
 

 
 

Samenvatting en gespreksvragen 
 
Themadienst ‘Hoopvol leven in de Schepping’ 
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Inleiding 
De econoom Keynes voorspelde in de jaren ‘30 van de vorige eeuw dat in westerse landen de levensstandaard 
in honderd jaar wel vier tot acht keer hoger zou worden. De technische middelen en toename van beschikbaar 
kapitaal zou ervoor zorgen dat we dan genoeg zouden hebben aan een werkweek van ongeveer vijftien uur, om 
in onze levensbehoeften te voorzien.  
 
Zijn voorspelling over de economische groei is uitgekomen. Maar ons uitgavenpatroon, en de kosten van onze 
levensstijl zijn minstens even hard gegroeid. Hierdoor is van die 15-urige werkweek niet veel terecht gekomen. 
We zijn er dus - behalve meer luxe en comfort - niet veel mee opgeschoten. Integendeel: Ongeveer 45 procent 
van de werkenden ervaart een onbalans tussen werk en privé. Ongeveer 54% ervaart een hoge werkdruk en 
ongeveer16% zit tegen een burn-out aan.  
 
Kortom: we zij heel rijk gezegd de afgelopen decennia....maar zijn we er eigenlijk wel op vooruit gegaan?  
 

1. Vraag: hoe ga jij om met de verhouding tussen werkdruk en je privéleven? Welk effect heeft dat op je 
verhouding met God? 

  
Een tweede kant van de groei van de economie: onze levensstandaard vraagt veel van onze aarde. We zien het 
in klimaatverandering. Heftige stormen en regenval, periodes van droogte en hitte in andere delen van de 
wereld. We schrikken er misschien van...maar schrikken we ook terug? 
 

2. Vraag: hoe kijk jij als Christen aan tegen deze ontwikkelingen? 
 

Lees met elkaar Psalm 67 
 

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 2 God, wees ons genadig en zegen ons, laat het 
licht van uw gelaat over ons schijnen, 3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw 
reddende kracht. 4 Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. 5 Laten de naties juichen van 
vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. 6 Dat de volken u 
loven, God, dat alle volken u loven. 7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent 
ons. 8 Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. 

 
Psalm 67 is een oogstlied. De oogst is binnen, en God wordt ervoor gedankt (vers 7). Maar tegelijk is Psalm 67 
een gebed om zegen (vers 1 en vers 8a).  
 
De woorden van de eerste zegenbede in vers 2 herken je misschien uit de zegen uit Numeri 6, de 
Hogepriesterlijke zegen voor Israël. Die zegen is een heel persoonlijke zegen, door God zelf voorgeschreven, 
en in de eerste plaats bedoeld voor Gods volk.  

Verwerkingsmateriaal jaarthema Hoopvol Leven 



 
3. Vraag: vind jij dat je Gods zegen voor jezelf mag vragen, bijvoorbeeld voor jouw persoonlijk leven, of voor jouw 

gemeente?  
 
Misschien is je opgevallen dat er iets bijzonders is in deze Psalm. Je zou misschien verwachten dat een 
zegenbede wordt verbonden met wat de dichter of zijn volk nodig heeft. Voedsel, werk, zorg voor ons dagelijks 
bestaan. Maar in Psalm 67 worden die dingen helemaal niet als doel van de zegen benoemd. Tweemaal wordt 
gebeden om zegen (vers 2 en vers 8), en tweemaal wordt dit gebed verbonden met God (vers 3-6 en vers 8b). 
Gods zegen wordt niet gevraagd voor eigen voorspoed...maar opdat God gekend en geëerd wordt door de 
volken van de wereld. Psalm 67 heel kort samengevat is: Heer, zegen ons zodat de volken u gaan dienen. 
 

4. Vraag: Zou er een verband zijn tussen wat wij van God vragen voor ons dagelijks leven en de werfkracht van 
het evangelie?  

 
5. Vraag: Hoopvol leven in Gods Schepping vraagt erom met Gods schepping om te gaan zodat anderen op God 

gewezen worden.  Wat zou je als gelovige of als kerk kunnen doen om dit handen en voeten te geven?  
 
Ter afsluiting 
Hoopvol leven in Gods Schepping vraagt er om onszelf en elkaar te zien als schepsels van de Heer.  
 
Ons gebed mag zijn: 
 

Heer, geef in mijn leven aan waar ik mezelf en anderen overvraag. Bewaar me ervoor dat ik de lat van het 
bestaan voor mezelf en anderen zo hoog leg dat het zicht op U erdoor in de knel komt.  
 
 
  


