
Zorg voor de schepping, een themamaand 
 
De pioniersplek Het Baken in Woerden heeft een 
themamaand over zorg voor de schepping 
ontwikkeld. Op vier momenten kwam dit thema aan 
de orde. Is dit voor jullie gemeente te veel, kies dan 
één of meer van deze elementen of pas ze aan jullie 
eigen mogelijkheden aan. 
De deelnemers van Het Baken schrijven: “Doordat 
we er vier keer achter elkaar mee bezig waren, is 
het thema echt gaan leven.” 
 
Opzet themamaand  
 
eerste bijeenkomst 
Samenkomst met muziek en voorganger. (Het 
Baken koos een gastvoorganger uit het netwerk van 
A Rocha, zie arocha.nl). In de viering klonk het 
scheppingsverhaal en stond de vraag centraal: hoe 
om te gaan met Gods kunstwerk, de aarde, in de 
hoop op God die redt en ons uitnodigt deel te 
worden van zijn plan?  
 
tweede bijeenkomst 
Interactief: ontmoeting bij een gemeentelid met een 
biologische boerderij die rondleidde en vertelde 
over zijn dilemma's en de rol van het geloof. 
 
derde bijeenkomst 
Samenkomst met muziek en voorganger rond de 
sabbatsrust (Hebreeën 4) en het jubeljaar (Leviticus 
25) om na te denken over de zorg voor de aarde. 
 
vierde bijeenkomst 
Interactief: in verschillende hoeken van de kerk aan 
de slag met de vraag: hoe concreet verder, als kerk 
en in ons eigen leven? Een groepje leest en 
bespreekt Psalm 104, een ander speelt het Groene 
Voetenspel of berekent de voetafdruk, kinderen 
maken tuinkersmannetjes. Op deze manier kunnen 
concrete ideeën ontstaan. 
 
Uitwerking vierde bijeenkomst in Het Baken 
We kwamen samen in de bijzaal waar tafels met 
stoelen eromheen waren opgesteld. Goed om te 

weten: we zijn een pioniersplek en een kleine 
gemeenschap, we waren deze zondag met ca. 50 
mensen. Het concept kan uitgevoerd worden in 
grotere en kleinere groepen; de verschillende 
onderdelen van het programma doe je in kleine 
groepen en je kunt prima groepjes toevoegen. 
 
Interactief 

● 10.30 uur: introductie op het thema van 
deze maand, waarom doen we dit en 
waar komen we vandaan? 

● 10.35 uur: ontsteken van de kaars met 
een kort openingsgebed 

● 10.40 uur: start keuzemenu: 
○ Speel het Groene Voetenspel, een 

kaartspel waarbij je spelenderwijs 
in teams aan de hand van vragen in 
gesprek gaat over milieu, 
economie, verdeling van voedsel, 
klimaatverandering en de mondiale 
voetafdruk (voor ca. 12 mensen). 

○ Speel het Kleine Voetenspel, de 
variant van het Groene Voetenspel, 
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 

○ Bereken uw eigen ecologische 
voetafdruk en ga hierover in 
gesprek.* De jongerenvariant vindt 
u hier: Quiz ‘Jouw mondiale 
voetafdruk’. 

○ Lees met elkaar Psalm 104 en 
ga in gesprek over de 3 
gespreksvragen.**  

○ Voor de kleine kinderen: maak 
een tuinkersmannetje. 

○ Een interessante aanvulling zou 
kunnen zijn: een groep in 
gesprek brengen rond de vraag: 
wat zou de ecologische 
voetafdruk van ons als 
gemeenschap zijn en wat 
kunnen we doen om als 
gemeenschap 'groener' te 
worden? Het materiaal van 
Groene Kerken is hiervoor 
behulpzaam. 

 

http://www.arocha.nl/
https://www.bol.com/nl/p/groene-voeten-spel/1001004006306976/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-58409000356-S-492315322551-1001004006306976&gclid=Cj0KCQiAg_HhBRDNARIsAGHLV5386CzBii3KoS9Khv7aZvWA4KJywqRHA5wtUT6nDLFCC5LcD4g8TrIaAoZJEALw_wcB
https://www.bol.com/nl/p/kleine-voeten-spel/1001004010208792/
https://live.protestantsekerk.nl/download8121/jouw%20mondiale%20voetafdruk.pdf
https://live.protestantsekerk.nl/download8121/jouw%20mondiale%20voetafdruk.pdf
https://www.google.com/search?q=tuinkersmannetje&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YDZHH1WaChh5qM%253A%252C1TIO8g7NnopKhM%252C_&usg=AI4_-kQwwrihN4N4EVCPjNIEHujJfKhxTA&sa=X&ved=2ahUKEwjHtrLkh9fgAhUL2aQKHQqiAgsQ9QEwAHoECAUQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=YDZHH1WaChh5qM:
https://www.groenekerken.nl/


○ Bij de meeste van deze 
onderdelen kan de vraag gesteld 
worden: bedenk een concrete 
actie die u zelf (of als 
gemeenschap) zou kunnen doen 
om zorg te dragen voor Gods 
schepping, naar aanleiding van 
de gesprekken die u gehad hebt 
of iets wat u gelezen hebt. Tegen 
het eind van de bijeenkomst kan 
deze vraag herhaald worden om 
concrete punten te formuleren. 

● 10.25 uur: plenaire afsluiting met een lied 
en zegen. 

● 10.30 uur: koffie/thee. 
 
 
* 
Ga op uw telefoon naar voetafdruktest.wnf.nl. 
1. Wat is uw ecologische voetafdruk? 
2. Wat draagt bij u het meest bij aan de grootte van 

uw voetafdruk? 
3. Kunt u een concrete actie voor de komende tijd 

bedenken die kan helpen de voetafdruk iets te 
verkleinen? 

 
 
** 
Lees de psalm rustig door en zet: 
- een uitroepteken bij iets wat u aanspreekt 
- een vraagteken bij wat vragen oproept of u 

bevreemdt. 
Ga hierover samen in gesprek. 
Bespreek daarna deze vragen: 
1. Wat heeft deze psalm te zeggen over de relatie 

tussen de mens en de schepping? 
2. Wat heeft de psalm te zeggen over de relatie 

tussen God en de schepping? 
3. Wat kan het woord ‘schepping’ voor je eigen 

omgang met de aarde betekenen? 
 
 

 


