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In gesprek over: De aarde draait door
In wiens handen bevindt zich de aarde? In Gods handen? In de handen van
mensen? In uw handen?
Op de voorpagina van het nummer van Open Deur waar deze
gesprekshandleiding bij hoort ziet u handen die aarde en een klein boompje
vasthouden. Is het de boom des levens, die wordt vast gehouden? Gaat het
ons lukken om die boom vast te houden?
Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van de beperkte middelen
en mogelijkheden van onze aarde op dit moment. Voor gelovigen is het
geloof een bron voor een duurzame en rechtvaardige levensstijl. Andersdenkenden zijn ook gemotiveerd. Het moet anders met de aarde. Anders
draait zij door.
Ons huis, planeet Aarde
Eenvoudig is het behoud van onze aarde niet. Duurzame ontwikkeling
wordt vaak direct geassocieerd met klimaatverandering, met windmolens,
tropische bossen en natuurbehoud. Dat kun je allemaal aanduiden met
‘planet’. Maar het gaat bij duurzame ontwikkeling ook om gekoesterde
tradities van mensen. Om een plek om te wonen. Om onderwijs, vrijheid,
respect en waardigheid voor ieder mens. Dat kun je aanduiden met
‘people’. En tot slot gaat duurzame ontwikkeling ook over financiële
zekerheid: voor mensen, bedrijven en landen. Hier en daarginds. Dan gaat
het om ‘profit’.
•
•
•

Herkent u deze drie begrippen?
Hebben zij een plaats in uw eigen leven of in uw omgeving?
Ziet u uzelf in de getekende driehoek op pagina 3 van Open Deur?
Waar zou uw plek zijn?
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Onbedoeld ben je een voorbeeld
Franciscus van Assisi inspireert de mensen van het milieuproject
Stoutenberg. Zijn radicale armoede bewoog hen ertoe om samen in een
groot huis te gaan wonen. De ontmoetingen van Franciscus met mensen in
zijn tijd is een voorbeeld om mensen nu als gast op te nemen.
• Wat vindt u ervan dat de bewoners van Stoutenberg op deze
manier leven? Spreekt het u aan?
Franciscus leefde te midden van de natuur en koos voor een eenvoudige
manier van leven.
• Past u de idealen van Franciscus (voor een deel) toe in uw eigen
leven?
Een van de mensen van het milieuproject Stoutenberg merkt op dat het
makkelijker is om in een groep op zo’n manier te leven dan in je eentje.
• Zijn er groepen in uw omgeving die u kunnen helpen om meer te
gaan leven zoals Franciscus?
• Zijn de activiteiten van een milieuvereniging, een diaconie of ZWOcommissie, bijvoorbeeld tijdens de 40dagentijd, een mogelijkheid
om dit concreet te maken? In het artikel ‘Duurzame kerk’ en ook in
‘Dagelijks groen’ vindt u hiervan voorbeelden.
Volhouden
Wat zeggen bijbelteksten ons? Biedt de Bijbel ons richtlijnen ten aanzien
van het milieu? De bergrede wordt besproken in het artikel ‘Laat je niet op
een dwaalspoor brengen’. De boodschap van dit artikel is: Ken de gruwelen
van je tijd, zoals de huidige klimaatverandering, maar laat je er niet door
verlammen. Matteüs 24 laat ons even over de gruwelijke werkelijkheid heen
kijken, zodat we weten dat er een horizon wacht. Er komt een einde aan de
kwade tijden. Houdt moed…. en blijf opletten. Wees waakzaam en gebruik
je talenten.
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Spreekt deze oproep om vol te houden u aan?
Ziet u mogelijkheden in uw leven om uw talenten ten gunste van
het milieu te gebruiken?
Wat vindt u van de gedachte dat wij allen rentmeesters zijn op deze
aarde? Als dit bijbelse beeld u aanspreekt, hoe geeft u daar
gestalte aan in uw leven of in in uw omgeving?

zoveel. Een zucht is op z’n plaats. Vandaar dat de mensen van het
milieuproject Stoutenburg en Benedictijner monnikken het samen doen.

Vier keer duurzaam
De vraag ‘wat drijft gelovige mensen om te kiezen voor een duurzame
levensstijl?’ wordt besproken in het artikel ‘De aarde is van God’. De Amishgemeenschap in Noord-Amerika hecht aan eenvoudig leven. Benedictijnen
en Franciscanen kiezen in en rond hun kloosters ook voor een sobere
manier van leven? Wat zijn hun motieven? 1. Het besef dat de aarde en
alles wat daarop leeft van God is. 2. Zorg voor de aarde is een opdracht
voor ons uit Genesis 1. 3. Consumptiegedrag is een belangrijke oorzaak
van de vervuiling van natuur en milieu. 4. Kiezen voor kwaliteit in plaats van
voor kwantiteit.
• Herkent u deze vier motieven voor duurzame levensstijl?
• Welke van deze vier punten vindt u het belangrijkste?
• Welke van de ver punten is het beste uit te voeren?
• Wat vindt u van de combinatie ‘bidden en werken’? Kan het een
zonder het andere?
Dagelijks groen
In ‘Dagelijks groen’ beschrijft Esther van der Panne een dag uit haar leven.
• Zou u uw dag eens willen opschrijven?
Zo’n verslag geeft Esther van der Panne een halfslachtig gevoel. Het gaat
al beter, maar ze moet nog meer doen. Ook merkt zij op dat ze meer kennis
nodig heeft. Alles is zo complex. Zuchten we allemaal niet ook wel eens,
omdat denken aan natuur en milieu lastig is? In je eentje kan je ook niet
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Tekst naar psalm 65
O schepping, o schoonheid,
in ons hart welt een lied
zingt mee met de vogels, de wind,
het ruisen van water en regen
zingt mee met het spelen van schaduw en licht,
met de lokroep der lente, een lied
van de gang, het geheim van het leven.
Zing mee en wordt stil van verwondering,
stilte vol vreugde en lof
stilheid die toekomt, als lied zonder woorden
aan Die heeft geschapen
de schepping, de schoonheid, het licht
en het leven, het al
aan de Scheppende die dit schiep.
Deze leidraad werd geschreven door Burret Olde werkzaam als gemeenteadviseur
voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland in regio Midden.
Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is mw. Jos
Postma, telefoon (030) 880 1468, e-mail: j.postma@pkn.nl.
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over vragen van
geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken kerken neemt u contact
op met Boekencentrum Uitgevers, telefoon (079) 362 8628, www.open-deur.nl.

