groot beslag legt op de 

ontwikkelingsgelden, zien we deze motie als aanmoediging aan de Tweede Kamerfractie om 

de ingezette lijn door te zetten; we adviseren positief op deze motie. 

Indiener Jacco Vlastuin: ODA middelen is het Nederlandse hulpbudget, van waaruit we 

ontwikkelingssamenwerking financieren. Binnen de CU ben ik één van velen die in deze 

sector zich hard maakt voor ons hulpbudget en we voelen ons gesteund door onze TK-fractie 

en dat is ook vice versa. Uit welk potje betalen we de eerstejaars asielkosten? Volgens 

internationale regels mag dat uit het hulpbudget. Wij als indieners vinden dat er humane 



opvang van vluchtelingen moet zijn op ons continent. Maar dit mag niet ten koste gaan van 

de allerarmsten, dichtbij en ver weg. Dit hulpbudget staat al zo onder druk. Dus daarom 

graag een maximum aan het gebruiken van ODA middelen voor deze asielkosten.  

Ankie: We vinden het ook sneu dat een deel van ODA middelen gebruikt wordt voor mensen 

die hier wonen. Wel de kanttekening: de TK-fractie kan dit overnemen, maar niet iets meteen 

regelen natuurlijk.  

Stemming over motie 1: 

Voor: 494 

Tegen: 13 

Onthouding: 24 

De motie is aangenomen. 

Motie 2: Wet Voordewind  

Ingediend door 17 leden, waaronder Fountain, Vlastuin, Rustenburg, Van de Kamp. Het 

Partijcongres A. overwegende dat: - er in het regeerakkoord is afgesproken dat er in 

Nederland IMVO wetgeving wordt ingevoerd B. constaterende dat: - de verantwoordelijke 

minister tot nu toe niet op de hoogte lijkt te zijn van het uitstekend wetsvoorstel 

“verantwoord en duurzaam ondernemen” dat vroeg 2021 door Joel Voordewind in de Kamer 

werd geïntroduceerd C. vraagt de Tweede Kamerfractie: - zich in te zetten dat het 

wetsvoorstel van Joel Voordewind de kern wordt van de nieuwe nationale wetgeving.  

 

Preadvies Landelijk Bestuur – Overnemen. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zet 

zich, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord, in om nationale wetgeving in te voeren die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationale ketens verplicht te stellen. 

Uitgangspunt hierbij is ons eigen initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam 

internationaal ondernemen. Het Landelijk Bestuur kan deze motie daarom ook van harte 

ondersteunen. 

Indiener: Anthonie Fountain: Joel voordewind heeft een wet ingediend dat bedrijven zich 

moeten houden aan mensenrechten in productieketens. In het regeerakkoord staat ook dat 

wij in Nederland een wet gaan indienen. Maar de minister wil de lat in die wet zo laag 

mogelijk stellen. Als we niet oppassen krijgen we een inefficiënte wet die niet de problemen 

gaat oplossen. We vragen aan de Kamer: zet je hier voor in.  

Ankie van Tatenhove: Het Landelijk Bestuur wil dit overnemen, dit is een positief signaal aan 

de fractie dat we hen steunen. 

Anthonie: Dit is ook een teken van waardering voor de tomeloze inzet van Joel voor dit 

onderwerp. Er klinkt applaus. 

Stemming over motie 2 

Voor: 525 

Tegen: 1 

Onthouding: 6 

De motie is aangenomen, er klinkt applaus. 

 



Motie 3: Betrouwbaar bestuur 

Ingediend door 13 leden, waaronder Fountain, Ten Cate, Pothoven, Brands, Veurink, 

Kolkman, Smids. Het Partijcongres A. overwegende dat: - er het afgelopen jaar te veel 

momenten geweest zijn waarin vertegenwoordigers van het Kabinet met de waarheid een 

loopje hebben genomen; - onze Tweede Kamerfractie er niet alleen is om politieke punten 

binnen te slepen, maar ook om de regering te controleren; - de integriteit van ons 

landsbestuur om fundamenteler zaken gaat dan individuele beleidspunten die wel of niet 

binnengehaald kunnen worden. B. constaterende dat: - onze partij mede verantwoordelijk is 

voor de instandhouding van deze onbetrouwbare bestuurscultuur als we niet bereid zijn 

consequenties te verbinden aan daden en woorden van gezagsdragers;  spreekt uit dat: - de 

persoonlijke integriteit noch de inzet van de ChristenUnie Kamerleden in twijfel wordt 

getrokken, en waardeert dat zij zelf het goede voorbeeld wel geven; - het goed is dat het 

partijbestuur heeft aangegeven aan dit onderwerp meer aandacht te besteden binnen alle 

lagen van de partij. D. verzoekt de Tweede Kamerfractie - bij debatten de integriteit van het 

landsbestuur sterker mee te nemen in haar overwegingen; - zich duidelijker uit te spreken 

hierover; - de regering hier strenger op te controleren en in het uiterste geval de optie niet te 

schuwen moties van wantrouwen en/of afkeuring te steunen jegens bewindspersonen die 

bijdragen aan een onbetrouwbare bestuurscultuur.  

Preadvies Landelijk Bestuur – Oordeel congres. De laatste jaren is het vertrouwen in die 

betrouwbare overheid, in de integriteit van politici en in de heersende bestuurscultuur 

gekelderd en dat is niet zomaar gebeurd; in veel gevallen heeft de overheid het daar zelf naar 

gemaakt. De ChristenUnie heeft een naam hoog te houden: integriteit, een betrouwbare 

overheid en een open bestuurscultuur zijn altijd belangrijk geweest voor de manier waarop 

we als ChristenUnie – op alle niveaus – politiek bedrijven. En hoewel ook onze politici feilbaar 

zijn, hopen we dat we ondanks alles nog steeds laten zien dat we die waarden inderdaad 

hooghouden en de motie-indieners beschrijven dat zij dat ook zo zien. De motie verzoekt de 

Tweede Kamerfractie om integriteit (sterker) mee te nemen in haar overwegingen en zich 

hier (duidelijker) over uit te spreken. Die aanmoediging kan uiteraard geen kwaad, al zien ook 

wij (net als de motie-indieners) dat de Tweede Kamerfractie dit doet en hier ook zelf aan 

bijdraagt door het doen van concrete voortellen voor het realiseren van een nieuwe 

bestuurscultuur (zie het pamflet ‘revolutie van dienstbaarheid’). Het laatste verzoek onder D 

kan op verschillende manieren worden gelezen. Het Landelijk Bestuur vindt dat het indienen 

of steunen van moties van wantrouwen en/of afkeuring geen zaak is die lichtzinnig moet 

worden opgevat en bovendien principieel toebehoort aan de gekozen 

volksvertegenwoordigers die namens ons de regering controleren. Als Landelijk Bestuur 

hebben we daarbij veel vertrouwen in het beoordelingsvermogen en de integere manier 

waarop de Tweede Kamerfractie hierin tot haar keuzes komt. Verder zijn wij van mening dat 

een nieuwe bestuurscultuur ook níet een afrekencultuur moet zijn waarbij iemand geen 

misstappen mag maken. Die misstappen maken we allemaal iedere dag. De Tweede 

Kamerfractie in zijn algemeenheid aanmoedigen om moties van wantrouwen en/of afkeuring 

‘niet te schuwen’ gaat dan te ver. Aan de andere kant vinden we dat we als ChristenUnie echt 

zichtbaar mogen maken wat betrouwbaar bestuur voor ons betekent en dat – ieder in zijn 

eigen rol – daar een bijdrage aan levert. Gekozen volksvertegenwoordigers hebben daarin 

dus ook de plicht om het bestuur te controleren. Deze motie kan worden gelezen als 

aanmoediging om juist dat te doen en daarmee is het Landelijk Bestuur het vanzelfsprekend 

eens. We benadrukken dat het kiezen voor welke middelen die ze daarvoor hebben op welk 



moment proportioneel zijn, een keuze is die zij zelf maken. Alles afwegende wil het Landelijk 

Bestuur deze motie overlaten aan het oordeel van het congres. 

Indiener: Anthonie Fountain: Vorig jaar gaf Gert-Jan Segers aan dat de CU onder Rutte geen 

kans zag voor een nieuwe bestuurscultuur. Toch zijn we met Rutte gaan samenwerken, en 

dat geeft ons verantwoordelijkheid voor verandering van de bestuurscultuur. Er doen zich 

veel integriteitskwesties voor, er wordt betrokkenheid ontkend. Er werd nieuw elan beloofd, 

maar dat zien we niet terug in dit Kabinet. Zo verliezen steeds meer mensen vertrouwen in 

de politiek en de rechtstaat. Wat doen we als de leiders niet handelen naar de verwachtingen 

die we hebben? Dit gaat niet over inhoud en beleid, maar of we het landsbestuur kunnen 

vertrouwen. Daar is fractiediscipline ondergeschikt. We zeggen niet met deze motie dat we 

met dit Kabinet moeten stoppen, maar wel dat we mee verantwoordelijkheid zijn voor de 

status quo. Een onbetrouwbare regering hoort niet normaal te zijn. Genade is belangrijk, 

maar niet alles toedekken. We roepen onze partij urgent op tot een koerswijziging. Andere 

keuzes, nadrukkelijker afstand nemen van handelingen die het vertrouwen in ons bestuur 

ondermijnen. Daar mogen ook daden bij zitten, dat we actief handelen als er een grens 

wordt overschreden. Een nieuwe cultuur is alleen mogelijk als we het anders doen. 

Ankie van Tatenhove: Als CU moeten we onze eigen kleur houden, ook als onderdeel van de 

coalitie. We moeten de fractie wel de ruimte geven om verschillende belangen af te wegen. 

En niet bij de TK-fractie een opdracht neerleggen van waar precies de grens ligt. We kunnen 

het zien als een aanmoediging aan de fractie, maar zoals de motie is opgesteld laten we het 

oordeel aan het congres. Alleen wij zijn niet van een afrekencultuur. 

Anthonie: Ben ik het mee eens, Stieneke van der Graaf deed het donderdag ook heel goed, 

maar je tekent voor inhoud en beleid, niet om alle capriolen goed te keuren. Mensen in het 

land snappen niet waarom we op deze lijn bezig zijn. Het moet sterker en scherper, anders 

gaan we zo door. Bewindspersonen moeten niet denken: we gaan zo door, want we worden 

toch wel gesteund.  

Stemming over motie 3: 

Voor: 383 

Tegen: 103 

Onthouding: 46 

De motie is aangenomen. 

 

6. Benoeming Selectiecommissie Eerste Kamer 

Het Landelijk Bestuur stelt voor om, conform het Reglement Kandidaatstelling en 

Verkiezingen, de volgende selectiecommissie in te stellen: 1. Klaas Tigelaar (voorzitter) 2. 

Rachel Streefland-Driesprong 3. Harmjan Vedder 4. Bina Chirino namens PerspectieF 5. 

Harmke Vlieg namens het Landelijk Bestuur 6. Ron de Rover namens het partijbureau. De 

voorzitter van de selectiecommissie houdt contact met de partijleider en met de voorzitter 

van het Landelijk Bestuur over de voortgang van het proces. De directeur van het 

partijbureau is bijzonder adviseur van de commissie. In deze hoedanigheid zal hij voor de 

vergaderingen van de commissie worden uitgenodigd. 

Stemming: 

Voor: 473 



Tegen: 4 

Onthouding: 29 

Dit voorstel is aangenomen. 

7. Verzoek om uitstel vaststelling jaarverslag 2021 

Het is voor het Landelijk Bestuur niet mogelijk om het jaarverslag over 2021, inclusief de 

jaarrekening, voorzien van een controleverklaring zeven weken voor 21 mei 2021 toe te 

zenden aan het congres. Hierdoor kan het Landelijk Bestuur niet binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar aan het congres zijn jaarverslag uitbrengen. Daarom vraagt het 

Landelijk Bestuur conform artikel 16, lid 3 van de Statuten om uitstel van de rapportage en 

goedkeuring door het congres tot het volgende partijcongres dat op 26 november 2022 zal 

plaatsvinden. Wel zal het jaarverslag 2021, inclusief controleverklaring uiterlijk op 30 juni 

2022 op de website van de ChristenUnie worden geplaatst om te voldoen aan de ANBI-

vereisten. Het Landelijk Bestuur stelt het partijcongres van 21 mei 2022 voor om in te 

stemmen met het uitstel van het uitbrengen van het jaarverslag 2021 aan het congres tot het 

volgende partijcongres op 26 november 2022. 

