
Christen

_ 

Unie Gebedsbrief  januari 2010 
 

Eer aan God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft, 

Lucas 2 vers 14  

 
Lieve mensen, 

Voor de eerste gebedsbrief van dit jaar begin ik graag met deze mooie tekst. Afgelopen jaar is mij 
iets opgevallen. Telkens als de Bijbel iets wil zeggen over de werkelijkheid die God geschapen 
heeft, gaat het over “hemel en aarde”. Dat is dus belangrijk. Alsof we moeten weten dat dat alles 
niet één geheel is. Zoek je eenheid dan antwoordt de Bijbel: “Hoor Israël, de Heer onze God, de 
Heer is een.” 
Maar Psalm 115 vers 16 zegt:  

De hemel is de hemel van de HEER,  
de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. 

Hemel en aarde worden altijd uit elkaar gehouden en voor ons gebed is dat besef heel belangrijk. 
Als God aan Israël belooft dat zij Hem toegewijd zullen zijn, zegt Hij (aan het eind van Hosea 2): 

Op die dag – spreekt de HEER – zal ik antwoord geven. Dan antwoord ik de hemel en de hemel 
antwoordt de aarde, en de aarde geeft antwoord aan koren, olijfboom en wijnstok, en zij 
antwoorden Jizreël, want het land zaai ik in met mijn volk. Over Lo-Ruchama zal ik mij ontfermen, 
Lo-Ammi noem ik weer mijn volk, en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’ 

U ziet het: het gaat om antwoorden. De Heer gaf aan het nageslacht van Kaïn allerlei 
genadegaven (het werden veehouders, muziekanten en ambachtslieden), maar wanneer daarbij 
het nageslacht Seth (de derde zoon van Adam en Eva) wordt genoemd, staat maar één 
toevoeging: “In die tijd ging men de naam van de Heer aanroepen.” Communiceren met de Heer! 
Dat doe je als je snapt dat die algemene dingen, waar we allemaal baat bij hebben, toch niet alles 
omvatten. Er is een werkelijkheid die we niet kennen; waar we wel van weten, maar die we niet 
beheren: de hemel. 

Als er dauw komt en regen, sneeuw of 'gewoon' licht uit de hoge, dan brengt dat een boodschap 
over onze afhankelijkheid van die verborgen werkelijkheid. De politiek kan daar maar moeilijk 
mee rekenen, want hoe kan je nu verantwoording afleggen over iets dat je niet beheerst? 
Sommige mensen denken dat wij Nederlanders verder zijn dan mensen uit andere volken, omdat 
we zo nuchter en verantwoordelijk zijn. Maar als je alleen maar let op de dingen die ons zijn 
toevertrouwd, kun je vergeten dat dat alles “bedauwd” moet worden met een zegen uit de hemel.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?q=Eer+aan+God+in+de+hoogste+hemel+&idq=19&q1=1&qall=1&qids=fffffffffffffffffffffff&id42=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Deut+6%3A4%3B+Mar+12%3A29+&id42=1&id37=1&id16=1&pos=1&l=nl&set=10


Als we bidden voor de politiek, zeggen we: “Heer, we zijn het niet vergeten, zonder uw hulp komt 
er geen vrede op aarde. Niet in de gemeenteraad, niet bij de provincies en waterschappen en 
niet in de hoofdsteden van de wereld.” En als we mensen kennen, die daar hun werk doen, dan 
gebruiken we een deel van de tijd die we apart zetten voor het praten met God om het ook over 
hen te hebben. Bij voorbeeld zo: “Geef ons uw Geest, zodat we weten, wat we voor hen aan u 
mogen vragen. Want we weten niet zoveel over de hemel, maar wel dat wat u daar doet, ook op 
aarde gebeuren moet. Laat dat maar gebeuren – uw wil geschiede!” En dan denk ik: “Maak hen 
bewust van uw werkelijkheid.” 

Door bovenstaande tekst uit Lucas 2 weten we dat God al heeft geantwoord, nog voor we zulke 
gebeden bidden. Hij kwam zelf! Hij kwam als zijn Zoon in een gebied vol politieke spanningen. Hij 
opende de hemel en een boodschapper uit de hemel bracht het groot nieuws. Hij is de Koning 
van alle heersers en voor de jaartelling wordt er gerekend vanaf Zijn eerste komst op aarde!  

