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Zorg voor de schepping
Hoe groen is uw kerk?

bennogeertsma@hotmail.com

Wie ben ik?

• 35 jaar

• 12,5 getrouwd met Janneke

• 2 + 2 kindjes

• geen auto (wel rijbewijs)

• Melle (Gent)

• Vineyard Ganda, Gent

• Muziekkamp 

• Natuurpunt, 9j 

• Nice, 2017

• Al jaren een groene jongen
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Wie zijn jullie?

http://www.levendehoop.be

Groen testje 

1. wie gaat er af en toe genieten van de natuur? En kent er deze vogels 
https://www.vogelvisie.nl/quiz_beginner.php

2. Wie eet er af en toe biologisch?

3. Wie vindt al die klimaat-aandacht overroepen?

4. Wie is er lid van een natuur of milieu-organisatie?

5. Wie heeft er al eens meegedaan aan een of andere groene actie of doet 
thuis iets ‘groens’? Zwerfvuil opruimen, werken in de natuur, groepsaankoop 
groene energie, groene petitie, … ? 

6. Besteedt jullie kerk af en toe aandacht aan Gods schepping? Schenken jullie 
bio fairtrade koffie? Tijdens de preek, zingen van liederen, huiskring, … 

7. Hoeveel christenen ken je die echt enorm begaan zijn met de natuur?

8. Kennen jullie een christelijke natuurorganisatie?

9. Wie vindt er zielen redden belangrijker dan de natuur redden?

10. Wie ziet Jezus als Schepper?
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Van theorie naar praktijk

1. Waarom deze boodschap?

2. Wat zegt de bijbel?

3. Waarom zorg dragen voor de schepping?

4. Hoe zorg dragen voor de schepping?

Waarom deze boodschap?

Meer planten en 
dieren sterven in 
een hoger tempo 
dan ooit uit

 Stabiliteit 
natuur?



25-01-18

4

Waarom deze boodschap?

 Het klimaat verandert: droger, natter, heter, 
kouder

 Gevolg: natuur in de war, overstromingen, 
orkanen, watertekort, klimaatvluchtelingen

Waarom deze boodschap?

+ Biodiversiteitsverlies

+ Klimaatverandering

+ Schepping smacht naar het 
openbaar worden van Gods kinderen (Rom 8)

= Wat is ons antwoord als kerk hierop?
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Wat zegt de bijbel?
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Wat zegt de bijbel?

Focus op God

 God schiep hemel en aarde

 Alles is van God

 God houdt van de schepping

 God valideert Zijn schepping

 God onderhoudt Zijn 
schepping

 God wijst zelf op de 
wonderen van zijn schepping

 God bevrijdt de schepping

In het begin heeft God de 

hemelen en de aarde gemaakt. 

… " (Genesis 1:1)

Alle hemelen behoren toe aan de 

HERE, uw God, ook de aarde met 

alles wat daarbij hoort. 

(Deut. 10:14)

De hele aarde is van de HERE! Alles 

in deze wereld is van Hem!

(Psalm 24:1)

Hij houdt in Zijn hand de diepten 

der aarde, de toppen van de 

bergen behoren Hem toe, van Hem 

is de zee, door Hem gemaakt, en 

ook het droge, door Zijn handen 

gevormd

(Psalm 95:4-5)

De HERE is goed voor iedereen en 

vol liefde ontfermt Hij Zich over 

alles wat Hij heeft gemaakt..... De 

HERE is rechtvaardig in alles wat 

Hij doet. Zijn goedheid en liefde 

stralen af van alles wat Hij 

maakt." 

(Psalm 145:9,17)

Want alzo lief had God de wereld 

… 

(Joh 3:16)

Toen overzag God alles wat Hij 

gemaakt had en het was heel 

goed. 

(Gen 1:31)

U komt naar ons toe en geeft ons 

land een overvloedige oogst. U 

maakt ons rijk. De beek van God is 

gevuld met water. U laat het koren 

groeien, zoals U alles laat groeien. 

11  U geeft het water op de akkers, 

doordrenkt de voren op het land. 

