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Op reis 

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  

- de cultuur,  

- gebruiken,  

- uitdagingen,  

- problemen  

van onze plaats en tijd. 

 

De kernoplossing voor de hoofdvraag "Hoe kunnen we kerk zijn in deze stad in deze 

tijd?".zijn de "evangelische pijlers"  

Woord: gezaghebbend rol van Gods woord in ons leven 

Missie: gevolg van "gezag van  het Woord" - Jezus is Koning, wij verkondigen dat Hij 

Koning is 

Grote Gebod:God liefhebben boven alles (Gezag), naaste als jezelf (Verkondiging uit liefde 

voor medemens) 

God is relationeel 
God is 3-1  relationeel in Zichzelf 

Grote gebod = relatie met God + medemens 

De mens is relationeel 

 

De Kerk is "de nieuwe mens: - je identiteit 

geschapen (creatie) in Christus":  

- een nieuwe mensheid uit elke stam, taal en volk  

- met Jezus als Hoofd 

- Kerk is dus per definitie ook relatie - met Jezus en met de Kerk, elkaar 

 

De Kerk vertelt het verhaal van Jezus. Niet alleen in preken, maar vooral ook door de manier 

waarop zij leeft: ze komt ergens vandaan, gaat ergens naar toe en dat wordt duidelijk in het 

nu. 

En het hele verhaal dat ik nu ga vertellen gaat dus over ons – in relatie met elkaar en in 

relatie met de wereld om ons heen 

"De Kerk leeft serieus gemeend dat Gods nieuwe wereld er aan komt" (Nullens) 

Kerk Zijn – en op reis zijn 
de kerk, plaats om samen op geestelijke reis/pelgrimstocht te zijn 

Kerk 

- niet het gebouw 

- de community,  Gemeenschap –  

- altijd deel van een "omgeving" 
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Ons culturele landschap is religieus veranderd t.o.v. 50 jaar geleden:  

- bekering is nu meer een (langdurig) proces, dan een éénmalig besluit. 

- Vormen van onderwijs:  

o in de schoolbanken om onderwijs te krijgen over God van de professionals.  

o meeleven in gemeenschap  

- Nu: geloof is meer een geestelijke reis, een pelgrimstocht. En we zijn allemaal op reis 

De "pelgrimsreis"  

"De Kerk leeft serieus gemeend dat Gods nieuwe wereld er aan komt" … 

en dat wij op weg zijn er naar toe 

 

Bijbelse beelden  

- Abraham, vreemdelingen, pelgrims, op doorreis, etc. 

- Mozes die zijn zwager meevraagt – het zal goed voor je zijn 

- Jezus reist mee met de Emmaus gangers 

 

Abraham 

- Naar het beloofde land – relatie met God (Genesis 11:31-12:5) 

Familie mee 

- Zegen voor anderen – tot in het verre nageslacht 

- Hij blijft een Vreemdeling  

Genesis 20:1; Genesis 21:34; Genesis 23:4 

Betalen voor het graf van zijn vrouw 

Abraham leefde handelde in relatie met God én zijn familie/omgeving, niet geisoleerd. 

 

Mozes 

Richteren 10:29-32 

29  Mozes zei tegen Chobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, Mozes’ schoonvader: 

‘Wij vertrekken nu naar het gebied dat de HEER ons heeft toegezegd. Ga met ons 

mee; je zult het goed bij ons hebben, want de HEER heeft Israël voorspoed beloofd.’ 

- Ga mee 

- Help ons 

- Het zal je God doen – ga mee het beloofde land in 

Gekoppeld aan de missie: het is goed voor je – we zijn op weg naar het beloofde land 

God benadrukt bij het volk – jullie zijn vreemdelingen geweest, wees goed voor de 

vreemdeling 

(o.a. Exodus 2:22  Exodus 23:9  2 Leviticus 19:33, 34, Kronieken 6:32, 33) 

 

Emmausgangers 

(Lucas 24:15-25) 

- In gesprek met elkaar – over zaken dingen die gebeurt waren in hun leven de 

afgelopen dagen 

- Jezus sluit aan, vraagt, luistert, legt uit 

- Al gaande, en tijdens het eten wordt duidelijk wie Jezus is. 
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Backpackers 
Voorbeeld reis Ko Verstraten Zuid Amerika 

- Je ontmoet mensen 

- Trekt soms een stuk met elkaar op 

- Deelt een stukje van je leven met elkaar 

- Geeft / krijgt 

- Leert elkaar kennen 

- En je gaat na verloop van tijd weer je eigen weg 

 

Wat heeft dit alles te maken met Kerkzijn in Groningen anno 2016 

Gedrag bij ‘met elkaar optrekken’ 
De manier/ de gelijkwaardige relatie 

- Gelijkwaardig – jij met mij -  ik met jou, jullie met ons – wij met jullie 

Jij bent op reis de ander betekent iets voor jou en jij voor hem 

- Respect, fatsoen, etc. "het moet wel gezellig blijven". 

- In gesprek (en houdt geen geen preek)  

Door wederzijds vragen en door de dialoog worden standpunten duidelijk. Desgewenst 

kan de ander verheldering vragen: "dus jij gelooft in Schepping?" 

- Afbakening – beperkte duur 

vergelijk het met Paulus’ "planten, water geven en oogsten" - Jouw taak op dat moment 

is om samen met de ander een constructieve reis te maken TOT het volgende punt, de 

bergpas. Daar scheiden jullie wegen.  

- Samen verder 

De ander kan vervolgens ook besluiten dat hij met je verder wil reizen, uiteraard weer op 

dezelfde manier (respect, instemming, etc.) en wellicht dat hij helemaal met jou verder wil 

reizen (tot geloof komt).  

 

Geloof/vertrouwen op God 

de gelijkwaardige relatie, de afgebakende reis, etc. maken dat we slechts een stukje van het 

proces meemaken en wellicht nooit dat de persoon in kwestie tot besluit komt om Jezus te 

volgen. Dat vraag een heleboel geloof en geduld!  En vertrouwen op de reis die God met de 

persoon maakt 

- Geloven in Genade 

- vertrouwen hebben dat God in de ander kan werken 

- dat het evangelie – is ruim – genadevol  (Valkuil: God biedt jou een relatie aan wij 

een bieden mensen een formule) 

- Werkelijke compassie hebben voor de wereld 

- Trouw zijn aan God en je opdracht/de missie 

- Handelen en spreken met wijsheid  

- God zal zich openbaren – wij zijn beschikbaar 
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Hoe kunnen wij goede pelgrims zijn? 
Praktisch voor ons als kerk de vraag:  

Hoe doe je dat nou in Groningen – wat is jouw reis en wie ontmoet jou en ontmoet jij?  

- Wie ben jij? Waar ga jij naar toe? 

Onze identiteit is in Christus – zichtbaar in onze relaties met elkaar, zowel individueel als 

gezamenlijk, in structuren etc.? 

Ook wij zijn vreemdelingen op weg naar Gods Nieuwe wereld, Gods Koninkrijk. 

- Met anderen optrekken 

Hoe maken we het andere mensen mogelijk en makkelijk voor om met ons mee te 

reizen, zonder dat ze het idee krijgen dat we ze willen ontvoeren of van hun pad willen 

trekken? – Dubbele/verborgen agenda. 

- Verlang je er echt naar dat mensen met je meereizen: leren van hen, zij leren van jou  

- Of heb je een opdringerige boodschap en stopt de relatie wanneer de ander ‘niet wil’ 

Medereizigers 

- Hoe ervaar je de reis tot nu toe? Vertel wat jou bezighoudt 

- Ga met ons mee 

 

 

Amen 


