Bij Open Deur nummer 5, juni 2013

In gesprek over:

GROEN

Bij ‘groen’ denken we aan iets prils, aan de lente of aan iemand die
nog maar net komt kijken. Groen betekent nieuw leven, een sprietje
dat eigenwijs uit de aarde steekt, een boomblad dat zich begint te
ontvouwen. Maar groen staat ook voor duurzaamheid, voor behoud
van de schepping. Als mens hebben we allemaal groene wortels, maar
niet allemaal groene vingers…
Hoe groen zijn we eigenlijk?

Inleiding
Groen. De één gaat bij dit woord vanbinnen gloeien, de ander voelt zich er
misschien wat ongemakkelijk bij.
-

Waar denkt u aan als het gaat om ‘groen leven’? Wat komt er dan
als eerste bij u op? Benoem om de beurt wat er bij u bovenkomt en
ga net zo lang door tot alle associaties genoemd zijn.

-

Als u op een schaal van 1 tot 10 (1 = niets, 10 = volledig) zou
moeten aangeven hoe ‘groen’ u leeft, op welk getal komt u dan uit?
Kunt u dit motiveren?
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De mens als onderdeel van de natuur
Vertelster Anne van Delft zegt op pag. 3: ‘Het gaat mij om de ervaring dat
we bij elkaar horen: wij mensen zijn onderdeel van de natuur, van een
groter geheel.’
-

Heeft u wel eens de beleving dat u ‘onderdeel van de natuur’ bent?
In welke omstandigheden ontstaat deze beleving?

-

Hoe groen is de omgeving waarin u leeft? Hoe groen is uw tuin, uw
balkon, uw straat, uw wijk? Ervaart u dit als prettig of juist niet?

-

Zoekt u wel eens bewust het groen op? Op welke manier doet u
dat?

Het artikel ‘Op bezoek bij de nachtegalen’ op pag. 2 en 3 gaat over hoe
verrassend en meeslepend de nabije natuur kan zijn.
-

Kunt u genieten van natuur dichtbij? Op welke manier?

De schepping
Landschapsarchitect en boomexpert Huib Sneep zegt op pag. 5: ‘Ik ben
ook iedere dag verwonderd, onder de indruk van de schepping. Het is zo
doordacht allemaal, de ontwerper die daarachter zit… Het is niet te
doorgronden.’
-

Verwondert u zich wel eens over de schepping? Op welke
momenten? Welke dingen verwonderen u het meest?
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snel goede compost te maken, een ander houdt bijvoorbeeld bij het doen

Huib Sneep spreekt over een ‘ontwerper’. Anderen zijn ervan overtuigd dat

van de boodschappen rekening met welke verpakking er om een product

de schepping bij toeval is ontstaan.

zit.

-

-

3

Maakt het voor de beleving van de schepping of de verwondering

Bedenk voor uzelf welke ‘groene daad’ (hoe klein misschien ook) u

over de schepping uit of je gelooft in een ontwerper of in een

in uw dagelijks leven toepast, die u als tip aan de andere

toevallig ontstaan? Zo ja, op welke manier maakt het verschil? Zo

groepsleden mee zou kunnen geven.

nee: waarom maakt het volgens u geen verschil?

Geef elkaar ter afsluiting deze tips mee.
‘De mens heeft de zorg voor de schepping gekregen. Wij hebben de

Annemarie Roding, theoloog binnen de Protestantse Kerk in Nederland en
geestelijk verzorger bij Careyn.

opdracht om goede rentmeesters te zijn’ zegt Carla Dik-Faber op pag. 6.
-

Wat betekent ‘goed rentmeesterschap’ voor u?

-

De opdracht om goede rentmeesters te zijn, is afkomstig uit het
scheppingsverhaal uit het bijbelboek Genesis. Lees met elkaar het
volgende gedeelte uit Genesis 1: 26-28:

Pag. 4

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op

Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje
sturen naar: kio@pkn.nl

ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de

Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl

en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn

zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde

evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en
vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen:
‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar
onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels
van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
-

Als u uw antwoord op de eerste vraag vergelijkt met dit
tekstgedeelte, verandert dat dan iets aan uw antwoord? Waarom
wel/ niet?
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Als u de ‘zeven waarden voor een gelovige omgang met de
6 U hebt hem bijna een god gemaakt,

schepping’ (pag. 7) leest, welke waarde is voor u dan het meest

hem gekroond met glans en glorie,

belangrijk?
o

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen

Aan welke waarde(n) geeft u in uw leven gestalte? Op

en alles aan zijn voeten gelegd:

welke manier?
o
-

Welke waarde(n) zou u meer aandacht willen geven?
8 schapen, geiten, al het vee,

Zou u van uzelf zeggen dat u een ‘goede rentmeester’ bent?
o

en ook de dieren van het veld,

Waarom wel/ waarom niet?

-

Kent u anderen die u ‘goede rentmeesters’ zou noemen? Waarom?

-

Lees met elkaar Psalm 8:

9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.
10 HEER, onze Heer,
2 HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

op heel de aarde.
-

Welk beeld van de mens en welk beeld van de schepping wordt in
deze psalm geschetst?

U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Tot slot
U heeft met elkaar gesproken over ‘groen leven’, over de schepping en
over de plaats van de mens in die schepping. Soms is het moeilijk om

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

concreet te maken wat ‘groen leven’ voor de dagelijkse praktijk kan

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

betekenen. Toch heeft vrijwel iedereen in zijn of haar dagelijks leven

5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

bepaalde gebruiken ontwikkeld die te maken hebben met
milieuvriendelijkheid of duurzaamheid. De één heeft een handige truc om
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