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Heb hart voor de stad: zet je in voor de samenleving! 
 
 

Liturgie: 
LB 301 
Gebed 
Jeremia 29 : 1-14 
Ps. 85 : 4 
1 Timoteüs 2 : 1-6 
Gez. 38 : 1 & 7 
Jeremia 29 : 4-7 
Ps. 72 : 4, 9-10  
Gebed Deel 1 NG 62 : 1-3 
  Deel 2 NG 62 : 4-6 
  Deel 3 NG 62 : 7-9 
Offerande 
Ps. 87 

 
Gemeente van onze Here Christus, mijn broeder en mijn zuster, 
 
Bidden voor een stad? Wel eens gedaan? En waar maak je dat mee? De kinderen die ik er 
op school over aansprak, waren er duidelijk over. Dat gebeurt niet zo veel en zo vaak. Je 
moet niet alleen bidden voor jezelf, je eten en je werk, je gezondheid en welstand, dat 
was duidelijk. Je moet ook bidden voor armen, zieken etc. Maar ook voor de stad om je 
heen. Welke steden dan? Niet voor dorpen? Zeker wel! Het gaat over samenleving. 
 
Veilige samenleving. Onlangs is een lijst bekendgemaakt van veilige steden en dorpen in 
Nederland. Het minst veilig zijn steden als Rotterdam en Amsterdam. Maar ook Gouda 
staat in de top tien. Waddinxveen, mijn eigen gemeente, stond van de 450 op plaats 227. 
Wij hebben de neiging ons terug te trekken uit de steden: ze zijn vies, onveilig etc. Het zal 
je maar gebeuren dat je wordt weggepest of bedreigd, bestolen en beklad. Moet je de 
steden dan maar links laten liggen? Trek je je terug? Of ga je mee met volkssentiment, 
verharding van bevolkingsgroepen? Onze samenleving is als Babel in meerderheid 
antichristelijk, met een hoog Babelgehalte: agressie, verharding, egotripperij, 
welvaartsstaat, smeltkroes van religies. 
 
Heb hart voor de stad: zet je in voor de samenleving! 

1. bouw mee aan de samenleving (constructief) 
2. bid mee voor de samenleving (meelevend) 

 
1. Het zal je maar gebeuren! Ze moesten er op school niet aan denken, dat wij hier uit 
Nederland weg zouden moeten, en verplicht werden naar een ver en vreemd land te 
verhuizen. Bijvoorbeeld dat je in Rusland zou moeten gaan wonen, een totaal andere 
maatschappij, met een vreemde taal en een vreemde cultuur. Dat was gebeurd met de 
Israëlieten uit Juda. Een belangrijk deel van de inwoners moest verplicht emigreren naar 
Babel, en dat gebeurde in etappes. Eerst de belangrijkste mensen voor de maatschappij: 
de bestuurders, bouwers, technici. Dat was een aderlating. Mensen die ze goed konden 
inzetten, werden weggehaald met de bedoeling ze op te nemen in die vreemde cultuur. 
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Nee, ze kwamen in Babel niet in een concentratiekamp, hoefden ook geen Jodenster op. 
Maar ze waren ver verwijderd van hun moederland, en moesten aarden in een vreemd 
land: allochtoon. Dan ben je ver van huis! 
 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat ze hier niet blij mee zijn. Wat moeten ze daar in den 
vrede? Ze kunnen maar het best een voorlopige verblijfplaats zoeken, om zo snel mogelijk 
terug te kunnen als de kust weer veilig is. Er waren profeten, zoals Chananja, die dat ook 
in het vooruitzicht stelden. Ze deden politieke voorspellingen. De macht van Babel wordt 
gebroken. Maak je niet ongerust, binnen twee jaar kun je weer terug. Blijf in 
tentenkampen wonen, dan kun je binnenkort weer inpakken en wegwezen. Twee 
seizoenen en de feesttoeters kunnen van zolder. 
 
