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Maar gaan we onze weg in het licht - zoals Hij in het licht is -  
dan zijn we met elkaar verbonden ,  

en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde . 
(I Johannes 1:7)  

Lieve mensen, 

Bidden met een gebedsbrief is in de eerste plaats een gemeenschappelijk bidden. Het gaat niet 
eens zozeer om de specifieke onderwerpen. Het is net als bij een goed diner: natuurlijk is er 
smakelijk voedsel, maar het gaat om het samen zijn. Mensen verheugen zich in elkaar, in elkaars 
aanwezigheid, dat ze samen van het goede genieten. Dat doen ze dan met smakelijk bereid eten. 
Zo is het ook met de onderwerpen van deze brief: kies wat bij u past, dat dient de gemeenschap.  

De ChristenUnie staat ergens voor. Maar ze staat daar niet alleen voor. Ze wil wandelen in het 
licht. In het licht van God. Politiek bedrijven voor Zijn aangezicht. En dat niet ieder voor zich of elk 
alleen – als actief politicus, als bestuurder, als een alleenstaande burger die op alles individueel 
reageert – maar samen, met elkaar. Of u nu vooraan staat of in de achterban: we weten ons met 
elkaar verbonden.  

Daarom sturen we u graag de gebedsbrieven. En dat met het getuigenis dat een christen 
politicus het licht zoekt. We willen wandelen op de weg die Jezus ons wijst. Dat is een weg van 
gehoorzaamheid, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Daardoor weten we dat onze diepste 
kwaliteit verborgen is in de verlossing die Jezus op Golgotha bewerkt heeft.  

Hij heeft bewerkt dat we samen in het licht kunnen staan en dat we doen wat Hij vraagt. Zo krijgt 
ons politieke streven een kracht die in de wereld ongehoord is: je blijft staan voor de zaak van 
God. Wanneer we zo in het licht wandelen, vinden we een mooie belofte, die belofte vond ik in 
dezelfde brief van Johannes als de bemoediging hierboven:  

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we 
hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.           (I Johannes 5:14) 

 

Gebedspunten  

Het eerste punt dat nu aandacht behoeft is natuurlijk de voorbereiding op de verkiezingen. Laten 
we danken voor de vastgestelde kandidatenlijst. Let op de top tien! Het zou voor ons een 
ongelooflijk grote vreugde zijn als alle mensen van de top tien in de Tweede Kamer konden 
komen. Dat is een lange termijn groeidoel waar we nu al naar uitkijken. Dank voor het 
enthousiasme bij de campagne en bid voor wijsheid in alle praktische zaken.  

Sommige kandidaten staan op een onzekere plaats. Dat zijn “strijdplaatsen”, want niemand weet 
hoe ongunstig of gunstig de verkiezingen voor ons zullen uitvallen. Bid dus voor de mensen op 
zulke plaatsen. Dat zij zich in alles gedragen zullen weten door Gods goede zorgen.  

Praktisch moet er veel gebeuren. Want kiezers kiezen niet, tenzij ze opgeroepen worden. 
Iedereen behoeft aansporing en voor ons betekent dat: werk aan de winkel. U kunt dat met uw 
gebed ondersteunen. Kijk ook op de webpagina: www.christenunie.nl/ikDoeMee.  

Dank ook voor de samenstelling van het verkiezingsprogramma. Er is heel wat afgewikt en 
gewogen. Dat is het ambacht van de politiek. Nu moeten onze vertegenwoordigers het aan de 
man brengen. Ervoor uitkomen hoe goed de beslissingen zijn en dat aan de man brengen. Bid 
opnieuw voor inzicht, kracht en wijsheid.  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+johannes+1%3A7&id42=1&id18=1&id16=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=17&idp3=18
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+johannes+5%3A14&id42=1&id18=1&id16=1&id17=1&pos=0&l=nl&set=10&idp0=43&idp1=19&idp2=17&idp3=36&idp4=18
http://www.christenunie.nl/k/nl/n91/news/view/432565/48130/Uniecongres-stelt-kandidatenlijst-vast-video.html
http://www.arieslob.nl/k/n6003/news/view/429406/110714/strijdplaatsen.html
http://www.christenunie.nl/ikDoeMee
http://www.christenunie.nl/k/nl/n91/news/view/433019/48130/Verkiezingsprogramma-ChristenUnie-definitief-Vooruitzien.html


U kunt bidden voor de verkiezingsthema´s die we in Nederland willen behartigen: 
    -    Een land waarin je kinderen wil laten opgroeien 
    -    Een land dat kan omgaan met verschillen. 
    -    Een land dat werkt aan een sociale en duurzame economie  

Zo komen we ook op de wereldwijde verhoudingen: dank dat we als landen onderling afhankelijk 
zijn. Het geeft wel veel moeite en het maakt ook dat wereldwijd mensen elkaar kwaad kunnen 
doen, maar zonder die afhankelijkheid is de mens geen mens: we horen bij elkaar.  

