
Hoofddorp, 9 maart 2022 

 

Geachte predikant / voorganger,   

Het zijn spannende tijden en het vraagt van u veel als voorganger, leider van een gemeente. De COVID-19 crisis 

is nauwelijks voorbij of een nieuwe crisis, die grote delen van de wereld in zijn greep houdt, dient zich aan. 

Mensen zijn verward en angstig en worden opnieuw bepaald bij zaken waar ze geen grip op hebben en die hen 

onzeker maken. Wat mag je in al die situaties blij zijn dat het geloof in Jezus Christus hoop en vertrouwen 

geeft. Dat de Schepper van hemel en aarde de wereld in Zijn hand heeft.  

De laatste dagen wordt Psalm 91 veelvuldig gelezen en ik wil enkele woorden met u delen omdat ze zo krachtig 

en hoopgevend zijn: 

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende 2zegt 

tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 

14Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 

Ondanks de gebeurtenissen die ons diep raken mogen we het geloven: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 

op u vertrouw ik’. Vertrouwen is echter vaak broos. We kunnen elkaar erop wijzen om Hem te vertrouwen, 

maar daarmee kan niet iedereen zich daaraan overgeven en dat ook echt ervaren. Net zo min als geloven dat 

‘De Allerhoogste zal beschermen wie Hem liefhebben’. En toch worden we daartoe geroepen om het in praktijk 

te brengen en dag aan dag erop te vertrouwen.   

Te midden van dit alles vragen wij u om, naast uw gebeden voor onder andere het oorlogsgeweld in de 

Oekraïne te bidden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die ook in de Haarlemmermeer gehouden 

worden.  

Als ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer willen we u vragen om te bidden voor degenen die zich verkiesbaar 

hebben gesteld. Op de lijst staan betrokken christenen die zich vol overtuiging willen inzetten voor dat wat er 

in de polder speelt. Daarbij is er de overtuiging dat het niet om onze wil gaat maar dat Gods wil doorklinkt en 

vorm krijgt. Het is ons verlangen dat het Koninkrijk op aarde zichtbaar wordt. 

We vragen u ervoor te bidden dat er capabele, betrokken en empathische mensen worden gekozen voor de 

gemeenteraad en het gemeentebestuur. Mensen die zich willen inzetten voor de samenleving als geheel en 

speciaal voor hen die kwetsbaar zijn of tussen wal en schip dreigen te raken. En die zich daarnaast ook als 

goede rentmeesters over Gods Schepping willen ontfermen. Dat betekent politiek bedrijven met een duidelijk 

doel voor ogen, wetende dat veel partijen heel anders tegen geloof en de Bijbel aankijken. Het betekent 

zoeken naar kansen om geloof praktisch vorm te geven en in het gemeentelijk beleid door te laten klinken. 

We vragen u tenslotte ook te bidden voor de kiezers. Veel mensen zijn het vertrouwen, al dan niet begrijpelijk, 

in de politiek kwijtgeraakt. Tijdens de campagne zijn we veel mensen tegengekomen die niet gaan stemmen. En 

dat is geen goede ontwikkeling. Betrokkenheid op elkaar, op de buurt waar je woont, op je school, binnen een 

bedrijf of organisatie, is van wezenlijk belang om doelen te kunnen bereiken en de omgeving te veranderen. 

Een samenleving is het geheel van individuen die gezamenlijk voor elkaar en de omgeving zorgdragen en bereid 

zijn elkaar in liefde te dienen. Grote woorden, maar waar. 

Paulus geeft aan in Galaten 5:13: 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel 

te geven, maar dien elkaar in liefde.  

Van harte dank voor jullie gebeden en Gods rijke Zegen voor een ieder. 

 

Hartelijke groet, 

Fractie, kandidaten en besturen ChristenUnie-SGP 


