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Lieve mensen,
In de aanloop naar Pasen is het goed om stil te staan bij Petrus. Hij was de meest vooraanstaande discipel. Net als de anderen had Petrus gezegd dat hij wel voor Jezus zou willen sterven.
En Jezus antwoordt dat bij hem – juist bij hem – moest blijken dat zij dat geen van allen zouden
kunnen. Dit is opmerkelijk, want bij Pilatus zegt Jezus bijna het omgekeerde – als Zijn Koninkrijk
van deze wereld zou zijn geweest, dan zouden zijn discipelen voor Hem gestreden hebben! Ja,
dat kon Petrus wel: hoewel de Heer – zijn commandant – hem daar geen opdracht toe gaf, begon
hij zelfstandig de strijd en slaat daarbij zelfs iemand een oor af. Jezus zegt dan tegen Petrus:
“Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?”
Jezus stopt de strijd, geneest het oor en geeft zich over. Petrus kan wel volgen, maar niet op de
goede manier, niet binnen de overgave waarin Jezus opereert. Hier ligt het cruciale punt. Petrus
geloofde, maar de tegenstander bestreed hem. Dus bad Jezus dat zijn geloof niet zou bezwijken
en Hij bemoedigt hem: “als je tot bekering gekomen bent, versterk dan je broeders!” Dat nieuwe
blijkt als Petrus na Pinksteren voor het Sanhedrin verschijnt; dan getuigt hij met Johannes vanuit
welke kracht ze handelen en als ze dan om die reden gegeseld worden, geeft dat zelfs reden tot
blijdschap. De Heilige Geest gaf hun die kracht en zo volgen ze Jezus zoals Hij het bedoelde!
(extra) teksten Luc. 22:50-54 (en 31-33); Marc. 47-53 (en 29-31); Matt. 26:51-57(en 33); Joh. 18:10-13 (en 36-37); Hand. 4 en 5



Laten we dus allereerst dankbaar vragen dat de Heilige Geest ons sterkt om Jezus zó te
volgen als Hij het bedoelt. We mogen er op vertrouwen dat Hij dat ook doen zal!

Andere dank en gebedspunten (het laatste punt hieronder sluit weer op de inleiding aan)
Partijvernieuwing
Op het Uniecongres op zaterdag 13 april in Ede wordt een voorstel voor partijvernieuwing
besproken. Tot nu toe stuurt elke lokale kiesvereniging een eigen vertegenwoordiger; als het
nieuwe voorstel aangenomen wordt krijgen de leden meer directe inspraak, bijvoorbeeld over
verkiezingsprogramma’s. Een van de voorstellen is dat er een ledenraadpleging komt voor de
verkiezing van lijsttrekkers. Het bestuur is er van overtuigd dat deze partijvernieuwing bijdraagt
aan een bredere betrokkenheid en ruimte geeft voor een meer open debatcultuur in de partij.





dank voor goede verwachtingen, dat we leven met het oog op de komst van Gods rijk
bid voor de kiesverenigingen als zij zich voorbereiden op dit belangrijke congres
bid voor wijsheid, daadkracht en een goede voorbereiding op de toekomst
vraag om een zegen opdat veel leden op alle niveaus actief betrokken kunnen zijn

Nieuwe voorzitter ChristenUnie
Op 1 maart is Piet Adema officieel voorgesteld als kandidaat-partijvoorzitter van de ChristenUnie.
Momenteel is hij politiek secretaris van de partijbestuur. Verschillende partijgeledingen hebben
hem voorgedragen en daarna is hij door de selectiecommissie benaderd met de vraag zich
beschikbaar te stellen. Het Uniecongres moet over de voordracht spreken en stemmen. De
voorzitter van de selectiecommissie is Jacqueline Koops, ze zegt: ,,Hij beschikt over een heldere
visie op de rol en toekomst van christelijke politiek in Nederland en daarbuiten en de positie die
de ChristenUnie daarin heeft. Adema beschikt over leidinggevende capaciteiten en is in staat
anderen te motiveren. Hij kan zijn mening helder, overtuigend en geloofwaardig formuleren”.



we kunnen met de wervingscommissie danken voor de zegen op hun arbeid
bid voor Piet Adema en voor de rol die hij hopelijk in het bestuur mag gaan vervullen

Partijbestuur
Naast de voorzitter moet er op het Uniecongres ook een algemeen bestuurslid gekozen worden.
Het landelijk bestuur draagt als opvolger van Bert Boerman Fred Ruiten voor. Hij heeft veel
bestuurservaring, als penningmeester en als voorzitter. Hij is onder andere penningmeester van
het Nederlands Bijbel Genootschap. Zijn bestuurlijke en financiële competenties zijn volgens de
selectiecommissie een waardevolle aanvulling voor de al bij het Landelijk Bestuur aanwezige
competenties.




dank voor de inzet die Bert Boerman kon leveren en voor het vinden van een opvolger
bid voor Fred Ruiten en voor het werk dat hij in het bestuur kan oppakken
bid voor het hele bestuur, dat het mag genieten van de vrede van het samen optrekken

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving.
’s middags zijn er op het partijcongres van 13 april verschillende deelsessies over uiteenlopende
thema’s. De deelsessies worden geleid door één van onze parlementariërs, samen met een
lokaal ChristenUnie-politicus en een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.
Zo geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Wilt u weer danken voor onze
parlementariërs en daarbij bidden voor de thema’s die zij voorbereiden?







Arie Slob – De kracht van de samenleving
Joël Voordewind – Gerechtigheid: vluchtelingenbeleid
Carola Schouten – Gezin
Gert-Jan Segers – Gerechtigheid: mensenhandel en prostitutie
Carla Dik – Schepping
Peter van Dalen – Europa

Trainingsdag gemeenteraadsverkiezingen 2014
Dit jaar begint in bijna elke gemeente de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is
heel belangrijk dat het campagneteam een helder en eenduidig beeld van de ChristenUnie neer
kan zetten. Arie Slob hoopt hierover te spreken op de trainingsdag van 2 maart. Er hebben zich
160 deelnemers opgegeven en daarna gaat men in deelsessies uit elkaar. U kunt bidden voor:





selectiecommissies – het vinden van de juiste mensen van de kandidatenlijsten
programmacommissies – hoe stellen zij hun verkiezingsprogramma’s op?
campagneteams – plannen maken en zorgen dat ze uitgevoerd kunnen worden
raadsfracties – het raadswerk op een aanspreken de manier onder de aandacht brengen

Nogmaals godsdienstvrijheid
Wanneer u echt wil blijven bidden voor christelijke politiek, moet u denk ik ook blijven bidden voor
de vrijheid van geweten. Als je de politiek kan vergelijken met een professioneel schaakspel, dan
is deze vrijheid zoiets als het ondersteunende schaakbord. Het is de voorwaarde die maakt dat
de mensen uit overtuiging voor het beste kiezen kunnen. Maar dwing je mensen om een rigide
patroon te volgen, dan zijn de echte helden zij die – net als Petrus – tegen hun overheid kunnen
zeggen: “oordeel zelf – wat is beter – U gehoorzamen of God?” Dat geldt bij elke overheid, ook bij
een overheid die God in principe wil dienen: dat was immers de situatie waar Petrus voor stond?
[ vgl. Handelingen 4 en 5 ]





dank voor de vrijheid dat we Jezus onder alle omstandigheden in geloof kunnen volgen
bid om een diep besef voor waar het werkelijk om draait – het Koninkrijk der hemelen
vraag dat we niet in verzoeking gebracht worden en daarbij om verlossing van de boze

Hartelijke groet,
Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