Jeremia schrijft een brief namens God, met een heel andere strekking. Hij stuurt die brief 
mee met een politieke missie die de koning van Babel gunstig moet stemmen. Vergeet het 
maar, die twee jaar. Het duurt minstens zeventig jaar! Daar maakt Jeremia zich niet 
populair mee. Maar hij heeft het ook niet zelf verzonnen: zo zegt God. Want dat deze 
Israëlieten hier terecht zijn gekomen, is niet toevallig. Het was zo door God gestuurd. Jaar 
in jaar uit had Hij gewaarschuwd: als zijn volk doorging met Hem negeren en langs Hem 
heen leven, vol egoïsme en sociaal onrecht, dan zouden ze door het land worden 
uitgespuugd. Zeventig jaar krijgt het beloofde land rust. 
 
Het is dus niet zomaar voorbij. Ze moeten zich erop instellen dat ze voor een lange 
periode daar blijven wonen. Zeventig jaar, dat betekent dat de meesten het zelf niet meer 
meemaken dat ze terugkeren naar hun vaderland. Toch is dat geen reden om te 
wanhopen en bij de pakken te gaan neerzitten. Geen game over, maar een reset. Wat ze 
thuis zouden doen, moeten ze ook hier gaan doen: alle aandacht besteden aan het 
bouwen van een huis, aan het bebouwen van akkers. Leg tuinen aan, omheinde 
boomgaarden, zodat je van de opbrengst kunt eten. Regel huwelijken en sticht gezinnen. 
Gewijde intimiteit. Dat is een kwestie van jezelf toewijden aan God, van binnenuit. In 
plaats van dat je single blijft tot je terug bent. Sluit liever huwelijken in den vreemde, laat 
kinderen geboren worden. Zodat je in getal niet terugloopt. Jeremia rekent met drie 
geslachten. Als jullie niet werken aan gezinsvorming, komt straks een handjevol terug. Zo 
moet het niet, God heeft nog bedoelingen met jullie. 
 
God wil jullie gebruiken op de plaats waar je bent gesteld. Hij wil de tijd goed benutten. 
Hij verwacht van zijn volk dat ze zich zullen inzetten voor de samenleving. Dat ze zich 
constructief opstellen, letterlijk en figuurlijk. Door het bouwen van huizen, het aanleggen 
van tuinen, zodat dat de bloei van de stad ten goede komt. En zo komt het hun zelf ook 
ten goede. Geef je krachten, zet je in, gebruik je energie voor de samenleving waarin je 
terechtgekomen bent. Ook al is die je vreemd. En wat het uitbreiden betreft: God wil dat 
zijn volk daar niet verschrompelt en zichzelf tot de kleinste minderheid maakt, maar dat ze 
meer body krijgen. Hij wil bouwen aan de komende generatie. Bij terugkeer na zeventig 
jaar moet er geen oud en afgepeigerd stelletje vluchtelingen overblijven. Maar een vitaal 
en krachtig volk, dat met nieuwe energie, en goed opgeleid en toegerust kan gaan 
meewerken aan de opbouw in eigen land. 
 
De boodschap van Jeremia was echt tegendraads. Het moet ook wel ketters geklonken 
hebben. Want het week totaal af van wat God voorheen had voorgeschreven: het wijden 
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van akkers, de opbrengst naar de tempel brengen, de huwelijken sluiten voor het 
aangezicht van God in Jeruzalem etc. etc. Deze boodschap paste helemaal niet bij wat tot 
dan toe gebruikelijk was. Het klonk als heiligschennis, alsof je ook gewoon God kon dienen 
in den vreemde, alsof het niet uitmaakte waar. Voor Israël was dat uiterste ongewoon. 
Maar ze bevinden zich dan ook in een uitzonderingssituatie. En God wil die volop 
gebruiken om mee te werken aan een zelfs God-vijandige samenleving, met een totaal 
andere cultuur en andere gewoonten. Je kunt ook in een vreemd land en een vreemde 
cultuur je God dienen als heilige mensen. Jezelf blijven en toch op de samenleving gericht 
zijn. 
 
