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In gesprek over ‘Heilige grond’ 
 
Heilige grond, dat is het thema van dit nummer van Open Deur. In de inleiding wordt het mooi 
verwoord: ‘Wat maakt grond tot heilige grond? Is daar iets bijzonders gebeurd? Liggen je 
voorouders er begraven? Laat God zich daar zien of horen of voelen? Heilige grond behandel je met 
eerbied en zorg, maar het kan ook een plek worden die je met hand en tand verdedigt tegenover 
anderen: Afblijven! Dit is van mij, van ons! Mooi en lastig, die heilige grond.’  
Hoe zit dat voor u? We gaan er samen over in gesprek. 
 
Inleiding  
Voordat we dieper ingaan op de thematiek van heilige grond, eerst wat verkennende en algemene 
vragen om het gesprek op gang te brengen.  

● Wat kwam bij u naar boven toen u zag dat het thema ‘heilige grond’ is? 
● Lijkt het u moeilijk om hier een gesprek met elkaar over te hebben? Waarom (niet)? 
● Wat verstaat u onder heilig? 
● Wat is heilige grond volgens u, wat maakt iets tot heilige grond? 

 
God en heilige grond 
In het artikel ‘Trek je schoenen uit’ beschrijft Piet van Midden dat ieder mens een heilige plek kan zijn 
of worden (pag. 3).  

● Wat vindt u daarvan? 
● Ziet u uzelf zo, of zou u uzelf graag zo willen zien, als een heilig plekje? Vertel elkaar waarom 

wel of niet en praat er even over door. 
 

Lees met elkaar het verhaal van Mozes die heilige grond betreedt (Exodus 3:1-10): 
 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 
God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat 
die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 
Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je 
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet 
naar God te kijken. 7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb 
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben ik 
afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een 
mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de 

 
 



Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van 
de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte 
wegleiden.’ 
 

● Wat spreekt u aan in dit gedeelte aan en wat juist minder? Bespreek dit met elkaar in 
kleinere groepjes. 

● Wat betekent het volgens/voor u dat Mozes hier van God zijn schoenen uit moet doen? 
● Loopt u graag op schoenen of juist liever op blote voeten. Waarom? 
● Hoe zou u denkt u gereageerd hebben in dit verhaal als u Mozes was?  
● Wat betekent het volgens u dat de struik in brand staat, maar niet verteerd werd? 
● Wat is in dit verhaal nu precies de heilige grond? Waarom?  

 
Onze ‘heilige grond’ 
Op pag. 4 en 5 vertellen drie mensen wat voor hen ‘heilige grond’ is. 

● Wat is voor u ‘heilige grond’ / een ‘heilig plekje’? Wat betekent dit voor u? Waarom is deze 
grond ‘heilig’? Is het altijd dezelfde plek of wisselt het juist? Vertel elkaar er iets over.  

● Misschien hebt u weinig met ‘heilige grond’. Als dat zo is, probeer dan te vertellen waarom.  
● Is er voor u een verschil tussen ‘heilige grond’ en ‘heilige momenten’? (Her)kent u van die 

heilige momenten? 
● Als u ook een ‘heilig plekje’ heeft: mag iedereen daar dan zomaar ‘binnenkomen’ (letterlijk of 

figuurlijk), zijn daar bepaalde restricties aan verbonden of is die grond alleen voor u? 
● Heeft ‘heilige grond’ voor u altijd iets te maken met God/geloof of staat dat los van elkaar? 
● Het tegenovergestelde van heilige grond is ‘onheilige grond’. Wat stelt u zich daar bij voor?  
● Zijn er plekken / is er grond die voor u ‘onheilig’ is of voelt? 

 
Gewijde grond 
Lees de brieven die Walther Burgering en Beate Rose aan elkaar schrijven (pag. 12).  

● Waarin herkent u zich in de brieven die aan elkaar geschreven zijn? 
● Waarin herkent u zich juist niet? 
● Is de kerk voor u gewijde/heilige grond? Waarom (niet)? 
● ‘Ervaart’ u Gods aanwezigheid in een kerk sterker dan daarbuiten? Hoe komt dat denkt u? 

  
Ter afsluiting 

● Vertel aan elkaar of teken/schilder/dicht hoe uw ideale ‘heilige grond’ eruit ziet. 
● Als de groep en de grond zich ervoor leent, zou u een stukje (binnen of buiten) op blote 

voeten kunnen lopen en elkaar tot slot kunnen vertellen wat u ervan vond, wat u ervaarde 
om een keer zo te lopen.  

● Zing of luister met elkaar Lied 151:3 uit ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ of 
Opwekking 360 (Dit is heilige grond).  

 
Anne ter Schuur, pastoraal werker in Waddinxveen 
 
 
archief gesprekshandreikingen 
Op www.open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf januari 
2007. 
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