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Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, 
 en wat zou ik graag willen dat het al brandde! 

Lucas 12 vers 49 

 

Lieve mensen, 

Zo maar één zin uit een intensief gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. In dit gesprek komt het 
er op aan. Hoe zullen de volgelingen van Jezus zich laten leiden? Door de voordelen op korte 
termijn? Of blijven ze trouw aan de roeping die veel verder reikt dan het hier en nu? Wat Jezus 
straks gaat doen brengt een enorme discrepantie in de meest intieme gemeenschappen. Jezus 
noemt dat vuur en met vuur kunnen mensen voortaan voor zichzelf beslissen. Jezus zei: “Vanaf 
heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie.”  

Waarom meld ik dit nu, in deze brief, zo tussen Pasen en Pinksteren én tussen twee 
verkiezingen in? Het hoort bij Pasen! Jezus gaf meteen na die zin aan hoe deze discrepantie zou 
gaan ontstaan: “Ik moet een doop ondergaan...” Wie denkt bij zijn doop niet aan zijn kruisiging en 
opstanding? Doordat Hij dat deed, heeft hij de wereld veranderd. Dat bleek met Pinksteren, toen 
de apostelen in Jeruzalem waren, samen met ‘de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, 
en met zijn broers’: toen werd dat vuur buitengewoon zichtbaar. Zij ontvingen Gods Heilige Geest 
en gingen allen op luide toon spreken – zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

Dit was de uitbarsting, niet alleen toen ontvingen deze aanwezigen iets nieuws, maar alle volken 
werden daarin uitgenodigd om in geloof Jezus te volgen. Dat men dit persoonlijk doet blijkt uit de 
verdeeldheid die de Heer eerder aankondigde. Uit die verdeeldheid blijkt dat mensen zelf 
verantwoordelijk zijn en dat ook uitleven. Zelfstandig gehoorzamen is daarmee zo belangrijk dat  
– zelfs binnen een gezin – de een zus en de ander zo reageert. Dat brengt verdeeldheid, maar 
juist daarover zei Jezus: “wat zou ik graag willen dat het vuur al brandde!” 

Dit betrek ik ook op moderne verkiezingen. One man – one vote: in onze tijd is dat de norm. 
Volwassen mensen kiezen zelf. Volg ik de tekst nauwkeurig dan luidde Pasen en Pinksteren een 
grotere keuzevrijheid in en daarin zie ik hetzelfde thema: zelf ergens op betrokken zijn en dat met 
een eigen inzet doen. Zo kunnen en mogen er sterke verschillen bestaan, in elk huis en in de 
maatschappij. Dat vuur heeft Jezus ontstoken met zijn doop. 

Zo komen we bij het doel van deze brief: bidden voor de politiek. Wat is het verleidelijk om in dat 
gebed op voorhand vast te stellen hoe een ander moet kiezen. Mensen kunnen zelf het evangelie 
horen en daar naar handelen. Dat men dit ook zelfzuchtig kan doen, blijkt uit het hele gesprek 
waaruit ik dat ene zinnetje haalde. Ook voor ons komt het er op aan: én in gebed het goede 
zoeken voor een ander én het die ander gunnen dat hij of zij zelf kan kiezen. Bijvoorbeeld zo: 

 o  Vader, we zoeken uw wil en zoeken de leiding van uw Geest, schenk ons dat 
 o  Jezus, openbaar uw bedoeling, opdat de mensen kunnen najagen wat goed is in uw ogen 
 o  Dank u dat uzelf de Weg bent en vrijheid bracht, opdat mensen het goede kunnen nastreven 

Europa 22 mei 

Voor de ChristenUnie laat de vrijheid die mensen van God gekregen hebben zich goed vertalen 
in politieke keuzes. Dus als landen samenwerken in een machtig Europees blok, vinden we dat 
zij er voor moeten waken dat zij daar geen overmacht van maken.  
Zodoende: samenwerking Ja – superstaat Nee. Zou het niet mooi zijn als dit inzicht een brede 
bekendheid krijgt? In de verkiezingen van 22 mei kunnen kiezers zich hierbij aansluiten. We 
hopen dat velen dat doen, maar dat moeten ze wel zelf doen. 

 o  Dank voor vrije verkiezingen, niet geleid door dwang of manipulatie, in verantwoordelijkheid 
 o  Bid voor goede en eerlijke informatie, opdat mensen kunnen aanvoelen wat er nu toe doet  
 o  Bid voor onze lijsttrekker, Peter van Dalen, de andere kandidaten, zowel van de ChristenUnie 
     als de SGP, de campagnestaf en alle uitvoerders in het land 



   

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 

Dankbaar voor mooie resultaten bij gemeenteraadsverkiezingen 

Als u in uw gemeente op de ChristenUnie kon stemmen, kunt u op bijna alle lokale websites zien 
hoe dankbaar we zijn voor de mooie uitslagen. Kijk ik naar alle plaatsen waar de ChristenUnie 
sinds haar ontstaan met een eigen lijst present is, dan zie ik dat het aandeel dat haar voorlopers 
in 1998 hadden sinds die tijd met een zevende is toegenomen. Al met al is dit resultaat nog beter 
dan het topjaar 2006. En zelfs bij verlies is er goede moed: “We hebben 4 jaar de tijd om mensen 
te overtuigen van het feit dat ze er goed aan doen om opnieuw op de ChristenUnie te stemmen.” 

 o  Dank voor de grote inzet in 190 gemeentes en voor de vruchtbare campagnes 
 o  Dank dat de ChristenUnie nu al in 40 gemeenten een wethouder mag leveren 
 o  Bid voor de besprekingen die nu nog bezig zijn om colleges van B&W te vormen 
 o  Zegen het raadswerk in uw gemeente en het nieuwe college van burgemeester en wethouders 

Lokale debatten over de zondagsrust 

Sinds juli 2013 is het aan gemeenten om te bepalen hoeveel koopzondagen ze toelaten. Dit zorgt 
er voor dat er in veel gemeenteraden over gesproken wordt, ook in de coalitieonderhandelingen. 
Het gaat om een afweging, wat dient het algemeen belang? Bepaalde centra kunnen misschien 
kooppubliek aanzuigen, maar is dat een weldaad voor de hele branche en voor ons allemaal? De 
ChristenUnie neemt als uitgangspunt dat één dag rust in de week goed is voor de samenleving. 

 o  Dank voor wijsheid bij bestuurders, voor zicht op goede verhoudingen; niet alleen het geld telt 
 o  Bid voor heldere besprekingen, dat onderhandelaars hun argumenten goed kunnen toelichten 
 o  Vraag de Heer of hij mensen wil leren hoe ze zijn rust kunnen kennen en dat weldadig uitleven  

Menselijke behandeling asielzoekers 

Asielzoekers in opvanglocaties en detentiecentra lopen het risico om lichamelijke of geestelijke 
schade op te lopen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport ‘Veiligheid van 
vreemdelingen’. Uit het rapport blijkt dat medewerkers zozeer met allerlei belangen rekening 
moeten houden, dat de veiligheid van de vreemdeling daaraan ondergeschikt kan raken. Onlangs 
heeft een Armeense asielzoeker zichzelf om het leven heeft gebracht. De Raad adviseert 
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maatregelen te nemen om de risico’s die 
vreemdelingen lopen te beperken. Tweede Kamerlid Joël Voordewind reageert: “De ChristenUnie 
vindt het rapport van onderzoeksraad een wake up call om eindelijk tot een menselijke 
behandeling te komen van asielzoekers.” 

o  Blijf bidden en danken voor de beleidsmakers, voor minister Teeven en voor het parlement  
o  Bid voor de menselijke maat, dat mensen recht wordt gedaan, ook als ze asiel aanvragen 
o  Bid voor een rechtvaardig beleid, dat asielzoekers een echte kans op een goed leven geeft 

Ongeboren kinderen: One of Us 

Zoals wellicht bekend, zijn er in Europa afgelopen jaar zo'n 1,7 miljoen handtekeningen 
opgehaald voor een van de eerste Europese Burgerinitiatieven, One of Us. Op 10 april konden 
de organisatoren het voorstel toelichten. De Europese Commissie is gevraagd om financieel 
geen onderzoek of ontwikkelingshulp te steunen waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd. 

o  Dank voor een goede, druk bezochte hoorzitting met een authentiek debat 
o  Bid de Europese Commissie wijsheid toe, haar antwoord  wordt verwacht rond 28 mei 
 
Hartelijke groet, 
 
Kees Sinke 
Gebedscoördinator ChristenUnie 


