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De Lichtkring – 03 november 2019 – Dubbel Paspoort  

 
Dubbel Paspoort 
 
Als christen heb je een dubbele identiteit. Je 
bent burger van het Koninkrijk der Nederlanden 
(van deze wereld), maar ook burger van het 
Koninkrijk van God. 
 
Als kind van deze wereld, wordt je gevormd 
naar de gebruiken en gewoonten van onze we-
reld. Je leeft erin, neemt het goede ervan over 
en wordt op allerlei manieren door deze wereld 
beïnvloed. Terwijl je daarnaast ook burger bent 
van het Koninkrijk van de hemel waar andere 
normen gelden. Gods normen. En de vraag is: 
Welke is sterker; de invloed uit deze wereld of 
die vanuit Gods wereld? 
 
Hoewel de aarde Gods Schepping is, maakt de 
Bijbel duidelijk dat na de zondeval niet alleen 
Gods Geest onze wereld beademt, maar dat er 
nog een andere geest rondwaart. De geest van 
de god van deze wereld (Efeziërs 2 : 1 – 2). Dit is 
de satan, hij is de leider en gids van mensen die 
niet met God leven. In de Bijbel worden het rijk 
van deze wereld en het rijk van God telkens 
scherp tegenover elkaar gezet. In het leven van 
een christen is het dan ook telkens weer de 
vraag door wie je je laat inspireren en vormen.  
 
Jezus brengt het onderscheid tussen de twee 
rijken in Johannes 17 : 11 en 14 krachtig onder 
woorden wanneer Hij zegt: “zij blijven wel in de 
wereld, (maar) de wereld haat hen omdat zij 
niet bij deze wereld horen.” 
 

 
“Wel in de wereld niet van de wereld.” 

 

 
Jezus bidt zijn Vader niet om zijn volgelingen uit 
deze wereld weg te halen, maar om hen te be-
schermen tegen de duivel, door hen één te ma-
ken met Hemzelf en met elkaar (Johannes 17 : 
15).  
 
In eenheid vormen christenen het door God 
geheiligde en apart gezette volk, waarin Hij zelf  
 

 
 
 
woont met Zijn liefde. In die eenheid schittert 
Gods grootheid. De satan stelt alles in het werk 
om die eenheid te verbreken, want door ver-
deeldheid weet hij christenen uit elkaar te drij-
ven en de kracht van Gods Koninkrijk in deze 
wereld te verbreken.  
 
Eénheid met God en elkaar 
In het gemeenteproject zoeken we de eenheid 
met God en elkaar. Door geloof zijn wij één met 
God en burgers van het Koninkrijk van de he-
mel. We mogen ons laten voeden en vormen 
door wat God uit de hemel geeft.  
Hoe meer we ons door God naar het beeld van 
Jezus laten vormen hoe meer we ook op elkaar 
gaan lijken en zullen leven vanuit de eenheid 
van het Koninkrijk van God.  
 
Dat vraagt dat we elkaar zoeken, met elkaar 
luisteren naar het spreken van God en ons sa-
men laten vormen door Zijn Geest. We hebben 
elkaar keihard nodig, willen we als een eenheid 
het geheiligde volk van God vormen, dat mid-
den in deze wereld een ander geluid durft te 
laten horen. Het geluid van Gods majesteit en 
Zijn grootheid in Jezus onze Heer. 
 

Verwerkingsvragen (zie ook blz. 93 boekje): 
 
1. Hoe merk je in je eigen leven dat je een 

dubbel paspoort hebt? 
2. Wat helpt jou om te leven uit het paspoort 

van het Koninkrijk van de hemel? 
3. Stelling: Christenen durven nauwelijks meer 

het verschil te maken in deze wereld, omdat 
onze samenleving het ‘anders zijn’ van men-
sen niet accepteert.  

4. Wat is de urgentie achter het intense gebed 
van Jezus: opdat zij allen één zijn zoals wij 
(Johannes 17 : 22). 

5. Wanneer je tijd over hebt, behandel dan ook 
vraag 2 en 4 van het boekje. 

 