Stemming: 

Voor: 413 

Tegen: 28 

Onthouding: 54 

Het voorstel is aangenomen. 

8. Voorstel wijziging Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen 

Naar aanleiding van de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamerverkiezingen van 

2021, is er op 12 november 2020 een brief naar het Landelijk Bestuur gestuurd door 12 leden 

van de ChristenUnie uit verschillende regio’s, met als penvoerder Pieter Plug uit Ede. 

Bij de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is gebleken 

dat het voor kandidaten op de kandidaatslijst erg complex is om in te stemmen met een 

amendement voor wijziging van de kandidaatstelling. Reden hiervoor is de aanwezige druk 

om loyaal te zijn aan het oordeel van de selectiecommissie en de besluitvorming door het 

Landelijk Bestuur. Om onnodige druk in de toekomst te vermijden, en het congres de laatste 

stem te geven bij procedures is het gewenst om artikel 14 van het reglement aan te passen. 

Kandidaten worden niet meer expliciet gevraagd om in te stemmen met een amendement. 

Mocht een kandidaat zelf geen hogere plaatsing wensen, dan blijft het mogelijk om het 

amendement niet in stemming te brengen. Aanvullend is het landelijk bestuur van mening 

dat het goed is om de kandidaatstellingsprocedure verder te evalueren. Hiervoor wordt een 

commissie ingesteld. De commissie wordt gevraagd om met verdere voorstellen te komen. 

Het Landelijk Bestuur stelt het partijcongres van 21 mei 2022 de volgende wijziging voor in 

het Reglement Kandidaatstelling en verkiezingen: Het artikel 14 b, waar nu staat: b. een 

amendement kan slechts in behandeling worden genomen indien het ook door de kandidaat 

die het betreft, wordt ondersteund wordt vervangen door het volgende artikel: b. een 

amendement wordt niet in behandeling genomen indien de kandidaat die het betreft 

schriftelijk heeft aangegeven dat niet te willen. 

Stemming: 

Voor: 382 



Tegen: 6 

Onthouding: 102 

Het voorstel is aangenomen. 

9. Terugkoppeling aangenomen moties 

Op twee moties gaan we nog even in, motie 8 en 10. Motie 8 (Papoea’s onderdeel Indische 

gemeenschap en delen in subsidie): We willen nogmaals in gesprek met de indiener want de 

terugkoppeling klopte niet helemaal. Motie 10 (De Klimaatcrisis ís een acute crisis), Karin van 

Gorkum spreekt in: Ik zag in de voorjaarsnota dat er toch weer geld afging van het klimaat. 

Het belangrijkste is dat we een wereld hebben. De motie zegt: Het klimaat is het 

allerbelangrijkste wat er is, waarom gaat er nu dan geld af? Ankie van Tatenhove: Wij en ook 

de TK-fractie hebben uw oproep gehoord.  

 

10. Op de bank: 130 dagen…  

De bewindspersonen Carola Schouten, Henk Staghouwer en Maarten van Ooijen gaan op de 

bank zitten en geven antwoorden op vooral luchtige vragen over hun werk en persoonlijk 

leven. Carola benut het moment om respect uit te spreken voor de TK-fractie, er kwamen 

vanuit de achterban soms keiharde reacties bijvoorbeeld in het coronadebat, als we zeggen 

dat we geen afrekencultuur willen hebben, dan moeten we daar ook op letten. Er klinkt 

applaus. 

 

De band LEV speelt muziek. 

 

11. Speech Gert-Jan Segers 

Wat goed om jullie weer te zien. In levenden lijve. Dat is beter dan achter zo’n schermpje. 

Vorige week was ik bij Jan Terlouw, oud D66-leider, en ik vertelde dat wij weer een congres 

zouden hebben. Hij zei me: ‘Nou als ik een congres toesprak, dan werkte het nooit als ik er 

een college van maakte. Dan raakte ik ze niet. Je moet er een beetje een preek van maken.’ 

Toen dacht ik: als zelfs een oud D66-leider mij aanmoedigt om een preek te houden, dan laat 

ik mij dat geen twee keer zeggen. Dus ik heb drie punten. 

Ik wil jullie drie dingen laten zien. Ik wil jullie laten zien waar we nu staan. Ik wil jullie laten 

zien waar we mee bezig zijn. En ik wil jullie laten zien waar we naartoe gaan. 

Dus, waar staan we? We hebben een woestijntocht achter de rug. We hebben twee hele 

zware jaren achter de rug. Dat heeft iets met ons gedaan. Met ons land; we hebben een 

polarisatie gezien die ik lang niet had gezien. Ik heb ook in onze partij heftige discussies 

gehad die ik zelf niet eerder zo had meegemaakt. En we moesten ons best doen om elkaar 

goed te blijven begrijpen. 

Dus we hebben heel veel videoverbindingen gehad, we hebben heel veel gesprekken gehad, 

om elkaar toch nog in de ogen te kunnen blijven kijken. Om toch nog wat langer door te 

praten, om elkaar vast te houden. En dat was weleens pittig. Carola refereerde er net ook 

aan: Het is helemaal niet erg om weleens een verschil van mening te hebben, het is helemaal 

niet erg als je eens een ander standpunt hebt, maar het is wel erg wanneer je het gevoel hebt 

dat je integriteit in twijfel wordt getrokken. Dat we elkaar gewoon niet meer begrijpen. Dat 

we tegenover elkaar staan en vervreemding voelen. 

En des te belangrijker is het om elkaar nu gewoon weer in de ogen te kunnen kijken. Want dit 

hebben we gemist. Dat je elkaar gewoon even kunt aanspreken. Even een hand op de 



schouder: ‘Joh, wat bedoel je daar nou mee?’ Of gewoon even doorpraten. En daar hebben 

we elkaar voor nodig, en daar heb je dagen als vandaag voor nodig. 

En daarom ben ik ook zo ontzettend blij om jullie weer in de ogen te kunnen kijken. En daar 

gaan we mee door. We gaan ermee door en we gaan beginnen met een zomertour. We gaan 

het land in op allerlei plekken, en we gaan dan het gesprek voortzetten. We gaan jullie 

vragen aanhoren en proberen daar goed antwoord op te geven. We gaan ons hart laten 

spreken, vertellen waar we nu mee bezig zijn. We gaan naar jullie luisteren. Feedback 

ontvangen. Want ik denk dat we dat hebben gemist. Dat we nu echt een beetje uit die 

afgelopen twee jaar, uit die woestijntocht, kunnen komen. En daar gaan we mee door. Om 

elkaar te blijven ontmoeten. 

Maar politiek blijft het soms ook een woestijntocht. Er is aan gerefereerd: de debatcultuur, 

de sms’jes… We hebben eerder een debat gehad over mondkapjes. We hebben, laat ik dat 

maar ronduit zeggen, een ellendig politiek jaar achter de rug. Met veel onvermogen om 

samen te werken. Waarin we er niet aan toekwamen om met elkaar de schouders eronder te 

zetten en we vooral met onszelf bezig waren. Het is, wat ik dan maar even noem, ‘een 

parodie op politiek’. Dat is gewoon niet waar politiek voor bedoeld is. Dat is een oppositie 

die, wanneer een kabinet met voorstellen komt, bij voorbaat al zegt: ‘Dit is niks, dit wordt 

niks.’ Maar het is ook een parodie op politiek als een Kabinet naar de Kamer kijkt en zegt: 

‘Ach, dat zijn alleen maar lastige mensen. En een debat is een lastige onderbreking van alle 

belangrijke dingen waar ik mee bezig ben.’ 

En wat je dan mist is die gezamenlijkheid. We zijn in een soort destructief rollenspel beland, 

wat ons allemaal naar beneden trekt. Wat gewoon niet goed voor ons is. En dat voelt soms 

een beetje aan als, opnieuw, een woestijntocht. En waar ik dan naar verlang, is dat we weer 

een politiek debat voeren over idealen. Over ideeën. Dat we een politiek voeren zoals die 

bedoeld is. Over de vraag wat een eerlijke verdeling van rijkdom is. Wat goede zorg voor de 

schepping is. En daar snak ik naar. Ik snak naar samenwerking. Ik snak naar het redelijke 

overleg. Daar is dit land groot mee geworden. 

Als wij niet tot dat redelijke overleg komen, dan gaan we ons land heel klein maken. Dan 

maken we onszelf klein. En dat wil ik niet. Ik wil dat wij ons weer inzetten voor ons land. Dat 

we niet druk zijn met onszelf, maar doen waartoe we geroepen zijn.  

Als ik een beetje somber begin, dan is dat misschien ook wel een reflectie van momenten 

waarop ik om me heen kijk en denk: In wat voor samenleving zijn we beland? Waar staan 

we? Dan zien we polarisatie en dan zien we groeiend wantrouwen. Dan zien we het 

onvermogen om de schouders er samen onder te zetten. Maar meer nog, dan zien we dat de 

secularisatie doorgaat. Dat de SCP weer met een rapport komt en zegt: Jongens, er zijn 

steeds meer mensen die weinig met God en geloof hebben.  

Dat zijn momenten waarop ik me identificeer met de discipelen, die dan in de boot met Jezus 

zitten. De storm, de golven klotsen tegen die boot aan en Jezus slaapt. En ze maken Hem 

wakker en zeggen: ‘Heer, kan het U dan niets schelen dat we vergaan? Ziet U het dan niet? 

Ziet U dan niet wat er nu gebeurt?’  

En dat is dan soms ook mijn verzuchting. Kijk naar Oekraïne, kijk naar wat daar gebeurt. Hoe 

hartverscheurend dat is. Kijk naar hier, naar jongeren die vastlopen. Die op wachtlijsten staan 

en waar geen zorg voor is. Heer, ziet U dat dan niet? Een samenleving waarin God en geloof 

ergens aan de rand lijken te belanden. Heer, ziet U het dan niet? Jezus wordt dan wakker, 



kijkt rustig om zich heen en laat ons één ding weten. Laat aan mij één ding weten: Je bent 

niet alleen. Ik zit bij jou in de boot. Hij hoeft maar één gebaar te maken en het is rustig. Dus 

ja, waar staan we? We staan misschien nog wel in de woestijn. We staan misschien nog wel 

op een moeilijk moment in ons politiek bedrijf. Maar we zijn niet alleen. En ja, we staan 

misschien in een wereld waar God en geloof naar de rand verdwijnen. Maar we houden 

daaraan vast: Jezus is met ons in de boot. En Hij hoeft maar iets te doen en het komt goed.  

Dat is waar we staan. Waar gaan we naartoe?  

En mijn vraag aan jullie, of beter, wat ik jullie wil laten zien is: Kijk wat we aan het doen zijn. 

We hebben net lokale verkiezingen gehad. Jullie zijn net allemaal ontzettend druk geweest 

en mensen zijn nu nog aan het formeren. Dat wordt ook weer lastiger dan vier jaar geleden. 

We hebben een uitslag gehad waarbij soms plussen te zien waren, maar er ook op heel veel 

plekken een teleurstelling was. En dan kun je je heel erg gaan fixeren op jouw positie. Dan 

kun je heel erg druk zijn met kunnen we meedoen of niet? Of welke rol moeten we dan in de 

oppositie hebben? Of: Tel ik nog wel mee? En dat zou niet de leidraad moeten zijn. Wij zijn 

een partij die best een bijzonder clubje vormt. Wij zijn navolgers van Jezus en we staan 

midden in de samenleving. We staan midden in het politieke krachtenveld. Wat wij doen: Wij 

brengen vitamine C in de politiek. En dat heeft ons land heel hard nodig. En dat heeft de 

politiek heel hard nodig.  

Als jij nou lid bent geworden van de ChristenUnie, of overweegt om lid te worden van de 

ChristenUnie, want je wilt zo graag bestuurder worden, want je droomt ervan ook op een 

keer op die bank te gaan zitten en minister te worden of staatssecretaris, dan zou ik zeggen: 

Misschien moet je naar een andere partij. Misschien moet je toch hier niet zijn.  

