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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 
Het goede leven, waar denk je dan als eerste aan?  
Genieten en zorgeloosheid? 
Aan lekker eten, gezelligheid, gezondheid, een mooi huis om te wonen,  
familie en vrienden waarmee de contacten leuk en goed zijn?  
Mooie vakanties, hobby’s, een concert, theater, film, festival of uitgaan? 
Het zijn in ieder geval allemaal dingen, 
die er aan bij kunnen dragen dat mensen het leven als goed ervaren. 
Maar andersom, als je nu die dingen moet missen, 
kan het leven dan toch nog goed zijn? 
Er is een oud liedje waarin de zin staat 
‘Het zijn de kleine dingen die het doen’. 
Een glimlach, een zonnestraal, een spelend kind, 
ook of misschien soms juist wel in die dingen kan een mens goed leven ervaren. 
Kleine dingen, dingen die niet voor geld te koop zijn, die het leven goed maken. 
 
Maar hoe past geloof, hoe past God in dit hele plaatje? 
Mijn oom en tante hadden vroeger een poster in huis hangen 
van de brede en de smalle weg.  
De smalle weg van het geloof, die naar God en naar de hemel leidt  
en die niet altijd makkelijk is 
en de brede weg waarop mensen oppervlakkig en losbollig leven, 
van feest naar feest, maar met de hel aan het einde. 
Een hele andere interpretatie van goed leven dan waar ik mee begon. 
 
Wat moet je nu nog met zo’n moralistische poster? 
Zou zo’n poster ons ook iets te zeggen kunnen hebben over wat goed leven is? 
Al is het maar als waarschuwing voor alles wat verslavend is, 
voor alles wat ons afleidt van wat echt belangrijk is, wat er echt toe doet? 
 
Niet dat je nooit zou mogen genieten,  
in de bijbel zelf  wordt vaak genoeg gesproken over genieten, 
is een feestmaal bij uitstek het beeld voor goed leven, 
maar zo’n poster om nog eens stil te staan bij wat nu echt goed is, 
wat er echt toe doet. 
 
Zo was en is dat misschien met deze tijd ook wel, 
juist omdat  het niet altijd even makkelijk is, 
omdat we nu zoveel dingen die het leven kleur en smaak geven, 
niet of maar beperkt kunnen doen, wordt je ongewild weer extra bepaald 
bij de vraag wat er echt toe doet, bij wat goed leven is, wat daarvoor nodig is. 



 
Met de voorbereidingsgroep hebben we besproken wat voor ons goed leven is. 
En het gesprek kwam er op dat goed leven  
niet alleen gaat over wanneer het makkelijk en voor de wind gaat. 
Het gaat ook over kracht krijgen, een handreiking als het even niet makkelijk is, 
het gaat ook over dat problemen en lastige situaties, zorgen, 
toch  goed kunnen worden, door wat je er van maakt, 
door de mensen die op jou betrokken zijn, die je steunen, 
en vooral, door geloof, doordat God, doordat Jezus op je leven betrokken is, 
door wat je uit Gods hand mag ontvangen. 
Geloof, hoop en liefde werden genoemd als ingrediënten van goed leven. 
Verbondenheid met God,  
die momenten dat er even iets van God, van Jezus oplicht in je leven. 
Misschien is heeft u dat ook wel zo besproken  
in de gesprekjes aan het begin van de dienst. 
 
Goed leven. 
Voor vandaag staat er nog iets achter: bloeien in Gods naam. 
Goed leven verbonden aan geloven. Psalm 34 zegt daarover  
‘Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. 
Zij zullen zien hoe goed hij is.’ 
of, in een andere vertaling: 
‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, 
gelukkig de mens die bij hem schuilt.’ 
Proef en geniet de goedheid van God, 
zoals je lekker eten of een goede wijn proeft en geniet, 
je laat het als het ware echt goed tot je doordringen. 
 
Voor de dichter van Psalm 34 is goed leven verbonden 
aan leven met God, eerbied voor God, 
maar ook het besef dat je bij God altijd terecht kunt. 
En hij zegt dan in het vervolg 
‘Doe geen kwaad, maar wees goed en probeer in vrede te leven.’ 
 
En ook in het gedeelte dat we uit de brief aan de Kolossenzen lazen,  
wordt goed leven verbonden aan vrede. 
We worden uitgenodigd om ons te laten leiden door de vrede van Christus. 
Goed leven – leven in vrede. 
Zo aan het begin van de vredesweek is het prachtig  
dat de bijbellezingen zelf al de verbinding leggen 
tussen het thema van de startzondag en van de vredesweek. 
Goed leven – leven in vrede. 
Het thema van de vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt het verschil’. 
 



Goed leven is denk ik niet alleen wat je krijgt, 
wat je toevalt, het is ook wat je er zelf van maakt, 
je eigen houding is ook bepalend. 
Hoe je je tot God verhoudt, tot jezelf en tot de mensen om je heen. 
Durf je je open te stellen voor God? 
Schrik je terug voor iedereen die anders is dan jij 
of durf je nieuwsgierig te zijn, open te staan  
voor mensen met een andere achtergrond of levenswijze dan de jouwe? 
Zijn al die verschillen tussen mensen vooral eng 
of kun je het zien als kleurrijke afspiegeling van de Bron van alle leven, 
de Schepper van hemel en aarde? 
Zo leven betekent dat vrede verschil verbindt. 
 

Paulus noemt behalve vrede nog een aantal dingen  
die aan dat goede leven kunnen bijdragen, 
dingen waarvan je in één adem ook kunt zeggen  
dat ze helpen om de verschillen tussen mensen te overbruggen:  
meeleven met anderen, vriendelijkheid en geduld, fouten accepteren en vergeven. 
Allemaal dingen waar geen mens iets op tegen kan hebben, 
die algemeen van waarde zijn. 
Maar Paulus zegt er dan iets bij, iets dat misschien wel kan helpen om zo te leven: 
‘Want Christus heeft ook jullie vergeven.’ 
We hebben het goede voorbeeld, iemand, God zelf gaat voorop 
en dat te weten, dat onze fouten vergeven zijn,  
kan ons helpen en de moed geven die soms nodig is om anderen te vergeven. 
Maar, zegt Paulus dan, dat is niet alles, er is nog iets dat belangrijk is, 
wat de basis vormt voor al die andere goede dingen en dat is liefde. 
Liefde, niet als iets wat je overkomt, 
maar als iets waar je actief je voor inzet, naar zoekt 
want door liefde kan echte verbondenheid ontstaan. 
Ook daarin heeft God zelf het initiatief genomen, 
en Gods liefde mag de basis zijn van onze liefde,  
de stevigste basis die je je maar kunt wensen. 
 
Als je goed leven wat breder beziet dan alleen wat leuk is en om te genieten, 
als goed leven alles te maken heeft met leven in verbondenheid, 
verbondenheid met God en met de mensen om je heen, 
dan is goed leven minder afhankelijk van de omstandigheden, 
dan kun je als mens echt tot je recht komen en tot bloei komen in Gods licht. 
Moge het zo zijn. Amen. 
 


