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Leven in de stad 
Kern tekst: Johannes 17:3, 15, 16 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, 

Die U gezonden hebt. … 

… Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn 

niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 

 

De serie "Kerk zijn in Groningen anno 2016" 

De hoofdvraag: 

"Hoe kunnen we kerk zijn in deze stad in deze tijd?". 

- Kerk-zijn: trouw aan God en aan elkaar 

- In deze stad: trouw aan de opdracht van Jezus  

- op een manier die past bij  

o de cultuur,  

o gebruiken,  

o uitdagingen,  

o problemen  

van onze plaats en tijd. 

 

De kern van het verhaal is uiteindelijk wie zijn wij (als gemeenschap)?  

Dat resulteert in: Hoe leven wij (als gemeenschap), wat ziet men? – en daardoor: Wie ziet men? 

Zichtbaar leven 

Voorbeelden: 

- Jezus – bidt tot God voor zijn leerlingen 

- De stad van God – Augustinus 

- Bannelingen: Een brief van Jeremia 

Dit nu is het eeuwige leven 

Wat Jezus heeft voorgeleefd kun je in de evangeliën lezen. Daar hebben wij het hier ook vaak over. 

We geloven, weten dat Jezus de Zoon van God is. Dat kun je alleen maar weten, geloven, als God het 

je heeft laten zien. Sommige mensen ontdekken dit gaande weg hun leven – door opvoeding, door 

relaties met vrienden die God kennen. En ergens ontdekken ze steeds meer wie God is, wie Jezus is, 

en ze raken er van overtuigd (door de Geest) dat Hij degene is voor wie ze willen leven. 

De grootheid van God openbaart zich en soms ook heel plotseling zie je het. 

Jezus! De Zoon van God. 

Jezus laat mensen meekijken in zijn leven, beantwoordt vragen, zet stappen naar mensen toe, bouwt 

bruggen, neemt hindernissen weg om God te leren kennen, neemt mensen mee op reis, levensreis, 

laat mensen ontdekken wie ze werkelijk zijn. 

Tegen het eind van zijn leven hier op aarde, vlak voor zijn sterven bidt Jezus – tot God, voor zijn 

leerlingen. Het staat in Johannes hoofdstuk 17, en het is best een aangrijpend gebed. Het gaat over 

God, over wie Jezus is, en over zijn leerlingen. Heel duidelijk wordt dat Jezus één is met God en door 

God gestuurd is om te redden. 

We gaan het niet helemaal lezen, ik haal er twee gedeeltes uit: 

Johannes 17:3, 15, 16  

HSV 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, 

en Jezus Christus, Die U gezonden 

hebt. 

BGT 

U wilt dat ik hun het eeuwige leven geef.  Dat betekent dat zij 

u van dichtbij mogen kennen: u, de enige ware God. En dat 

ze mij mogen kennen als degene die door u naar de wereld 

gestuurd is. 
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Ik bid niet dat U hen uit de wereld 

wegneemt, maar dat U hen bewaart 

voor de boze. Zij zijn niet van de 

wereld, zoals Ik niet van de wereld 

ben. 

 

Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg 

te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht 

van het kwaad. Mijn leerlingen horen niet bij deze wereld. 

Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. 

 

1. Eeuwig leven – God van dichtbij kennen 

2. In de wereld – beschermen tegen het kwaad – de Waarheid 

3. Niet van de wereld – net als Jezus 

 

1. Eeuwig leven – God van dichtbij kennen 

Zoals Jezus God kent – als Zijn Vader 

Wetend wat zijn werkelijke woonplaats, bestemming is. 

 

2. In de wereld – beschermen tegen het kwaad – De Waarheid 

Jezus bidt niet dat we uit de wereld worden gehaald, sterker nog hij zegt dat we juist in de wereld 

gezonden worden – net zoals Hij gezonden is door zijn Vader. 

En hij is realistisch: we hebben bescherming nodig tegen het kwade in de wereld.  

Wees dus niet naïef… maar waakzaam – Maar sluit je je dan af? 

Zijn we dan één zoals Jezus bidt – en in die eenheid afgezonderd van die boze buitenwereld? 