Een prachtig voorbeeld hiervan is Daniël en zijn vrienden. Zij hebben de taak opgevat om 
zich in te zetten voor de samenleving. Zij trekken zich niet terug in afzondering, plaatsen 
zich niet in een isolement, en sluiten zich niet op. Zij zijn aan het hof beland bij de koning, 
blijven koosjer eten, dus ze onderscheiden zich wel. Maar ondertussen geven ze als 
allochtonen al hun krachten en energie aan de voor hen vreemde samenleving. En dat 
gaat niet onopgemerkt voorbij, Daniël krijgt een hoge ministerspost, samen met zijn 
vrienden. Geen assimilatie, maar integratie. 
 
Tot op zekere hoogte is het te vergelijken met onze situatie. Wij zijn niet in ballingschap, 
maar als christenen zijn we wel een minderheid, een steeds groter wordende minderheid 
in de samenleving. Nu zijn er ook profeten die er optimistisch in zijn: zij denken aan een 
droomwereld, vrede, religieuze opleving. Je kunt jezelf eraan geven en aan overgeven, 
alsof het meer van hetzelfde is. Je kunt je terugtrekken en met de rug naar de 
samenleving gaan staan: christen in een klein hoekje, jij in jouw klein hoekje en ik in ’t 
mijn; met angst en beven je terugtrekken op een klein eiland; muren, deuren en ramen 
dicht. Maar je kunt ook met je gezicht naar de samenleving toe gaan staan. Je inzetten en 
laten gebruiken. Zoals Jezus heeft gezegd: een licht uitstralen, een beetje zout betekenen 
voor de samenleving. Als christen ben je hier niet thuis, jou wacht een ander land, een 
ander leven, een Koninkrijk dat komt. Je bent hier wel op je plaats, je hebt hier je plek 
gekregen om te werken, mee te bouwen. Voeg je erin! Wees constructief! 
 
In precies dezelfde lijn schreef Paulus aan de Tessalonicenzen. Men dacht: Christus komt 
toch snel terug, dus geven wij er de brui aan. We laten de boel de boel en gaan rustig 
afwachten tot het zover is. Doe geen moeite, het is verspilde energie om mee te werken 
aan een verrotte en corrupte wereld. Dat zet toch geen zoden aan de dijk, en het zijn 
slechts druppels op de gloeiende plaat. Paulus protesteert heftig. Je weet niet wanneer 
Christus terugkomt, Hij houdt de spanning erin. Wie niet werkt, zal ook niet eten! Werk 
mee aan de samenleving, bouw op, en geef je krachten. Zoals Luther naar alle 
waarschijnlijkheid heeft gezegd: als Christus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een 
appelboompje. 
 
Trek je niet terug uit de samenleving. God wil niet dat wij sikkeneurig in een hoekje gaan 
zitten of de boel uit onze handen laten vallen in afwachting van de wereld die komt. Je 
kunt als kerk veel betekenen voor de omgeving, tot een zegen zijn. Stop er energie in. 
Zoek vrede voor de wereld om je heen. Daar werken we ook aan: dat we oog hebben voor 
armen en minder bedeelden; dat we meedoen aan de discussie over normen en waarden 
en vrede zoeken voor de samenleving om je heen. Maar werk ook zelf op je eigen plaats 
en met jouw capaciteiten mee. Doe aan vrijwilligerswerk, EHBO, sportvereniging, 
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buurtvereniging. We lopen het gevaar dat we zo veel taken binnen de kerk hebben of 
binnen de kerkelijke organisaties, dat wij geen tijd hebben om relaties aan te gaan met 
buren en collega’s. Terwijl blijkt dat juist via relaties mensen tot geloof gekomen zijn. Laat 
je gezicht zien, zet je in voor anderen, en geef daarmee een christelijk signaal af. Als je 
opgaat in het geheel, doe je net als ieder ander en werk je alleen voor jezelf, voor de 
opbouw van je gezin en je carrière. Werk mee, in vrijwilligerswerk, op de sportvereniging, 
laat je gezicht zien en steek je handen uit de mouwen. Er zijn genoeg mogelijkheden om 
je in te zetten. Denk aan de armen en minder bedeelden. Hoe kunnen we dat doen? Er is 
nog genoeg op te bouwen, dat komt niet zomaar vanzelf van de grond. Waar een wil is, is 
een weg. De roeping ligt er. In zichzelf gekeerd christendom is gedoemd om te 
verkommeren, te verleppen, of zoals je wilt: het vuur en elan en enthousiasme doven uit. 
 
