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Lieve mensen, 

Kiezen, mensen kunnen en mogen kiezen. Dat was in Bijbelse tijden al zo. Kies ik “kiezen” in een 

zoekmachine bij de nieuwe Bijbelvertaling dan stuit ik op een tekst over 200 hoofden uit de stam 

Issachar. Daar staat dat deze stam “de tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke 

koers Israël zou kiezen”. Dat was in de grote volksvergadering waar David tot koning gezalfd 

werd.  

Wie kent niet de geschiedenis van de jonge David en de oude profeet Samuel? David werd toen 

door de profeet gezalfd: ooit zou hij koning worden. In Bethlehem bleek Gods keuze al.  

Het bleek een pril begin; er volgt een lange en moeizame geschiedenis. Tenslotte kiest het volk 

ook, in die enorme volksvergadering te Hebron (1 Kronieken 12). Zo werd er twee keer gekozen 

en dat is opmerkelijk. Daaruit blijkt dat in de Bijbel niet alleen God kiest, maar dat ook de mensen 

kiezen. God had de richting aangegeven en de mensen in Israël reageren na heel veel jaren met 

dezelfde keuze. 

De bijeen gekomen mensen bleken toen van ganser harte bereid om David te steunen en hem 

koning over heel Israël te maken. “Ook de rest van Israël kwam, eensgezind, om David tot koning 

uit te roepen.” David sluit een verdrag met hen en zo wordt hij opnieuw gezalfd (2 Samuel 5). Dat 

bevestigde hun keuze. 

Donderdag moet er in ons land opnieuw gekozen worden. Dat mogen de mensen zelf doen. In 

elke gebedsbrief vraag ik uw gebed voor mensen die moeten beslissen. Meestal zijn dat 

ministers, parlementsleden, raadsleden, wethouders, enz. Maar tijdens verkiezingen komen de 

beslissers uit het de volle breedte van de volk. Laten we deze verkiezingen ondersteunen met 

gebed en dankzegging. 

 

Het concrete gebed 
 

 Bid voor kiezers zoals u ook voor machthebbers bid. Bid hen inzicht, wijsheid en 

daadkracht toe. 

 Draag de verkiezingen aan de Heer op, dat het bij mag dragen aan wat God voor de 

mensen wil. 

 Dank voor de kandidaten die laten merken dat ze van onze Heer afhankelijk zijn. Bid ook 

voor hen. 

 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Kees Sinke 
Gebedscoördinator ChristenUnie 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kronieken+12%3A39&id18=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Samuel+5%2C1-5&id18=1&l=nl&set=10


   

De internetversie van deze gebedsbrief vindt u onder www.christenunie.nl/gebed 
Als u die opent op uw computer kunt u voor meer informatie op alle onderstreepte gedeelten klikken 

 

 

bron afbeelding: Wikipedia 

 

In heel Europa:  vier dagen kiezen 
 

o Donderdag 22 mei zijn de verkiezingen in Nederland en Groot-Brittannië (oranje) 

o Vrijdag in Ierland (groen) 

o Zaterdag in nog vijf landen (paars) 

o In de meeste landen stemt men zondag 25 mei (blauw) 

 
Zondagavond 11 uur moeten in Italië de laatste stemlokalen sluiten 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/EP2014-Dates.svg

