
 
 

Tot de verkiezingen mailden we elke week de gebedspunten van een 
kandidaat Kamerlid. Hieronder treft u de hoofdpunten uit de mailings. 
We beginnen met de punten verzonden op 26 januari en 3 februari. 
 
 
  

Eppo Bruins 

• Wilt u bidden om rust in de hectiek: dat we 
als Kamerleden en kandidaten ons anker 
zullen vinden in God. Terwijl we menselijk 
gezien Hem vaak 'kwijt' raken in de drukte, 
dat we deze keer Hem juist zullen zoeken. 
_ 

• En wilt u ook bidden of God de onderlinge 
relatie in het team goed wil houden,  
dat ons hart open blijft staan voor de ander  
en dat we naar elkaar zullen omzien. 

 
 

 
 

 
Stieneke van der Graaf 

• Mijn persoonlijke gebedspunt voor de 
campagne is dat ik voldoende energie mag 
hebben en geïnspireerd mag blijven. Wilt u 
daarvoor bidden? 
_ 

• Bid ook voor de partij: dat we de juiste 
woorden en de juiste toon mogen laten 
horen, een toon die vertrouwen wekt. 
_ 

• En ik ben God dankbaar dat het initiatief 
"waardig ouder worden" zo goed is 
ontvangen. 

 



 
 

De gebedspunten bedoeld voor 10 en 17 februari. 
 
 
  

Don Ceder 

• Mijn persoonlijke gebedspunt voor deze 
campagne is dat zowel christenen als niet-
gelovigen in de komende weken door de 
kandidaat-Kamerleden heen de Heer en zijn 
goedheid mogen zien. Wilt u daarvoor bidden? 
_ 

• Bid ook voor de partij: dat we gevoelig mogen 
zijn voor Zijn leiding de komende weken. 
_ 

• En ik ben God dankbaar dat hij altijd in controle 
is. Dat geeft een geweldige gevoel van rust. 

 
 

 
 

 
Carla Dik-Faber 

• Wilt u bidden voor voldoende rust en 
inspiratie voor allen die meedraaien in de 
campagne? 

• Wilt u ervoor bidden dat we woorden en 
momenten blijven vinden om te staan voor 
onze idealen, ook als de meerderheid een 
andere overtuiging heeft? 

• Ik ben ook erg dankbaar dat we als partij 
mensen hebben die voor ons bidden. Dat we 
ons gedragen mogen voelen door jullie gebed 

• Wilt u bidden voor een kentering in ons land 
als het gaat om de bescherming van leven, 
vanaf het prille begin tot het kwetsbare einde. 

 
 



 
 

De gebedspunten van 24 februari en 2 maart. 
 
 
 
 
 

 

Joël Voordewind 
• Wilt u bidden voor wijsheid en tact voor Gert-Jan -

Segers bij de komende lijsttrekkersdebatten?  
• Bid daarbij voor ons manifest waardig ouder 

worden en dat we met elkaar naar onze ouderen 
omzien en hen respecteren. 

• Bid voor bescherming van Israël, we waren bij 
verschillende verzoeningsprojecten tussen 
Palestijnen en joden, de vrede van onderop,    
daar kunnen we God voor danken. 

• Graag ook uw gebed voor een politieke balans als 
het gaat om vluchtelingenopvang. We moeten 
scherp blijven als het gaat om onze veiligheid 
maar ook barmhartig als het gaat om de opvang 
van hen die gevlucht zijn voor de vreselijke oorlog 
in Syrië en Irak. Kortom met een koel hoofd en 
warm hart. 

 
 

 
 
Carola Schouten  

• Carola vraag uw gebed voor alle mantelzorgers.  
Ze verrichten enorm waardevol werk, maar 
hebben het vaak zwaar. Bid dat ze de zorg kunnen 
volhouden en ook voldoende hulp daarbij krijgen. 

• Bid voor gezinnen met problematische schulden.  
1 op de 5 huishoudens heeft hier last van. Een 
schrikbarend hoog cijfer! Schulden brengen veel 
andere problemen met zich mee, zoals stress, 
armoede, ziekte. Veel mensen zetten zich als 
vrijwilliger in om mensen met schulden te helpen. 
Graag gebed voor deze vrijwilligers, maar ook 
voor de overheid om een echte oplossing te 
vinden voor het schuldenprobleem. 

 
 



 
 

Dankpunten voor deze campagnetijd: 

• de campagne tot nu toe  
Iedereen is in redelijke gezondheid en Gert-Jan Segers heeft, met de andere kandidaten, de 
energie om dagelijks uit te dragen waar de ChristenUnie voor staat. 

• de mooie ontmoetingen met mensen in het land 
Veel mensen maken zich zorgen, maar we worden ook vaak bemoedigd. 

• al het gebed dat er voor ons is  
Dat bemoedigt enorm! 

 
De gebedspunten voor 8 maart. 
 
  

Gert-Jan Segers 

• rust en kracht voor de laatste loodjes 
De media optredens en debatten tellen zwaar 
mee en we hopen dat de boodschap van de 
ChristenUnie zo goed mogelijk kan landen. 

• zijn gezin  
Gert-Jan was veel weg van huis en met de 
formatie zal het nog steeds erg druk blijven. 

 
Daarnaast meldt Gert-Jan dat het goed is om te bidden voor: 

• slachtoffers in de prostitutie 
Dat we hen niet vergeten en dat we zullen blijven strijden tegen mensenhandel. 
 

• vervolgde christenen wereldwijd 
Bijvoorbeeld: in Egypte werden er begin vorige maand opnieuw Kopten vermoord in de Sinaï. 
De Christenen in Egypte krijgen steeds meer te maken met geweld... 


