
 
 
 
 
 
 

 
bij Open Deur 9, september 2020 
 
In gesprek over ‘Het goede leven’  
 
Het goede leven, thema van dit nummer van Open Deur. De een ervaart het leven misschien 
als goed, de ander niet. Waar heeft dat mee te maken? Wat is het goede leven eigenlijk? En 
wat heeft het goede leven met God en geloven te maken? Het goede leven is ook het 
jaarthema van de Protestantse Kerk. Mooi om aan de start van het nieuwe seizoen daar 
samen in gesprek over te gaan! 
 
Vooraf 
Misschien hebben de deelnemers elkaar door het coronavirus een tijd niet gezien. Het is 
goed om daar, voordat inhoudelijk op het thema wordt ingegaan, aandacht aan te besteden. 
Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen: 

- Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren? 
- Hoe ervaart u het leven op dit moment? 
- Wat hebt u de afgelopen maanden als moeilijk ervaren? 
- Wat was er goed de afgelopen maanden? 

 
Inleiding  

- Spreekt het thema u aan? Waarom? 
- Welk artikel sprak (als u dit nummer van Open Deur al gelezen heeft) of spreekt (als u 

het nummer nog niet gelezen heeft) u aan? Kunt u uitleggen waarom? 
- Welk artikel sprak/spreekt u niet aan? 
- Welk beeld heeft u bij het goede leven? 

 
Op pag. 4 staat het volgende:  
Er is geen plaats waar ik liever zou willen zijn.  
Er is niets wat ik liever zou doen.  
Er is niemand bij wie ik liever zou willen zijn.  
Dit zal ik goed onthouden. 

- Kunt u bedenken wanneer u bovenstaande tekst voor het laatst kon bevestigen? 
- We gaan er nog uitgebreider over in gesprek, maar wat is volgens u, als u het in enkele 

woorden zou moeten omschrijven, het goede leven? Bespreek dit bijvoorbeeld in 
drietallen. 

 
Het goede leven 
We gaan nu dieper op het thema in. 

- Ervaart u uw eigen leven als goed? Kunt u uitleggen waarom? 

 



- Wat maakt het leven volgens u goed? 
Op pag. 2 schrijft Harold Schorren: ‘De coronacrisis heeft een streep gezet door het gewone 
leven. En misschien ook wel door ons beeld van het goede leven.’ 

- Hoe kijkt u hier tegenaan? 
In datzelfde artikel (pag. 4) stelt Schorren twee vragen: ‘Bestaat er goed leven zonder 
genieten?’ en ‘Bestaat er goed leven zonder de ander?’  

- Bespreek deze vragen in groepjes met elkaar. 
In dit nummer van Open Deur staan drie mensen die voor iemand als voorbeeld zijn als het 
om het goede leven gaat (pag. 8-9).  

- Wie is voor u hierin een voorbeeld?  
 
Het goede leven in gelovig perspectief 

- Denkt u dat een gelovig iemand het goede leven anders definieert dan iemand die niet 
gelooft? Verklaar u nader. 

- Wat is/betekent voor u het goede leven in gelovig perspectief? 
- Heeft het goede leven in gelovig perspectief voor u vooral iets met dit leven te maken 

of meer met het leven na dit leven?  
Ben Dragstra noemt een bijbels beeld van het goede leven ‘genoeg te eten voor iedereen, 
doordat er gedeeld wordt’ (pag. 12). Heeft u nog meer voorbeelden van bijbelse beelden van 
het goede leven? 
 
Het goede leven in de Bijbel 
Lees in stilte Lucas 18:18-27. 
18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven?’ 
19 Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 
20 U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 
21 De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 
22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en 
verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna 
terug en volg mij!’ 
23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. 
24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om 
het koninkrijk van God binnen te gaan. 
25 Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor 
een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 
26 Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 
27 Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 

 
- Welk vers spreekt u aan, welk vers juist niet en welk vers snapt u niet helemaal? 

Ga hier in kleine groepjes over in gesprek. 
- Wat betekent volgens u het volgen van Jezus? Wat heeft dat met het goede leven te 

maken? 
- Staat het goede leven voor u gelijk aan het eeuwige leven en vice versa? 

 



Lees het interview  met ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk. 
1

- Welke duiding geeft De Reuver aan het bijbelverhaal van de rijke jongeling? Wat vindt 
u hiervan? 

 
Onderstaande stellingen zijn gebaseerd op het interview met De Reuver. Schrijf de stellingen 
op verschillende kaartjes. Leg de kaartjes op de kop. Een deelnemer pakt een kaartje, leest 
deze hardop voor en geeft een eigen reactie. Anderen kunnen eventueel doorvragen op wat 
die persoon gezegd heeft. Voorkom dat er een hele discussie plaatsvindt, houd de dynamiek 
van de stellingen er goed in. Vervolgens pakt de tweede deelnemer een kaartje, leest deze 
hardop voor en geeft een reactie. Enzovoort. 

a. Welvaart zorgt voor een goed leven. 
b. In de ander komt iets van God naar je toe. 
c. Eigenlijk weten wij - als kerk - wel wat het goede leven is. 
d. God maakt het leven goed. 
e. We moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het eschaton. 
f. Rituelen - zoals het aansteken van een kaars - kunnen ons helpen. 
g. Het goede leven is Jezus navolgen. 
h. Er is niks mis met het hebben van geld en goed. 
i. We moeten ons afvragen: wat vraagt God van mij? 
j. Het goede leven heeft alles met God te maken. 

 
Ter afsluiting 
Zing met elkaar, wanneer dat weer mogelijk is, lied 978 uit Liedboek, zingen en en bidden in 
huis en kerk. Wanneer zingen nog niet mogelijk is, zou geluisterd kunnen worden naar Aan U 
behoort o Heer der Heren.  
 
In dit nummer van Open Deur staan verschillende blokjes met uitspraken en gedichten. Laat 
een van de deelnemers een blokje kiezen dat haar/hem aanspreekt, dat als afsluiting lezen 
en eventueel kort vertellen waarom haar/hem dit aanspreekt. 
Bespreek met elkaar met welk gevoel en welke gedachten u na afloop van dit gesprek naar 
huis gaat.  
 
Zie voor meer suggesties bij dit thema protestantsekerk.nl/startzondag.  
 
Anne ter Schuur, predikant in Waddinxveen 
 
archief gesprekshandreikingen 
Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf 
januari 2007. 
 

 
 
 
 

1Vanaf hier zijn bij dit gedeelte de gespreksvragen overgenomen van de website van de Protestantse 
Kerk  
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