2. Werken in Babel en je krachten geven aan een vreemde god-vijandige samenleving, dat 
is nog daaraan toe. Maar Jeremia gaat, namens God, nog verder. Hij roept op om te 
bidden voor Babel! Babel is niet de leuke pleisterplaats aan de Eufraat, een soort Parijs 
aan de Seine, waar je een weekendje doorbrengt. Het is nota bene de stad waarin 
menigeen niets met de God van Israël te maken wil hebben. Tot in het laatste bijbelboek 
is Babel het beeld van de tegenbeweging van God, de stad van de mens, met zijn eigen 
religie, wetten, normen en waarden. En ook nog eens een vijandig regime dat 
volksverhuizingen laat plaatsvinden, zoals altijd dictators hebben gedaan, om controle te 
houden. Moeten wij bidden voor die stad en samenleving? Wat hebben ze met die 
mensen? Het is ongehoord in Israël, deze oproep om voor heidenen, voor ongelovigen te 
bidden. Ook dit is tegendraads: niet denken in wij en zij, antithese, hier de good guy’s en 
daar de bad guy’s. Niet bidden tegen, maar bidden voor! 
 
Er zijn ook wel andere geluiden in de Bijbel te vinden: Psalm 137, By the rivers of Babylon, 
wraak tegen de wreedheid van Babyloniërs. Het hartstochtelijk gebed om vernietiging van 
Babels nageslacht. Je denkt eerder aan het recht tot krenken dan aan een plicht tot 
bidden. Dit gaat opnieuw tegen de natuur van ieder in. Tegen haat- en nijdgevoelens, 
tegen wraak en strijd. 
 
Bid voor de stad en haar bloei. Vraag vrede voor Babel. Dat is een opmerkelijk gebed. Het 
laat zien dat God Zich niet heeft teruggetrokken uit die samenleving, ook al houdt die zelf 
geen rekening meer met Hem. Evenals dat voor Ninevé gold, geldt het ook voor Babel. 
Hoezeer ook antigoddelijk en tegen Hem in, het blijft zijn wereld, het blijven zijn mensen. 
Hij gaat een volstrekt eigen gang. Hij is de God van de hemelse strijdkrachten en bindt 
Zich niet aan welk nationaal leger dan ook! Hij is de God van hemel en aarde, Hij is niet 
alleen bereikbaar in Jeruzalem. Overal is Hij aanroepbaar en te vinden. Ook in Babel laat 
Hij zijn volk niet los. En Hij heeft hart voor de stad. Hij geeft zelf om de steden. Ze gaan 
Hem aan het hart, mensen en dieren, Hij telt ze één voor één. Dat geldt evenzeer voor 
onze steden. Steden bepalen het gezicht van de wereld. Ze hebben een slechte reputatie, 
maar God verliest ze niet uit het oog. Zo lief heeft God de wereld met al haar steden 
gehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. 
 
