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In gesprek over ‘Een goede buur’

Buren: we hebben er allemaal mee te maken. Of ze nu binnen gehoorafstand wonen of je
eerst een stuk moet lopen om hen te ontmoeten, buren hebben we allemaal. Voor de een
zijn buren een zegen, een ander heeft er misschien moeite mee. Wanneer ben je eigenlijk
een goede buur? En hoe kunnen we vanuit christelijk perspectief naar het onderwerp ‘buren’
kijken? We gaan erover in gesprek.1

Om te beginnen
● Spreekt het onderwerp van deze Open Deur u aan? Kunt u vertellen waarom wel/niet?
● Hoe goed kent u uw buren?
● Kunt u zich uw allereerste buren nog herinneren (de buren van het huis waar u als kind

woonde)? Wat voor relatie hadden uw ouders met die buren? En u als kind?

De buren en u
● Wat is een goede buur volgens u?
● Wat vindt u belangrijk voor een goede relatie met uw buren?
● Wat voor cijfer zou u de relatie met uw buren geven?
● Kunt u iets vertellen over uw relatie met uw buren (maakt u wel eens een praatje, komt

u bij elkaar over de vloer, leent u wel eens wat van elkaar, heeft u elkaars sleutel)?
● Hebt u weleens te maken gehad met een moeizame relatie met uw buren? Hoe bent u

daar toen mee omgegaan?
● Hebt u weleens te maken gehad met een zeer prettige relatie met uw buren? En hoe

kwam het dat de relatie zo prettig was?
● Bent u het ermee eens dat je niet te intiem moet worden met je buren, zoals Van der

Panne schrijft (pag. 2)?
● In de afgelopen twee jaar waren de meeste mensen meer thuis dan voor die tijd. Wat

heeft dat met de relatie met uw buren gedaan?

U en de buren
● Wat voor buur bent u, denkt u?
● Wie zou u willen dat uw buurman/buurvrouw zou zijn?

1 Wellicht staan er te veel vragen in deze gesprekshandreiking. Voor sommige vragen hebt u ook wat
meer tijd nodig. Kies dan de vragen uit die het beste bij de groep passen. Daarom is deze
gesprekshandreiking ook opgedeeld in kleine blokjes.
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Willem van Reijendam schrijft: Een goede buur héb je daarom niet alleen, een goede buur bén
je ook, als het goed is. (pag. 13)

● Hoe geeft u dat vorm?
● Wat zou u graag willen veranderen aan uw contact met de buren? Hoe zou u dat aan

kunnen pakken?
● Zou je als christen een andere buur ‘moeten’ zijn dan iemand die niet christelijk is?

De buurt
Goede buren zijn gaat verder dan het contact met je directe buren. Een goede buurtgenoot zijn,
hoort er ook bij: voor je straat en je buurt zorgen. (pag. 6)

● Bent u het daarmee eens? Hoe geeft u dit vorm?
● Woont u in een stad of in een dorp? Maakt dat volgens u uit hoe buren met elkaar

omgaan?
● Bent u blij met de buurt waar u woont? Wat zijn de positieve punten en wat zou u

graag anders zien?
Theo Menting schrijft over naoberschap. (pag. 4)

● Wat zijn uw ervaringen daarmee?
● Wat voor rol speelt u in uw buurt?

Spreekwoorden met buren
● Een spreekwoord luidt: ‘Het gras bij de buren is altijd groener.’ Hoe kijkt u daar

tegenaan?
● Een ander spreekwoord is: ’Beter een goede buur dan een verre vriend.’ (ontleend

overigens aan Spreuken 27:10) Geldt dat ook voor u?

De kerk en de buren2

● Wie zijn volgens u de buren van de kerk? Is de omgang met die buren zoals u zou
willen?

● Wat wordt er vanuit uw (kerkelijke) gemeente gedaan voor de buurt?
● En wat wordt er vanuit de buurt voor uw (kerkelijke) gemeente gedaan?

Buren en de Bijbel
● Welke Bijbelse persoon zou u graag als buur willen hebben? En welke juist totaal niet?

Kunt u uitleggen waarom?
● Wat kan de Bijbelse opdracht om de naaste lief te hebben, toevoegen aan goed

buurschap?
In het artikel ‘Naaste willen zijn’ staat een inzet van Samuel Wells. (pag. 13) Lees dat met
elkaar.

● Hebt u wel eens zo’n ervaring gehad, dat iemand je naaste wordt van wie je het niet
verwacht had? Kunt u daar iets meer over vertellen?

● Wie is voor u een naaste?
● Voor wie kunt u een naaste zijn?

2 Wanneer de gespreksgroep leden bevat die geen lid van een kerk zijn, kan dit onderdeel wellicht beter
wat aangepast worden.
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De afbeelding die bij het artikel ‘Naaste willen zijn’ (pag. 12) staat is van Van Gogh (1890).
Laat dit schilderij even op u inwerken.

● Wat valt u op aan dit schilderij?
● Wat raakt u bij deze afbeelding? Kunt u uitleggen waarom?
● Wat spreekt u minder aan? Verklaar u nader.
● Op welk onderdeel van het bijbelverhaal legt Van Gogh de nadruk?
● Wat zou Van Gogh met deze afbeelding hebben willen overbrengen?

Ter afsluiting
● Speel het spelletje kamertje verhuren, een spel waar je constant je buren tegenkomt.3

● Geef deze Open Deur door aan (een van) de buren met een leuk kaartje erbij of maak
een leuk kaartje voor hen met daarop het verhaal van Iris Boter dat op de achterkant
van deze Open Deur staat.

● Zing Lied 423 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk of spreek het uit, als
zingen niet gaat.

Anne ter Schuur, predikant te Waddinxveen

archief gesprekshandreikingen
Op open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf
januari 2007.

3 Voor de gespreksleider: als u van plan bent dit spel te spelen, neem dan voldoende gekopieerde
bladen met stipjes mee.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamertje_verhuren_
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