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Bij Open Deur nummer 5, juni 2015	  
	  
	  
Vooraf	  een	  aanwijzing	  voor	  de	  gespreksleider	  
De	  laatste	  vraag	  is:	  waar	  kunt	  u	  geen	  genoeg	  van	  krijgen?	  Het	  is	  wellicht	  leuk	  iets	  eetbaars	  mee	  te	  nemen	  waar	  u	  
zogezegd	  geen	  genoeg	  van	  kunt	  krijgen,	  en	  dit	  samen	  te	  nuttigen	  ter	  afsluiting	  van	  het	  gesprek.	  

	  
In	  gesprek	  over:	  Steeds	  beter?	  
	  
Veel	  mensen	  geloven	  in	  de	  vooruitgang	  –	  in	  het	  streven	  naar	  de	  top.	  Het	  moet	  beter,	  groter	  en	  meer	  worden.	  
Het	  is	  waar:	  het	  heeft	  onze	  samenleving	  veel	  gebracht.	  Maar	  anderzijds	  kost	  het	  ook	  veel.	  Je	  kunt	  je	  afvragen:	  
zal	  het	  ooit	  genoeg	  zijn?	  Hoe	  ver	  ga	  je	  in	  het	  streven	  naar	  beter,	  of,	  anders	  gezegd,	  wanneer	  stop	  je?	  Kun	  je	  
leren	  leven	  met	  ‘genoeg’	  en	  ‘goed’?	  We	  gaan	  erover	  in	  gesprek.	  
	  
Inleiding	  
Hein	  Stufkens	  vertelt	  in	  zijn	  inleidende	  artikel	  (pag.	  2,	  3)	  over	  het	  sprookje	  van	  Piggelmee	  en	  het	  Tovervisje.	  Dit	  
sprookje	  stond	  in	  een	  prentenboek	  dat	  uitgegeven	  werd	  als	  reclame	  door	  Van	  Nelle.	  Door	  het	  sparen	  van	  plaatjes	  
vulde	  je	  het	  verhaal	  steeds	  verder	  aan.	  

-‐ Heeft	  u	  zelf	  dit	  prentenboek	  ook	  gehad?	  Zo	  ja,	  hoe	  was	  het	  voor	  u	  om	  dit	  te	  hebben	  en	  de	  plaatjes	  te	  
verzamelen?	  

-‐ Waren	  er	  wellicht	  (ook)	  andere	  dingen	  die	  u	  als	  kind	  verzamelde?	  Kunt	  u	  daar	  iets	  over	  vertellen?	  
	  
Op	  pag.	  3	  lezen	  we:	  ‘Genoeg’	  is	  zeldzaam	  geworden.	  ‘Tevreden’	  is	  niet	  goed	  genoeg,	  het	  moet	  beter.	  

-‐ Bent	  u	  het	  eens	  met	  deze	  uitspraak?	  
-‐ Heeft	  u	  een	  tijd	  in	  uw	  leven	  meegemaakt	  waarin	  er	  niet	  of	  nauwelijks	  genoeg	  was?	  Zo	  ja:	  lukte	  het	  in	  die	  

tijd	  ook	  om	  tevreden	  te	  zijn?	  Hoe	  kwam	  dat?	  
	  
Welke	  stelling	  past	  het	  beste	  bij	  u?	  

-‐ Het	  woord	  ‘genoeg’	  vind	  ik	  een	  heel	  lastig	  woord.	  
-‐ Ik	  ben	  een	  tevreden	  mens.	  
-‐ Voor	  mij	  is	  het	  glas	  altijd	  halfleeg.	  
-‐ Het	  is	  voor	  mij	  belangrijk	  om	  te	  blijven	  streven	  naar	  meer	  en	  naar	  beter.	  
-‐ Ik	  hoop	  dat	  ik	  het	  in	  mijn	  leven	  nog	  anders	  kan	  gaan	  doen.	  
-‐ Ik	  zou	  graag	  minder	  afhankelijk	  willen	  zijn	  van	  spullen	  en	  geld	  
-‐ Het	  is	  voor	  mij	  niet	  snel	  goed	  genoeg.	  
-‐ Voor	  mij	  is	  het	  glas	  altijd	  halfvol.	  

	  
Vertel	  elkaar	  waarom	  u	  voor	  een	  bepaalde	  stelling	  hebt	  gekozen.	  
	  
Iets	  in	  een	  ander	  zien	  
Leest	  u	  samen	  het	  verhaal	  van	  Bertje	  ‘Zij	  zag	  wat	  in	  mij’	  op	  pag.	  6,	  7.	  Laat	  het	  even	  op	  u	  inwerken	  en	  probeer	  dan	  
de	  volgende	  vragen	  te	  beantwoorden:	  
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-‐ Raakt	  dit	  verhaal	  u?	  Zo	  ja:	  waar(om)?	  
-‐ Heeft	  u	  het	  zelf	  ook	  wel	  eens	  meegemaakt	  dat	  een	  ander	  door	  uw	  buitenkant	  heenkeek	  en	  meer	  

in	  u	  zag?	  Of	  dat	  u	  meer	  zag	  in	  een	  ander,	  iets	  wat	  anderen	  niet	  zagen?	  	  
	  
