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Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord…. 
uit Lucas 1 

 

Lieve mensen, 

Zacharias was priester in Jeruzalem en dus een Leviet. Hij had op een zoon gehoopt en als hij op 

hoge leeftijd in de tempel moet zijn, hoort hij daar van de engel dat die zoon gaat komen. We 

kennen het verhaal, Zacharias kreeg een wonderlijke verhoring en kon dat eerst niet geloven. Hij 

was al zo oud…  

De clou is duidelijk. Soms denken we dat wij wel weten vóór welke cruciale tijd onze gebeden 

verhoord moeten worden. “De omstandigheden moeten gunstig zijn, daarna zijn de goede 

kansen voorbij.” Maar de Heer staat hier hoog boven. Hij verhoort op zijn manier. 

De Levieten hadden een bijzonder felle voorvader. De zus van Levi was verkracht door de zoon 

van een stadsbestuurder en toen hebben Levi en een andere broer iedereen bedrogen en de 

stad uitgemoord. Hun vader Jakob werd er vreselijk door verrast, hun haat was verschrikkelijk! 

Dat werkte door in de zegen die Jakob later aan die zonen zou geven: de nakomelingen van Levi 

moesten over het land verstrooid worden, geen eigen landstreek. Werd dat ‘gebed’ vervuld? 

Als het volk Israel in de woestijn is, zijn het juist de Levieten die op een cruciaal moment fel 

achter Mozes gaan staan. Ze hanteren de wapens net zo fel als hun voorvader Levi, maar nu in 

geloof. Niet uit eerwraak, maar helpend in de bestrijding van het kwaad. Dat wordt de reden die 

maakt dat de woorden van Jakob een nieuwe betekenis krijgen. Zeker, de Levieten krijgen geen 

bouwland, ze worden inderdaad verspreid over het land, maar op een nieuwe manier: als de 

bewoners van de priestersteden. Zo zal uiteindelijk ook Zacharias de dienst in de tempel gaan 

ondersteunen… 

Jakob had voorzegd dat de Messias niet kon komen uit de afstammelingen van zijn oudste drie 

zonen. Ondermeer vanwege dat bedrieglijke geweld. Zacharias is zo’n afstammeling, maar wat 

kon deze Levitisch priester nog op zijn oude dag verwachten? De engel kondigt aan dat juist zijn 

zoon een krachtig profeet zal worden. We weten dat het weer een fel persoon werd. Johannes 

nam geen blad voor de mond, zelfs niet tegenover de machthebbers van zijn tijd. Hij blijkt dan de 

wegbereider voor de Messias, Jezus, een familielid uit de stam van Juda.  

We zien hoe onverwacht rijk God alle gebeden verhoren kan, laten we dus volhouden en blijven 

verwachten dat hij onze gebeden aanvaardt en meeneemt in het uitvoeren van zijn heilsplannen. 
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Gebedspunten aan het eind van het jaar 

Op de nieuwssite van de ChristenUnie ziet u vele ontwikkelingen die kunnen leiden tot gebed. 

U kunt daarin grasduinen. Voor uw voorbede geef ik graag de volgende drie aan u door: 

Vluchtelingen uit Syrië 

De 55-jarige timmerman Hassan Moussa is door Joël Voordewind uitgenodigd om deze week in 

de Tweede Kamer te vertellen hoe mensonwaardig je als vluchteling Europa moet bereiken. De 

boot van Hassan werd door smokkelaars beschoten. De boot ging zinken, maar op wiens gebied 

was de boot nu aan het zinken? Door het gesteggel van Italië en Malta kwam de redding veel te 

laat op gang. Zo verloor Hassan drie gezinsleden. Joël stelt: “Ik pleit al langer voor een meer 

ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland. Als Nederland ruimhartiger zou zijn, 

en meer Syrische vluchtelingen zou opvangen, zouden die ellendige bootovertochten met 

smokkelaars niet meer nodig zijn.” U vind het korte, maar aangrijpende verhaal onder deze link. 

 bid voor Hassan en zijn zoon en daarmee ook voor andere vluchtelingen in nood of rouw 

 bid tegen de oorlog in Syrië, vraag om Gods ontferming; om veranderingen van boven 

 dank voor onze eigen welvaart, dat we kracht krijgen om goed te doen, ook in de politiek   

XTC in Nederland 

Hoewel het bezit van harddrugs strafbaar is, gebruikte van de jonge twintigers die gaan stappen 

in het afgelopen jaar 60 procent minstens één keer xtc. Een vijfde van hen slikt 2½ pil per avond. 

Dat brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee, bijvoorbeeld angstaanvallen en black-outs. 

Carla Dik-Faber en Joël Voordewind hebben samen met collega's van de VVD en SGP vragen 

gesteld aan ministers Schippers en Opstelten. Bv.: “Hoe is het mogelijk dat xtc ogenschijnlijk zo 

gemakkelijk te verkrijgen is?” En: “Bent u met ons van opvatting dat de risico’s die gepaard gaan 

met het nemen van één of twee pillen anno 2013 veel groter zijn dan enkele jaren geleden?”  

 bid voor een goede verhouding tussen overheid en haar jonge burgers, bid voor de politie 

 bid dat mensen leren wat écht waardevol is: Gods Geest, die de diepste vreugde geeft 

 dank dat God verantwoordelijkheid geeft, bid dus ook voor drugspreventie in uw gemeente 

Zelf initiatief nemen, als burger in Nederland, als lid van de ChristenUnie 

Een land lijkt een beetje op een lichaam. Enerzijds blijft er veel het zelfde – dus op een oude foto 

kun je mensen vaak nog goed herkennen. Aan de andere kant verandert het lichaam voort-

durend, het vernieuwt zich. Zo blijven ook de Nederlanden voortdurend herkenbaar, terwijl er 

toch – al eeuwenlang – nieuwe mensen van buiten bijkomen. Hoe burgeren die goed in? Vooral 

door goede contacten! In Barneveld zette Jannine Kamman het Duoproject op. Iraniërs, 

Bulgaren, Polen, Kenianen; we weten niet half wie er in onze gemeenten op ons pad kunnen 

komen. We kunnen elkaar tot hand en voet worden, maar een project zoals dat van Jannine geeft 

er structuur aan: het brengt burgers, nieuwe en oude, bij elkaar.  

 dank dat God mensen gaven geeft om zich in te zetten, thuis, op het werk in de regio 

 dank dat zulke projecten in ons land politiek ondersteund kunnen worden, ook lokaal 

 bid voor de ChristenUniefractie in uw gemeente, dat men weet welke steun men geven kan 

 

Dank u wel, dat u blijft bidden voor politiek en land! 

Wens ik u zeer goede Kerstdagen toe en een gezegend 2014 

 

Kees Sinke 

Gebedscoördinator ChristenUnie 
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