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Gedachten vanuit de preek 

� De mooiste dingen kun je niet als erfenis schenken. Dat geldt voor 

liefde en dat geldt ook voor geloof…

Maar hoe ontdek je het dan? En hoe laat je het anderen ontdekken dat 

geloof de moeite waard is? Psalm 78 kan ons daarbij helpen.

� Het begint met de opdracht om te luisteren (vers 1). Dat klinkt ons 

misschien autoritair in de oren. Maar denk aan een opa of oma die 

vertelt over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Daar luister je 

graag naar. Je voelt: hier hoor ik iets nieuws!

� “Wij hebben het gehoord”, zegt Asaf. Niet iedereen denkt met even 

veel plezier terug aan zijn of haar 

meer over regeltjes dan over geloof. 

in de regeltjes zat dan je dacht... Maar dat het jouw ‘taal’ niet was. 

� Dat is belangrijk, zeker omdat het verder gaat: “wij willen het onze 

kinderen niet onthouden…”. Geloof is het waard om doorgegeven te 

worden. Wat lezen kinderen, vrienden, collega’s aan ons leven af? Is 

aan ons te zien hoe belangrijk geloof voor ons is? 

� Geloof leer je van anderen (vers 3), maar er 

zélf aan de beurt bent om het door te geven

door? Niet zozeer de regels en 

anders ‘de krachtige daden van 

� Zijn we zelf echt ‘gepakt’ door dat evangelie van genade? Dat is 

het goed is – ook de inhoud van het gemeentewerk. Dat gebeurt op 

verschillende manieren. Dat zie je ook in de woorden die hier gebruikt 

worden: ‘uitspreken’, dat is verkondigen; ‘leren’ en ‘vertellen’.

� Waar het om gaat, is dat het geheim van het geloof wordt 

doorgegeven. Dat we een volgende generatie ‘inwijden’ (vers 6). 

niet alleen een opdracht van ouders, maar ook breder: van de 

gemeente. Zo schrijft ook Paulus erover in 2 Timoteüs 2

� De praktijk is echter weerbarstig. Het gaat lang niet altijd zoals je 

hoopt. Ligt het aan jezelf? Moet je perfect zijn om dit te kunnen? In 

deze Psalm valt de naam van Jakob (vers 5). Een mens met fouten en 

gebreken. Maar wel de stamvader van het volk Israël.

� God gebruikt heel gewone mensen, zoals wij. Hij wil een volgende 

generatie leren om op Hem te vertrouwen (vers 7 en 8). Ook vertrou

wen kun je een ander niet geven. Maar je kunt het wel voorleven. Is het

spoor van God herkenbaar in ons leven?

� De mooiste dingen kun je niet als erfenis schenken. Maar je kunt wel

sporen trekken in je leven. Dan hebben we elkaar in de gemeente veel 

te zeggen. Als ouderen naar jongeren, als jongeren naar ouderen. En 

dat begint allemaal met luisteren. Naar God en naar elkaar!

‘In het spoor van…’ 

  Spiegelbeeld.  

Vragen van hart tot hart

De mooiste dingen kun je niet als erfenis schenken. Dat geldt voor  

dat geldt ook voor geloof… Je kunt het anderen niet geven. 

En hoe laat je het anderen ontdekken dat 

geloof de moeite waard is? Psalm 78 kan ons daarbij helpen. 

Het begint met de opdracht om te luisteren (vers 1). Dat klinkt ons 

oren. Maar denk aan een opa of oma die 

vertelt over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Daar luister je 

graag naar. Je voelt: hier hoor ik iets nieuws! 

“Wij hebben het gehoord”, zegt Asaf. Niet iedereen denkt met even 

veel plezier terug aan zijn of haar (geloofs)opvoeding. Het ging bijv. 

s dan over geloof. De vraag is of er niet meer geloof 

in de regeltjes zat dan je dacht... Maar dat het jouw ‘taal’ niet was.  

Dat is belangrijk, zeker omdat het verder gaat: “wij willen het onze 

kinderen niet onthouden…”. Geloof is het waard om doorgegeven te 

worden. Wat lezen kinderen, vrienden, collega’s aan ons leven af? Is 

e zien hoe belangrijk geloof voor ons is?  

