
 



 

Introductie 

Fijn dat uw gemeenschap meedoet aan de “periode van de schepping”. Elk jaar van 
1 september tot 4 oktober komt de christelijke familie samen voor deze 
wereldwijde viering van gebed en actie om ons gemeenschappelijke huis te 
beschermen. 
 
Als volgelingen van Christus uit alle delen van de wereld delen we een 
gemeenschappelijke rol als verzorgers van Gods schepping. We zien dat ons welzijn 
verweven is met het welzijn van de schepping. We verheugen ons in deze 
gelegenheid om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen en voor de zusters en 
broeders die het delen. 
 
Dit jaar is het thema voor de periode "Jubeljaar voor de aarde". We nodigen u uit 
om na te denken over de integrale relatie tussen rust voor de aarde en 
ecologische, economische, sociale en politieke levenswijzen. Juist dit jaar is de 
behoefte aan rechtvaardige en duurzame systemen aan het licht gekomen door de 
verstrekkende gevolgen van de wereldwijde COVID-19-pandemie. We verlangen 
naar de morele verbeeldingskracht die het Jubeljaar vergezelt. 
 
Deze gids helpt u meer te weten te komen over de “periode van de schepping” en 
over het vieren ervan. Meer is online beschikbaar, bijvoorbeeld webinars en 
gebedsdiensten, een Facebook-groep en foto's. Bezoek SeasonOfCreation.org voor 
toegang tot al het materiaal. 
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Uitnodiging aan voorgangers en beleidsmakers 
om deel te nemen aan de Scheppingsperiode"  
 

Beste zusters en broeders in Christus, 
 
Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt 
afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar... (Leviticus 25:10, NBV) 
 
Dit jaar onthulde het wereldwijde bereik van het nieuwe coronavirus op verwoestende 
wijze onze gedeelde menselijke aard en de onderlinge verbondenheid van onze 
economieën, politieke structuren, gezondheidszorgsystemen, voedselproductieketens, 
energie- en transportsystemen. De pandemie toonde ook aan dat alles geworteld is in 
de aarde en beperkt wordt door het vermogen van de aarde om onze economische en 
ecologische eisen te ondersteunen. De onrechtvaardige effecten van 
klimaatverandering zijn een gevolg van ons onvermogen om hierin een duurzaam 
evenwicht te vinden. 
 
Van 1 september tot 4 oktober viert de christelijke familie de goede gave van de 
schepping. Deze wereldwijde viering begon in 1989 met de instelling van de Dag van 
Gebed voor de Schepping door het Oecumenisch Patriarchaat; dit wordt nu omarmd 
door de brede oecumenische gemeenschap. 
 
Tijdens de "periode van de schepping" verenigen we ons als één familie in Christus, en 
vieren we de banden die we elen met elkaar en met "alle levende wezens, … alle dieren 
op aarde". (Genesis 9:10 NBV) De christelijke familie viert de periode door tijd door te 
brengen in gebed, na te denken over manieren om duurzaam in ons 
gemeenschappelijke huis te wonen, en door onze stem in de openbare ruimte te 
verheffen. 
 
De Schriften beginnen met Gods bevestiging dat de hele schepping "zeer goed" is. 
(Genesis 1:31) Als medeschepselen en verzorgers van Gods schepping, worden mensen 
geroepen om deze te bewerken en erover te waken. (Genesis 2:15 NBV, Jeremia 29: 5-7) 
Onze roeping om te waken over het leven, het te beschermen en te koesteren houdt 
verband met de duurzaamheid van ecologische, economische, sociale en politieke 
systemen. Een juist evenwicht tussen deze aspecten van het leven moet worden 
gehandhaafd voor de gezondheid van de aarde en alle schepselenwezens. 
 
Overeenkomstig deze wijsheid bevatte de wet van Mozes voorzieningen voor de sabbat. 
Op de zevende dag van elke week was Gods volk vrij van de noodzaak om te produceren 
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of te consumeren. De rust werd uitgebreid tot dieren en het land zelf, waarbij de 
Schepper werd geëerd door de schepping te laten rusten. Na het zevende zevende (49e) 
jaar moest Gods volk een jaar wijden aan deze ecologische, sociale en economische 
herstelrechtvaardigheid. Een jubeljaar voor de aarde. 
 
