Gebedsbrief september 2010

U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de
Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
2 Korintiërs 3 vers 3
Lieve mensen,
Vandaag stuur ik u deze tekst, omdat Paulus hier een heel merkwaardige en uiterst bruikbare
tegenstelling maakt. Als je iets te melden hebt kies je geschikte media. Internet, boeken, Twitter,
tijdschriften, Hyves, graffiti, Facebook, foto’s, Youtube, video en dvd,… alles wat geschikt lijkt om
jouw inbreng over te brengen. Maar Gods ultieme keus is hierboven anders. Het doet mij denken
aan de opstanding van Jezus. Zou de Heer er niet beter aan gedaan hebben om de
geschiedenis zo aan te sturen, dat al die middelen eerst ontwikkeld waren? Dan had Hij kunnen
zorgen voor een webcam bij het geopende graf!
Maar de waarheid is dat God gekozen heeft voor een onvervangbaar medium. Twaalf mensen
die Jezus dag en nacht gekend hebben, blijken oneindig meer betrouwbaar dan alle letters en
bewegende plaatjes bij elkaar! Dat zien we ook in bovenstaande tekst van Paulus. Aan de ene
kant noemt hij de aanwijzingen die God ooit met zijn eigen vinger op twee stenen platen gegrift
heeft. Dat was in de woestijn. Israel moest zich aan die aanwijzingen houden, dan zou het hun
goed gaan. Aan de andere kant noemt hij het leven van de Korintiërs. Met al hun zwakheden en
verbeterpunten blijken zijzelf toch het beste materiaal om te laten zien dat God een nieuw begin
heeft gemaakt. Feitelijk zegt Paulus dat het geschreven is op “platen van vlees in de harten”.
Precies dat vlees, dat zich zo hartstochtelijk kan uiten en dat op zoveel manieren verleid kan
worden om precies het verkeerde te doen,…precies dat vlees is het meest geschikt om de
boodschap van het evangelie op te nemen en over te dragen! Want het evangelie is een
reddende kracht van God, het maakt ons geschikt om te doen wat God behaagt. Door die kracht
kunnen we ook laten wat daartegenin gaat. Paulus beklemtoont dat in hoofdstuk 4 vers 7:
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze
overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Bidden voor de politiek
Daarmee zitten we midden in ons onderwerp. Als we bidden, vragen we of God zijn kracht wil
laten gelden, zodat zaken goed blijven gaan of ten goede keren… Gods kracht werkt met name
in de harten van mensen! Het is Gods Geest die mensen aanzet tot goede zorg, een opgeruimd
gemoed, harmonie, verdraagzaamheid, trouw, vriendelijkheid, goede verwachtingen,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We kunnen dat allereerst voor onszelf vragen, maar ook
voor iedereen met wie we één zijn in Christus Jezus, onze Heer. Vandaar ook ons verzoek aan u,
wilt u bidden voor de ChristenUnie?
o Vraag dus dat Gods overweldigende kracht zichtbaar wordt, in uw kiesvereniging, in het land.
Visitekaartjes van het evangelie
Op het eerste gezicht is het werk van een christen politicus niet anders dan van andere politici.
Hij of zij moet afwegingen maken en beslissingen nemen. Dat moet met kennis van zaken, goed
letten op tegenstrijdige belangen en dan de juiste prioriteiten stellen. Een half gevuld glas is altijd
half leeg, dus bij moeilijke beslissingen benadeel je altijd iedereen enigszins en soms zelfs veel
mensen heel veel. Dat kan behoorlijk wat stress opleveren, met name als je heel erg je best doet.
o Bid om de vrucht van de Geest, voor uw lokale Christen-politici en voor anderen die u kent.