Vaak	  zijn	  wij	  ook	  onzeker	  over	  onszelf.	  Wij	  vinden	  dat	  we	  iets	  niet	  goed	  genoeg	  kunnen	  of	  kennen,	  dat	  we	  een	  
bepaald	  talent	  missen,	  en	  denken	  vaak	  dat	  een	  ander	  het	  beter	  doet	  dan	  wij.	  

-‐ Herkent	  u	  dit	  ook	  bij	  uzelf?	  Zo	  ja:	  op	  welke	  momenten	  heeft	  u	  hier	  het	  meeste	  last	  van?	  
-‐ Wat	  is	  het	  gevolg	  van	  dergelijke	  gedachten?	  Kunt	  u	  elkaar	  tips	  geven	  om	  hier	  zo	  goed	  mogelijk	  

mee	  om	  te	  gaan?	  
	  

En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was	  
Lees	  met	  elkaar	  Genesis	  1:	  
	  
In	  het	  begin	  schiep	  God	  de	  hemel	  en	  de	  aarde.	  	  De	  aarde	  was	  nog	  woest	  en	  doods,	  en	  duisternis	  lag	  over	  de	  
oervloed,	  maar	  Gods	  geest	  zweefde	  over	  het	  water.	  	  
God	  zei:	  ‘Er	  moet	  licht	  komen,’	  en	  er	  was	  licht.	  God	  zag	  dat	  het	  licht	  goed	  was,	  en	  hij	  scheidde	  het	  licht	  van	  de	  
duisternis;	  het	  licht	  noemde	  hij	  dag,	  de	  duisternis	  noemde	  hij	  nacht.	  Het	  werd	  avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  De	  
eerste	  dag.	  
God	  zei:	  ‘Er	  moet	  midden	  in	  het	  water	  een	  gewelf	  komen	  dat	  de	  watermassa’s	  van	  elkaar	  scheidt.’	  En	  zo	  gebeurde	  
het.	  God	  maakte	  het	  gewelf	  en	  scheidde	  het	  water	  onder	  het	  gewelf	  van	  het	  water	  erboven.	  Hij	  noemde	  het	  gewelf	  
hemel.	  Het	  werd	  avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  De	  tweede	  dag.	  	  
God	  zei:	  ‘Het	  water	  onder	  de	  hemel	  moet	  naar	  één	  plaats	  stromen,	  zodat	  er	  droog	  land	  verschijnt.’	  En	  zo	  gebeurde	  
het.	  Het	  droge	  noemde	  hij	  aarde,	  het	  samengestroomde	  water	  noemde	  hij	  zee.	  En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was.	  God	  
zei:	  ‘Overal	  op	  aarde	  moet	  jong	  groen	  ontkiemen:	  zaadvormende	  planten	  en	  allerlei	  bomen	  die	  vruchten	  dragen	  
met	  zaad	  erin.’	  En	  zo	  gebeurde	  het.	  De	  aarde	  bracht	  jong	  groen	  voort:	  allerlei	  zaadvormende	  planten	  en	  allerlei	  
bomen	  die	  vruchten	  droegen	  met	  zaad	  erin.	  En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was.	  Het	  werd	  avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  
De	  derde	  dag.	  
God	  zei:	  ‘Er	  moeten	  lichten	  aan	  het	  hemelgewelf	  komen	  om	  de	  dag	  te	  scheiden	  van	  de	  nacht.	  Ze	  moeten	  de	  
seizoenen	  aangeven	  en	  de	  dagen	  en	  de	  jaren,	  en	  ze	  moeten	  dienen	  als	  lampen	  aan	  het	  hemelgewelf,	  om	  licht	  te	  
geven	  op	  de	  aarde.’	  En	  zo	  gebeurde	  het.	  God	  maakte	  de	  twee	  grote	  lichten,	  het	  grootste	  om	  over	  de	  dag	  te	  
heersen,	  het	  kleinere	  om	  over	  de	  nacht	  te	  heersen,	  en	  ook	  de	  sterren.	  Hij	  plaatste	  ze	  aan	  het	  hemelgewelf	  om	  licht	  
te	  geven	  op	  de	  aarde,	  om	  te	  heersen	  over	  de	  dag	  en	  de	  nacht	  en	  om	  het	  licht	  te	  scheiden	  van	  de	  duisternis.	  En	  God	  
zag	  dat	  het	  goed	  was.	  Het	  werd	  avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  De	  vierde	  dag.	  
God	  zei:	  ‘Het	  water	  moet	  wemelen	  van	  levende	  wezens,	  en	  boven	  de	  aarde,	  langs	  het	  hemelgewelf,	  moeten	  vogels	  
vliegen.’	  En	  hij	  schiep	  de	  grote	  zeemonsters	  en	  alle	  soorten	  levende	  wezens	  waarvan	  het	  water	  wemelt	  en	  krioelt,	  
en	  ook	  alles	  wat	  vleugels	  heeft.	  En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was.	  God	  zegende	  ze	  met	  de	  woorden:	  ‘Wees	  vruchtbaar	  
en	  word	  talrijk	  en	  vul	  het	  water	  van	  de	  zee.	  En	  ook	  de	  vogels	  moeten	  talrijk	  worden,	  overal	  op	  aarde.’	  Het	  werd	  
avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  De	  vijfde	  dag.	  
God	  zei:	  ‘De	  aarde	  moet	  allerlei	  levende	  wezens	  voortbrengen:	  vee,	  kruipende	  dieren	  en	  wilde	  dieren.’	  En	  zo	  
gebeurde	  het.	  God	  maakte	  alle	  soorten	  in	  het	  wild	  levende	  dieren,	  al	  het	  vee	  en	  alles	  wat	  op	  de	  aardbodem	  
rondkruipt.	  En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was.	  
God	  zei:	  ‘Laten	  wij	  mensen	  maken	  die	  ons	  evenbeeld	  zijn,	  die	  op	  ons	  lijken;	  zij	  moeten	  heerschappij	  voeren	  over	  de	  
vissen	  van	  de	  zee	  en	  de	  vogels	  van	  de	  hemel,	  over	  het	  vee,	  over	  de	  hele	  aarde	  en	  over	  alles	  wat	  daarop	  rondkruipt.’	  	  
God	  schiep	  de	  mens	  als	  zijn	  evenbeeld,	  als	  evenbeeld	  van	  God	  schiep	  hij	  hem,	  mannelijk	  en	  vrouwelijk	  schiep	  hij	  de	  
mensen.	  Hij	  zegende	  hen	  en	  zei	  tegen	  hen:	  ‘Wees	  vruchtbaar	  en	  word	  talrijk,	  bevolk	  de	  aarde	  en	  breng	  haar	  onder	  
je	  gezag:	  heers	  over	  de	  vissen	  van	  de	  zee,	  over	  de	  vogels	  van	  de	  hemel	  en	  over	  alle	  dieren	  die	  op	  de	  aarde	  
rondkruipen.’	  Ook	  zei	  God:	  ‘Hierbij	  geef	  ik	  jullie	  alle	  zaaddragende	  planten	  en	  alle	  vruchtbomen	  op	  de	  aarde;	  dat	  
zal	  jullie	  voedsel	  zijn.	  Aan	  de	  dieren	  die	  in	  het	  wild	  leven,	  aan	  de	  vogels	  van	  de	  hemel	  en	  aan	  de	  levende	  wezens	  die	  
op	  de	  aarde	  rondkruipen,	  geef	  ik	  de	  groene	  planten	  tot	  voedsel.’	  En	  zo	  gebeurde	  het.	  God	  keek	  naar	  alles	  wat	  hij	  
had	  gemaakt	  en	  zag	  dat	  het	  zeer	  goed	  was.	  Het	  werd	  avond	  en	  het	  werd	  morgen.	  De	  zesde	  dag.	  
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Beantwoord	  na	  het	  lezen	  de	  volgende	  vragen:	  