Uw regen laat onze gewassen 

groeien. U zegent de gewassen. 12  

Door Uw goedheid wordt onze 

oogst bekroond; U geeft ons 

overvloed. 13  De rijpe gewassen 

golven op de akker; de heuvels 

juichen over U. 14  De vruchtbare 

streken zijn bezaaid met kudden; in 

de dalen groeit welig het koren. 

Heel het land jubelt en zingt. Heel 

deze overvloed is er dank zij U. 

(Psalm 65:10-14)

Hij (Jezus) schraagt de schepping 

met Zijn machtige woord.

(Heb 1:3)

De zee bijvoorbeeld. Groot en 

uitgestrekt ligt zij daar vol kleine en 

grote dieren; ontelbaar zijn ze. 26 Er 

varen schepen op. De grote 

zeedraak, Leviathan, leeft in de zee; 

die is als speelgoed voor U. 27 Alles 

wacht op U. U geeft elk dier op zijn 

tijd te eten. 28 Als U hun dat geeft, 

bewaren zij het. Als U eten geeft, 

zullen zij allemaal genoeg hebben. 

29 Maar als U niet verschijnt, 

worden zij vernietigd. Als zij geen 

adem meer krijgen, sterven zij. Dan 

worden zij weer stof. 30 Als u 

evenwel Uw Geest stuurt, worden zij 

gemaakt en alles op aarde lijkt nieuw 

te worden. 

(Psalm 104:25-30)

10 Kijk eens naar het nijlpaard. Ik 

heb hem gemaakt, net zoals Ik u heb 

gemaakt. Hij eet gras als een os. 11 

Let eens op zijn krachtige lendenen 

en op zijn buikspieren. 12 Zijn staart 

is zo recht als een ceder. De pezen 

van zijn dijen zijn stevig verstrengeld. 

13 Zijn botten lijken op koperen 

buizen en zijn ribben zien eruit als 

ijzeren staven. 14 Hij is één van de 

geweldenaren in Gods schepping en 

bezit een stel tanden zo sterk en 

scherp als Gods zwaard.

(Job 40-41)

Als mijn volk zich vernedert en bidt, 

Mij weer zoekt en breekt met zijn 

zondige praktijken, zal Ik vanuit de 

hemel luisteren, zijn zonden 

vergeven en het land weer gezond 

maken. 

(2 Kron 7:13-14)

De schepping ziet hunkerend uit 

naar het moment waarop zal blijken 

wie de zonen van God zijn. 20 De 

hele schepping is namelijk 

onderworpen aan dood en verval, 

hoewel niet uit eigen vrije wil. God 

heeft dat gedaan als gevolg van de 

zonde. 21 Maar er is hoop! Ook de 

schepping zal bevrijd worden uit de 

macht van dood en verval en 

dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als 

de kinderen van God. 22 Wij weten 

dat de hele schepping in afwachting 

van dat grote moment nog altijd 

zucht en kreunt. 

(Rom 8:19-22)

Wat zegt de bijbel?

Focus op de mens

 Gebod om voor de schepping te zorgen

 Gevolgen van zonde voor het land

 Toekomst

De HERE God plaatste de mens in de hof van 

Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en 

de hof te bewerken. 

(Gen 2:15)

26 U moet al mijn wetten en voorschriften gehoorzamen en naleven en deze gruwelijke 

zonden nalaten. … 27 Ja, het volk van het land waarheen Ik u breng, heeft doorlopend 

dergelijke wandaden bedreven; het land is er door verontreinigd. 28 Doe deze zonden 

niet, anders zal Ik u het land uitdrijven, net zoals Ik nu zal doen met de volken die daar 

wonen. 

(Leviticus 18:26, 28)

Israëlieten, luister naar de woorden van de HERE. Want de HERE heeft een proces 

aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: "Er is geen trouw, 

liefde of kennis van God in uw land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is 

aan de orde van de dag! Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het 

andere. 3 Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De 

wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. 

(Hosea 4:1-3)

Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en 

geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind 

zal hen hoeden. 7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren 

liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. 8 Babies zullen veilig tussen 

giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders 

steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen. 9 Op heel mijn heilige berg zal niemand 

en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde 

vol zijn van de kennis van de HERE. 

(Jes 11:6-9)
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Wat zegt de bijbel?

