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Toetrede
Liturgie van die Lig

Broodjies vir die pad
We should take care not to make the intellect our god; it
has, of course, powerful muscles, but no personality.
Albert Einstein

Aansteek van die kerse

Woorddiens

Can a mortal ask questions which God finds
unanswerable? Quite easily, I should think. All nonsense
questions are unanswerable.

Tema: Kan ons geloof in God groei?
“Deur Godsvrae te vra!”
Is Godsvrae intellektuele vrae rondom die bestaan van

C. S. Lewis

Beautiful music is the art of the prophets that can calm
the agitations of the soul; it is one of the most magnificent
and delightful presents God has given us.
Martin Luther

God, die Wese van God en die Openbaring van God?
Waarom het Jesus se dissipels en talle vroue rondom
Hom, Hom nagevolg? Het hulle Hom gevra of Hy God is?
Of het hulle hulle geloof begin vorm agv waarnemings? Is

I do not feel obliged to believe that the same God who
has endowed us with sense, reason, and intellect has
intended us to forgo their use.
Galileo Galilei

Godsvrae dogmaties of iets wat ons in die lewe van elke


dag raaksien of miskyk? Ons geloof groei waarskynlik nie
omdat ons antwoorde op ons vrae kry nie, maar omdat
iets anders met ons gebeur. Wat is dit?

Skriflesing: Genesis 28:11-22 (1953)
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Daarop kom hy by ’n plek waar hy die nag oorgebly het, want
die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die
plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek.
12
En hy het gedroom — daar is ’n leer op die aarde opgerig
waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van
God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het.
13
En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die
HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak.
Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag
gee;
14
en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal
uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou
en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.
15
En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy
heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal
jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.
16
Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: Waarlik, die
HERE is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie.
17
En hy het bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie
plek! Dit is hier niks anders as ’n huis van God nie, en dit is hier
die poort van die hemel.
18
Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy
onder sy hoof gesit het, en rig dit as ’n gedenksteen op; en hy het
olie daaroor uitgegiet.
19
En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad
was tevore Lus.
20
En Jakob het ’n gelofte gedoen en gesê: As God met my sal
wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my
brood sal gee om te eet en klere om aan te trek,
21
en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal
die HERE my God wees.
22
En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal ’n huis
van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik
die tiendes afstaan.

Die Heilige Evangelis Lukas
- Feesdag 18 Oktober

Hooggeagte Lukas, oor jou besadigde, gedrae styl
kan ek kwalik sonder ‘n omhaal van woorde skryf.
Verdra my, verleen my verlof om sonder verwyl
my grenslose verwondering op die spits te dryf.
Nooit verraai jy enige verbasing, enige ontsteltenis,
nooit spreek jy ‘n oordeel of ‘n voor- of afkeur uit,
maar sin ná sin bly jy immer die selfbeheersde stilis
selfs as ‘n skare rumoer of matrose dreig om te muit.
Noukeurig, lakonies, klinies teken jy die gegewens aan,
oor ‘n tronkbewaarder, ‘n waarsegster of silwersmid,
oor die hoofman oor honderd, die towenaar se waan
of ‘n seun wat in slaap versonke op ‘n vensterbank sit.
O Lukas, hoe treffend die litotes, die onderbeklemtoning,
waardeur die gebeure des te meer uit die boekrolle spring.
Jacobus van der Riet

Brood vir die pad
'Ongelukkige mensen hou je altijd'
Coen van Beelen

Wat is geluk nu eigenlijk? Als er iets is wat Ruut Veenhoven
gedurende zijn carrière veel heeft moeten uitleggen, dan is
het dat. Woensdag gaat hij erover in debat.
Hij is de enige persoon in ons land die zich met recht
'geluksprofessor' kan noemen. Ruut Veenhoven (1942), van
huis uit socioloog, werkt aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam en verdiept zich al meer dan veertig jaar in de
wetenschap van het menselijk geluk. Dat je geluk niet kunt
meten, is volgens hem onjuist. "Als je, zoals ik, het woord
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geluk gebruikt in de zin van 'levensvoldoening', valt daar
prima een cijfer aan te verbinden."
Hoe komt het dat geluk toch zo'n ongrijpbaar begrip
lijkt?
"In het denken over geluk wordt de nadruk gelegd op de
omstandigheden die ertoe leiden dat iemand met plezier leeft.
De term geluk is daardoor vereenzelvigd geraakt met het
recept voor geluk. Alsof gezondheid gelijk zou staan aan het
eten van appels. Geluk is daardoor een vaag begrip
geworden. Maar dat de omstandigheden voor geluk misschien
ongrijpbaar zijn, wil niet zeggen dat we niet weten hoe
gelukkig we zijn. Dat geldt ook voor gezondheid, je weet of
je je ziek voelt of niet, ook zonder dat je weet waarom."
Welke afweging maken mensen om te bepalen of ze
gelukkig zijn?
"We gebruiken twee bronnen van informatie voor geluk.
Mensen blijken hun geluk voornamelijk op hun gevoel te
baseren, daarna komt pas de verstandelijke beoordeling."
Heeft u na al die jaren onderzoek universele 'regels'
kunnen formuleren hoe we zo gelukkig mogelijk kunnen
worden?
"De voorwaarden voor geluk zijn tamelijk universeel: mensen
hebben bepaalde aangeboren behoeftes, en de natuur
stimuleert bevrediging daarvan met een goed gevoel.
Allereerst zijn er basisbehoeftes als eten, drinken, warmte en
seks. Verder hebben we behoefte aan sociaal contact. Ook
kennen wij bepaalde verhoudingen in dat sociale contact. Ik
heb nog nooit een oppermug of een chef haring gezien, maar
mensen hebben een zekere hiërarchie en zijn van nature
geneigd niet onderaan de ladder te willen eindigen, we willen
graag een veilige positie. Ten slotte hebben we een
aangeboren behoefte onze vermogens te gebruiken. Wij
hebben een groot hoofd dus we willen ook graag af en toe een
kruiswoordpuzzel maken of viool spelen. Op zich lijkt dat
nutteloos; we doen het omdat we het leuk vinden. Indirect
bevordert het gebruik van je verstand wel de kans op
overleving, want daarmee blijf je scherp."
Maar hoe weet je hoe je die behoeftes het beste kunt
bevredigen?
"Bij dieren gaat dat instinctief. Wij moeten het zelf uitvinden.
Eten en drinken lukt nog wel, maar hoe vind je nu de juiste
partner? En we willen graag ons verstand gebruiken, maar
ontdek maar eens een activiteit die een breed spectrum van je
vermogens aanspreekt en ook nog eens zinvol genoeg lijkt
om lang vol te kunnen houden. Het kost dus moeite om de
juiste manier te vinden om die behoeftes te bevredigen.
Daardoor zijn mensen in een samenleving met meer
keuzevrijheid vaak gelukkiger. Ze hebben het probleem dat
ze zelf moeten uitzoeken welk leven hun past, maar dat
zoeken blijkt te lonen. Nederlands zijn gelukkiger dan
bijvoorbeeld Japanners, doordat in die samenleving je leven
meer door anderen wordt bepaald."
Zijn we hier echt zo gelukkig? Is geluk niet meer als de
regenboog: je kunt je erop oriënteren, maar je zult hem
nooit bereiken?
"We geven ons leven een rapportcijfer van gemiddeld bijna 8.
Dat betekent niet dat we ons leven helemaal ideaal vinden en
verder niets meer willen. We blijven streven naar meer en dat

