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In gesprek over ‘Groen geloven’
Groen geloven is het thema van dit nummer van Open Deur. Het klimaat is momenteel een uiterst
actueel thema, met een kabinet dat verdeeld is over het klimaatakkoord. Het klimaat / het milieu, of
we er nu veel mee hebben of niet, we hebben er allemaal mee te maken. Betekent gelovig zijn nog
iets voor hoe we erin staan? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
Inleiding
● Groen denken en doen, daar begint dit nummer mee. Wat hebt u, in alle algemeenheid, met
groen denken en doen?
● Past u groen denken en doen toe in uw dagelijkse leven? Waarom? En wanneer u het op een
bepaalde manier toepast, hoe doet u dat dan?
● Maakt u zich zorgen over de veranderingen in het klimaat? Licht uw antwoord toe.
● ‘Groen geloven’, we gaan daar later nog uitgebreider met elkaar over in gesprek, maar wat voor
gedachten, woorden en beelden komen er in eerste instantie bij dit thema bij u naar boven?
Noteer dit eventueel op een whiteboard, zodat er een overzicht is van alle beelden en ideeën
bij het thema ‘groen geloven’.
Ik en groen doen
● Zou u zichzelf ‘groen’ noemen? Waarom?
● Vindt u groen denken en doen belangrijk? Vertel elkaar, eventueel in kleinere groepjes,
waarom.
● Waarin zou u graag nog ‘groener’ willen zijn?
● Kost groen doen u veel moeite of gaat het bijna vanzelf?
● In het hart van dit nummer staat een ‘40 dagen groen-stappenplan’. Welke stap zou u graag
willen uitvoeren?
Groen geloven
● Wat is ‘groen geloven’ volgens u?
● Zou een gelovige volgens u ‘groener’ moeten zijn dan een niet-gelovige? Waarom?
● Hans Bouma beschrijft in het boek Duurzaam leven het verband tussen geloven en duurzaam
leven:
‘Geloven in God is kiezen voor het leven; is kiezen voor respectvol omgaan met Gods
schepping. Respect is een manier van zien, diep en omvattend zien. Dat diepe en omvattende
zien betekent dan vervolgens omzien en ontzien. Als mens, maar zeker als gelovige, hebben
we daarmee een onbegrensd geworden verantwoordelijkheid voor alles wat leeft. En dat
vraagt van ons bewuste keuzes bij onze dagelijkse bezigheden.’
Kunt u zich hierin vinden?
● Op pag. 8 en 9 staan drie gedichten over groen en geloven. Welk gedicht spreekt u het meeste
aan? En welke het minst? Waarom?
Groen en de Bijbel
● Welke bijbelverhalen of bijbelteksten associeert u met groen geloven?
● Heeft de Bijbel het volgens u over groen geloven? Verklaar u nader.
Lees Psalm 104 met elkaar:

1041Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
2
in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
3
en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
4
u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
5
U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
6
De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
7
Toen u dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:
8
naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
9
U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit weer zullen zij de aarde bedekken.
10
U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
11
Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
12
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
13
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
14
gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
Zo zal hij brood winnen uit de aarde
15
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.
16
De bomen van de HEER zuigen zich vol,
de ceders van de Lib
 anon, door hemzelf geplant.
17
De vogels bouwen daar hun nesten,
in hun kronen huizen de ooievaars.
18
De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
in de kloven schuilen de klipdassen.
19
U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
●
●
●
●

de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
20
Als u het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
21
De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel.
22
Bij zonsopgang trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun legers.
23
De mensen gaan aan het werk
en arbeiden door tot de avond.
24
Hoe talrijk zijn uw werken, H
 EER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
25
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
26
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te
spelen.
27
En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28
Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
29
Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
30
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
31
De luister van de H
 EER moge eeuwig duren,
laat de H
 EER zich verheugen in zijn werken.
32
Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
33
Voor de H
 EER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
34
Moge mijn lofzang de H
 EER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
35
Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de H
 EER, mijn ziel.
Halleluj a!

Wat komt bij u boven bij het horen/lezen van deze psalm?
Zou dit (qua inhoud) een psalm van uw hand kunnen zijn geweest? Waarom wel/niet?
Wat spreekt u aan in deze psalm en wat minder?
Op pag. 16 en 17 wordt deze psalm door Stefan Paas besproken in zijn artikel ‘Spelen met
walvissen’. Hieronder staan enkele zinnen uit dit artikel. Met welke bent u het eens en met
welke niet? Ga hierover met elkaar in gesprek.
o Er komt een tijd dat het kwaad uit de wereld is weggedaan. De schepping heeft een
toekomst.
o Als ik deze psalm goed begrijp, moeten we de aarde en al het leven beschermen
omdat het waardevol is in zichzelf.
o Wij mensen staan naast de dieren – niet boven hen.
o Onze taak is het om mens te zijn en op die manier God te prijzen. En dat betekent dat
we al het leven op aarde respecteren.

o ‘Goed’ betekent dat alles en iedereen functioneert naar zijn aard, door te zijn waarvoor
je bedoeld bent. Ik denk dat dit een geweldige inspiratie is om zuinig om te gaan met
de aarde, om te matigen met vlees, om eerlijk in te kopen, om sober te leven.
o God zorgt ervoor dat de wereld voor zichzelf kan zorgen.
Ter afsluiting
● Wanneer de groep zich daarvoor leent, ga dan met elkaar naar buiten om zwerfafval op te
rapen en weg te gooien. Wanneer u meer tijd heeft, zou u van dit zwerfafval met elkaar een
kunstwerk kunnen maken.
● Als u beschikt over een Groene Bijbel, laat deze dan onder de deelnemers ter inzage even
rondgaan en lees er een stukje uit.
● Spreek met elkaar af dat iedereen iets gaat doen aan consumanderen (pag. 14-15). Kom daar
een volgende keer op terug.
● Zing of lees Lied 978 uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.
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