Focus op de schepping

 Schepping getuigt van de Schepper

 Schepping prijst de Schepper

Vraag het maar aan de dieren, zij zullen het jullie wel leren; vraag het de vogels, zij 

zullen het jullie vertellen; of laat de aarde het vertellen of de vissen uit de zee. Zij allen 

erkennen dat de HERE alles zo heeft gemaakt. 10 Want het leven van elk levend wezen 

is in de hand van God, ook de adem van iedere sterveling. 

(Job 12:7-10)

De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over Zijn 

scheppend werk. 3  De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door 

aan de nacht. 4  Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn; het is immers niet te 

horen. 

(Psalm 19:1-4)

God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn 

eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te 

herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele 

verontschuldiging. 

(Rom 1:20)

Prijs de HERE op aarde! Prijs Hem, alle grote dieren in de zee en alle diepe 

zeebodems! 8 Prijs Hem, vuur en hagel, sneeuw en mist; en ook u, stormen, die 

Zijn woord uitvoeren! 9 Prijs Hem, bergen en heuvels, boomgaarden en 

cederbomen! 10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee, kruipende dieren en vogels! 

(Psalm 148:7-10)

U zult in blijdschap en vrede leven. De bergen en heuvels zullen over jullie juichen, 

de bomen in het veld zullen in hun handen klappen. 

(Jes 55:12)

Wat zegt de bijbel?

Jezus als Schepper

 1 Kor 8:6

 Joh 1:1-3

 Kol 1:15-16

 Rom 1:1-2
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Wat zegt de bijbel?

Jezus als verzoener

In Hem heeft heel de 
volheid willen 
wonen en door Hem 
en voor Hem alles 
met zich willen 
verzoenen, alles op 
aarde en alles in de 
hemel, door vrede 
te brengen met zijn 
bloed aan het kruis. 
(Kol 1:19-20)

God/Schepper

Mens scheppingX
ikke gij

God

Waarom?

1. Alles is van God

2. God heeft de schepping lief

3. De schepping toont Zijn glorie

4. God draagt zelf zorg

5. De schepping smacht
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Waarom?

Deel van onze opdracht:

 Rentmeesters

 Rechtvaardigheid

 Liefde

 Hoop

 Aanbidding 

 Koninkrijk 

 Geloof

Hoe?

Nood aan vernieuwing in ons 
aangeleerde ‘christelijke’ denken

 Evolutie van Ego > eco > theo

 Evolutie van ‘escape room’ > 
bouwen aan Gods koninkrijk 

 Evolutie in beeld op Jezus

 Evolutie in visie op onze rol op 
deze wereld
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‘t is aan U!

Wat houdt jou tegen om meer zorg te dragen voor Gods schepping?

1. We geloven het niet helemaal (ander beeld van bijbel, God, kerk, Gods plan met deze wereld 
en ons leven, …)

2. Het druist in tegen wat we reeds vroeger geleerd en gehoord hebben, of nog nooit heeft 
iemand dat zo tegen ons gezegd

3. We geven God minder ruimte in ons leven dan Hij zo moeten krijgen (verander mijn hart, 
maar niet mijn portemonnee) 

4. We hangen te veel vast aan vaste (vaak niet zo goede) gewoontes en creëren moeilijk 
nieuwe gewoontes: vgl met gezonder gaan eten, stoppen met roken, meer bewegen en 
sporten, meer tijd nemen voor stille tijd, … 

5. We vinden het niet zo belangrijk. Er zijn belangrijkere dingen in het leven (zoals elke maand 
rond komen, ontspannen, afspreken met vrienden en familie, …)

6. We hebben geen systemen om verandering in te zetten, en vervolgens op te volgen (stoppen 
met roken in 30 dagen, 30 dagen zonder vlees, …). Nieuwe aandacht voor advent en vasten?

7. Er zijn te weinig mensen die meedoen (“ik ga toch niet de enige zijn?”)

8. Rondom ons zien we allemaal andere voorbeelden (“Het wordt ons zo gemakkelijk gemaakt, 
meneer. We hoeven helemaal niet meer na te denken”)

9. Het is niet populair en kost (soms) meer moeite, tijd en geld (“’t Verandert de wereld toch 
niet”) 

10. We hebben het te druk (“Ik ben al blij als ik af en toe in mijn bijbel kan lezen”)

Goede voorbeelden

- Christelijke organisaties: Lausanne movement
(Jamaica call to action), Tear(fund), A Rocha (UK 
(gebied, webtool), NL (lokale groepen, 
infopakket), …

- Paus redt klimaattop?