 
Welke concrete zaken zijn momenteel aan de orde?  
(Onderstreepte woorden zijn verwijzingen naar internet) 
Als u bekend bent in de administratie van de ChristenUnie kunt u zich aanmelden voor een van 
de vele elektronische nieuwsbrieven. Zo is er de ChristenUnie Nieuwsbrief, met veel informatie 
van de Tweede Kamerfractie. Onlangs stond er een bericht over een notitie van Esmé Wiegman: 

Roma in Europa. 
Dit gaat over de zigeunervolken: de Roma, Sinti, Travellers, Ashkali, Kalé en meer. In 
verschillende Nederlandse steden werken veel Roma meisjes/vrouwen onvrijwillig in de 
prostitutie. De omvang van de mensenhandel in Roma meisje en vrouwen is nog nooit in kaart 
gebracht, maar het algemene besef bestaat dat dit niet door kan gaan. Esmé wijst op de landen 
waar deze mensen vandaan komen en die bij de Europese Unie (willen) horen. Zie moeten 
waken over de rechten van hun minderheden. Het sociale onrecht moet aangepakt worden, maar 
wel zo dat die volken daar zelf ook in gekend worden. 

 u kunt bidden dat haar notitie de juiste aandacht zal krijgen.  
 bid om een goed contact tussen alle betrokken overheden én met de betrokken groepen. 

Het WI 
Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie keek in haar laatste nieuwsbrief terug op 
2009. Ik citeer: “2009 was een jaar met vele zegeningen. We danken onze hemelse Vader voor 
alles wat we mochten doen.” U kunt mee danken, zoveel te meer wanneer u meegebeden hebt 
voor de Islamstudie, de discussiewebsite Opunie.nl, de congressen, het fellowsprogramma (zie 
de vorige brief) en al het andere werk. 

 dank voor een vruchtbaar jaar!  

Campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 
Deze dagen wordt er hard gewerkt aan de kandidatenlijsten. Binnenkort begint de campagne, 
waarschijnlijk ook in uw gemeente. Deze wordt ondersteunt met een landelijke campagne-tour. 
Kamerleden en bewindslieden trekken dan het hele land door. Op 11 januari is de aftrap in 
Leeuwarden en Harlingen. In Harlingen is nog geen ChristenUnieraadslid, maar volgend jaar 
hopelijk wel! Aan het eind van de campagne bent u welkom op de landelijke gebedsavond, dat is 
maandag 1 maart in Almere. 

 bid u mee voor een warme campagne? 
 vraag om bescherming, opdat iedereen die daartoe geroepen is zijn bijdrage zal kunnen 

leveren 

http://www.christenunie.nl/nl/nieuwsbrieven
http://www.christenunie.nl/nl/nieuws
http://www.esmewiegman.nl/k/n12766/news/view/381248/155815/Europa-kan-niet-wegkijken-van-Roma-bevolking.html
http://wi.christenunie.nl/
http://www.opunie.nl/


Nu al bidden voor de eigenlijke verkiezingen  
We weten nog niet hoe de uitslag zal zijn. Mensen zijn vrij om te kiezen. Maar we kunnen bidden 
dat veel mensen besef krijgen van God of zijn gebod en hopen dat velen zullen letten op wat 
onze partij te bieden heeft. Daarvoor voeren we ook campagne! We kunnen geen winst forceren, 
maar we verwachten een goed resultaat. 

 laten we bidden dat de kiezers herinnerd worden aan Gods bedoelingen 
 laten we vragen of God onze inzet wil zegenen, zodat er geen potentiële zetels verloren 

gaan  

 

Nu al bidden voor ná de verkiezingen 
Bij een goede uitslag en bij vruchtbare onderhandelingen moeten er ChristenUnie wethouders 
gevonden worden. Het besturen van een stad vraagt vakmanschap. Als die kundigheid niet in uw 
eigen gemeente gevonden kan worden, moet de kiesvereniging een beroep doen op een 
wethouder van buiten. Daarom wordt er nu al gewerkt aan een landelijke ChristenUnie 
wethouderspool.  

 wilt u bidden voor de wethouderspool, opdat straks de juiste mensen gevonden worden? 

Israël en zijn defensie 
In de laatste Handschrift staat een foto van het bezoek dat minister van Middelkoop op 
uitnodiging van Ehud Barak aan Israël bracht. Dat brengt ons op de voorbede voor dit land en 
volk. Net als in Jezus’ tijd is er onbeschrijfelijk veel spanning. En net als in de tijd van Hosea leeft 
de vraag: is dit wel Gods volk? Paulus noemde de Israëlieten die niet tot geloof kwamen een 
heilig deeg en daarvoor refereerde hij aan dezelfde tekst uit Hosea als boven:  

Het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd is: ‘jullie zijn mijn volk niet’,  
daar zullen zij ‘kinderen van de levende God’ genoemd worden. 