houdt ons ook gelukkig, doordat we daarvoor onze
vermogens gebruiken. Geluk stimuleert ook tot bezigheid.
Het is een signaal dat het goed met je gaat en dat je je dus
niet hoeft in te houden."
Wat kunnen we eigenlijk met die wetenschap?
"Behalve gezond, willen mensen ook graag gelukkig zijn. Als
je de oorzaken kent, kun je een gelukkiger leven leiden. We
weten inmiddels al vrij aardig wat goed is voor de
gezondheid en daardoor leven we nu langer dan onze
grootouders. Met levensvoldoening kan dat ook. We kunnen
nagaan in wat voor samenleving je de grootste kans op geluk
hebt en welke levenswijze het meeste geluk oplevert voor
bepaalde type mensen. Je kunt niet altijd een 8 maken van
ieders leven, maar je kunt het gemiddelde wel opkrikken. Net
zoals je de volksgezondheid kunt bevorderen, kun je ook het
bevolkingsgeluk stimuleren."
Kunt u een praktisch voorbeeld geven?
"Neem het krijgen van kinderen. We zien overal om ons heen
plaatjes van stralende moeders met hun baby's, maar als je dat
geluk van jonge ouders onderzoekt, valt het vaak tegen.
Gelukkige mensen in een gelukkige relatie zijn wel meer
geneigd om kinderen te willen, maar als die er eenmaal zijn
gaat er gemiddeld een half puntje van hun levensgeluk af. Dat
geldt niet voor iedereen. Mensen die vroeg aan kinderen
beginnen leveren bijvoorbeeld meer in dan mensen die er
later voor kiezen. Met dit soort informatie kunnen mensen
dus betere beslissingen nemen. Een beetje vergelijkbaar met
'snoep verstandig, eet een appel'."
Zijn mensen niet in staat hun definitie van geluk aan te
passen als de omstandigheden daar om vragen?
"De definitie blijft altijd hetzelfde: plezier hebben in je leven.
Wat je kunt veranderen is de weg die naar dat geluk leidt. Als
je gezondheid je in de steek laat, zit een carrière in de sport er
niet meer in en moet je wat anders verzinnen. Dat lukt niet
iedereen even goed. Sommige mensen hebben niet de
flexibiliteit iets anders te doen als de situatie dat verlangt."
Is er een samenleving mogelijk waarin iedereen gelukkig
is, of gaat het ene geluk altijd ten koste van het andere?
"Net zoals er altijd zieke mensen zullen zijn, houd je ook
altijd ongelukkige mensen. De geïndividualiseerde
meerkeuzemaatschappij geeft de vrijheid een levenswijze te
kiezen die bij je past, maar er zullen altijd mensen zijn die
niet zo goed zijn in kiezen, die steeds weer vallen voor een
foute partner en in een verkeerd beroep terechtkomen. Die
zijn vaak beter af in een samenleving waarin die keuze door
anderen of traditie bepaald wordt. Ik denk dat we maximaal
een gemiddelde van 8,5 kunnen halen. Denemarken zit nu op
8,3, Nederland tegen de 8 aan. Er valt zeker nog winst te
behalen."
Woensdag 5 maart: Thema-avond 'Wat is Wijsheid. Over
geluk'.
Met Ruut Veenhoven, Martin van Hees en René van Collem.
O.l.v. Colet van der Ven en Daan Roovers.
http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3606482/
2014/03/03/Ongelukkige-mensen-hou-je-altijd.dhtml
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