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Inleiding
Het doel van dit gesprekspapier is om samen na te denken over wat ons geluk geeft in het leven. De
bijbel wijst ons een heel andere weg dan de heersende gedachten in de samenleving. In hoeverre
worden wij meegesleept door deze samenleving. Is de weg die de bijbel ons wijst nog wel haalbaar in
onze maatschappij? Hebben wij wel in de gaten welke invloed de maatschappij op ons heeft, of razen
we zo hard mee? De vragen die staan onder bezinning vanuit de bijbel zijn bedoeld om de tekst goed
binnen te laten komen. Wat staat er precies en wat betekent dat. Onder de verdiepingsvragen staan
verschillende soorten vragen. Als gespreksleider kun je bepalen wat je geschikt vindt voor jouw groep.

Ontmoeting met elkaar
y

De eerste vraag is een goede manier om bij te praten over de afgelopen weken.

Gebed
Achtergrond
Bezinning vanuit de bijbel
1. Het gaat om de tegenstelling tussen de mens die de weg van God gaat en de mens die niet naar
Gods richtlijnen wil leven
2. Het gaat hier over de woorden: meegaan, betreden en zitten in de NBV. In de NBG is dit
duidelijker die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters; Hier is een duidelijke opbouw te zien. Eerst wandel je er,
vervolgens blijf je staan en het draait er op uit dat je gaat zitten in de kring van de spotters.
3. De vragen 3 t/m 6 zijn bedoelt om de tekst van de psalm goed te lezen
7. Het gaat hier om de ervaring dat de wettelozen gelijk lijken te krijgen en hen juist meer geluk
ten deel valt terwijl God “er niets aan doet”
8. wijst voor zich
9. Zie vraag 10.
10. Gods heiligdom is de plaats waar de geheimen, waar Asaf tevergeefs achter probeerde te
komen, onthuld worden. Deze onthulling houdt in dat hij in ziet hoe het in werkelijkheid is:
Als God gaat richten levert de voorspoed de mens niets op. Asaf komt zover door de
ontmoeting met God. (voor ons: bidden, bijbellezen, kerkdienst)
11. 12. 13. De dichter noemt dit Genade
14. Door het steeds bestuderen van God richtlijnen en daar over na te denken zal God hem
nieuwe inzichten geven, hem dingen leren.
15. –
16. Het is de bedoeling om goed tot je door te laten dringen hoe de psalmdicht bezig is in zijn
omgang met God: dag en nacht, vol verwachting, enz

Verdieping
19. Zie de antwoorden bij vraag 10 en 14.
20. Een vraag naar ervaring.

21. Aanvechting zorgt voor vragen, meditatie (wordt wel eens genoemd “het kauwen op een
tekst” ) en gebed zijn nodig om ons zo ver te brengen dat we eenswillend zijn met Gods wil.
22. Het is gemakkelijk om het helemaal eens te zijn met wat tot nu toe besproken is maar het
vervolgens in de praktijk niet te doen. Deze vraag is bedoeld om dit jezelf af te vragen.
23. Awee Prins bestudeert wat hij ziet in de samenleving: Hij stelt dat onze huidige samenleving
gekenmerkt wordt door een diepe verveling die we maskeren met een ‘druk,druk,druk’mentaliteit. Daardoor ontgaat ons de betekenisloosheid van hoe wij met de wereld, met dingen
en met mensen omgaan. We hebben alles maar we vervelen ons dood. Er zit een onvrede
achter, zodra er een nieuwe versie is moeten we die hebben. Hoe beter het met mensen gaat
hoe meer ze vermaakt moeten worden, steeds sneller is er weer een nieuwe prikkel nodig. We
genieten niet meer. Er heerst geen interesse, geen bezieling, Je moet weer alert worden en
opmerken dat het om heel andere dingen gaat dan het rennen van A naar B. Oog voor het
alledaagse. Al de drukte leert ons niets over de zin van het leven.Het gaat om de attitude
waarmee je de dingen doet. Als oorzaak noemt hij het feit dat we niet meer in een bezield
verband leven. Er is geen hoger iets wat ons gezamenlijk drijft. Het is een heel ander leven
dan de psalmist van ps 1 of ps 119 beschrijft. De psalmist weet wat hem drijft en waar het
goede te zoeken is.
24. De maatschappij dat ben jij! Alle maatschappelijke stromingen hebben hun weerslag binnen
het kerkelijk leven. Het is belangrijk om te onderkennen wat onze drijfveren zijn wat daarin
niet goed is. Ook binnen de kerk is men vaak druk, druk, druk.
25. Wat mij trof was dat Awee Prins de genade van God opmerkte in de tekst uit Ezechiel.
Blijkbaar voor hem iets wat hem raakt. Wat hem eigenlijk doet verlangen naar dat wat God
aanbiedt. Zoals in psalm 119: 29 staat dat het genade is dat God in de bijbel richtlijnen geeft
over hoe je moet leven. Genade betekent dat God een gevende God is, dat hij je het goede
gunt, dat het zijn verlangen is om zijn leven aan je uit te delen. Het treft mij dat hij en zovelen
met hem dit wel zien maar toch niet willen/kunnen aannemen. Hij zegt ook dat hij veel
bezwaren tegen de bijbel heeft. Het niet goed begrijpen van de totale boodschap van de bijbel
is vaak een blokkade voor mensen om te geloven. Voor ons een uitdaging om de boodschap
goed over te brengen.