Dat is een enorme verandering! In Romeinen 9 tot 11 zegt Paulus dat hij in zijn geweten geleid 
wordt door de Heilige Geest, dan bidt hij voor zijn ongelovige volksgenoten en vervolgens deelt 
hij een goddelijk geheim mee: hun onbuigzaamheid duurt totdat alle heidenen zijn toegetreden. 
Hij schrijft dat God dat ‘afgebroken deel’ blijft liefhebben, ‘omdat Hij de aartsvaders heeft 
uitgekozen’. 

 laten we dus allereerst mét Paulus voor hun behoud bidden 
 laten we ons net als Daniël verootmoedigen, we kunnen de Heer herinneren aan zijn 

eigen belofte: 
     U zou hen weer uw volk noemen, daar waar U hen ooit ‘niet-mijn-volk’ hebt genoemd 

 laten we bidden voor wat daaraan vooraf gaat en nog steeds gebeurt: niet-Joden gaan in 
Jezus geloven 

 laten we ook bidden voor de roeping van de politiek: werken aan vreedzame 
omstandigheden 

 en dus voor de ministers van defensie, moge ook hun inspanningen het geweld op aarde 
inperken 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hosea+1%3A9%3B+2%3A25&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+11%3A16%3B+9%3A23-26&id42=1&id18=1&id37=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=44
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+9%3A1%3B+10%3A1%3B+11%3A25%2C28%2C29&id42=1&id18=1&id37=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=38
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=daniel+9%3A1-19&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Tim+2%3A+1-6&id42=1&id18=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=38


Nationale Gebedsdag 
De 30ste Nationale Gebedsdag staat gepland voor zaterdag 16 januari 2010. Onder het motto ‘Jij 
bent mijn getuige!’ grijpt de gebedsdag terug op een beproefde combinatie van bidden en getuige 
zijn. Misschien kunt aanwezig zijn bij een regionale gebedsviering. Deze bijeenkomsten zijn 
meestal van 10.30-16.00 uur. Vaak heeft men ook een programma voor de kindergebedsdag! 
Meer informatie vindt u op www.NationaleGebedsdag.nl. 

Jij bent mijn getuige! 
Dit motto is actueler dan ooit te voren. Hoewel veel Nederlanders onbezorgd kunnen leven, 
worden de media nu al vele maanden gedomineerd door droevige berichten over de financiële 
crisis en de klimaatcrisis. Veel mensen zijn teleurgesteld in ‘grote verhalen’ en koesteren de 
lichtpuntjes en ‘tekenen van hoop’ in hun omgeving. Tegelijkertijd is bij veel christenen een besef 
gegroeid dat bidden, getuige zijn en maatschappelijke dienstbaarheid onlosmakelijk bij elkaar 
horen. 

 daar kunnen we voor danken, het is prachtig als woorden en daden gepaard gaan met 
gebed. Dan leven we in het besef dat de hemel is opengegaan 

 dank onze Heer dat hij gekomen is om de weg tot Hem te openen 

Bidden voor gevangenen 
In het decembernummer van HandSchrift schrijft André Rouvoet als minister voor Jeugd en 
Gezin over kinderen van gedetineerden: “Sommige kinderen vieren hun kerst in de gevangenis. 
Niet omdat ze zelf iets misdaan hebben. Maar omdat papa of mama achter de tralies is beland 
vanwege een misdrijf. Deze kinderen zijn onschuldig, maar ondervinden wel de gevolgen van de 
daden van hun ouders. ... Bij Kerst denken we aan de geboorte van een onschuldig Kind, dat zich 
als volwassene opofferde om de oorzaken van onze schaamte en schuld weg te nemen. Ook die 
van (ex-) gedetineerden en hun kinderen. Dat te weten helpt ons om te stoppen onszelf en 
anderen te veroordelen, en ons in plaats daarvan in te zetten voor de meest kwetsbaren.” 

 dank voor de inzet van onze bewindslieden 
 bid voor vrijwilligersprojecten die bijvoorbeeld ondersteuning geven aan ouders en 

kinderen 
 bid voor uw burgerlijke gemeente, die heeft een belangrijke rol bij nazorg en resocialisatie 

Bij dit alles wens ik u van harte een gelukkig nieuw jaar! 

Kees Sinke 
coördinator gebed  

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

http://www.ea.nl/v3/index.php?id=Gebedsdag/
http://www.christenunie.nl/gebed