Jezus stond er midden in! Maar Hij was zo anders… 

Paulus zegt hetzelfde over ons: jullie zijn anders, jullie hebben Christus leren kennen. (Ef. 4:20) 

 

3. Niet van de wereld – net als Jezus 

In de wereld, net als Jezus: 

- Trouw aan God (Degene die Hem heeft gezonden) 

- Open voor mensen en zijn omgeving (degenen die Hij wil redden) 

 

Jezus’ gebed is dat zijn leerlingen in de waarheid blijven en zullen leven zoals Hij, ook als 

gezondenen met het oog op die hemelse stad – op Gods Koninkrijk. 

En dit bidt hij voor iedereen die door zijn leerlingen tot geloof komt… voor jou en mij. 

 

Wij 

Wij leven in een totaal andere wereld, andere cultuur dan de mensen in Jezus’ tijd. In een totaal 

andere cultuur/samenleving dan volkeren in bijvoorbeeld centraal Afrika, in een totaal andere cultuur 

dan Nederland 50 jaar geleden. Het gebed van Jezus richt zich op zijn leerlingen gezamenlijk, in elke 

periode in de tijd, in welk land of welke omstandigheid dan ook in welke cultuur dan ook. 

Kern is: wij (zijn leerlingen) zijn bewoners van een ander Koninkrijk en leven in een vijandige (??) 

wereld. Wij zijn hier niet om te blijven, wij zijn op weg. En toch leven wij hier, niet ieder alleen voor 

zich, maar wij-samen als vertegenwoordiging van dat Koninkrijk. 

 

Voorbeeld: Ambassadeur (Teun 13 -11-2016)) 

- Loyaal aan eigen koninkrijk/land 

- Vertegenwoordigt dit land in een ander land (andere ‘stad’) 

- Leeft in dit andere land met respect voor de cultuur/taal regels  

én in blijvende trouw aan zijn eigen land (identiteit) 

 

En onze identiteit als ‘ambassadeurs’, wie wij zijn als gemeenschap, is Christus! 

Dat werkt door in ons karakter, in ons leven en samenzijn in deze stad.  
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De Stad van God – Augustinus 

Augustinus was een vroege Kerkvader – geleerde- uit ongeveer de vierde/vijfde eeuw na Christus 

(354-430). Hij heeft een enorme invloed gehad op het christelijke denken tot zelfs vandaag de dag. 

Na de val van Rome (ingenomen door de Goten in 410), waaronder ook christenen enorm te lijden 

hadden – en er vragen kwamen over o.a. de bescherming van God -  schreef Augustinus in een 

periode van 14 à 15 (412-426/27) jaar een serie geschriften (boeken) en noemde die De Civitate Dei. 

(Ik heb ze niet gelezen, alleen maar er over gelezen  - wat ik er nu uit aanhaal is maar heel beperkt 

maar helpt denk ik wel voor ons leven vandaag)  

 

We leven als Christenen zowel in de tijdelijke ‘wereldse’ stad als in de eeuwige stad, de Stad van 

God (het Koninkrijk) die nog niet volledig zichtbaar is maar er wel volledig is. Het ‘nu al’ en ‘nog niet’. 

 

 ‘Vrede in aardse zaken’ 

De aardse goederen zijn in Augustinus’ visie zeker ‘goederen’ en daarom positief te 

waarderen. Het christelijke vreemdelingschap mag niet verkeren in wereldverachting. 

Maar als aardse en daarmee tijdelijke goederen moeten ze ook als zodanig gewaardeerd 

worden en niet verward worden met het hoogste goed: de eeuwige vrede die God schenkt. 

(Gods aanwezigheid) 

 

Augustinus staat positief ten opzichte van de aardse vrede. Zij is goed (een ’bonum’) en als 

zodanig (een ‘donum Dei’) een gave van God. De burger van de stad van God mag er 

dankbaar gebruik van maken. Deze aardse vrede is evenwel tijdelijk en daarmee vergankelijk. 

Eerst in de eeuwigheid is de vrede volkomen, het hoogste goed 

 

‘Gebruiken en genieten’ 

De burgers van de stad van God zijn ook hierin geheel anders dan die van de aardse stad.  