Geloof leer je van anderen (vers 3), maar er komt een moment dat je 

om het door te geven (vers 4). Wat geef je dan 

en gewoonten… Waar het om gaat, is iets 

daden van de Heer’, het evangelie van Christus!  

Zijn we zelf echt ‘gepakt’ door dat evangelie van genade? Dat is – als 

e inhoud van het gemeentewerk. Dat gebeurt op 

verschillende manieren. Dat zie je ook in de woorden die hier gebruikt 

worden: ‘uitspreken’, dat is verkondigen; ‘leren’ en ‘vertellen’. 

Waar het om gaat, is dat het geheim van het geloof wordt 

doorgegeven. Dat we een volgende generatie ‘inwijden’ (vers 6). Dat is 

niet alleen een opdracht van ouders, maar ook breder: van de 

Zo schrijft ook Paulus erover in 2 Timoteüs 2:1-2.  

De praktijk is echter weerbarstig. Het gaat lang niet altijd zoals je 

hoopt. Ligt het aan jezelf? Moet je perfect zijn om dit te kunnen? In 

deze Psalm valt de naam van Jakob (vers 5). Een mens met fouten en 

gebreken. Maar wel de stamvader van het volk Israël. 

God gebruikt heel gewone mensen, zoals wij. Hij wil een volgende 

generatie leren om op Hem te vertrouwen (vers 7 en 8). Ook vertrou-

wen kun je een ander niet geven. Maar je kunt het wel voorleven. Is het 

spoor van God herkenbaar in ons leven? 

De mooiste dingen kun je niet als erfenis schenken. Maar je kunt wel 

sporen trekken in je leven. Dan hebben we elkaar in de gemeente veel 

te zeggen. Als ouderen naar jongeren, als jongeren naar ouderen. En 

dat begint allemaal met luisteren. Naar God en naar elkaar! 

 

Psalm 78:1-8 

Vragen van hart tot hart

  

Hoe denk je zelf terug 

aan je (geloofs)-

opvoeding? Als dat 

niet zo positief is, zou 

het dan mogelijk zijn 

om er anders naar te  

(gaan) kijken? 

 

Denk eens na over 

deze vraag en geef 

eens eerlijk antwoord: 

Hoe belangrijk is 

geloof voor je? 

Zou je zonder kunnen?  

 

Op welke ‘plek’ in de 

gemeente wordt je 

geloof het meeste 

gevoed? Diensten, 

kringen, Alpha, Follow 

Me (Next), enz. 

 

Vertrouwen is 

gebouwd op 

betrouwbaarheid. 

Hoeveel vertrouwen 

heb je zelf in Gods 

betrouwbaarheid? 
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Gespreksvragen 

1. Wat zijn je verwachtingen van een nieuw seizoen? 

associaties en ideeën heb je bij het nieuwe jaarthema ‘Spiegelbeeld’? 

P.S. Neem de tijd om kennis te maken als er nieuwe kringleden 

bijgekomen zijn. 

2. Lees met elkaar vers 1-3. In vers 3 vertelt Asaf

uit wat hen over Hem verteld is door hun voorouders. 

a. Wie is voor jezelf inspirerend, richtinggevend geweest als het gaat 

om geloof?  

b. Wat sprak je in deze persoon aan? Waren het 

daden, wijsheid, … ?  

c. Wat was het belangrijkste dat je over geloven van deze persoon 

geleerd hebt?  

3. Lees met elkaar vers 4-6. Je ziet daarin de omslag 

geslacht. Als gemeente heb je elkaar veel te vertellen, ook als het gaat 

om de verschillende generaties: ouderen en 

we elkaar maar weinig. Hoe zou dat anders kunnen?

4. Soms denk je dat je perfect moet zijn om geloof door te kunnen 

geven. Toch spreekt deze Psalm over Jakob, een mens met fouten en 

gebreken.  

a. Durf je te geloven dat God je kan gebruiken

geven aan anderen, ook al ben je niet perfect? 

b. En als je niet perfect kunt of hoeft te zijn, wat is dan wel belangrijk?

