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en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo
Handelingen 5 vers 12

Lieve mensen,
Zoekend naar een aanmoediging tot gebed kwam ik op deze tekst. We kunnen ons hieraan
spiegelen. Goed werk wordt ondersteund door een trouwe achterban. U doet daaraan mee; uw
gebed sluit aan bij het goede dat de christelijke politiek nastreeft. Dat past bij het werk van Gods
Geest, met Pinksteren veranderde er heel veel in hoe mensen met God en met elkaar omgingen:
nadat het pinkstervuur was uitgestort, mensen tot geloof gekomen waren en Petrus en Johannes
door een groot wonderteken hadden laten zien hoe machtig de naam van Jezus Christus is,
wordt de groep van gelovigen een hechte gemeenschap. Niemand onder hen leed enig gebrek;
men deelde zijn bezit met elkaar. Dan bedriegen twee mensen de heilige Geest door te doen
alsof en wanneer Petrus hen daarmee confronteert geven ze (ieder voor zich) onmiddellijk de
geest. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen, maar
het brak de gemeenschap niet: de apostelen verrichtten daarna vele tekenen en wonderen onder
het volk en de gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo (Hand. 5:12).
De wonderen en tekenen die de apostelen zo doen leiden tot een enorme toestroom, mensen
komen zelfs vanuit de steden rondom Jeruzalem! Echter, de tempeloverheid kan niet verdragen
dat zij de naam van Jezus gebruiken en onderricht over hem geven: de apostelen worden
gegeseld. Toch blijven ze daarna dagelijks onderricht geven in de tempel en bij de mensen thuis:
ze gaan door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.
De tekst laat zien dat niet alleen de apostelen actief zijn. De leerlingen doen mee. Een gebed dat
ze baden vindt u in Handelingen 4 (vers 24-30). Zij ondersteunden de daden van de apostelen met
een verzoek aan God: “Heer stel ons in staat om vrijmoedig te spreken en geef tekenen daarbij”.
Politici zijn geen apostelen, maar onze mensen willen wel met die vrijmoedigheid als christenen
werken. De Unieverklaring vertolkt dat prachtig: “Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons
verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in
de samenleving. … We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om
de leiding van de Heilige Geest.” Wilt u dit gebed ondersteunen en meebidden voor ons werk?
Vrede is geen vrede met slavernij – zie dossier mensenhandel en prostitutie
In de afgelopen maand vierden we niet alleen Pinksteren, maar was het ook Bevrijdingsdag en
kon men zelfs de vrede van Utrecht herdenken. In 1713 waren de Nederlanders met die vrede
niet erg tevreden. Ze hadden gehoopt dat ze bij Spanje het recht op de slavenhandel met het
transport van Afrika naar Amerika zouden krijgen. Toentertijd vond men dat streven heel gewoon,
maar de handel bleek mensonterend. Datzelfde geldt tegenwoordig ook voor de overmacht
waarmee jonge vrouwen door geweld en manipulatie worden veroordeeld tot een leven als
prostituee. Dat werd ik mij opnieuw bewust door de documentaire “Nefarious” die ik pinkstermaandag zag. Het is moderne slavenhandel en Amsterdam is daarin een knooppunt. Daarom
startten vier jongeren een burgerinitiatief tegen mensenhandel. Iedereen kan daartoe tekenen op
ikbenonbetaalbaar.nl, en bij 40.000 handtekeningen komt hun voorstel in de Tweede Kamer.




dank de Heer voor vrede; dat Hij zijn zon laat schijnen voor goede en slechte mensen
bid voor slachtoffers van mensenhandel en voor bekering onder kopers en verkopers
bid voor de actie, opdat het genoemde onrecht in de Kamer aan de orde wordt gesteld