Niet alleen, maar samen
Een van de opmerkelijke kanten van Jezus werk op aarde is het herstel van relaties. Ik ontdekte
dat omdat het partijbureau een foldertje kreeg om ons te bekeren tot de Koran. In die folder stond
dat Jezus inderdaad iemand uit de doden opwekte “en daarna liep de man gewoon weg”. Ik heb
het opgezocht in de Bijbel en vond nét iets anders. Toen de jongeling van Naïn weer ging
spreken gaf Jezus hem terug aan zijn moeder. Toen bij het dochtertje van Jaïrus de
levensgeesten terugkeerden en zij onmiddellijk opstond zei Jezus dat men haar eten moest
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geven. En bij Lazarus gaat het nauwelijks over hem, maar vooral over zijn twee zussen, Maria en
Martha. Dus als u voor onze mensen bidt, bid dan óók voor hun omgeving.
o Pleit voor iemand die u op het hart heb: bid voor goede contacten met nabije medewerkers.
o Bid voor de gezinnen, ze zijn niet zo zichtbaar; toch maken ze veel mee. Bid om tijd!
o Soms zien we dat huisgenoten op weg zijn om eindelijk tot geloof te komen. Bid daarvoor!
Zo maar een folder, niet alleen over de Koran, maar ook over Joden en de Islam
De ene folder is de ander niet: in de zonet genoemde folder stond weliswaar dat je het allemaal
heel zorgvuldig moest zeggen en personen waarderen, maar tóch dat “de Joden als entiteit” wel
“een vijand van de Islam” zijn. Zo verzet die folder zich niet tegen een andere godsdienst, maar
tegen een bevolkingsgroep en die gun je zo geen eigen identiteit. Leidt dit niet tot antisemitisme?
o Het is zo makkelijk om haat te zaaien, laten we bidden voor goede wetten en duidelijk recht.
o Bid daarom ook voor de uitvoering van de ChristenUnie-motie registratie antisemitisme.
o Bid dat mensen tot hun beschaming ontdekken dat liefde tot God leidt tot liefde voor mensen.
o Bid om bekering, vooral als we zelf nog hele bevolkingsgroepen afschrijven of wegzetten.
o Bid dus ook voor islamieten: bid vóór goede burgerrechten en tégen discriminatie.
Israel in het nieuws
In de kamer zijn vragen gesteld over een advies van Buitenlandse Zaken aan de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. Een delegatie van Israëlische burgemeesters, Joden en Arabieren,
was niet welkom omdat sommige Joodse burgemeesters leiding geven aan plaatsen buiten het
staatkundig vastgelegde Israëlische territorium: de westelijke Jordaanoever.
o Bid en dank dat onze Kamerleden alert zijn om hier meteen op in te spelen. Bid om wijsheid.
o Bid om goede berichtgeving die vooroordelen vermijdt.
o Bid om beleid dat appelleert op een hoopvol perspectief voor alle betrokken partijen.
Geslaagd bezoek aan Haïti
Vorige maand vroegen we u te bidden voor de delegatie die zou onderzoeken hoe de
hulpverlening in Haïti loopt. Afgelopen woensdag heeft Joel Voordewind het rapport aan kunnen
bieden. De hulpverlening is in de eerste maanden goed verlopen. Het is nu zaak om de kampen
leeg te krijgen. Hij en CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier zien goede mogelijkheden om het hiervoor
bestemde geld sneller in te zetten dan het ministerie tot nu toe van plan was.
o Bid om wijsheid in deze besluitvorming.
o Bid dat Haïtianen niet de moed verliezen, maar kracht vinden om het land op te bouwen.
Perspectief viert feest
De jongerenorganisatie van de ChristenUnie, PerspectieF, bestaat op 23 september 2010
precies 10 jaar. Voorzitter Robert Heij schrijft: “ We horen met onze 2000 leden bij de drie
grootste politieke jongerenorganisaties, daar zijn we trots op. Binnen de ChristenUnie hebben we
laten zien toonaangevend te willen zijn, als luis in de pels van de partij die de partij met kritische,
maar constructieve blik volgt. ”
o Dank voor onze jongeren, voor hun betrokkenheid en trouw.
o Bid dat actieve jongeren hun positie blijven innemen en zich goed kunnen ontwikkelen.
De formatie van een nieuw kabinet
Partijen met een verschillende inslag moeten samen onderhandelen.
o Bid voor een goed besef voor waar het op aan komt, met visie voor het landsbelang.
o Bid voor onderlinge verdraagzaamheid, dat kostelijke aspect van de vrucht van de Geest.
o Bid en dank dat een komende regering het land zal dienen (minister betekent dienaar).
Met een hartelijke groet van de gebedscoördinator van de ChristenUnie,
Kees Sinke.
Oplage gebedsbrief per post: 32 via e-mail: 1293

