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Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt
uit Lucas 23: 33-43
Lieve mensen,
Dit zijn de woorden van een man aan een kruis. U kent het antwoord van Jezus: “Ik verzeker je:
nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. Wat mij opvalt is het buitengewoon grote geloof
van deze man. De krachten op zijn lijf, de woorden om hem heen, ze brengen een deprimerende
boodschap: “je gaat er aan, je bent verworpen”. Datzelfde cynisme ging expliciet uit naar Jezus:
“Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!” Dat hoorde hij van de misdadiger aan het
derde kruis en toch reageert hij met een magnifiek getuigenis: “wanneer U in uw koninkrijk komt”.
Hij besefte dat Jezus’ macht verder zou reiken dan het hier en nu. Hij zag Hem al als koning!
Hij moet ook begrepen hebben dat er achter de dood een nieuwe weg zou zijn. Hoe heeft hij dat
gezien? Luisteren we naar zijn eigen woorden, die hij tegen die ander zei: “Heb jij dan zelfs geen
ontzag voor God?” Hij had dus dat ontzag zelf wel en het heeft hem geholpen. Toen Hij Jezus
aan het kruis zag, zag hij het koningschap van God. Voor mij is dit geen nipte bekering meer,
alsof hij maar nauwelijks dat koninkrijk binnenkomt. Bij hem zie ik een groots getuigenis, een
misdadiger die zijn eigen daden kent en daarbij erkent: “we worden beloond naar onze daden.” Ik
kan in hem mijn meerdere zien, iemand die zó kordaat kiest voor Jezus, nog vóór zijn opstanding!
Laten wij, wanneer wij gaan bidden, onszelf ook openstellen voor die ootmoedige kordaatheid.
Ootmoedig achten we onze Koning meer dan onszelf; met die man zeggen we over Jezus: “Deze
man heeft niets onwettigs gedaan”. Tegelijkertijd toch kordaat: “Wij hebben onze straf verdiend.”
En dan ook bidden wat hij ons voorbidt: “denk aan ons, nu U in uw koninkrijk gekomen bent”.
Meer dank en gebedspunten
Recht doen in Nederland
Het viel me deze maand op dat een aantal buitengewoon menselijke zaken wat extra aandacht
krijgen. Ik noem er twee uit Nederland: vluchtelingen zonder huisvesting en mensenhandel bij de
prostitutie. Als daar gebed voor gevraagd wordt kan het verleidelijk zijn te mikken op een snel en
oppervlakkig resultaat. Dan negeren we hoe diep zich dit in de Hollandse polder vastgezogen
heeft. Omgekeerd heb ik zelf de neiging om het links te laten liggen – “je krijgt het toch niet los”,
maar die zonde is nog groter, want het ontkent Jezus’ koningschap. Wat we dan vooral behoeven
is hoopvolle volharding in de verwachting dat de Heer goede inspanningen blijft zegenen. Het is
denk ik goed als wij hier de komende tijd extra voor bidden, bijvoorbeeld met deze vijf punten:






prijs God voor wat Hij deed door de dood en opstanding van Jezus: een nieuw begin!
bid voor de levens van deze illegalen en voor de slachtoffers van mensenhandel
vraag voor ons land vergeving zoals Jezus deed: “Vader ze weten niet wat ze doen”
bid om verlossing, opdat ons land niet vast zal houden aan een te permissief imago
zegen hen die hierbij veel werk verzetten, zoals Gert-Jan Segers en Joël Voordewind

Recht doen in Europa
Het is wel vaker gezegd, een praktisch economisch beleid behoeft een goed evenwicht tussen
verschillende krachten in de maatschappij. Eén geldunie werkt efficiënter, maar de eurozone kan
niet zonder aansturing. Dat laatste lukt alleen bij voldoende samenhang en omdat de diversiteit in
Europa zo groot is, is dat al met al een enorme uitdaging. Zolang de Heer niet terug is zal dat
denk ik hooguit gedeeltelijk lukken; ik denk voor zover de mensen Gods karakter representeren.






aanbid God, zelfs als de moeilijkheden ons te groot zijn: Hij is onze aanbidding waard
dank Hem ervoor dat wij van zijn Geest afhankelijk zijn, in voorspoed en in tegenspoed
bid voor degenen bij wie de crisis extra aantikt, opdat juist zij barmhartigheid ontmoeten
zegen de beleidsmakers in Europa, dat God het goede in hen genadig naar voren haalt

Recht doen wereldwijd
Wachtend in een bloemenzaak, hoorde ik van de verkoopster dat ze bloemen uit Afrika had, die
veel meer giftige bestrijdingsmiddelen krijgen dan bij ons is toegestaan. Dat is nogal wat, alsof de
werknemers daar geen kinderen hebben die straks met de effecten van dat misbruik zullen
moeten leren leven – hetzij bij hun vaders en moeders, hetzij bij henzelf. Anderzijds kan wetgeving op import ook teveel in het voordeel van onze eigen markt zijn, dan is het evenwicht zoek.




dank de Heer voor zijn heerschappij, Hij troont boven elke macht en invloed
bid voor meer faire handel op de aarde die God aan mensen in beheer gegeven heeft
vraag hierover ook wijsheid voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europese Parlement

Recht doen als lokaal bestuur
De bezuinigingen werken natuurlijk ook door bij de provincies, de waterschappen en in uw
gemeente. Een bestuurder moet altijd afwegingen maken, maar kwesties liggen nu makkelijk
scherper. Denk bijvoorbeeld aan de regelgeving met werkelozen. Is het fair als men mensen die
van een uitkering moeten leven werk laat doen dat eigenlijk op de arbeidsmarkt thuis hoort?




dank God dat Hij bij elke situatie betrokken is, bij grote en kleine – Hij is erbij!
bid voor uw wethouders en raadsleden en met name voor bestuurders die u kent
zegen uw dorp, stad en streek en bid dat God mensen inventief maakt – ten goede

Recht doen aan het meest onaanzienlijke
Eens kwam ik in een voor mij vreemde kerk. Na de dienst zag niemand me staan. Ik liep wat
verloren. Toen opeens zei een meisje met kennelijk het syndroom van Down: “dag broeder”! Zij
zag wat anderen niet zagen; haar woorden zegenden mij bijzonder. Ook op ander gebied is wat
slimmere mensen wel zien niet altijd het beste: soms ‘zien’ we het leven niet, soms schiet onze
kundigheid tekort. Op 12 april is er een symposium over de waarde van het pasgeboren leven.




eer God als de Vader, dank Hem dat hij mensen tot aanzijn roept en hun zorgen kent
bid voor dit symposium, de mensen die er spreken en luisteren, dat ze horen met hun hart
zegen al die ouders die meer zorg moeten of willen geven dan ze eigenlijk aankunnen

Recht doen aan leden van de ChristenUnie
De ChristenUnie wil op 13 april het voorjaarscongres in Ede houden en voor het lidmaatschap
belangrijke zaken bespreken. Is een lid alleen lokaal lid of is een landelijk lidmaatschap beter?
Welke spreekrechten horen daarbij? Werk je zo aan de partijstructuur dat de identiteit van de
partij meer tot zijn recht komt? Waar het dan precies om gaat vindt u in de congresstukken, deze
vragen koos ik alleen met het oog op uw voorbede; om u te laten zien dat recht doen relevant is.
Wilt u de ChristenUnie wijsheid toe bidden?





dank voor de Heilige Geest en dat Hij zijn vrucht doet groeien in wie Hem ontvangen
bid om de kenmerken van die vrucht, zoals onderlinge liefde en trouwe zelfbeheersing
bid dat de partij verder groeit in haar dienst bij de vele politieke verantwoordelijkheden

Ik wens u goede paasdagen toe!
Hartelijke groet,
Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

