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Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft
wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn
gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
Lieve mensen,
Eigenlijk wilde ik hierboven alleen maar schrijven: “heb geduld en bid”, maar Jakobus 5 vers 7-8
zegt meer en ik wil dat onderwijs niet negeren, dus is de koptekst deze keer wat langer. Ik koos
die tekst, omdat ik denk dat we behoefte hebben aan christelijke hoop om de moed erin te
houden.
Als we hopen verwachten we het voortreffelijke dat God voor ons klaar legt, dat echt heel goed
is, maar dat we nog niet kunnen zien. Omdat we dat goede niet kunnen zien, letten we op de
Gever, meer dan op dat goede en dat is juist wat Hij graag ziet! Jezus benadrukte dat we
moesten blijven bidden en ik denk dat Hij dat deed omdat Hij wist hoe goed dat voor ons is. Dan
geven we aandacht aan de Vader en dat versterkt ons, zoals een plant tot volle wasdom komt als
zijn bladeren zich naar het licht keren. Om dat vol te houden moeten we Hem wel blijven
verwachten en in de gebedsbrief van juli liet ik zien dat dit doorwerkt in het leven van alledag. *)
Voor die boer van Jakobus is dat net zo. Hij weet dat de dingen die God doet hun tijd nodig
hebben, daarom blijft hij zijn akker verzorgen en werkt hij niet voor een direct resultaat. Hij kan
blijven hopen, want hij weet wat hem beloofd is. Zoals Paulus schreef aan de Galaten (hoofdstuk
6 vers 9):
“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we
oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.”
De gebedsonderwerpen
Het partijbureau van de ChristenUnie is weer met verve aan de slag gegaan.
Iemand die de financiële administratie doet en vertelde me over de voorbereidingen voor de
komende begroting. Het is net als in uw eigen leven: voortdurend zaken op orde houden.
o We kunnen danken voor elkaars vakmanschap, zoals u ook voor uzelf kan danken wanneer
God u in staat stelt om goed bezig te zijn. Het bureau heeft veel jonge mensen in dienst, en er
gebeuren veel mooie dingen: de meeste hebben kinderen, een medewerker gaat binnenkort
trouwen, een ander gaat weldra op zwangerschapsverlof.
o Zo is er veel reden om te danken: we merken dat we in vrede leven.
Daarmee komen we vanzelf op de politieke gebedsonderwerpen.
Af en toe krijg ik e-mails van bidders die laten merken hoezeer ze in zorg zijn over de Islam. Men
is beducht voor een verlies aan vrede en dat laatste herken ik ook. Toen ik in de tachtiger jaren
volgde wat er in Libanon gebeurde, was het mij op slag duidelijk dat hetzelfde geweld ook naar
Nederland toe zou kunnen komen. Dat besef was zo reëel dat ik veel heb gebeden voor de
mensen van Libanon. En toen dat geweld inderdaad naar het Westen kwam, heeft me dat wel
verrast, maar niet van mijn stuk gebracht: eigenlijk was ik er al jaren mee bezig. Vanuit die
praktijk zou ik u willen vragen om zelf ook zo te reageren. Als u geraakt wordt door de dreiging
van mensen die oorlog willen, bid dan:
o voor de bevolkingsgroepen waartoe ze behoren
o voor de landen waar zij wonen
o bid hen vrede toe want dat is onze opdracht.
Als wij leren om hiervoor Gods zegen te vragen, gedragen wij ons als kinderen van de Vader. Hij
zorgt voor ons en dat maakt ons zo rijk dat we het beste kunnen geven.
In Nederland wordt momenteel gewerkt aan een minderheidskabinet.
Hoe kun je voor zo’n situatie bidden? Het is als in elke moeilijke situatie:
o de aandacht gaat eerst naar God, onze Vader in de Hemel.
Hij is zo machtig dat hij beslissingen uit handen kan geven. In onze kinderlijkheid denken we
soms dat iemand pas machtig is als hij elke handeling van te voren goedkeurt, maar God is zo
groot dat Hij ons echte vrijheid geeft en toch zijn doel bereikt. Daartoe heeft hij zelfs zijn Zoon
naar het kruis laten gaan, dat kostte heel veel, maar daarmee hebben we ook een Hoge Koning
die het eigenlijke bewind voert… Dat bewind is geen botte controle, maar een samenspel met
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iedereen die tot de Vader bidt: “Uw wil geschiede”.
o Laten we zo allereerst onze God en Koning eren
o vragen we of Hij wijsheid geeft aan degenen die voor moeilijke beslissingen staan.
o Zegen dus de onderhandelaars
o bid ook voor de koningin.
Intussen is de huidige regering bezig met de begroting voor Prinsjesdag.
Dat is hard werken, zo als altijd, maar de timing maakt het knap lastig. Want hoe moet men
rekening houden met de komst van een nieuw kabinet? Moet het huidige kabinet vooruitlopen op
bezuinigingen die het nieuwe kabinet waarschijnlijk wil? Of moet men er vooral op letten dat de
ingediende begroting aansluit op eerder gemaakte afspraken in het parlement? Als alles vanzelf
zou gaan, kon iedereen minister zijn en is politiek overbodig. Maar het zijn juist de lastige
situaties die vragen om gedegen staatsmanschap.
o Bid dus om kwaliteit, dat die paraat zal zijn wanneer het nodig is.
Wilt u ook bidden voor onze Tweede Kamerfractie?
In de week van 22 augustus hebben zij hun jaarlijkse bezinningsdagen. Daarin worden de lijnen
voor het komende jaar uitgezet. We hebben nu vijf zetels en ik vraag uw bijzondere aandacht
voor André Rouvoet. Hij is tevens vicepremier, maar bij alles waarvoor hij verantwoordelijk is had
André ook nog een knieoperatie. Wellicht hebt u dat al gehoord.
o We kunnen bidden dat dit alles juist mee werkt ten goede,
o dat de fractie een goede start zal maken.
Voor het buitenland kunnen we bidden voor Pakistan:
Er is zo veel vernietiging. Op allerlei gebied: verdronken mensen, ingestorte huizen een mislukte
oogst. En het extremisme dat daar al jaren is en hier slim op in wil spelen. Dan wordt er
verkeerde raad gegeven en wij mogen dan met koning David bidden:
o “Heer verijdel toch die kwade plannen” (toen Achitofel een oproer steunde (2 Sam. 15)).
o Vervolgens kunnen we bidden dat de God mensen opwekt die werkelijk behulpzaam zijn.
Bij dat zelfde oproer ontmoette David buitenlanders die hem dekens, kookgerei en voedsel
brachten! Laten we op zulke Bijbelse voorbeelden letten en
o daarbij bidden voor goede hulpacties.
Dit brengt ons op het bezoek aan de hulpacties voor Haïti.
In de vorige gebedsbrief stond al dat Joël Voordewind daarheen gaat om te onderzoeken hoe de
hulpverlening verloopt. Hij gaat met een delegatie (26 augustus tot 3 september), waaronder
onze directeur Menno van Hulst en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier. De situatie in Haïti is
uitermate complex. Er staan ook nog verkiezingen op stapel, eind november van dit jaar.
o U kunt bidden dat ze de goede mensen zullen ontmoeten
o en dat in een sfeer waarin men elkaar vertrouwd en begrijpt!
De Europese Christelijke Politieke Beweging ECPM heeft 9 - 11september een congres.
Deze keer voor de noordelijke landen, in de mooie stad Tallinn. Sprekers uit Finland, Estland en
Zweden praten over Christen Democratie en de vrijheid van meningsuiting, de problemen van
een doorgaande secularisatie en over het christelijk geluid in het Europese parlement.
o Wilt u bidden voor een goed bezet congres,
o dat de leden worden versterkt en opgebouwd?
o We kunnen ook danken voor een prachtig jongerencongres in Macedonië.
De lokale politiek: gemeente, waterschappen, provincie.
Sommige collega’s staan nauwelijks in de schijnwerpers. Zoals de vertegenwoordigers in de
waterschappen. Van een van hen leerde ik de belangrijkste regel in de politiek. Het gaat om het
maken van afwegingen. Sommige mensen leggen zich daar op toe en anderen zijn daarvan
afhankelijk. Omdat we in God geloven, kunnen we dat vrij gemakkelijk accepteren: Hij heeft ons
van elkaar afhankelijk gemaakt. Omgekeerd zijn uw lokale bestuurders afhankelijk van uw gebed:
o dat God hun intuïtie en geweten zegent
o zij zullen aanvoelen waar het opaankomt.
o Als u daarover denkt in uw gebeden kunt u dat bij God brengen en zo uw leiders zegenen:
“opdat wij allen rustig en ongestoord kunnen leven” (1 Timotheus 2 vers 2).
Met een hartelijke groet van de gebedscoördinator van de ChristenUnie,
Kees Sinke.
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