We zijn allemaal bedoeld om onze knieën te buigen voor die ene koning, Jezus, en om elkaar in 
die overgave lief te hebben. Aanbid God onze Formeerder, die alles in wijsheid doet. 
Bid dan dat het evangelie zal doorwerken, in alle volken en natiën. 

Dank voor wat we mogen inbrengen in het Europese parlement, zoals onlangs in verband met 
onlusten in Nigeria en bescherming van christenen in Pakistan. 

Over de hele wereld zien we dat allerlei politieke en economische verhoudingen steeds meer met 
elkaar verweven raken. Het geeft rijkdom en het brengt mensen in nood. Als we bidden voor de 
politiek, kunnen we daar niet omheen. Soms is het te veel om aan te kunnen zien. Dan kan het 
helpen als we eerst danken, dat Hij met vaste hand regeert, en dan bidden: “Heer, wil voorzien!” 

Bid dat volken zich bekeren tot hun Heer en dat hun staten rechtsstaten zullen worden. 
Gedenk daarbij opnieuw Wit-Rusland (dat  is immers de laatste dictatuur van Europa?). 
Denk ook aan verkiezingen over grens: zonder Gods hulp is er geen oplossing voor België. 
Dank voor de DOE Partij in Suriname, onlangs kregen ze hun eerste zetel in het parlement…!  

Kunnen we bidden tegen overdreven eenzijdigheid? Bidden tegen deze afgod van de vorige 
eeuw? Mensen konden grote, eenzijdige systemen aanhangen en wilden belangrijke beslissingen 
graag in verband brengen met één politiek-economische kracht. Alsof we ons leven daardoor 
kunnen laten leiden. Bidden tegen eenzijdigheid is bidden om wijsheid en om een ruime blik.  

Mensen kunnen blind zijn voor de veelkleurige wijsheid van God. Hij heeft het gezag van de 
overheid  ingesteld, maar Hij heeft ons niet overgegeven aan één totalitair politiek systeem. Hij is 
de enige die alles geschapen heeft en Hij is de enige die alles overziet. Laten we Hem 
aanbidden. Bidt dan ook voor verandering in Noord-Korea.  

Laten we ook bidden tegen de afgoden van deze tijd. Sommige mensen zoeken een 
oppervlakkige eensgezindheid waarbij mensen voor de vorm hetzelfde moeten zijn. Of mensen 
zien zoveel verschillende mogelijkheden dat ze te oppervlakkig worden - zonder toewijding of 
trouw aan de Zoon van God. Laten we zijn komst verwachten en daar ook om bidden.  

Wanneer we bidden voor de lokale politiek kunt u bidden voor het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders. Bid voor uw lokale ChristenUnie, dat uw vertegenwoordigers 
scherp blijven. Dank voor de cursussen van de kaderschool. Voor raadsleden kunt u bidden dat 
ze ondersteunend kritisch zullen zijn en blijven. Voor nieuwe wethouders dat ze zich goed 
kunnen inwerken. Soms is er teleurstelling omdat onze wethouder-tot-nu-toe zijn werk niet kan 
voortzetten. Vraag ook in die situatie om de ondersteunende werking van Gods Heilige Geest. 

Kees Sinke 
coördinator gebed  
 

 
 

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.christenunie.nl/nl/verkiezingsprogramma
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Fil+2%3A1-11&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10
http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/434268/59042/EU-moet-druk-op-Nigeria-opvoeren.html
http://www.christenunie.nl/k/nl/n7103/news/view/436799/48489/Weblog-de-plenaire-EP-vergaderingen-van-mei-2010.html
http://wi.christenunie.nl/webwinkel
http://www.caxent.be/home
http://www.doepartij.org/
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=openbaring4&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10
http://kaderschool.christenunie.nl/page/15567
http://www.christenunie.nl/gebed