Want dat is niet wat we willen. We zijn niet op zoek naar posities. We zijn niet op zoek naar 

macht. Maar we willen daar waar we staan de positie die ons is gegeven dienstbaar maken 

aan mensen die dat het aller hardste nodig hebben. Dat is onze missie. En of je dan in een 

college zit of in de oppositie: Die missie blijft hetzelfde. Daar wens ik jullie en iedereen heel 

veel zegen bij en heel veel kracht. En laten we hen, al die mensen die nu aan het formeren 

zijn, nu ook een warm applaus geven.  

Want weet je, lokaal kun je zoveel verschil maken. Mensen die in armoede en schulden 

leven. De strijd daartegen, ja dat is ook landelijk beleid - Carola is daarmee bezig. Maar het is 

vooral ook lokaal beleid. Jongeren die op een wachtlijst staan waar geen goede zorg voor is, 

dat is lokaal beleid. Gezinnen die we sterker willen maken, betere opvang, betere zorg op 

scholen, dat is lokaal beleid. En als we willen werken aan duurzaamheid, werk willen maken 

van rentmeesterschap, dan willen we beginnen met isoleren. Heel dichtbij huis. In die wijken 

waar dat het aller hardste nodig is. Waar het het meeste tocht. Waar de energierekening het 

zwaarst wordt gevoeld. Waar woningen het meest moeten worden opgeknapt. Het eerst 

moeten worden opgeknapt. Dat is lokaal beleid. En daar zijn onze mensen mee bezig.  

Waar je ook staat, welke positie je ook krijgt, dat is wat we aan het doen zijn. En ook in die 

samenleving kunnen wij het verschil maken. Het is nu zo dat de PKN, de Protestantse Kerk in 

Nederland, al haar lokale kerken oproept om werk te maken van opvang van vluchtelingen, 

van statushouders. We hebben de vreselijke taferelen gezien van mensen die in de openlucht 

dreigden te moeten slapen. En waar je ook vandaan komt, met welke reden je ook bent 

gevlucht en of je hier nou mag blijven of dat je toch weer terug moet: In dit land mag 

niemand op straat worden gestuurd om daar te gaan slapen. In dit land mogen we niet 



toestaan dat mensen onder een brug de nacht moeten doorbrengen. Dit is een humaan land, 

dat mogen we niet laten gebeuren.  

En de PKN roept de lokale kerk op om daar werk van te maken. En wat ik wil is dat wij de 

lokale partners van de PKN zijn. Dat wij de lokale partners van Vluchtelingenwerk zijn. Van 

lokale overheden. En dat wij nu zorgen dat er humane opvang is. Dat er menswaardigheid is. 

En dat dat ons land kenmerkt. Zodat wij schouder aan schouder staan voor een humane 

samenleving.  

Wij maken het verschil in Den Haag. Op de plek waar we staan. Met de zetels die ons zijn 

gegeven. Met de mogelijkheid die we hebben. Met de vaardigheden die ons geschonken zijn. 

En kijk dan even wat we aan het doen zijn. Kijk even wat er gebeurt. We hadden een 

woningmarkt waarin huizen waren waar mensen vooral heel erg rijk van werden. Maar ze 

werden onbetaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee. En we maken er weer 

volkshuisvesting van. Volkshuisvesting. Dat is goede zorg voor iedereen die een woning nodig 

heeft. En daar is nu dit kabinet mee bezig, en heel veel ideeën, heel veel concrete suggesties, 

komen uit onze koker. De visie die wij hebben opgeschreven. En langzaam maar zeker laten 

we die marktwerking los en komt er steeds meer volkshuisvesting. Dat is waar we mee bezig 

zijn.  

We hadden een leenstelsel. Studenten, jongeren die tienduizenden euro’s schuld hadden, en 

die we zo de samenleving instuurden. We hebben gezegd: Daar nemen we geen genoegen 

mee. Vier jaar geleden, vijf jaar geleden, lukte het niet om van het leenstelsel af te komen. 

Maar we zijn begonnen met Coalitie-Y. We hebben een partnerschap gesloten met Coalitie-Y. 

We zijn gaan optreden met Tim Hofman. We hebben gezegd: We gaan net zolang door totdat 

het ons lukt om daarvan af te komen. We hebben GroenLinks en de PvdA aan onze zijde 

gekregen. Zij hebben de oversteek gemaakt van steun van het leenstelsel naar steun voor de 

terugkeer van de basisbeurs. En nu is het gelukt. Het leenstelsel wordt afgeschaft. De 

basisbeurs komt terug. Daar zijn we mee bezig.  

De arbeidsmarkt. Dat was soms een ‘wild west’. Met een onzekerheid die prima was voor 

mensen die zichzelf konden redden. Maar die desastreus was voor mensen die zich niet 

konden redden. We hadden arbeidsuitbuiting, arbeidsmigranten die werden uitgebuit. Wat 

gewoon een verdienmodel was. Mensen die gewoon in erbarmelijke omstandigheden 

moesten slapen, veel te lang moesten werken, veel te weinig betaald kregen. We zijn 

langzaam maar zeker dat ‘wild west’ aan het bestrijden. En deze week stond Don vooraan om 

te zeggen: ‘Plannen voor nog meer arbeidsmigratie, misschien moeten we dat even niet 

doen’. Misschien moeten we er eerst even voor gaan zorgen dat mensen die nu aan de kant 

staan, dat we die gaan helpen. Dat we omstandigheden die nu niet deugen, dat we die gaan 

verbeteren. En zo staan we vooraan bij een belangrijk punt. Om langzaam maar zeker ervoor 

te zorgen dat mensen, ook als ze werken, die waardigheid hebben. Dat is waar we mee bezig 

zijn.  

We willen eerlijke belastingen. Er is veel onrechtvaardigheid. Mensen die vermogen hebben, 

die hebben het prima. Die hebben het steeds beter. En er zijn steeds meer mensen die het 

niet goed hebben. Die langs de kant staan. Die van maand tot maand leven. Aan het eind dan 

iedere keer net even tekortkomen. Dat is niet rechtvaardig. Langzaam maar zeker maken we 

het steeds rechtvaardiger. Met plannen - en Pieter Grinwis heeft daar heel hard aan gewerkt 

- die ook uit onze koker komen. We voeden ze met goede ideeën. Daar zijn we mee bezig. 

Met het rechtvaardiger maken van dit land.  



Bij die zorg voor de schepping stonden VVD en CDA ver bij het Klimaatakkoord, ver bij het 

Parijsakkoord vandaan. We hebben ze aan onze kant gekregen. Waarom? Niet om de 

energierekening omhoog te krijgen, maar om ervoor te zorgen dat we beter voor die 

schepping gaan zorgen. Dat we ervoor zorgen dat we waarlijk rentmeesters zijn. Dat dat wat 

ons is toevertrouwd, dat we daar op een goede manier mee omgaan. En dat was een hard 

gevecht. En daar zijn we nog maar net mee begonnen.  

Vier jaar geleden is die mammoettanker van onze samenleving, van onze economie, 

langzaam maar zeker gaan draaien. Met steeds meer schone energie. Steeds meer zonne-

energie. We worden steeds minder afhankelijk van gas en olie uit Rusland. En we zien nu hoe 

belangrijk dat is. Minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. We kunnen die kraan in 

Groningen eindelijk dichtdraaien. Dat is hard werken. Met hele concrete voorstellen. Dat is 

waar we mee bezig zijn. 

Bestrijding van mensenhandel. Iets wat ons hart breekt. Iets waarvan we zien dat het niet is 

zoals het zou moeten zijn. We stonden vooraan. Als eerste. We hebben wetten aangenomen 

gekregen. Er komt nu een nieuwe wet aan. En Mirjam is daarmee bezig. Staat vooraan in die 

strijd. Dat is waar wij mee bezig zijn. En ik wil het jullie heel graag vertellen, omdat we het 

soms uit het oog verliezen. Omdat we het soms zomaar zouden kunnen vergeten. Maar dit is 

waar we mee bezig zijn.  

En als je dan een coalitieakkoord afsluit, dan kun je denken dat je een paar mooie afspraken 

hebt gemaakt. Maar voor ons is dat nooit het laatste woord. Dan opnieuw gaan we op zoek 

naar hoe we die volgende stap kunnen zetten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het nog 

rechtvaardiger, nog beter wordt? En dan moet je iedere keer onderscheiden waar het op aan 

komt.  

En nu stijgen de energierekeningen. Nu stijgen energieprijzen. Nu zien we een toenemende 

onzekerheid. En dat doet iets met onze samenleving. Dat doet iets met mensen. En zo 

hebben wij deze maanden, deze weken en deze dagen gesproken over wat nu nodig is. 

Hebben we geprobeerd om te onderscheiden waar het op aan komt. En toen, kijkend naar de 

wereld, zei premier Rutte: - en misschien was dat het eerlijke verhaal - we worden collectief 

met elkaar allemaal een beetje armer.  

En misschien is dat zo. En is dat de pijnlijke werkelijkheid.  

Alleen daar zetten we geen punt. Want wat we niet laten gebeuren is dat we zeggen: We 

gaan allemaal op dezelfde manier naar beneden. Want dat zou betekenen dat sommige 

mensen door de bodem van de bestaanszekerheid zakken. En dat laten we nooit gebeuren.  

En dat zijn de keuzes die we maken. Dat is waar we mee bezig zijn. En kijk dan naar de 

afspraken die we hebben gemaakt dit jaar. Ruim 6 miljard die is uitgetrokken om de ergste 

nood te lenigen. Om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen betalen. We gaan 

de verhoging van het wettelijk minimumloon een jaar eerder omhoog doen. We laten het 

dus een jaar eerder ingaan. We koppelen alle uitkeringen volgend jaar aan die verhoging, in 

2023 dus. We koppelen ook de AOW. We zagen dat de koopkracht van ouderen onder druk 

stond. Dat dat problematisch was. En we hebben gezegd: we gaan ons alsnog inzetten voor 

die ouderen. Meer inzetten voor die ouderen.  

We zien wat er gebeurt in Oekraïne. We zien dat we in een heel onveilige wereld leven. We 

zien dat onze vrijheid en onze veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. En dan moet je doen wat 



dan nodig is. Onderscheiden waar het op aan komt: die vrijheid en die vrede 

beschermen. We gaan nu investeren in onze defensie, waar jarenlang op bezuinigd is. We 

gaan eindelijk de belofte die we hebben gedaan aan de NAVO, namelijk 2% van ons inkomen 

besteden aan defensie, waarmaken. Dat is de keuze die we hebben gemaakt.  

We gaan vermogen meer belasten en we gaan ervoor zorgen dat werk minder belast wordt. 

Dat is rechtvaardig. Dat zijn grote keuzes die we hebben gemaakt. Dat is waar we mee bezig 

zijn. Dat is hoe wij met die paar zetels die ons zijn gegeven, die paar zetels die we hebben, 

met die paar plekken in de ministerraad, met die plek die we hebben aan de tafels waar 

grote beslissingen vallen, het verschil maken.  

Er zijn mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik naar jullie kijk dan zie ik 

allemaal mensen die een calvinistisch arbeidsethos hebben en het allemaal heel ernstig 

nemen. En dat is mooi. Ik zie ook mensen die niet alleen langs de kant staan. Die niet alleen 

maar zeggen wat er misgaat. Dat zijn mensen die de handen uit de mouwen willen steken. 

Die het verschil willen maken en mensen die daarbij Jezus willen navolgen. En ik zeg het nog 

een keer: dat maakt ons echt een bijzonder clubje. Navolgers van Jezus, ja soms aan de rand. 

In sommige discussies aan de rand. Maar dicht bij die besluitvorming in het hart van de 

politiek. Daar staan we. Dat is onze plek. Dat is onze roeping. Dat is waar we het verschil 

willen maken.  

Het derde wat ik jullie zou willen voorhouden is: Kijk eens waar we naar toe gaan. Want zoals 

we hier zitten, als navolgers van Jezus, hebben wij een verlangen naar een Koninkrijk dat gaat 

komen. Hebben wij een hoop die voorbijgaat aan dat wat we zien. En dat maakt dat wij nooit 

achteroverleunen. Dat maakt nooit dat wij na zo’n voorjaarsnota denken: Nou, dat hebben 

we toch eens mooi gedaan. Dat is nou toch eens prachtig. Of, dat als je een coalitieakkoord in 

een dorp, in een gemeente, in een stad afsluit, dat je zegt: ‘Nou, prachtig!’  Of als je in de 

oppositie iets gedaan krijgt, dat je daar dan heel tevreden over bent. Er zit altijd een 

ongedurigheid in, er zit altijd een verlangen in naar dat wat nog gaat komen. En het beste 

moet nog komen.  