Vraag vrede voor Babel, dat zal je uiteindelijk zelf ook ten goede komen. Zet je in voor 
haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Liever sjalom, dan hamas. Liever 
sjalom: vrede en heelheid, harmonie en goed met elkaar omgaan, dan hamas: geweld, 
terreur, haat en nijd zaaien. Dat komt de stad en jezelf als bewoner ten goede. En ten 
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diepste gaat het in Babel ook om de aanwezigheid van Juda als drager van de Messias. 
Christus moet uit dit volk voortkomen. Hij is de drager van de vrede. Hij is de Vrede zelf. 
Als zijn volk bedreigd wordt en in de verdrukking komt, staat de komst van Christus ook 
op het spel. En in Hem de vrede die Hij moet geven voor niet maar één volk, maar voor 
alle volken van de wereld. Zolang zij vrede hebben, hebt u ook vrede, en kan God zijn 
werk voortzetten en aan de toekomst werken. 
 
Daniël doet het: bidden driemaal per dag met de deuren open. Zelfs al maken ze het hem 
tegen, en wordt daar juist de aanval ingezet. De jaloezie leidt tot afgluren om hem te 
betrappen op het gebed. Maar Daniël houdt aan, ondanks de dreiging. Hij bidt niet slechts 
voor zichzelf, en eigen volk eerst. Hij bidt ongetwijfeld voor de samenleving waarin hij is 
geplaatst. Hij toont zich een betrokken bestuurder die God betrekt in alles wat hij iedere 
dag tegenkomt. Op het moment dat je zelf bidt voor die anderen om je heen, en de 
mensen uit je omgeving, zal dat ook je houding veranderen. Zelfs als het gaat om mensen 
die je vijandig gezind zijn en die je bedreigen, van wie een dreiging uitgaat. Een 
voorbeeld: het gebeurde dat Marokkanen bij de uitgang van de kerk stonden te schelden 
en enkelen van hen kwamen zelfs op de vuist met kerkgangers! Zegen wie je vervloeken, 
bid voor wie je vervolgen. 
 
Jezus zelf ging ook die grenzen over. Hij zocht de steden op: Jeruzalem, Betsaida, 
Kafarnaum, Jericho etc. Uit zijn houding blijkt dat Hij niemand afschreef en de steden niet 
links liet liggen. En niet te vergeten, de mensen uit een gehate samenleving, de 
Samaritanen even verderop. Paulus deed hetzelfde. Hij ging voor steden: Athene, Rome, 
om zo veel mogelijk mensen bereiken. In de brief aan Timoteüs roept Hij op te bidden 
voor alle overheden. Niet één uitgezonderd. Alle hooggeplaatsten, mensen in een 
bijzondere positie. Dat waren bepaald niet altijd vredelievende mensen, in die tijd was er 
ook al sprake van joden- en christenhaat. En de bestuurders waren de gelovigen niet altijd 
goedgezind. 
 
Bid voor de steden om je heen. Voor veilige steden en onveilige steden. Noem ze heel 
concreet. En ook wat er zoal speelt. Als Gód de steden niet afschrijft, mogen wij het ook 
niet doen, en ons er niet uit terugtrekken of de steden ontvluchten. Wij trekken ons liever 
terug vanwege de veiligheid of in een buitenwijkmentaliteit. Is in een grote stad de zonde 
vaak niet uitvergroot zichtbaar? De problematiek in de steden is vaak groter, intensiever. 
Het komt er zeer op aan. Laat dat niet alleen aan sociaal ingestelden en uiterst rechts 
over, al vorm je een kleine minderheid. Alsof het onbegonnen werk zou zijn, een gebied 
waar je als kerk niets te zoeken hebt. Afstand houden maar? Juist daar worden we 
geroepen. Als je je er niet vestigt, of eruit wegtrekt, bid dan op zijn minst voor deze 
steden, voor de spanningen tussen culturen. Wat in Frankrijk gebeurde enkele jaren 
geleden en in de grote steden in Engeland, toen de spanningen hoog opliepen tussen 
bevolkingsgroepen, kan hier zomaar ook gebeuren. Ik weet, je wordt het soms moe: al dat 
nieuws de laatste jaren over allochtonen en de multiculturele samenleving. In plaats van 
alleen te praten, te discussiëren en te roepen hoe erg het allemaal is, kun je beter je 
gebed in die richting sturen naar God. 
 
Maar er is ook veel meer te doen en op te bouwen in onze samenleving! Wij leven zelf min 
of meer in de stad, de Randstad. Vergeleken bij grote gebieden in andere werelddelen, 
leven wij in Nederland in één grote stad. Maak je gebed concreet voor de samenleving: bid 
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voor de zondagsrust, voor de discussie over waarden en normen, de jeugdzorg, de 
armoede en eenzaamheid. Biddend voor een stad en samenleving; ik noem een reeks 
gebedssuggesties: 

Voor buren en vloekende sportvrienden. 
Dat mensen niet omkomen in eenzaamheid en dood gaan zonder dat er iemand bij is. 
Mensen zich niet van ellende in drugs of alcohol storten of zelfmoord plegen omdat er geen deur 
voor hen opengaat. 
Auto’s niet met een moordende snelheid de straat in en uit rijden en kinderen niet met gevaar voor 
eigen leven spelen of buiten lopen. 
Ouderen niet uit angst ‘s avonds binnenblijven. 
Mensen elkaar niet opzij duwen in de winkel of personeel als oud vuil behandelen. 
Iedereen elkaar niet uit de weg gaat of met een zuur gezicht aankijkt. 
Niet de laatste stukken natuur verwoest worden omdat er weer een weg of gebouw bij moet. 
Anders gekleurde en geaarde mensen niet behandeld worden als verkeerd. 
Voor fanatieke moslimleiders die het Westen en christendom de oorlog verklaren. 

 
Heb hart voor de samenleving waarin je woont, werkt, en je ontspant. Ga in liefde relaties 
aan. Bouw aan de samenleving, zet je in, en bid voor je eigen stad en dorp. Heeft dat 
bidden zin? Heeft het effect? Helpt dat? Er gaat zo veel mis en stuk. En de praktijk is zo 
weerbarstig. En er komt zo bar weinig van terecht. Je zou er moedeloos van worden. 
Zeker in de ogen van de ballingen toen in Babel. De situatie leek uitzichtloos, menselijker 
wijs. Geen beginnen aan. Maar het gebed heeft zin. Jeremia dringt erop aan, en belooft 
namens God verhoring. Het is prachtig uitgedrukt in vers 11. God heeft een goed plan, een 
plan van vrede, en niet van onheil. Aan Israël belooft God dat er terugkeer komt, een 
wending in hun lot. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. Er is toekomst. Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en 
Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie tenminste Mij 
zoeken met hart en ziel! 
 
Christus heeft Zich gegeven voor het grote Babel. Hoezeer de stad ook in duigen valt en 
het grote Babylon zich op de duur van Hem afkeert. Laat je niet misleiden door 
gemakkelijke en optimistische verhalen. Het christelijk geloof geeft geen enkele garantie 
dat moeite je bespaard blijft, maar wel de garantie dat Christus’ gekoesterde plan uitkomt. 
Een hoopvolle toekomst. Uiteindelijk brengt Hij de stad van vrede op aarde. Een 
multinationale stad. Hij schrijft de steden niet af. Hij schrijft de volken niet af. Hij schrijft 
ze op, op zijn rol waarop Hij de volken schrijft: Egypte en Babel. Wat onuitsprekelijk 
bemoedigend! Hart voor de nieuwe stad, het hemelse Jeruzalem, als stad van vrede te 
begroeten. Voor altijd sjalom in een nieuwe samenleving, waar alle stedelingen zullen 
groeien en waar de vrede volop zal bloeien! 
Amen. 