- Katholieke organisaties trekken zich terug uit 
investeringen in fossiele energie

- Verschillende kerken: opruimacties, zonne-
energie, fairtrade koffie, …

- Waar blijven de vele Vlaamse voorbeelden?
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Tips: algemeen

1. Zie het als een onderdeel van de kern van je geloof, 
niet als extraatje
Doe het uit liefde voor God en je naaste, niet om vb geld te 
besparen

2. Stap voor stap, begin eenvoudig Vb: fairtrade bananen, 
koffie en chocolade, minder met de auto

3. Help en stimuleer elkaar (alleen is het moeilijk): samen als 
kerk 

4. Overwin: “Ja, het kost soms meer moeite, tijd en 
geld”

5. Geniet van genoeg: wij behoren tot de rijkste 1-10% van 
deze wereld, koop eens wat minder, geef/deel eens wat meer
Bezin voor je iets koopt: heb ik dit echt wel nodig, hoe is dit 
product gemaakt?

Tips: concreet

1. Producten kopen: (www.bewustverbruiken.be) 
 Koop lokaal (groentepakket): appels uit Be, geen boontjes uit Kenia, geen tropisch hout

 Kijk naar deze labels: bio (voeding!), fairtrade (kleding!), FSC (hout, papier!), MSC (vis!)

 Consuminder, koop tweedehands, gerecycleerd, herstel materiaal dat kapot gaat (repair
cafés) 

2. Deel wat je al hebt: grasmachine, auto, fietskar, oogst uit eigen tuin, kleding 
kids, … (vb peerby, autopia, cambio, …)

3. Geld op duurzame spaarrekening (Triodos, VDK) (www.fairfin.be) 

4. Voorkom afval, eigen zak ipv plastiek zakjes v supermarkt, eten zo weinig 
mogelijk weggooien, afvalvrije winkel (www.levenzonderafval.blogspot.be) 

5. Energie: verbruik minder, isoleer beter, investeer (samen) in groene energie, 
(www.energiesparen.be, www.mijngroenestroom.be)  

6. Eet minder vlees (voor je gezondheid, planeet, …) (www.evavzw.be) 

7. Transport: stap, fiets, openbaar vervoer, deelauto, zo weinig mogelijk vliegen 
(www.mobiel21.be) 

8. Leer bij over/geniet van natuur (onbekend is onbemind) 
(www.natuurpunt.be) 
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Wat doet jullie kerk al?

 Koffie, koekjes, fruitsap, … (fairtrade, bio, zelf 
gebakken, …)

 Schone buurt (tieners, jeugd, …)

 Natuur(gebeds)wandeling

 Groene zondag (rond start lente)

 Groene energie

 Duurzame spaarrekening

 Huiskring, gebedskring, studiereeks, werkgroep

 …

De wereld is nog niet om zeep
De wereld is nog niet om zeep

Toch niet als’t van mij afhangt

Ik heb alvast een heel strak plan

Kdoe gewoon al wat ik kan

Ik klaag niet over fileleed

maar fluit al fietsend de file voorbij

en als ik ergens onrecht zie

God, ontsteek Uw toorn in mij

O o, o o, wat is het medicijn 

O o, o o, tegen alle zorg en pijn

‘k wil vechten voor de goede zaak

Niet slapen als U terugkomt Heer

Ik wacht niet tot een crisis stopt 

Maar bemin en bid dan des te meer

De wereld is nog niet om zeep

Toch niet als’t van U afhangt

U heeft altijd een heel strak plan

beter dan een dafalgan

O o, o o, U bent ons medicijn 

O o, o o, tegen alle zorg en pijn

De wereld is nog niet om zeep

Toch niet als’t van U afhangt

U heeft altijd een heel strak plan

Uw Zoon is ons toch voorgegaan?
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Samen bidden
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Colossenzen 1:16 want in Hem zijn alle dingen 

geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, …

Want alzo lief had God de wereld
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