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
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 ‘Hierheen, uitgevoerd door Lydia van Maurik en
Bas van Nienes: https://youtu.be/RJ_huwIUDao

LEZEN
Lees met elkaar de tien geboden: Exodus 20: 1 – 17
“Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit het land
Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn
aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de
hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder
de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw
God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de
kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6en
die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn
geboden onderhouden.
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet
onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult
gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden
woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de
zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende
de Here de sabbatdag en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat
de Here, uw God, u geven zal.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch
iets dat van uw naaste is.”

KIJKEN
In één van Govert Buijs’ nieuwste boeken, ‘Waarom werken we zo hard’, pleit
hij voor een radicale vernieuwing van de economie. Hij doet dat middels zes
vernieuwingsslagen en twee daarvan raken aan onze thema’s van Groengelovig.
Govert Buijs pleit voor een nieuwe balans tussen mens en natuur en voor
dematerialisering van de economie, waarbij we ons meer op duurzaamheid
richten. Bekijk hier zijn verhaal: https://youtu.be/nyLIbHlFmMc

DELEN
Bespreek met elkaar in groepen of denk voor jezelf na over de volgende vragen:
• 	Aarden versus vliegen. Govert Buijs associeert vliegen met meer, meer meer.
Ben je het met hem eens dat dit uitgangspunt van onze huidige samenleving
is? Waarom?
• 	Govert stelt dat onze drang om aan armoede ontsnappen heeft geleid
tot ‘over-consumentisme’. Wat heeft dit voor gevolgen in onze omgeving?
Wat heeft dit voor gevolgen in andere delen van de wereld?
• 	Noem een aantal oplossingen die we nodig hebben om te ontsnappen uit
het over-consumentisme’ en de aarde een betere toekomst te bieden.
Wat vond je van de duurzame 10 geboden van Govert Buijs?
• 	Ga de 10 geboden nog eens langs en pas deze nu toe duurzaam toe op je
eigen levensstijl.
Tip: Meer zien over hoe ze dit in de CGK Zwolle doen? Bekijk dan het volgende
filmpje: https://youtu.be/pUAVOoXHHPI

UIT DE PRAKTIJK
Geloof en economie hebben veel met elkaar te maken. De profeten, de apostel
Paulus en Jezus zelf zeggen zelfs dat ons geloof en ons dagelijks economisch
handelen beide afhangen van één en dezelfde vraag, namelijk: waar vertrouw
je op? In de workshop bespreken we waarom de vertrouwensvraag zo belangrijk is en hoe je die leert herkennen in de concrete, alledaagse keuzes waar je
voor staat. Ook ontdekken we hoe ons antwoord op deze vraag van invloed is
op onze relatie met God en al onze andere relaties. Paul Schenderling geeft in
zijn mini-workshop ‘De vreugde van de beperking’ praktische tips die ons helpen
om ons dagelijks handelen in overeenstemming te brengen met een hernieuwd
vertrouwen op God. Bekijk https://youtu.be/be-PkornQEw

DOEN
Maak alleen of samen een stiltewandeling om na te denken en God te zoeken
over hoe wij bij kunnen dragen aan het herstel van Zijn schepping.
De begeleiding van de stiltewandeling wordt verzorgd door Eelkje Mellema via
een podcast die te downloaden is via deze link: https://podcasts.google.com/
feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9mMTdiZjI0L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/YTJiM2MxYmItZmQ5Ni00MmNkLTg2ZmQtNWYzOGY5OTg3YjFi?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjgmLLSlfDxAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
Eelkje verzorgt al jaren Verwonderwandelingen en past daarbij de Lectio Divina
toe, een manier om meditatief de Bijbel te lezen. Maar ook de Schepping, het
boek van de natuur, kun je op die manier ‘lezen’. Wandel mee met Eelkje en laat
je verwonderen door de Schepping.
Voorbereiding:
• 	Download de podcast op je telefoon, luister het via dit podcast kanaal,
of gebruik de tekst versie.
• 	Nodig: een rustige plek om te wandelen, bij voorkeur buiten de
bebouwde kom.
• 	Tijd: ca. 1 uur (afhankelijk van de tijd die er zelf voor neemt).

SLOTLIED
Beluister tijdens of na de wandeling het lied ‘Midden op de dag’,
gezongen door Bas van Nienes en Lydia van Maurik:
https://www.youtube.com/watch?v=yzOWONU3z0Q

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:

