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Inleiding
Er zijn veel redenen waarom mensen zich gaan bezighouden met milieuvraagstukken. Voor 

sommigen is het misschien een liefde voor dieren, tuinieren of de schoonheid van het platteland. 

Voor anderen is het de nieuwste grote kwestie om te volgen, een manier om een betere wereld tot 

stand te brengen. Voor velen – inclusief christenen – is de zorg voor het milieu een kwestie van 

rechtvaardigheid. Het gaat om miljoenen van de armste mensen op aarde, die al te lijden hebben 

onder de gevolgen van een veranderend klimaat. Christenen moeten echter bij de Bijbel beginnen.

We hebben een nieuwe visie op de wereld nodig. Wij zijn niet het enige waarop God zijn creatieve en

reddende liefde richt. We moeten dringend gaan inzien dat de aarde en de schepselen waarmee we 

deze aarde moeten delen, niet slechts het toneel zijn waarop we onze relatie met God uitspelen. Zij 

spelen ook zelf een rol in het verhaal.

Hoofdstuk 1 t/m 5

Dit boek probeert naar het grote beeld, het hele verhaal van de Bijbel te kijken en een aantal 

basisvragen te stellen. In de eerste vijf hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van een nuttig kader. De

vroege kerk zag de geschiedenis als een toneelstuk met vijf bedrijven, waarbij de schepping de 

zondeval en het verhaal van Israël de eerste drie bedrijven zijn. Het drama bereikte een climax in het 

vierde bedrijf, de gebeurtenissen rond Jezus van Nazaret. De vroege kerk zelf leefde dan in het vijfde 

bedrijf, waar de acteurs de taak en verantwoordelijkheid hadden om de laatste scènes van het 

toneelstuk te improviseren op basis van alles wat vooraf was gegaan. 

Hoofdstuk 6 t/m 9

We zien in hoofdstuk 1 t/m 5 dat zorgen voor de schepping niet riskant, irrelevant of secundair is 

voor het christelijk geloof, maar intrinsiek aan het goede nieuws van het evangelie is. Wanneer dat 

het geval is, dan kan deze waarheid niet in ons hoofd blijven zitten, maar moet die impact gaan 

krijgen op ons leven. De rest van dit boek (hoofdstuk 6 t/m 9) onderzoekt hoe we dit gestalte kunnen

geven in ons discipelschap, ons geloofsleven, onze levensstijl en onze zending. Tal van praktische tips 

komen voorbij als het gaat om actie, kerk, voedsel, vrienden, tuin, huis, vrije tijd, geld, seizoenen, 

winkelen, reizen en afval; allemaal dimensies van onze levensstijl.

Bijeenkomst Onderwerp

Hoofdstuk 1 en 2 Inleiding: de planeet aarde – waarom zou je je er druk om 
maken?
1). De schepping roept
2). De zondeval; het zuchten van de schepping

Hoofdstuk 3 3). Land: mensen en land in hun context

Hoofdstuk 4 en 5 4). Jezus: redder van de wereld
5). De nieuwe schepping: op aarde zoals in de hemel

Hoofdstuk 6 en 7 6). Discipelschap met oog voor de schepping (in de praktijk)
7). God eren met oog voor de schepping (in de praktijk)

Hoofdstuk 8 en 9 8). Levensstijl met oog voor de schepping
9). Zending met oog voor de schepping
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Suggesties voor liederen en muziek
1). Psalm 19, 24, 29, 33, 50, 65, 74, 84, 89, 96, 97, 104, 108, 135, 145, 147, 148

2). Oratorium ‘De schepping’ – https://www.youtube.com/watch?v=7yMyiYtjGbM&t=4s  en 

https://www.youtube.com/watch?v=ghreBipd20s 

3). Die Schöpfung – Joseph Haydn (uitvoering Christopher Hogwood)

https://www.youtube.com/watch?v=bH5KM700AlQ  

4). For the beauty of the earth – John Rutter – https://www.youtube.com/watch?v=qRh2ZcxddtA 

5). Beauty for brokeness – Graham Kendrick – https://www.youtube.com/watch?v=3kVHKuldZyw 

6). Schrijvers voor gerechtigheid – keuze uit de liederen

https://www.youtube.com/watch?

v=k72pijVukSQ&list=RDEMr3lfRB_3zihfz8ZIHN360w&start_radio=1  

7). Look at the world – John Rutter – https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78 

8). LvK 479 ‘Aan U behoort o Heer der heren’- samenzang – https://www.youtube.com/watch?

v=vNT2NaJ9eEk 

9). Lied Michazondag – ‘tranen voor de schepping’

https://www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfNU 

10). De zandtovenaar en organist Marco den Toorn – de schepping (improvisatie)

https://www.youtube.com/watch?v=tIO-JfmBrzA 

Achtergrondinformatie
1). Brede inventarisatie ecologische gerechtigheid en duurzaamheid (februari 2020)

https://www.gkvdelft.nl/node/2271 

2). Websites

a). https://www.arocha.nl/nl/hart-voor-de-schepping/ 

b). https://www.groenekerken.nl/ 

c). https://www.milieucentraal.nl/ 

d). https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx 

e). https://www.michanederland.nl/ 

3). Boeken

a). Martine Vonk – genieten van genoeg

https://www.managementboek.nl/boek/9789058816771/genieten-van-genoeg-martine-vonk 

b). Alfred Slomp – Superwaar

https://www.nieuwwij.nl/interview/superwaar-biedt-duurzame-keuzes-in-de-supermarkt/  

c). Alfred Slomp – Het groene normaal

https://www.hetgroenenormaal.nl/ 

d). H.W. de Knijff – tussen woning en woestijn (over milieuzorg)

https://www.kontekstueel.nl/archief-kontekstueel/35-algemene-artikelen/1504-nr3-2019-in-

gesprek-met-prof-dr-h-w-de-knijff  
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