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later zul je mij volgen.
Joh 13:36c

Lieve mensen,
Ik vind het een hele eer om u elke maand te mogen bemoedigen om te volharen in uw gebed.
Zulke bemoedigingen heb ik zelf al net zo zeer nodig en ik vind ze in de Bijbel. In moeilijke
omstandigheden ben ik niet anders dan andere leerlingen van Jezus. Slapen is makkelijker dan
bidden. Zijn trouwste discipelen hebben dat wel gemerkt, toen zij Jezus alleen lieten bidden, in de
hof van Getsemane. Waar Jezus naar toe ging, daar konden zij Hem niet volgen. Hun geest was
wel gewillig, maar het vlees was zwak.
Maar daar is niet alles mee gezegd! Voordat Jezus Petrus waarschuwt (hij zou Hem drie maal
verloochenen), zegt Hij eerst wat anders. Simon Petrus wilde weten waar Jezus naartoe ging en
Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ Dat
wijst op een verandering.
In de stille week herdenken we hoe Jezus op weg ging om voor de zijnen te lijden, alleen. De
discipelen konden niet helpen, ze konden niet eens voor hem bidden. Maar Jezus wist dat Hij op
zou staan en dat Hij daarna zijn Geest zou kunnen uitdelen, zodat zij zouden worden zoals Hij is.
De discipelen veranderden daardoor: het werden apostelen die konden volharden in gebed…
 Laten we dus dankbaar zijn voor onze Heer, die er hoogst persoonlijk voor zorgde dat
ons gebedsleven op orde komt. Die verandering gaat niet zonder appèl. In Efeziers 3 zegt
Paulus: “Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let dus
goed op welke weg u bewandelt…” Vervolgens geeft hij raad, hoe we de Heer kunnen
volgen en hij schrijft: “…dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze
Heer Jezus Christus.”
Laten we dat dus doen.
 We kunnen danken voor de vrijheid van godsdienst, dat we in ons land onbedreigd en
onbevangen in de ChristenUnie kunnen samenwerken om vanuit ons christelijk geloof
een bijdrage te leveren in de Nederlandse politiek.
 Dank ook voor de moed en de energie om opnieuw aan de slag te gaan tijdens een
drukke verkiezingscampagne.
 Dank voor de voorbereidingen:
- een verkiezingsprogramma
- een nieuwe kandidatenlijst
- voor het congres op 24 april (dan worden deze zaken vastgesteld)
- voor de telefoonactie waar we leden vragen om de verkiezingskas te spekken
- een campagne, waarin we ons beste beentje voorzetten
 Dank voor de politici op de kandidatenlijst. Nieuw of ervaren, ze zijn bereid om hun gaven
in zetten in de komende jaren. Dank voor de uitdaging waar mensen als Carola Schouten
en Martine Vonk voor staan. Zij hebben nog niet in de Tweede Kamer gezeten hebben.
Bid voor hun optreden, bijvoorbeeld Stille Zaterdag op Radio 1 “Tros Kamerbreed” van 11
tot 12.

 Dank ook voor de ‘strijdplaatsen’, op de kieslijst zijn dat de plaatsen zeven, acht en
negen. Als we groeien in de Kamer of terugkomen in de regering, kunnen Ed, Cynthia en
Ernst terug in de Kamer komen. Maar verliezen we die strijd, dan kunnen zij u niet meer
in de Kamer vertegenwoordigen. Bid deze mensen kracht toe, een lage plaats kan een
behoorlijke teleurstelling opleveren.
 We kunnen danken voor een nieuw initiatief om te werken aan godsdienstvrijheid, dat
uitgaat van ons Wetenschappelijk Instituut en zelfs moet leiden tot bijeenkomsten in
Egypte, Turkije en Marokko. Bid daarvoor! (meer info moet nog volgen).
 Dank voor het Wetenschappelijk Instituut, dat een cursus over vrijheid start. Door te
kijken hoe in de geschiedenis hier over gedacht werd, hoopt men allerlei actuele thema's
beter tegaan verstaan.
 We kunnen danken voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie
heeft haar aandeel onder de kiezers tamelijk goed vast kunnen houden. Kijk je naar
partijen die bij deze lokale verkiezingen groter werden dan ChristenUnie, dan zie je dat
het politieke landschap om ons heen behoorlijk veranderd is. Laten we bidden dat we in
staat zullen zijn om daar goed op in te spelen.
 Dank voor de gekozen fractieleden en wethouders in uw eigen gemeente. Bid dat ze
vrijmoedig zullen spreken en ook om goede contacten met medewerkers, kiesvereniging
en achterban.
 Kunnen we ook danken voor conflicten? Dan danken we niet voor het kwaad in die
conflicten – het is immers: “verlos ons van de boze” – maar dan danken we voor Gods
almacht, dat Hij alles mee doet werken ten goede voor wie hem liefhebben. In
verschillende gemeenten lopen nog een aantal conflicten over kandidaatstellingen bij
verkiezingen. We vragen uw gebed, maar kunnen ook danken, dat mensen zoals u en ik
juist in onze moeilijkste perioden worden gevormd naar het beeld van onze Heer, Jezus
Christus.
 Dank voor de zetel in het Europese parlement. Op die plaats heeft Peter van Dalen
onlangs nog vragen kunnen stellen over Europese subsidie voor Palestijnse
schoolboeken, waarin wordt opgeroepen tot een heilige oorlog tegen Israel. Breng ook
die situatie in uw gebed bij de Heer.
 Dank voor de Europese petitie zondagsrust. Als er genoeg handtekeningen verzameld
worden, wordt dat het eerste onderwerp dat door een burger initiatief op de Europese
agenda komt.
 Dank voor contacten tussen Europese christelijke partijen. Eind mei is er een congres van
de ECPM in Brussel. Bid voor de mensen die overwegen te komen, zodat een wijs besluit
kunnen nemen.
 Dank ook voor contacten buiten Europa. Zoals met de DOE Partij in Suriname. Met veel
verve gaan ze mee doen met de Surinaamse landelijke verkiezingen op 25 mei. Na de
Pasen hoop ik u een Surinaamse gebedsbrief door te sturen!
 Tenslotte: we hebben plannen om in veel gemeenten een ChristenUnie gebedsgroep op
te laten richten. We vragen het initiatief van de plaatselijke voortrekkers: fractievoorzitters,
wethouders, een lokale voorzitter of iemand die door het bestuur van uw kiesvereniging
speciaal wordt belast met dit gebedswerk. Wilt u danken voor mogelijkheden en bidden
voor een goede voortgang?
Wens ik u zeer goede paasdagen toe.
Met een hartelijke groet,
Kees Sinke
coördinator gebed

