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In gesprek over ‘Ben ik de enige?’

Ben ik de enige die …? Dat vragen we ons allemaal waarschijnlijk weleens af. Het voelt niet
altijd fijn om de enige te zijn die … Maar soms kan het juist wel heel fijn zijn om de enige te
zijn. We gaan er dan ook samen over in gesprek.

Om te beginnen
● Ben ik de enige? Wat roept deze vraag bij u op? Heeft u een positief, negatief of

neutraal gevoel bij dit thema?
● Op pag. 10 gaat het over vreemde gewoontes. Welke vreemde gewoonte heeft u,

waarvan u vermoedt dat u er misschien de enige in bent?

Ben ik de enige nader bekeken
In de inleiding van dit nummer komt naar voren dat het soms fijn is om de enige te zijn.

● Wanneer vindt u het fijn om de enige te zijn?
Ook komt naar voren dat het soms eng is om de enige te zijn.

● Wanneer is het voor u eng om de enige te zijn?
● Vindt u het moeilijk als u merkt dat u ergens de enige bent?

Soms denk je dat je ergens de enige in bent, maar blijkt dat helemaal niet zo te zijn.
● Hebt u weleens zo’n ervaring gehad? Deel dat met elkaar, eventueel in kleinere

groepjes.
In de inleiding wordt ook gezegd dat het misschien te combineren valt: bijzonder zijn én
weten wat je deelt met anderen. Misschien ben je altijd meer dan één alleen? Wat zou uw
reactie hierop zijn?

● Hebt u weleens het gevoel of de gedachte dat u de enige bent die gelovig is? Zo ja,
wanneer overvalt u dat en wat doet dat met u?

Niet de enige
In het artikel over Hicham (pag. 6) wordt verteld dat Hicham tegen anderen zou willen
zeggen: je bent niet de enige!

● Tegen wie zou u dat willen zeggen en waarom?
● Zou u dat ook weleens tegen uzelf willen zeggen? In wat voor situatie?

Willem van Reijendam schrijft in zijn column (pag. 7) dat de uitdrukking ‘je bent niet de enige’
altijd troostend bedoeld is.

● Wanneer hebt u dat zelf zo ervaren?
● Hebt u deze uitdrukking ook weleens als niet-troostend ervaren?

1



De Enige
Piet van Midden stelt in zijn bijdrage op pag. 8 de vraag: ‘Hoe zit dat met God en de goden?’

● Herkent u deze vraag bij uzelf? Wat zou uw antwoord zijn op deze vraag?
● Wat betekent de centrale belijdenis van Israël (‘Hoor Israël, de Eeuwige is onze God,

de Eeuwige is één’) voor u?
● Piet van Midden vertaalt ‘één’ met de Unieke. Wat betekent dat voor u?
● Aan het slot stelt Piet van Midden (pag. 9): ‘En die goden? Gewoon laten zitten. Die

doen geen kwaad. Die worden pas wakker als jij er wat mee doet.’ Bent u het daarmee
eens? Verklaar u nader.

Bert Altena gaat in zijn bijdrage op pag. 12 dieper in op het leerstuk van de ene God in drieën
(Vader, Zoon en Heilige Geest).

● Hoe is dit voor u, vindt u dit een ‘onbegrijpelijk leerstuk’? Ga hier samen over in
gesprek.

Altena geeft aan dat je de drie-eenheid eerst ‘moet’ aanvaarden voordat je het kunt begrijpen.
● Bent u het daarmee eens?
● Vindt u het belangrijk dat een christen in de drie-eenheid gelooft? Waarom wel/niet?
● Hoe zou u de drie-eenheid ‘uitleggen’?

Ben ik de enige in de Bijbel
● Welke bijbelverhalen komen bij u naar boven bij het thema van Open Deur?

Over ‘Ben ik de enige?’ gesproken: een verhaal waar dat pijnlijk naar voren komt, is het
verhaal over de verwoesting van Sodom en Gomorra, waar Abraham aan God vraagt of de
stad gespaard kan blijven als er voldoende onschuldigen in de stad zijn. Maar wat is
voldoende? Abraham begint bij 50, gaat dan naar 45, 40, 30, 20 en eindigt bij 10. Het staat
beschreven in Genesis 18:17-33. Lees dat met elkaar:

Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met
hen mee om hun uitgeleide te doen. De HEER dacht: Waarom zou Ik voor Abraham
geheimhouden wat Ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk
voortkomen, en in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want Ik heb hem
uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen
die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik
Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de
klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben
afgeroepen. Dat wil Ik weten.’
Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef voor de HEER staan.
Abraham ging dichter naar Hem toe en vroeg: ‘Wilt U dan behalve de schuldigen ook de
onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou U
die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die
vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt U toch niet doen, hen samen met de schuldigen
laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren.
Dat kunt U toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig
handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille
van hen de hele stad vergeving schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben
geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: stel dat er aan die vijftig
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onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’
antwoordde Hij, ‘Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak
Abraham Hem aan: ‘En stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille van
die veertig.’ 3oen zei hij: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te
gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik er dertig aantref.’ Hierop zei
hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik
de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet kwaad
wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’
‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ Zodra de HEER zijn gesprek met
Abraham had beëindigd, ging Hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij
woonde.

● Hoe komt dit verhaal bij u binnen? Wat zijn uw gedachten en gevoelens hierover? Wat
raakt u in dit verhaal?

● Wat spreekt u minder aan of waar hebt u moeite mee?
● Zou u zoals Abraham durven te ‘onderhandelen’ met God?
● Waarom zou Abraham niet verder zijn ‘gezakt’ dan 10 onschuldigen?
● Wat leert u hier van Abraham?
● Wat heeft dit verhaal voor u met het onderwerp van Open Deur te maken?
● Wat betekent dit verhaal voor u persoonlijk?

Ter afsluiting
Altena gaf in zijn artikel aan dat de oorsprong van het leerstuk van de drie-eenheid in de
liturgie ligt, waar je boven jezelf uitzingt, zonder dat je het helemaal begrijpt. Als afsluiting
zingen we dan ook een trinitarisch lied, lied 704 uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.

Als afsluiting kan ook gekozen worden om een verhaal rond Pinksteren te lezen. Bijvoorbeeld
De stem van de overkant van Stephan de Jong.

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.
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http://www.stephandejong.nl/verhalen/verhalen/pinksteren/de-stem-van-de-overkant.html
http://www.open-deur.nl/gesprek

