
 

Je bent een mooi mens…  
Hoe God je karakter vormt 7: goedheid 
Matteüs 5:14-16 en 43-48 
 
GESPREKSHANDREIKING 
 
Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan 
de slag met de inhoud van de preek of kun je als 
kleine groep een geloofsgesprek voeren. De 
gehouden preek is te lezen en te beluisteren op 
de site van de Fonteinkerk.  
 
www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens  
 

 
 
Om over na te denken 
 
 De woorden van een goed mens zijn als diepe 
wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron 
van wijsheid.  Spreuken 18:4 
 Een mens heeft het verlangen goed te doen, je 
kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.  
Spreuken 19:22 
 Een beetje goedheid van mens tot mens is 
beter dan alle liefde voor de mensheid.  R. 
Dehmel 
 Om de goedheid, die ons ontbreekt, te 
vervangen, hebben wij de beleefdheid 
uitgevonden, die er al de schijn van heeft.  
Gaston de Lévis 
 De goedheid van een mens is een vlam die wel 
verborgen, maar niet gedoofd kan worden.   
Nelson Mandela 
 
Gespreksvragen n.a.v. de preek 
1. In de preek gaat het over ‘guerrilla-

evangelisatie’ en ‘zinloze goedheid’. Praat 
samen door over wat hiermee bedoeld wordt. 

2. Praat door over onderstaande voorbeelden 
van ‘guerrilla-evangelisatie’: 
a. Zwaai naar 

kinderen in een 
bus. 

b. Gooi wat 
muntjes van 20 
eurocent in een 
zandbak waar 
vaak kinderen 
spelen. 

c. Stuur een bos bloemen naar een 
verzorgingshuis. 

d. Houd de deur voor iemand open. 
e. Verwijder afval wat je op straat vindt of op 

een grasveld. 
3. Wat is jouw beeld van ‘het koninkrijk van 

God’? Wat vertelt Jezus erover? Wat hebben 
de vrucht van de Geest en het koninkrijk van 
God met elkaar te maken? 

4. Lees de aangegeven verzen uit Matteüs 5. 
Hoe kun je deze woorden van Jezus toepassen 
in je eigen leven? 

5. Zoek de zeven Psalmwoorden in het kader 
hiernaast op en lees ze een voor een hardop 
voor. Wat is de betekenis van deze uitspraken 
voor jou?  

6. Praat door over enkele van de uitspraken 
onder ‘Om over na te denken’. 

7. Spreek door over deze drie aanwijzingen om 
je te oefenen in goedheid:  

 Ontdek Gods goedheid! 

 Geniet van Gods goedheid! 

 Deel Gods goedheid uit! 
 

 
 

Jos Douma 
www.josdouma.nl  

 
 

Jullie licht moet schijnen voor de 

mensen, opdat ze jullie goede 

daden zien en eer bewijzen aan 

jullie Vader in de hemel. 
 

 
 

Jezus 

Zeven Psalmwoorden over goedheid 
(zoek ze op, schrijf ze over, prent ze in je hart) 

 
1. Psalm 25:7 
2. Psalm 27:13 
3. Psalm 34:9 
4. Psalm 54:8 
5. Psalm 86:17 
6. Psalm 106:1 
7. Psalm 145:7 
 

http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens
http://www.josdouma.nl/