Als wij zien dat mensenhandel doorgaat, dan berusten we daar niet in. Omdat we weten: Dit 

is niet hoe God het bedoeld heeft. En we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij 

hen recht doen. Dat er vrijheid komt voor mensen die nu in slavernij zitten. Als wij zien dat er 

jongeren zijn voor wie geen hulp is. Als er meiden zijn met een anorexiaprobleem die op een 

wachtlijst staan en gewoon niet aan de beurt komen om geholpen te worden, dan berusten 

we daar niet in. En we zullen alles doen wat we kunnen - en Maarten is daar heel druk mee 

bezig - om ervoor te zorgen dat die hulp er wel komt.  

Als we zien dat mensen in een rijk land als het onze soms gewoon de eindjes niet meer aan 

elkaar kunnen knopen, gewoon niet meer uitkomen, dan berusten we daar niet in, maar 

doen we alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat hen recht wordt gedaan. Dat hun 

waardigheid behouden blijft. Dat ze hun leven kunnen leven.  

Als we zien dat er een platteland bestaat dat de hoop soms verliest. Het gevoel heeft dat ze 

vergeten worden. Dat ze eigenlijk niet meetellen. Dan maken we ons sterk voor een hoopvol 

verhaal voor boeren die boer willen blijven. Die misschien een omslag moeten meemaken, 

maar die alle ruimte krijgen om op een goede manier boer te zijn. En te blijven. Daar is Henk 

mee bezig. Een hoopvol verhaal voor het platteland. We berusten niet in wanhoop.  



Als we zien dat ouderen zich eenzaam voelen, zich misschien wel overbodig voelen, dan 

berusten we daar niet in. Laat staan dat we ooit zouden meewerken aan een voltooid leven 

wet. Nee, we willen hulp. We willen zorg en we willen dat zij hun waardigheid behouden tot 

het allerlaatste van hun leven. Dat is waar we ons voor inzetten. 

Als we zien dat de schepping zucht onder onze voetafdruk, dan berusten we daar niet in. Dan 

is dat niet zomaar een natuurtoestand, maar dan doen we dat wat wij kunnen op onze plek 

om goede rentmeesters te zijn. Als we zien dat belastingen onrechtvaardig zijn, dat het niet 

eerlijk is, dan zullen wij onze invloed aanwenden om het nog rechtvaardiger te maken. Er zit 

een verlangen in naar het Koninkrijk dat komt. Er zit een verlangen in naar rechtvaardigheid. 

Een verlangen naar de wereld zoals God die heeft bedoeld. Als mensen niet in alle vrijheid 

hun geloof kunnen belijden - en we hebben deze week mensen uit Tunesië, Jordanië, Egypte 

te gast - en we horen de verhalen van mensen die moeten vrezen voor hun leven alleen maar 

omdat ze Jezus volgen… We zien de beelden van een meisje dat gelyncht wordt in Nigeria 

omdat ze christen is… Dan berusten we daar niet in. Maar dan doen we wat we kunnen op 

onze plek. En samen met Open Doors, en Jubilee Campaign en alle andere organisaties om 

voor hun vrijheid op te komen. Omdat we broeders en zusters zijn. We berusten niet.  

Soms gaan we ook tegen de stroom in. Soms voel je gewoon dat de ruimte om je hart te 

laten spreken heel klein is. Als je wilt spreken over de beschermwaardigheid van het leven, 

dan zijn de marges heel smal. En toch zullen we daarover doorspreken. Als er misschien een 

taboe is, en dan noem ik iets heel anders: Een taboe op de krimp van de luchtvaart, dan 

willen wij dat taboe heel graag doorbreken. We gaan graag tegen die stroom in.  

Als drugs heel normaal lijken en bij het leven horen. En als lachgas heel normaal is en bij een 

feestje hoort. Als gokken alledaags dreigt te worden. Dan berusten we daar niet in. Dan 

zullen we tegen de stroom ingaan en andere keuzes maken en van ons laten horen. Als het 

moeilijk is om te genieten van wat genoeg is en om het mooie wat God ons heeft gegeven te 

aanvaarden en daarvan te genieten, zonder dat we slechte rentmeesters zijn en leven van 

wat onze kinderen en onze kleinkinderen toekomt, dan zullen we daarover blijven spreken, 

ook als het lastig is.  

Als er over jeugd en gezin moet worden gesproken en de kracht van gezinnen, het belang van 

gezinnen, en als anderen dat misschien niet van deze tijd vinden, dan zullen we dat gewoon 

blijven doen. Tegen de stroom in. En ook in een tijd waarin God en geloof soms naar de 

marge lijken gedrukt, zullen we vrijmoedig blijven getuigen van de hoop die in ons is. Blijven 

we spreken van God en geloof, desnoods tegen de stroom in.  

Jullie weten, ik houd heel veel van Dietrich Bonhoeffer. Ik heb veel van hem geleerd. Een 

man die jong is overleden, aan het eind van de oorlog. Als een martelaar is gestorven. En 

altijd als ik aan het mijmeren ben en aan het nadenken over onze samenleving - en jullie 

horen een beetje mijn verzuchtingen - en als ik een beetje over zo’n woestijnperiode nadenk, 

dan denk ik altijd aan de situatie waarin hij verkeerde. Zoveel zwaarder. Zoveel moeilijker. 

Zoveel donkerder. Zoveel hopelozer. Zoveel jonger als hij toen was dan ik nu ben, hield hij 

hoop en geloof en was hij een waardig getuige van Christus. Op zo’n indrukwekkende manier 

dat hij tot de dag van vandaag harten raakt. Tot de dag van vandaag spreekt.  

En toen hij moest nadenken over die tijd, zijn tijd, zijn roeping, dat wat de kerk moest doen, 

dat wat christenen moesten doen, moest hij antwoord geven. Wat staat ons te doen, hier en 

nu? Toen zei hij drie dingen: Dat is bidden, wachten op God en het goede doen. En bidden 



dan maak je je klein, je belijdt eigenlijk: We kunnen het niet. Het lukt ons niet helemaal. We 

hebben U nodig. 

