
Waarom ik ga stemmen op 22 november 
 
Of je nu een switchende of zwevende kiezer bent, je bent een kiezer. Ik ben nog opgegroeid met de 
verplichting te gaan kiezen.  
 
Tot 1970 kende Nederland een opkomstplicht. Mijn vader kreeg in die jaren een boete omdat hij niet 
gestemd had. De stembureaus hadden een beperkte openingstijd en het werk vroeg vaak meer uren dan 
het bureau open was.  
 
Het was hem niet gelukt op tijd te komen. We hebben nu ruim de kans en zelfs het recht om te 
stemmen!  
 
Dat kiezen kost moeite. Je moet je er wel in verdiepen. Er staat immers iets op het spel bij de 
Gemeenteraadsverkiezingen op 22 november a.s. Jij hebt uiteraard jouw persoonlijke mening, maar 
bent ook gevoelig voor wat er om je heen gebeurd.  
 
Al mijn hele leven ken ik in Nederland geen oorlog en toch doemen er gemakkelijk angstscenario’s op 
of worden jij en ik soms overweldigd door het wereldnieuws. Zelfs zo, dat je maar besluit er niet 
langer naar te kijken!  
 
Angst kan dan de overhand krijgen. En angst is een slechte raadgever! Paulus roept Timotheüs in 2 
Tim 1:7 op om niet vanuit angst maar vanuit kracht, liefde en bezinning te reageren op wat er op hem 
afkomt 
  
Er zijn gelukkig ook genoeg positieve onderwerpen waar we onze stem in mogen laten horen! De zorg 
voor de oudere en het kind. De zorg voor de arme in onze buurt. De vrijheid van onderwijs. De zorg 
voor de vreemdeling. Onze veiligheid, ons rentmeesterschap en onze uiting van gerechtigheid.  
 
De Bijbel roept ons in 1 Tim 2:1-6 op om te bidden voor alle mensen. Dus voor de naasten in ons land 
en in de rest van de wereld.  
 
Voor hooggeplaatsten - voor onze (nieuwe) regering en die van andere landen. Met het doel dat wij 
“stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid”.  
Paulus roept ons daartoe op vanuit gevangenschap. Een nogal beangstigende situatie! Ik hoor hem 
zeggen: laat je stem horen! Het uitbrengen van een stem is dan ook een gebed! 
 
Mag ik met jou afspreken dat we op 22 november onze stem biddend gaan uitbrengen op de kandidaat 
van onze keuze? Zodat hij of zij de wijsheid krijgt in de Gemeenteraad ertoe bij te dragen dat wij een 
stil en rustig leven mogen leiden? Deal! 
 
En jij weet toch ook waarom Paulus dat gebed zo graag wil? 1 Tim.2 gaat verder met: 
 
Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en 
tot erkentenis van de waarheid komen. Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en 
de mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en 
daarvan wordt getuigd te juister tijd. 
 
Een gezegende verkiezingsdag toegewenst! 
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