
 

 Besprekingsmateriaal:  Het echte leven 

Voorbereiding: Lees het verhaal op https://www.ik-ben.nl/dominees/bram

Opening van de avond: Kijk samen de video. Dominee Bram Beute maakt een vergelijking 

met een steen: van buiten niet zo bijzonder, van binnen verrassend. Hij legt een link naar 

het echte leven, met leuke en minder leuke verrassingen.

IK BEN… BENIEUWD 

Wat doet deze vergelijking met jou? Zijn er elementen die je herkent of die je juist 

tegenstaan? 

Bijbel: 

Zelf kunnen wij die vlekken en afgebrokkelde randjes in onze levens niet herstellen, dat kan 
God alleen.  We leven nu nog in een gebroken wereld. Ooit zal God de hemel en de aarde 
nieuw maken; terugbrengen naar de originele onaangetaste staat. Maar tot die tijd woont 
Hij met Zijn Geest in ons, christenen (Rom. 8;18-23), en wordt Zijn koninkrijk door ons heen 
zichtbaar. Straks zal het volmaakt zijn, maar God is nu al bezig met het herstel in ons en 
door ons.

Lees Romeinen 8: 18-23  

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in 

de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar 

wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, 

maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de 

schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 

luister die Gods kinderen geschonken wordt». 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in 

barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 

ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, 

de verlossing van ons sterfelijk bestaan». 

https://www.ik-ben.nl/dominees/bram


  

Gespreksvragen: 

1. Lijden als straf: Veel mensen zien de slechte dingen die in hun leven gebeuren als 

straf van God. In de Bijbel wordt verteld, dat God de mensen voor zonden straft. Heb 

je ooit het gevoel gehad, dat God je strafte vanwege je zonden? Jezus werd gestraft 

om onze zonden volgens Jes. 53: 5. Wat bracht dat ons? 

 

2. Lijden zonder betekenis: We hebben niet altijd het gevoel, dat lijden ons sterker 

maakt. Soms ervaren we lijden alleen als zinloos kwaad. Wat zegt Paulus hierover in 

Rom. 8: 18 – 22? Wat is de reactie van Ps. 88 op zulk lijden? Zijn er mensen die 

zulke gevoelens hebben over lijden? 

 

3. Reactie op lijden We kunnen lijden opvatten als straf, als verzoeking, als een middel 

om ons geloof sterker te maken, maar ook als volledig kwaad en zinloos. Hierdoor 

reageren we verschillend op lijden. Hieronder staan een paar reacties op lijden die in 

de Bijbel voorkomen. - Berouw. - Gebed om verandering.- Volharding in het 

vertrouwen op God, zelfs als de dingen niet veranderen.- Klagen en protesteren bij 

God.- Protesteren tegen mensen die lijden veroorzaken. 

 

4. Wat voor lijden ervaar jij in je leven of in het leven van de mensen om je heen? 

 

5. Kun je veranderen hoe je met lijden omgaat? 

 

6. Hoe wil jij in de komende week bewust omgaan met het lijden om je heen? 

 

7. Dominee Bram Beute vertelt dat hij als predikant veel van de binnenkant van mensen 

te zien krijgt. Zowel mooie dingen als afgebrokkelde randjes.  En dat mensen 

vertrouwen geven om dichtbij te komen 

Poll: Durf jij je binnenkant te laten zien? Aan je predikant? En aan andere 

gemeenteleden? 

 

Bid voor elkaar 

 

 Volg de IK BEN campagne op Instagram en Twitter voor nog meer 

inspirerende verhalen van dominees. En deel je eigen verhaal met de hashtag #ikbenkerk . 

Bijvoorbeeld je ervaringen na deze themabespreking! 

https://www.instagram.com/ik_ben_campagne/
https://twitter.com/ikben_campagne