Wachten op God. Hij gaat komen met Zijn Koninkrijk. Hij zal komen met beloften van een 

Koninkrijk waarin tranen van de wangen zullen worden afgewist. Waarin er recht zal zijn. 

Waarin er vrede zal zijn. Dat gaat Hij doen. Maar Hij kan nu al ingrijpen. Hij kan nu al grote 

dingen doen. En daar wachten we op.  

En ondertussen het goede doen. De positie die we hebben. Dat bijzondere clubje dat we zijn. 

En de bijzondere posities die we mogen innemen, als relatief kleine partij op heel veel 

plekken van invloed. Laten we die invloed, laten we die plekken aanwenden voor de mensen 

die dat het meeste nodig hebben. Laten we ons niet te buiten gaan aan een politiek met een 

kleine p. Laten we ons niet te buiten gaan met het voeden van een cultuur van wantrouwen. 

Maar laten we het goede doen. Laten we de plekken waar beslissingen vallen, waar wij 

mogen aanschuiven, als we daar dan toch zitten, gebruiken om er dan toch maar iets goeds 

van maken. Laten we dan rechtvaardige keuzes maken. Nooit berusten, altijd hopen op meer 

en dat doen wat we kunnen. 

 

Wat staat ons te doen? Bidden. Wachten op God. En het goede doen. En dat doen we. Op 

hoop van zegen. 

 

12. Terugblik Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Nico Drost, campagneleider van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, is er en wordt 

geïnterviewd door Marijke.  

Nico: Het was lastig vanwege polarisatie en de oorlog in Oekraïne in de campagnetijd. Maar 

we konden weer op straat aanwezig zijn. De uitslag was dubbel, we zitten nog steeds boven 

de uitslag van 2010, maar we hebben wel zo’n 30 zetels verloren en dat is voor die mensen 

pijnlijk. Ons verhaal is niet veranderd, wij moeten het hemelse perspectief in de politiek 

brengen en dat ieder mens van waarde is. Samen recht doen, dat blijft ons verhaal. Dank aan 

het team. Een tip voor de komende campagne: Herbronnen bij jezelf, waarom doe je het, 

wat raakt jou? En breng in beeld die ene waar we het voor doen.  

Voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen zijn Esther Kaper als campagneleider 

en Alma Broekmaat als manager aangesteld.  

Er wordt een filmpje over waterschappen getoond. 

 

13. Bijdrage PerspectieF 

Bina Chirino was de afgelopen 2 jaar voorzitter van PerspectieF en gaat afscheid nemen. 

Marijke interviewt haar. De organisatie is groter geworden, jongeren zijn actief in 

werkgroepen en dergelijke. Ze vertelt ook over de impact van corona op jongeren. Het is 

belangrijk jongeren mee te nemen in het beleid, dus denk aan de generatietoets, welke 

invloed heeft dit beleid op jonge mensen? Aan het congres geeft ze mee dat je jongeren kunt 

meenemen in je politieke werk. PerspectieF heeft ook mensen die kunnen helpen met het 

opzetten van jongerenafdelingen.  

 

14. Hi and Bye 

We nemen afscheid van oud-Kamerleden en -Bewindslieden. Het is fijn dat dit vandaag 

persoonlijk kan.  

Gert-Jan Segers over Joel Voordewind: Je zette je in voor vluchtelingen, godsdienstvrijheid en 



Israël en dat doe je nog steeds. Dat warm kloppend hart heeft je in de politiek gebracht en 

dat heb je nog steeds. Ik vond het fantastisch dat je deel uitmaakte van de fractie. 

Carola Schouten over Arie Slob: De plek die jij had paste heel goed, jouw eerste baan was in 

het onderwijs. We hadden afscheid van je genomen en we waren heel blij dat je een 

ministerspost op je wilde nemen. Ook media had jouw hart, de waarde van het publiek 

bestel. Het was geen gemakkelijke portefeuille in de corona-tijd, je hebt ervoor gestreden 

dat de scholen niet opnieuw dicht gingen. 

Gert-Jan over Eppo Bruins: Eppo is een bèta in de politiek, altijd op zoek naar feiten. Zoals 

bijvoorbeeld in het Lelystad-dossier. Je bent een man van gebed in de politiek. En je hebt een 

bescheiden ego, je positie was nooit je drijfveer. Dat maakte je geliefd en mensen wilden je 

graag in de Kamer houden. En nu zet je je in voor het ondernemersnetwerk, het gebedswerk 

en het coachen van jongeren.  

Carola over Paul Blokhuis, die in het buitenland is: We hebben veel meegemaakt met elkaar, 

je had veel ervaring. Met veel plezier en relativisme maar veel passie, voor de GGZ, voor 

preventie, voor jongeren. Het was ook de tijd dat Julia is overleden, en jij sprak daarover met 

veel openheid. Dat gaf mensen ook de vrijheid om over die drempel te stappen om over hun 

eigen moeilijkheden te praten. Veel dank voor je openheid en inzet.  

Gert-Jan over Carla Dik-Faber die afwezig is: Gefeliciteerd met je huwelijksjubileum. Jij bent 

zeer begaan met de zorg voor de schepping, je gelooft er zeer in dat dat onze opdracht is. Je 

bent een realistische optimist en zet allemaal kleine stapjes in de goede richting. Je was één 

van de ondertekenaars van de klimaatwet, die rol heb je gehad in het keren van de 

mammoettanker. Het was fijn om jou in het team te hebben, jouw werk was goed en 

degelijk. Veel dank. 

Ankie van Tatenhove spreekt ook nog positieve woorden over de vertrekkende mensen: jullie 

zijn identiteitsdragers en daar zijn we jullie als partij dankbaar voor. De vertrekkende mensen 

spreken dankwoorden uit. 

 

15. Afsluiting 

We zingen een lied. Marijke sluit de dag af. Het volgende congres is op 26 november 2022. Ze 

benoemt nog even de netwerken in de partij, heb je een bepaalde expertise sluit je dan aan. 

LEV zingt samen met iedereen een zegenlied.  


