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In gesprek over ‘Toekomst’

De toekomst ... Hoe lang of hoe kort ook, we krijgen er allemaal mee te maken. Vaak zijn we
er actief mee bezig: we doen dingen om in de toekomst iets te kunnen bereiken of om de
toekomst zo lang mogelijk te laten zijn. En ook als we proberen de toekomst te laten voor
wat het is, bepaalt juist dat onze levenshouding. Hoe kijkt u naar de toekomst? Wat ziet u?
Zorgen? Of hoop? Angsten wellicht of juist vertrouwen? We gaan erover in gesprek.

Ter inleiding
De toekomst is iedere dag anders. Ook gedachten over de toekomst kunnen veranderen.
Daarom ter inleiding op deze gespreksbijeenkomst de volgende vraag:

- Herinnert u zich nog hoe u vroeger over later dacht? Deel dit met elkaar.

Morgen wordt het beter
Zeker in de tijd na de Tweede Wereldoorlog, toen de wederopbouw gestalte kreeg en de
armoede meer en meer afnam, herkenden veel mensen in Nederland zich in het
vooruitgangsdenken: alles zou beter worden, kerk en maatschappij zouden zich ontwikkelen,
honger zou tot het verleden behoren … enzovoort.

- Herkent u dit vooruitgangsdenken bij uzelf of bij anderen?
- Zijn er tijden geweest waarin het vooruitgangsdenken (bij uzelf of in de maatschappij)

sterker was dan in andere tijden? Kunt u duiden hoe dat komt?

In het artikel ‘Een opening in alles’ (pag. 2,3) schrijft Stephan de Jong dat in het christelijk
geloof de toekomst niet dicht zit. ‘Er is altijd een opening naar goedheid en gerechtigheid.
De toekomst is om die reden niet alleen een bron van onzekerheid, maar ook een bron van
hoop.’ (pag. 2)

- Hoe is het met uw hoop voor de toekomst: heeft u die?
En zo ja, waar bestaat die hoop voor u uit?

Dat Koninkrijk van U…
In de teksten van het evangelie en in het Onze Vader gaat het vaak over ‘het koninkrijk van
God’.

- Wat betekent voor u het begrip ‘Koninkrijk van God’?

Over het koninkrijk van God wordt gezegd dat het er al is, maar ook dat het nog moet komen.
- Reageert u eens op de voorgaande zin: waar ziet u het Koninkrijk?

En waar moet het nog verschijnen?



Lees met elkaar het gedicht ‘graf te Blauwhuis’ van Gerard Reve (uit: Nader tot u).

Graf te Blauwhuis
voor buurvrouw H. te G.

Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.
Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,

Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

- Deel met elkaar wat dit gedicht bij u oproept.

Zorgen voor morgen
Een bekende tekst is: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ (Matteüs 6:34)

- Lukt het u om u ‘geen zorgen voor de dag van morgen’ te maken?
Zo nee, waar maakt u zich zorgen om?
Zo ja, hoe lukt het u om u geen zorgen te maken?

Zorgen kun je ook op andere manieren, bijvoorbeeld zorgen voor de toekomst van de aarde,
de toekomst van de komende generaties.

- Maakt u zich zorgen om de toekomst van de aarde?
- Op welke wijze kunt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de toekomst van de

aarde?
- Welke waarden kunnen ouderen voorleven als het gaat om ‘goed de toekomst in

gaan’?
- En wat kunnen ouderen van jongeren leren op dit gebied?

Wat de toekomst brengen moge
Het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ neemt al een ruime 100 jaar een plek in christelijke
gezangenbundels in. Het lied is bij veel mensen bekend, en kreeg zelfs recent een plek in de
film ‘de Luizenmoeder’.

- Bent u bekend met het lied?
- Welke betekenis heeft het lied voor u?
- Lees met elkaar de tekst van het lied door, of zing het samen:



Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

- Hoe wordt in dit lied over de toekomst gesproken?
- Past deze visie op de toekomst en het omgaan daarmee ook bij u? Waarom wel/niet?

Ter afsluiting
Sluit deze gespreksbijeenkomst af door allemaal een wens te formuleren voor de toekomst.
Deel die wensen met elkaar.
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