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Veertig jaar had het land rust. 
Richteren 5 

Lieve mensen, 

Donderdag was onze campagnetoer in Enschede en omstreken. Ik was er bij. We zagen de 
restanten van de vuurwerkramp en de nieuwe huizen onder een stralende zon. Het was zo goed om 
te zien dat een stad zich kan herstellen. Er is ook een verhalenhuis, waar de bewoners hun 
ervaringen kwijt konden over het grote verlies door de rampzalige ontploffing. Dat huis is er nog 
steeds, mensen krijgen de kans om op verhaal te komen, zelfs al duurt dat jaren. Maar de 
boventoon was vrede. Men is weer aan de slag.  

Dit bracht mij bij bovenstaande tekst. “Toen had het land veertig jaar rust”. De bijbel is een heftig 
boek, het past bij onze heftige tijden. Het durft het kwaad kwaad te noemen en het leert ons om ons 
uit te strekken naar het heil van God. Zoals in de geschiedenis van Debora en Barak. Ze hadden de 
verdrukker gedood. Het gewone leven kon weer tevoorschijn komen, want de macht van de tiran 
was gebroken. Dus zingen zij: 

HEER, laat zo al uw vijanden ten onder gaan, 
en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon. 

Iets daarvan ervaren we nu in Nederland. De laatste oorlog binnen de eigen grenzen is 65 jaar 
geleden. En als het leven moeilijk wordt hebben we kansen om daar wat aan te doen. Op de 
campagnetoer werd dat getoond door een bedrijf dat al 300 jaar bestaat. Als de omstandigheden 
daar om vroegen durfde men over te stappen op nieuwe technieken. De mensen rond Nijverdal zijn 
er nauw bij betrokken en vinden er werk. De weverijen van Ten Cate bestaan nog steeds: 
tegenwoordig maken ze brandwerende kleding en weven ze lichte componenten voor de meest 
geavanceerde voertuigen aan de hemel. Ze blijven innoveren. 

De afgelopen 65 jaar is er enorm veel veranderd. Steden zijn herbouwd, de oude woningnood is 
voorbij, we hebben heel veel nieuwe mogelijkheden. Er is ongelofelijk veel om dankbaar voor te zijn.  

Maar er zijn ook zaken die zorgen baren. Zonder geloof, hoop en liefde bieden resultaten uit het 
verleden geen garantie voor de toekomst. Dat zag je ook in het Israel na Debora’s tijd. Men viel 
terug op verkeerde gebruiken en valse verwachtingen. Ze vervingen de majesteit van God door de 
oude idolen van de oorspronkelijke bewoners. Maar de Heer laat het er niet bij zitten. Hij brengt hen 
in grote moeilijkheden, zodat ze Hem weer opnieuw gaan aanroepen. Dan roept Hij Gideon en 
maakt Hem bekwaam voor de strijd. Zo voorkwam Hij een voortgaand verval.   

Hoe is dat in onze tijd? Jezus is onze Grote Gideon, die de bron van het kwaad heeft aangepakt en 
overwonnen met zijn eigen leven. Kunnen we Hem daarin volgen? Terwijl ik dit schrijf zie ik in deze 
kamer van het partijbureau een oude plaat over drie eeuwen christelijke politiek in Nederland. Een 
van de getoonde motto’s is een thema van Calvijn: Waar gaat het allereerst om in het menselijk 
leven? »connaître Dieu !«  God kennen!  Dus als we bidden voor het land, kunnen we vragen: 

 Dat God die dingen laat gebeuren die maken dat we Hem beter leren kennen.  

 Dat we hem aanbidden om zijn majesteit, zijn waarheid erkennen.  

 Dan zal Hij ons aanmoedigen tot lofprijzing en aanbidding.  

 Dat bewerkt dat we oog krijgen voor het heil; dat geeft nieuwe moed en hoop voor de toekomst. 

 Dan kunnen we onze zware lasten bij Jezus brengen en hoop vatten. 

 Dan krijgen de mooie dingen die we van Hem ontvangen een vruchtbare plaats in ons leven.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Re+5%3A1-2%3B+Re5%3A31-6%3A1%3B+6%3A6-12&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10


Verkiezingen 

De campagne is nu bijna voorbij, maar de komende dagen zijn wel heel belangrijk. Kiezers  
verwerken wat ze horen en zien, maken hun afweging en komen tot een conclusie. Waar zal  
men op letten en wat kunnen we bidden? In de Bijbel zie je dat als mensen al enige omgang  
met de Heer hadden, maar nog twijfelden over een volgende stap er zo voor hen gebeden werd:  
“Heer, open hun ogen”. Je hoeft geen christen te zijn om op een christelijke partij te stemmen,  
maar je moet een christelijke inzet wel al zien zitten. We geloven daarin, daarom deze oproep:  

 laten we bidden dat God mensen de ogen opent voor het goede van christelijke politiek. 

Media 

Omdat we met tien miljoen mensen 150 Kamerleden gaan kiezen is goede journalistiek uiterst 
belangrijk. Het gaat om een edel beroep waarbij je nieuwsgierigheid en kritische zin in dienst stelt 
van anderen. Door hun keuzes en commentaren fungeren persmedewerkers gewild of ongewild 
tevens als raadgevers voor hun eigen publiek. 

 We kunnen dus bidden om wijsheid: de eigenlijke bekwaamheid in het vak.  

 Vrezen we kwade wil of valse voorlichting, dan mogen we daartegen bidden:  
“Heer, verijdel verkeerde plannen”. 

 Bid voor goede ontmoetingen en situaties die journalisten uitnodigen om goed werk te leveren. 

Coalitievorming 

Politiek is een zaak van vertrouwen. Na de verkiezingen krijgt een van de partijen mandaat om 
andere partijen uit te nodigen om samen tot overeenstemming te komen. Het gaat dus niet alleen 
om die ene partij die het eerste initiatief krijgt. Het gaat om een samenspel waarin politici telkens 
opnieuw moeten leren om op elkaar af te stemmen, om van daaruit doortastende beslissingen te 
kunnen nemen.  

 Bid om goede bemiddeling. 

 Bid dat alles wat past bij goede herders tot uitdrukking komt in de leiding van het land. 

 Vraag om wijsheid voor degenen die keuzes maken mogen. 

Buitenland 
Er is veel om voor te bidden en danken. 

 Reageer in uw gebed ook op de situatie in Suriname. We zijn blij met de zetel voor de DOE-partij, 
maar verwachten voor Suriname wel een moeilijke periode onder de nieuwgevormde regering.  

 Bid ook voor de federale verkiezingen in België op zondag 13 juni. 

 Bid voor de woonplaatsen van Israël en alle gebieden daar omheen. Er is een gewapende vrede 
waarin men niet -zoals wij in Enschede- harmonisch samen kan werken aan de opbouw van de 
eigen woonomgeving (vgl artikel Voordewind op 31 mei). Laten we bidden dat de Heer de 
moeilijke tijden inkort en het land nu al, in deze tijd, voorbodes van diepe vrede brengt. 

 Dank voor christelijke politiek in Europa. Onlangs had de ECPM een mooi congres. Onze Oost-
Europese partners werden onderling versterkt. Voorts heeft men besloten tot een studie naar de 
christelijke wortels van Europa. Vraag hiervoor een goede, vruchtbare samenwerking. 

een hartelijke groet, 
Kees Sinke 
 

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie 
waardeert het enorm als u biddend betrokken blijft bij de politiek en/of bij 
de ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent.  
Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via  www.christenunie.nl/gebed 
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