-‐ Is	  er	  iets	  dat	  u	  opvalt	  in	  deze	  tekst?	  Spreek	  hierover	  met	  elkaar	  door.	  
-‐ Welke	  betekenis	  heeft	  deze	  tekst/	  dit	  scheppingsverhaal	  voor	  u?	  
-‐ In	  deze	  tekst	  staat	  enkele	  keren	  ‘En	  God	  zag	  dat	  het	  goed	  was’.	  Wat	  verstaat	  u	  onder	  ‘goed’?	  
-‐ Reageer	  op	  de	  volgende	  uitspraak	  van	  Stephan	  de	  Jong	  (pag.	  9):	  ‘Mijn	  prestaties	  vallen	  niet	  met	  

mij	  samen.	  Mislukkingen	  trouwens	  ook	  niet.	  Ze	  vormen	  alleen	  een	  schil	  om	  mij	  heen,	  zijn	  niet	  
mijn	  essentie.	  Nu	  vraag	  ik	  me	  wel	  af	  wat	  die	  essentie	  is.	  Ik	  kan	  daar	  heel	  ingewikkeld	  over	  doen,	  
maar	  misschien	  is	  mijn	  essentie	  eenvoudig	  dat	  ik	  leef	  en	  dat	  het	  waarom	  van	  mijn	  leven	  met	  het	  
leven	  zelf	  gegeven	  is.	  Dat	  ik,	  God,	  uw	  wonder	  ben.’	  

	  
Tot	  slot	  
Deel	  ter	  afsluiting	  van	  dit	  gespreksmoment	  met	  elkaar	  uw	  antwoord	  op	  de	  volgende	  vragen:	  

-‐ Waar	  heeft	  u	  al	  gauw	  genoeg	  van?	  
-‐ Waar	  kunt	  u	  geen	  genoeg	  van	  krijgen?	  
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