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THEMA: GEAARD LEVEN

Inleiding
God heeft ons mensen gemaakt als relationele wezens, bedoeld om God, 
elkaar en zijn schepping lief te hebben en er goed voor te zorgen. Het goed 
onderhouden van deze relaties heeft gezondheid en leven tot gevolg. Het niet 
goed onderhouden van relaties heeft ‘ontaarding’ tot gevolg. God heeft de 
schepping zo gemaakt dat alles zich verhoudt tot elkaar en met elkaar in  
verbinding staat. Dit lijkt alleen haaks te staan op de tendens van de huidige 
tijd waarin alles als maakbaar wordt gezien.

Door de ontaarde relatie tussen God en mens zien we gebrokenheid om ons 
heen. Ons huidig economisch systeem betekent een uitputtingsslag voor de 
aarde als nooit tevoren. Met het GroenGelovig thema van 2021 ‘Aarden’ wordt 
laten zien hoe onthechting met jouw naaste en jouw omgeving ontstaat en wat 
hiervan de gevolgen zijn, maar er wordt vooral focus gelegd op hoe herstel 
voor de aarde mogelijk is. Als GroenGelovig hopen we dat dit materiaal je mag 
aanmoedigen om als kerkgemeenschap en als individu in onze hedendaagse 
Westerse samenleving opnieuw waarde toe te kennen aan de oorsprong,  
aan de ander en aan onze Maker.

Dit kerkenmateriaal is ontwikkeld door:



  BIDDEN   

Dank God voor de schoonheid van zijn schepping. Bid voor nieuwe inzichten, 
wijsheid en motivatie om mee te helpen aan het herstel van de schepping. 

  LIED  

Luister naar het lied ‘Wonderlijk dichtbij’, uitgevoerd door Lydia van Maurik en 
Bas van Nienes: https://www.youtube.com/watch?v=Ty4bHSxBB10

  LEZEN  

Lees met elkaar: Jeremia 29: 5, 7
‘Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Zoek de 
vrede voor de stad….. en bidt voor haar, want in haar vrede zult u vrede hebben’
En Jeremia 17: 7,8
‘Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een 
boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst 
van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.’

  KIJKEN  

Ruth Valerio is directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK. De 
thema’s gerechtigheid en zorg voor je naasten zijn helemaal verweven in haar 
persoonlijke en maatschappelijke leven. Ze schreef de boeken L is for Lifestyle: 
Christian living that doesn’t cost the earth en Just Living: faith and community 
in age of consumerism. Bekijk hier haar verhaal: https://youtu.be/AISdLYNxEhY

  DELEN  

Bespreek met elkaar in groepen of denk voor jezelf na over de volgende vragen:
•  Geaard zijn… Welke associaties heb je bij deze term?
•  Wat betekent het voor jou om ‘geaard (geworteld) in God te zijn?
•   Hoe zou je momenten van stilte en meditatie, momenten waarbij je mag  

‘zitten met God’, dieper kunnen inbedden in jouw leven? 
•   Ruth spreekt over de kracht van ‘Vervlochten wortels’. Hoe zouden wij meer 

als ‘beings in communion’ (wezens in gemeenschap) kunnen zijn?
•   Op welke manier heeft het ‘vervlochten zijn met elkaar’ impact op armoede 

en onrecht in de wereld?
•   Welke stappen zou jij/zouden jullie na vandaag willen en kunnen nemen om 

meer als ‘vervlochten wortels’ te leven?



  UIT DE PRAKTIJK  
 
Diana van Veelen - 
Boeren en burgers samen op weg naar een bloeiende gemeenschap
Als grootschalige boeren maakten Arnold en Diana van Veelen mee hoe ver 
voedsel af is komen te staan van de mensen en de natuur. Daarom zijn ze  
bezig om aan de rand van Almere Burgerboerderij Oosterwold op te richten. 
Met hun nieuwe initiatief willen ze aan de slag met de lokale gemeenschap 
(waaronder kerken) om samen op een regeneratieve manier voedsel te  
produceren, te verwerken en vooral samen te eten. Bekijk hier hun verhaal:  
https://youtu.be/0GRMnE9bMQ8
 
Diana en haar man maken een enorme omslag in hun manier van voedsel pro-
duceren. Hoe zie je geaard zijn en met elkaar vervlochten zijn terug in deze stap?  
Hoe zou je (samen) boeren kunnen helpen om duurzaam te kunnen boeren?

  DOEN  
 
Vul samen de duurzame bucketlist in. Welke activiteiten zou je als kerk  
(vrij eenvoudig) op kunnen pakken om als gemeente meer geaard te leven?
www.groenekerken.nl/wp-content/uploads/2021/05/Duurzame-Bucketlist.pdf

  SLOTLIED  

Zing samen of luister het lied ‘Vernieuw ons huis van Reisgenoten’ ter afsluiting 
van deze ochtend/middag/avond. https://youtu.be/NM1mS6Q4aQM

Meer inspiratie, informatie of uw kerk aanmelden als groene kerk? 
Bezoek onze website www.groenekerken.nl

Groengelovig is een samenwerking tussen:
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