
Gesprekspaper ‘Rust, Vrede en Hoop’  
 
Lezen: Matteüs 11:28-30 en 12:1-21  
 
Deel 1 – economische rusteloosheid   

Halverwege de vorige eeuw werd de westerse 

industrie zo efficiënt in het produceren van 

consumentengoederen dat het aanbod de 

vraag vele malen begon te overstijgen. In 

plaats van de productie af te stemmen op dat 

wat mensen echt nodig hebben kwam er een 

nieuwe manier van denken over de economie. 

De Amerikaanse bankier Paul Mazur verwoord 

het als volgt:  

"We must shift America from a needs, to a 

desires culture. People must be trained to 

desire, to want new things even before the old 

had been entirely consumed. We must shape 

a new mentality in America. Man's desires 

must overshadow his needs." This conspiracy, 

enabled by new sophistication in advertising 

and supported by the government, was 

shockingly effective. 

Wat vind je van deze economische denkwijze 

die halverwege de 20ste eeuw zijn intrede 

deed?  

Herken je het verlangen naar een nieuwe 

telefoon, TV, auto, interieur terwijl de oude 

nog niet echt ‘op’ is? Hoe ga je daarmee om? 

Waar contrasteert volgens jou de cultuur van 

verlangen zoals uitgelegd door Paul Mazur 

met de economie van God? Welke 

Bijbelteksten komen bij jullie in gedachten?  

Deel 2 – De rusteloze ziel 

Kijk met elkaar onderstaand filmpje van de 

maatschappij kritische psychiater Dirk de 

Wachter.   

https://www.youtube.com/watch?v=S0gdyd

nidWo Dirk De Wachter | Empty As Life 

Herken jij in je omgeving iets van de kritische 

spiegel die de psychiater Dirk de Wachter 

onze samenleving voorhoudt? 

De kick-cultuur ontstaat daar waar 

basisvertrouwen ontbreekt. Wat vind je van 

deze uitspraak?  

Wat verkleint en wat vergroot 

basisvertrouwen volgens jou in onze 

samenleving?  

Voel jij je onderdeel van de kick-cultuur? 

Waarom wel/niet?  

Lees nu Mattheüs 11:28-30 nog een keer.  

Wat zou Jezus volgens jou kunnen betekenen 

voor de westerse mens?  

Wat betekent deze uitspraak van Jezus voor 

jou? 

Deel 3 – Religieuze Rusteloosheid 

In veel religies hoor je erbij als je een bepaalde 

mate van kennis bezit die gepaard gaat met de 

juiste religieuze handelingen. Dat was zo in de 

tijd van Jezus maar net zo goed in onze tijd. 

Met de eeuwige vraag ben ik goed genoeg?  

In het christelijk geloof is verlossing een 

geschenk. Is erbij mogen horen en als mens 

van waarde zijn een gegeven. Je mag bij God 

horen niet om wat jij doet maar om wat Jezus 

heeft gedaan.  

Wat vind je van deze essentiële christelijke 

waarde? 

Wat maakt het voor jou lastig om dit geschenk 

te ontvangen?   

Over welke lasten denk jij dat Jezus het hier 

heeft?  

Wat betekent het voor jou om Jezus juk op je 

te nemen? 

Deel 4 – Hoop 

De schrijver, Mattheüs, citeert verzen uit het 

boek Jesaja hoofdstuk 42 en past deze toe op 

Jezus. Zo wil hij ons helpen om te begrijpen 

wie Jezus is. Het citaat maakt duidelijk dat het 

https://www.youtube.com/watch?v=S0gdydnidWo
https://www.youtube.com/watch?v=S0gdydnidWo


gaat om een persoon die zeer geliefd is door 

God en vervult met zijn Geest zal spreken over 

Gods rechtvaardigheid. Mattheüs laat zien dat 

Jezus niet alleen spreekt over 

rechtvaardigheid maar dit ook kracht bijzet 

door te genezen en herstellen wat gebroken 

is. Hij komt om Gods liefde en genade op alle 

donkere plekken van Israël en de wereld 

zichtbaar te maken.  

Vind jij dat de wereld een persoon zoals in 

Jesaja beschreven wordt nodig heeft? 

Ben je het eens met Mattheüs, dat Jezus met 

alles wat hij aankondigde en heeft gedaan de 

titel “hoop voor de volken” waar maakt? 

De maatschappij is bereid om in veel gevallen 

mensen in nood te negeren zodra eigen 

comfort en welvaart in het geding komen. 

Jezus laat een duidelijk tegengeluid zien. Hij 

brengt uiteindelijk zelfs het ultieme offer door 

aan het kruis te sterven. Velen zijn geraakt 

door Jezus en de liefde die uitgaat van zijn 

leven en sterven dat ze zelf in beweging 

komen en opstaan tegen onrecht. Een goed 

voorbeeld hiervan is Majoor Boshardt. Net als 

de oprichter van het Leger des Heils, William 

Booth, destijds in Londen maakt Bosshardt 

min of meer toevallig tijdens wandelingen 

door Amsterdam kennis met de armoede en 

ellende in delen van de stad. Ze ontmoet dak- 

en thuislozen, verslaafden en prostituees en 

gaat hen helpen. Op vrijdagavond zingt en 

getuigt zij, samen met enkele collega’s, op de 

wallen van Gods liefde voor de mens die het 

contact met Hem verloren is.  

Ken jij verhalen of personen van hoop die voor 

jou een voorbeeld zijn van wat het betekent 

om Jezus te volgen?

  


