KERKENMATERIAAL GROENGELOVIG 2021
THEMA: DE TOEKOMST VAN DE AARDE

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
Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws
te leren aan de hand van het thema Aarden (in geloof).

INLEIDING
Jan Laan, prior van het Dominicanenklooster, neemt je mee in een bezinningsmoment, met de opdracht: Trek je schoenen uit, want de grond waarop je staat
is heilig. Ga aarden. Bekijk hier zijn inleiding op het thema ‘Aarden’.
https://www.youtube.com/watch?v=yzoPWVkc47M

LIED
Zing samen of luister het lied ‘Vernieuw ons huis van Reisgenoten’
https://youtu.be/NM1mS6Q4aQM

KIJKEN
Broeder Bernardus Peeters is abt van Abdij Koningshoeven in het Brabantse
Berkel-Enschot. Deze gemeenschap van trappisten heeft een eigen bierbrouwerij:
‘La Trappe’. Hij beleeft hoe God aanwezig is juist in het lijden van de wereld en
in onze zoektocht naar hoe we samen onze verantwoordelijkheid kunnen dragen
voor de aarde. https://www.youtube.com/watch?v=Ag6_o9MHHJk

DELEN
Bespreek met elkaar of denk voor jezelf na over de volgende vragen:
• Wat raakte je in de opening van broeder Laan?
• Hoe vullen de kloosterbroeders het thema aarden in?
• 	Bernardus Peeters haalt in zijn verhaal een regel van Benedictus aan om
te ‘leven van de arbeid van de handen’. Dit wordt door de monniken in
verbondenheid gebracht met een duurzame levensstijl. Welke manier
Bijbelse aanknopingspunten zie je voor deze uitspraak?
• 	Wanneer we de aarde ons levenritme zouden laten bepalen.
Hoe zou ons dagelijks leven er dan uit kunnen zien?
• 	Abt Bernardus spreekt over het komen tot ‘ecologische bekering’.
Op welke gebieden of punten zou ecologische bekering in jouw/jullie
levensstijl gepast zijn?
• 	Hoe zou je betekenis kunnen geven aan ‘Aarden’ in jouw omgeving?

UIT DE PRAKTIJK
Bettelies Westerbeek is pastor bij Geloven in Moerwijk.
Dit is een pioniersplek in Den Haag, die kerk wil zijn op een creatieve en
praktische manier die past bij de buurt. Dit gebeurt onder andere door de
Buurttuinen, een verbindende plek, waar mensen elkaar ontmoeten en waar
ze kunnen aarden. Bekijk in de mini-workshop ‘Groen diaconaat in de
stad-Bettelies Westerbeek’ hoe Bettelies invulling geeft aan kerk zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=kyYX8qlrd-g

DOEN
Welke nieuwe dingen heb je geleerd uit het verhaal van Bettelies? Hoe vult
Bettelies het thema aarden in? Maak in kleine groepen een plan voor hoe je de
grond om de kerk heen duurzaam in zou kunnen zetten ten bate van de buurt.
Geen eigen gebouw? Bedenk dan wat je als kerk op gebied van duurzaamheid
zou kunnen betekenen voor de omgeving waar jullie kerk zijn. Inspiratie kun je
opdoen met de toolkit van GroeneKerken: www.groenekerken.nl/toolkit

ZEGENLIED
Beluister en ontvang de woorden van het zegenlied ‘May the road’,
gezongen door Bas van Nienes en Lydia van Maurik:
https://www.youtube.com/watch?v=iDdpA4C1spA

Groengelovig streeft naar het aanreiken van praktische tools voor kerken en
individuen om een duurzame stap te kunnen zetten en biedt graag inspiratie en
bezinning vanuit de bijbel en het geloof op Gods schepping. Dit wordt gedaan
zodat initiatieven (van partners en externe organisaties) versterkt worden en
Groengelovig bijdraagt om individuen en kerken in beweging te brengen voor
Gods schepping. Tweejaarlijks organiseert Groengelovig een evenement met als
doel dat elke bezoeker een duurzame stap gaat zetten en geïnspireerd wordt
vanuit de bijbel en het geloof. Hiermee wordt er een beweging versterkt van
christenen die zorg dragen voor Gods schepping.  

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

Groengelovig is een samenwerking tussen:

