
 
Weekopening week 24 – Wat is genoeg?  
 
 
Het thema van deze week is op een bepaalde manier altijd actueel. 
Wanneer verdien je genoeg? Wanneer doe je genoeg aan het milieu? 
En in deze weken: hoever ga je met de maatregelen tegen corona? 
Wanneer is het genoeg? En hoe strikt hou je je aan de regels? Is 
anderhalve meter genoeg? Er zijn landen waar je twee meter afstand 
moet houden. Wanneer is het genoeg? En er zijn landen waar het allemaal 
veel minder streng is. Wat is genoeg? Jongeren denken vaak: ik ben jong 
en gezond, waarom moet ik dan binnen blijven? De ouderen en kwetsbaren 
zitten vaak al binnen. Dan kan ik toch wel gewoon m’n ding doen? 
 
Maar ook: hoever ga je met protesteren tegen misstanden? 
Wanneer is het genoeg? 
In de week dat George Floyd wordt begraven, kunnen we niet om 
deze vragen heen. 
 
Wat is genoeg? Daar denken we vast allemaal wel eens over na… 
* als leerling kun je in deze periode van het schooljaar naar je resultaten kijken en je zelf die vraag 
stellen: wat is genoeg, welk resultaat moet ik halen om bevorderd te kunnen worden naar het 
volgende leerjaar? Of: welk resultaat heb ik nodig om voor dat vak een 8 op m’n eindrapport te 
scoren? Wat is genoeg? 
* ouders stellen zich deze vraag regelmatig: wat is genoeg? Opvoeden is een pittige en 
verantwoordelijke taak, die alles te maken heeft het stellen van grenzen: wat is genoeg? Waar stellen 
we de grens? Maar ook – en misschien nog wel moeilijker – wanneer doen wij een stapje terug en 
dragen we een stukje van onze verantwoordelijkheid over? Wanneer is het genoeg? 
* ook op school doet deze vraag mee. Jonge mensen mede-voorbereiden op hun toekomst door 
middel van het overdragen van kennis en aanleren van vaardigheden – ook dat is een hele 
verantwoordelijke taak, waarbij de vraag wat is nú genoeg op de achtergrond steeds mee doet.  
 
 
De vraag ‘Wat is genoeg?’ roept op tot nadenken en afwegen, maar misschien ook tot 
onderhandelen. Als ouder kun je vinden dat bij voorbeeld twaalf uur een mooie tijd is om weer thuis 
te zijn als je zoon of dochter ’s avonds op stap gaat met vrienden en vriendinnen. Maar die zoon of 
dochter denkt daar misschien heel anders over. En dan begint vaak het onderhandelen… 
 
In de Bijbel kunnen we daar ook over lezen en wel in het verhaal van Abraham die onderhandelt met 
God. 
Hoeveel goede mensen zijn genoeg reden om een hele stad te redden? Abraham begint bij 50. Als er 
nou 50 goede mensen in de stad wonen, zou God dan bereid zijn om de stad te sparen om willen van 
die 50? En God reageert positief. Vervolgens dingt Abraham telkens verder af en eindigt bij 10 goede 
mensen in die grote miljoenenstad. En ja, ‘ook als er tien onschuldige mensen zijn, zei de Heer, zal ik 
die stad niet verwoesten.’ 
 
Elk leven is waardevol – ook jouw leven. Je hebt het gekregen, wees er dus zuinig op en ga er op een 
verantwoordelijke manier mee om.  
 
Elk leven is waardevol - ook van wie oud is of chronisch ziek. Het is best een groot offer om je als 
gezonde jongere te houden aan al die regels van het ‘nieuwe normaal’. Maar al zou je samen maar 
tien levens redden, dan is dat (zo kunnen we in de Bijbel lezen) al de moeite waard. 
 
 
 