De kinderen van deze wereld hangen aan de aardse zaken alsof deze hun hoogste goed zijn.  

De kinderen van God daarentegen hebben hun hoogste goed in de hemel. Zij ‘gebruiken’ 

deze wereld als niet-gebruikende (1 Kor 7:31) 

De kinderen van God gebruiken de wereld, haar goederen, met als doel om God te genieten;  

De kinderen van deze wereld daarentegen willen God (goden) gebruiken om deze wereld te 

genieten  

 

Dit werkt door in alle aspecten van ons leven, God kennen, en leven voor Hem geeft een totaal 

nieuwe dimensie aan het leven in ‘onze stad’. Als kerk zijn we (net als die ambassadeur) een fysieke 

vertegenwoordiging van de Stad van God op aarde, een Stad in een stad. Zichtbaar, aanwezig! 

 

Voorbeeld Kelten 

- Een nederzetting nabij het dorp – leven in het dorp 

- Leven – als gemeenschap – trouw aan God 

- Leven als gemeenschap open voor het dorp 

- Demonstratie van Gods genade – jullie zijn anders (jullie hebben Christus leren kennen) 
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Gods Aanwezigheid 

Jezus bidt voor zijn leerlingen, Hij maakt duidelijk dat God bij zijn volk is, waar ze ook zijn. 

Ook straks, we lezen dat in Openbaring:God wil/zal bij mensen zijn – wij bij Hem. 

 

In het Oude Testament lezen we ook al over hoe God voortdurend aanwezig is bij mensen, bij zijn 

volk: 

- Zijn aanwezigheid bij Abraham, hoe Hij Abraham leidt – met een blik op de toekomstige stad. 

Abraham geheel anders dan de volken rondom hem. 

- Later met het volk Israël  

- God de bevrijder – aanwezig, nabij en leidend in vuur- en wolkkolom (Exodus 13:21) 

- de tabernakel / de ark – Gods aanwezigheid (Exodus 25:22, 29:42, 43) 

- het volk van God geheel anders dan de omliggende volken 

- De tempel – het heilige der heilige 

met daarin ook een deel voor de heidenen – God  

- Zelfs in ballingschap, waarin het volk geraakt is door ongehoorzaam te zijn aan Gods beloften, is 

God trouw aan zijn volk. De meesten van ons kennen deze (bemoedigende) tekst: 

Jeremia 29:11-13 

NBG51 

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 

koester, luidt het woord des Heren, gedachten 

van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle 

toekomst te geven.  

12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot 

Mij bidden, en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij 

Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt 

met uw ganse hart. 

BGT 

11 Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: 

Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik 

zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal 

jullie nieuwe hoop geven. 

12 In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden, 

en zal ik naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen 

mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je 

hart, zul je mij vinden. 

 

Wat veel mensen niet weten is dat dit komt uit een brief van Jeremia aan het volk in ballingschap. In 

de brief moedigt God (door Jeremia) het volk aan te leven, zich voort te planten en goed zijn voor het 

land (een overheersende vijand die het volk ontvoert heeft!) waarin ze zich bevinden. Want zegt de 

Heer:  

Jeremia 29:7 (HSV) 

HSV 

Zoek de vrede voor de stad waarheen 

Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid 

ervoor tot de HEERE, want in haar 

vrede zult u vrede hebben. 

NBV 

en zet je in voor haar 

bloei, want de bloei van 

de stad is ook jullie bloei 

BGT 

Doe er je best voor dat het goed 

gaat met die stad. Want als het 

goed gaat met Babel, dan gaat 

het ook goed met jullie!’ 

 

De aanwezigheid van Gods volk is de aanwezigheid van God in de stad. Een zegen, het leidt tot bloei 

en maakt die machtige God zichtbaar. 

 

Dit is dan ook de oproep voor ons in onze plaats en tijd. 

- Wees met elkaar trouw aan God – Hij is aanwezig 

- Weet wie je bent – God is aanwezig 

- Leef je leven samen zichtbaar in ‘je stad’ – God wordt zichtbaar 

 

Enne… 

Wat doen jullie eigenlijk met Kerst en Nieuwjaar…? 

 

 


