Ontmoetingen in de tuin
Bijbelstudie bij de preek van 14 november 2021.
Lezen:
Genesis 2 : 8-10, Genesis 3 : 8-10, Hooglied 4 : 12 – 5 : 1, Hooglied 6 : 1-2, Jeremia 31 ; 10 – 14,
Openbaring 22: 1-5
Gespreksvragen:
Geloofsverdieping
• Als je voor je leven het beeld gebruikt van een tuin, waar en wanneer in die tuin heb je God dan
ontmoet? Hing dat samen met een bepaald seizoen, bijzondere gebeurtenissen of juist niet?
• De tuin is een plek voor ontmoeting, voor wandelen met elkaar. In de Bijbel wordt van
verschillende personen gezegd dat ze ‘wandelden met God’. Welke voorbeelden spreken jou aan
en waarom?
• In de preek stonden 3 cruciale ontmoetingen centraal. Waarom zijn juist deze 3 cruciaal voor
iedere gelovige?
Geloofsgetuigen
• Lees Genesis 5 : 19 – 24.
Een juf die eens over Henoch vertelde en probeerde uit te leggen dat Henoch niet op een
normale manier gestorven was, zei tegen de kinderen: ‘Op een dag wandelde Henoch zo lang
met God, dat hij niet meer terug is gekomen’.
In deze uitdrukking zit iets opgesloten van de intensiteit van de ontmoetingen maar ook van het
einddoel van de ontmoetingen: altijd bij God zijn.
Hoe is jouw wandelen met God een vorm van getuigen van de richting en het doel van jouw
levensreis?
• In het boek ‘de tornado’ van B. Nijenhuis zit een scene waarin een landeigenaar met zijn knecht
Ezen in gesprek is over zijn toekomstperspectief. Ezen wil graag op het landgoed begraven
worden en wil dat op zijn grafmonument komt te staan: ‘spitten en niet moe worden’.
In de preek citeerde de dominee Tim Keller, die zei: ‘op een bepaalde manier worden we
allemaal tuiniers’.
Wat is jouw beeld van jouw toekomst, als je Openbaring 22 leest?
Geloofsverbinding
• Eden betekent letterlijk: ‘plezier’. God had voor ons voorspoed en zegen op het oog. Dat gunt Hij
ons nog steeds. In de ontmoetingen met elkaar mogen we genieten van Gods Schepping, van
Gods genade en van de liefde onder elkaar.
Welke zegeningen ontvangen we en kunnen we delen? Bijvoorbeeld in ons huwelijk, in onze
families, in onze vriendenkringen, in onze buurt, in onze gemeente.
En welke zegen verbindt ons het meest aan elkaar.
Lees bijv. Jesaja 53, Jeremia 31 en 1 Petrus 2 of zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.
• Wat doe jij om Gods tuin te onderhouden?