Drank op jonge leeftijd
In Europa staan Nederlandse jongeren bovenaan de lijst van veeldrinkers. En dat terwijl het
gebruik van alcohol, ook in kleine hoeveelheden, tot het 23e jaar leidt tot blijvende schade aan de
hersenen. Dinsdag 11 juni spreekt de Eerste Kamer over het Initiatiefvoorstel - Voordewind, Van
der Staaij, Hilkens en Bruins Slot inzake verhoging alcoholleeftijd. De Tweede Kamer heeft het
voorstel al aangenomen. Als ook de Eerste Kamer dit voorstel aanneemt mag een jongere onder
de 18 in het openbaar geen alcohol meer bezitten en moet een gemeenteraad keer op keer
aangeven wat de gemeente doet in de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren.





dank voor het resultaat dat de ChristenUnie en anderen hiervoor tot nu toe bereikten
bid voor een leefklimaat dat onder jongeren een gezonde levensstijl bevordert
bid voor de leden van Eerste Kamer, speciaal voor Peter Ester en Roel Kuiper
bid voor uw gemeenteraad, vraag om wijsheid in hun preventiebeleid

Vreemdelingendetentie
Het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is schokkend. Tal van cruciale
zaken blijken in Nederland niet in orde. Joel Voordewind concludeert: Vreemdelingen belanden te
vaak, te lang en onterecht in detentie. De staatssecretaris blijft echter volhouden dat er sprake is
van een rechtvaardig en humaan beleid. Het is een aangrijpend politiek geschil, want het gaat om
mensen die worden opgesloten omdat ze bij ons niet welkom zijn en nergens heen kunnen.




dank dat we in een rechtsstaat leven en bid dat die bij ons niet wordt aangetast
bid voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het land niet uit kunnen en/of gevangen zijn
onlangs is o.m. de minister ernstig bedreigd, bid tegen die bedreigingen - bid om recht

Voorbereidingen verkiezingen 2014
In de aanloop naar de komende verkiezingen wil de ChristenUnie haar christelijk-sociale profiel
duidelijk en helder naar voren brengen. Tot 30 augustus kan men zich aanmelden als kandidaat
Europarlementariër en kiesverenigingen kunnen mensen aanbevelen. Voor de verkiezingen van
de gemeenteraad kwam onlangs de Campagnegids GR2014 uit en de Handreiking die de lokale
ChristenUnie in uw gemeente kan gebruiken voor haar verkiezingsprogramma. Deze maand is er
in 11 provincies een bijeenkomst gepland waarbij campagneteams, jongeren van PerspectieF,
Kamerleden, bestuurders, besturen en medewerkers van het partijbureau elkaar treffen




we kunnen danken voor een goede gang van zaken, moge het tot eer van God zijn
bid dat de campagnegids en de avonden bijdragen aan een vruchtbare campagne
vraag om goede volksvertegenwoordigers die passen bij het profiel van de ChristenUnie

Wereldvrede
Ooit vond ik dat een nog al linkse term; voor mij hoorde het bij mensen die dachten dat de wereld
wel een stabiele sociale orde zou krijgen – als de mensen dat maar samen zouden nastreven. Nu
denk ik dat dit woord ook een dieper doel verbergt, dieper dan alle linkse en rechtse ideologieën.
Via de Bijbel weten we dat God wil dat alle volken gezegend worden. In Psalm 117 zingt Israël
het uit: alle volken moeten de Here loven, omdat Hij goedertieren is over de zangers (“over ons”).
Door Pinksteren wordt deze Psalm nu ook gezongen door mensen uit andere volken – door ons.





dank voor Gods Geest, die nieuwe hoop deed ontvlammen en aanspoort tot het goede
dank voor het Joodse volk, uit hen is die hoop aan ons doorgegeven; bid hen vrede toe
bid voor Jeruzalem, opdat zij vrede ontvangt en vurig hoopt op de Heer die vrede geeft
bid voor de volken; voor Syrië; kies ook een gebied elders, dat u na aan het hart ligt

Hartelijke groet,
Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