 

 

Gebedspunten  

• Dank God dat Hij de Betrouwbare is. En dat we als gemeente van Hem 

de tijd krijgen, een nieuw seizoen om dat (verder) te ontdekken.

• Dank Hem voor wie er in je eigen leven belangrijk was. Mensen die je de 

weg van het geloof gewezen hebben, van wie je iets kon leren.

• Vraag God of Hij frustraties over je (geloofs)opvoeding wil wegnemen, 

zodat je niet blijft hangen in wat negatief was.

• Bid ook voor een volgende generatie, dat jongeren 

gemeente – voluit mogen leren vertrouwen op deze God.

• Bid samen voor een nieuwe kringseizoen, 

wil geven. En bid om een luisterend oor, naar Hem en naar elkaar.

 

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘In het spoor van…’ 

  Spiegelbeeld.  

Wat zijn je verwachtingen van een nieuw seizoen? En welke 

associaties en ideeën heb je bij het nieuwe jaarthema ‘Spiegelbeeld’?  

Neem de tijd om kennis te maken als er nieuwe kringleden 

3. In vers 3 vertelt Asaf dat het volk God kent 

uit wat hen over Hem verteld is door hun voorouders.  

Wie is voor jezelf inspirerend, richtinggevend geweest als het gaat 

in deze persoon aan? Waren het zijn of haar woorden, 

belangrijkste dat je over geloven van deze persoon 

Je ziet daarin de omslag naar het komend 

Als gemeente heb je elkaar veel te vertellen, ook als het gaat 

om de verschillende generaties: ouderen en jongeren. Toch spreken 

we elkaar maar weinig. Hoe zou dat anders kunnen? 

Soms denk je dat je perfect moet zijn om geloof door te kunnen 

geven. Toch spreekt deze Psalm over Jakob, een mens met fouten en 

geloven dat God je kan gebruiken om het geloof door te 

geven aan anderen, ook al ben je niet perfect?  

kunt of hoeft te zijn, wat is dan wel belangrijk? 

Dank God dat Hij de Betrouwbare is. En dat we als gemeente van Hem 

seizoen om dat (verder) te ontdekken. 

Dank Hem voor wie er in je eigen leven belangrijk was. Mensen die je de 

weg van het geloof gewezen hebben, van wie je iets kon leren. 

Vraag God of Hij frustraties over je (geloofs)opvoeding wil wegnemen, 

blijft hangen in wat negatief was. 

een volgende generatie, dat jongeren – ook in onze 

voluit mogen leren vertrouwen op deze God.  

kringseizoen, vraag de Here of Hij Zijn zegen 

erend oor, naar Hem en naar elkaar. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Verdiepingsv

Deze Psalm heeft het over 

‘leren’. Soms hoor je mensen 

zeggen dat er in onze tijd niet 

genoeg geleerd wordt, ook als 

het gaat om geloof. 

Hoe belangrijk vind je 

om te ‘leren’? Wat zou er dan 

geleerd moeten worden? En 

hoe zouden we dat kunnen 

doen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadienst 

staat gepland voor zondag 11 

oktober. Dan is het thema: 

‘Verschil mag er zijn…

aanleiding van 

34

voor deze dienst zal gehou

den worden op dinsdag 6 ok

tober, 20.00 uur in de kerk.

 

Psalm 78:1-8 

Verdiepingsvraag 

Deze Psalm heeft het over 

‘leren’. Soms hoor je mensen 

zeggen dat er in onze tijd niet 

genoeg geleerd wordt, ook als 

het gaat om geloof.  

Hoe belangrijk vind je het zelf 

om te ‘leren’? Wat zou er dan 

geleerd moeten worden? En 

hoe zouden we dat kunnen 

doen? 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor zondag 11 

oktober. Dan is het thema: 

Verschil mag er zijn…’, naar 

aanleiding van Genesis 25:19-

. De kringvoorbereiding 

voor deze dienst zal gehou-

den worden op dinsdag 6 ok-

tober, 20.00 uur in de kerk. 

 


