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De Here is uw wachter 

 

Lieve mensen, 

De zomertijd is alweer bijna voorbij, nog een paar weken tot de derde dinsdag van september en 
dan staat de herfst al weer voor de deur. Hoe zal dat worden en wat zal het brengen? Bij dit soort 
vragen val ik dikwijls terug op Psalm 121. De kern staat in het midden: “De HEER is je wachter”. 
De nadruk in deze psalm ligt in het voortduren van zijn zorg. Hij stopt niet, Hij verflauwt niet en Hij 
blijft altijd nabij. 

Voor sommigen is deze psalm moeilijk, omdat ze hem plaatsen naast allerlei gebeurtenissen 
waarvan we beseffen dat ze óf onszelf óf anderen ongelofelijk diep raken. Mensen beleven 
kwaad. Er staat dat Hij “niet toelaten zal dat uw voet wankelt”, maar welk mens heeft nooit een 
wankele stap gedaan? 

Zelf heb ik daar meestal minder moeite mee, ik merk dat moeilijke tijden me juist dieper de 
psalmen in trekken. Misschien wel omdat we dan, juist dan, nog meer de garantie behoeven dat 
Hij ons niet verlaten zal. Dan kan de psalm troosten: "Hij is uw schaduw aan uw rechterhand". 
Dat lees ik niet als een letterlijke schaduw en evenzo kan ik op voorhand aanvaarden dat de 
manier waarop Hij helpt een eigen invulling heeft. De hoofdzaak is dat Hij het ons aanzegt. 

Hij waakt over ons en Hij doet dat op zijn manier. Psalm 121 laat het ons weten: heel ons leven 
helpt Hij ons, van begin tot einde. Uiteindelijk is het eind goed al goed, ook al is de weg daarheen 
wel ruig. Paulus wist daarvan en bidt daarbij. Voor zijn geliefden vraagt hij om het beste: “mogen 
heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus”. 
Meteen daarna schrijft hij stellig: “Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen”. De Maker zal 
maken dat dat gebeurt…  (1 Tessalonicenzen  5 vers 24) 

Even voor en vlak na deze belofte doet Paulus twee oproepen die ik graag van hem overneem. 
Eerst: Laat het kwaad na (alle soorten) 
Direct daarna: Broeders en zusters, bid ook voor ons 
Laten we dit meenemen in onze gebeden voor de politiek! 

 

Wereldwijde verbondenheid.  

Politiek beleid is bedoeld om binnen een maatschappij allerlei zaken rechtvaardig af te handelen, 
maar dat doet een land al lang niet meer voor zichzelf alleen – we raken steeds meer aan elkaar 
verbonden. Als we bidden om Gods zorg voor ons, dan toch ook voor mensen die in gevaarlijke 
gebieden wonen, de laatste tijd komt met name het Midden-Oosten weer dikwijls in het nieuws. 
Als u onze website kent weet u wel dat in Nederland ChristenUnie politici zich bewogen inzetten.  

 Bid om de wederkomst van de Heer en bid dat de geschiedenis die komst zal voorbereiden 

 Bid voor de landen als Egypte, Syrië, Irak en Iran bid dat het echte rechtstaten worden 

 Dank dat daartussenin Israël als rechtsstaat bestaat; bid voor de kwaliteit daarvan 

 Bid voor beleidmakers die beslissen over nieuw militair ingrijpen ( momenteel m.b.t. Syrië ! ) 

 Dank voor de inzet van ondermeer ChristenUnie politici in bid hen nog meer wijsheid toe 

Ledencongres Europa 

Dit ChristenUniecongres staat gepland voor zaterdagmorgen 21 september 2013. De leden 
krijgen de gelegenheid hun inbreng te geven en in debat te gaan over de toekomst van Europa. 
Welke bevoegdheden horen in Brussel en welke eigenlijk niet? En er is aandacht voor de Euro. 

 Dank dat het evangelie al zoveel eeuwen invloed mocht hebben in dit deel van de wereld 

 Bid voor een doorgaande christelijke invloed, die zich verzet tegen overmoed en hebzucht 

 Bid voor de vier sprekers op het congres, voor een goede visie op de toekomst van Europa 

 Dank voor het feit dat vrije verkiezingen zo normaal zijn (voor Europa weer op 22 mei 2014)  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalm+121&id42=1&id18=1&id47=1&id16=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Tess+5%3A+22-25&id42=1&id18=1&id47=1&id16=1&l=nl&set=10
http://www.christenunie.nl/nl/nieuws
http://www.christenunie.nl/k/nl/n33079/news/view/566787/480329/christenunie-roept-timmermans-op-ook-geweld-van-moslimbroeders-te-veroordelen.html
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/568294/59042/christenunie-kamer-terug-van-reces-om-syrie.html


   

De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder www.christenunie.nl/gebed 
Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken 

‘How to Win Elections without Selling your Soul’ 

Dit is de titel van de leadership retreat die de ECPM in deze laatste week van augustus houdt in 
Leissigen in Zwitserland. De Europese Christelijke Politieke Beweging brengt christen politici al 
jaren bij elkaar en nu organiseert ze haar eerste leiderschapsretraite: “Hoe kunnen we aandacht 
trekken zonder agressieve aanvallen op politieke tegenstanders? Zonder het versimpelen van 
problemen? Zonder voortdurende populistische taal?” De ‘main topics’ vindt u op hun site.  
Daarnaast houdt het bijbehorende wetenschappelijk instituut, de ECPF, op 4 september een 
conferentie over de buitenlandse politiek van de EU en de bescherming van bekeerde mensen. 

 Dank voor goed onderwijs, voor samenwerking en voor de bemoediging die daar van uitgaat 

 Bid voor het bestuur van de ECPM en haar stafmedewerkers 

 Bid voor mensen die om hun geloof vervolgd worden, in het bijzonder de nieuw bekeerden 

 Dank voor leiders die durven handelen vanuit de hoop en effectief belijden “I have a dream” 

Voorbereidingen lokale verkiezingen in Nederland 

In twee gebieden houdt men de komende gemeenteraadsverkiezingen al in november, voor de 
rest van het land staat het gepland voor 19 maart, maar voor 21 september worden de kieslijsten 
al voorgesteld. Als enig werk mensenwerk is, dan zeker politiek. Bid dus voor de mensen. Voor 
de kiescommissies en voor de gesprekken die zij eventueel nog met kandidaten moeten hebben.  

 Dank God dat men in dit land in de politiek frank en vrij als christen tevoorschijn komen kan    

 Vraag om de genade die maakt dat mensen dit voorrecht niet voor eigen doelen misbruiken 

 Bid voor uw eigen gemeente, voor de lokale ChristenUnie en voor alle christenen in de politiek 

 Prijs God want hij is goed voor alle mensen - bid dat Hij hun inspanningen ten goede zegent 

Niet te vergeten: de komende Prinsjesdag 

De regering staat voor een enorme taak. Hoe kun je op korte termijn rechtvaardig bezuinigen? 
Met welke prioriteiten hak je de knopen door? Straks gaat het parlement dat beoordelen. De 
ChristenUnie doet dat met eigen speerpunten. Hoe staat het met de verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor de zwakke in de samenleving? Ik geloof dat in deze tijd geen onverantwoord  risico is 
als men juist dat honoreert, want in de Bijbel is die zorg een hoofdzaak.  

 Aanbid God als de Heer van ieder die regeert, hij is onze lof waard! 

 Vraag hem of Hij in de hart van de regering legt om het goede te behartigen 

 Bid het parlement wijsheid toe en krachtige woorden die het beleid goed kunnen bijsturen 

 Laten we ook bidden voor de nieuwe koning (bid dan ook om de rouw in het koningshuis) 

U bent bij ons 

Psalm 121 laat zien dat God over ons waakt en nabij is. Dat kan ook met nieuwe lofliederen 
uitgezongen worden. Onlangs ontving ik de audio-video You are with us met daarin dit couplet: 
 

Your love is everlasting, brighter than the stars 

The beauty of Your Spirit will never depart 

Your glory is astounding, Your blessing on us 

Your grace is sufficient, more than enough 

 

Met een hartelijke groet, 

Kees Sinke 
Gebedscoördinator ChristenUnie 

 

  Uw liefde blijft duren, stralender dan sterren 

  De schoonheid van Uw Geest gaat niet weg 

  Uw eer is overweldigend, Uw zegen zij op ons 

  Uw genade is voldoende, meer dan genoeg 

http://www.ecpm.info/en/page/32573
http://www.ecpm.info/en/page/9731
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/09/martin-luther-king-dream-speech-history?CMP=twt_gu
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=smEqnnklfYs
http://www.youtube.com/watch?v=P2Hwyo4BBeM&feature=youtu.be