Kunnen we, terwijl we in een post-COVID-19-wereld leven, nieuwe rechtvaardige en 
duurzame manieren van leven bedenken die de aarde de rust geven die ze nodig heeft, 
die iedereen tevreden stelt met genoeg, die de leefmogelijkheid voor dier- en 
plantsoorten herstelt en de biologische diversiteit vernieuwt? Moge heilige wijsheid 
onze verbeelding inspireren. 
 
In deze handreiking voor de “Scheppingsperiode” doen we suggesties in de 
oecumenische geest van onze gemeenschappelijke roeping om de aarde te beschermen 
en de voorwaarden voor leven in stand te houden. We moedigen de hele christelijke 
familie aan om met ons mee te doen in deze speciale tijd, door te bidden, na te denken 
en moedige actie te ondernemen om een “jubeljaar voor de aarde” te realiseren. 
 
In de hoop geboren uit genade bidden we dat de Heer, die onze Schepper, Onderhouder 
en Verlosser is, ons hart en dat van de mensenfamilie zal raken in deze 
“Scheppingsperiode”. 
 
In Gods genade, 

 
Leden van de Adviescommissie Season of Creation: 
Bisschop Marc Andrus, Episcopale Diocees van California 
Ds. Ed Brown, Care of Creation en Lausanne Catalyst for Creation Care 
Dr Celia Deane-Drummond, Directeur Laudato Si' Research Instituut, Campion Hall, Universiteit van 
Oxford 
Msgr. Bruno-Marie Duffé, Secretaris, Vaticaans Departement voor het bevorderen van integrale 
menselijke ontwikkeling 
Josianne Gauthier, Secretaris Generaal, CIDSE 
Ds. Norm Habel, Season of Creation Project, Adelaide 
Bisschop Nick Holtam, Bisschop van Salisbury, Church of England Environment Working Group  
Dr Hefin Jones, Uitvoerend committee van de World Communion of Reformed Churches  
Metropoliet van Zimbabwe Serafim Kykotis, Grieks Orthodoxe Aatsbisdom van Zimbabwe en Angola 
Bisschop Mark Macdonald, Nationale Autochtone Anglikaanse Bisschop, Anglikaanse Kerk van Canada  
Fr. Martin Michalíček, Secretaris Generaal van Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae  
Ms. Necta Montes, Secretaris Generaal van de  World Student Christian Federation 
Sr. Patricia Murray, Uitvoerend Secretaris van de International Union Superiors General 
Dr Alexandros K. Papaderos, Adviseur van de Oecumenische Patriarchaten van Constantinopel  
Paulo Ueti, Theologische adviseur & Regionaal directeur van Latijns Amerika van de Anglikaanse 
Alliantie 
Canon Dr Ruth Valerio, Director Global Advocacy and Influencing, Tearfund 
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Checklist voor evenementen 
Deze checklist bevat de stappen om een succesvol evenement te houden. 

Samenvattend: plan goed, verzamel brede steun, zorg ervoor dat anderen op de 
hoogte zijn van het evenement en zorg voor vervolgactiviteiten nadat het heeft 

plaatsgevonden. Hier is een gedetailleerde, stapsgewijze lijst om richting te 

geven aan uw evenementen: 
 

 Verzamel een werkgroep van één tot vier personen. Deze evenementencommissie zal 
het werk delen, ideeën ontwikkelen, samenwerken met de pastor en de gemeente om 
ervoor te zorgen dat de “periode van de schepping” breed gedragen wordt in de 

plaatselijke kerk. 

 Ontwikkel een algemeen plan voor uw evenement. Raadpleeg de suggesties voor 
evenementen en kies die bij u passen of ontwikkel andere. 

 Plan een gesprek tussen de pastor en kerkenraadsleden. Om iedereen op de 
bijeenkomst voor te bereiden, deelt u van tevoren bovenstaande brief uit, informatie 

over de “periode van de schepping”  en een link naar de website. Ze zijn allemaal 
beschikbaar op SeasonOfCreation.org. 

 Begin ermee, als u bij elkaar bent, iedereen te bedanken voor het goede werk dat ze al 
doen om de schepping te beschermen. Zeg dat u en uw commissie graag 

vrijwilligerswerk zouden willen doen voor de kerk door een Season of Creation-
evenement te houden. Vraag reacties en noteer die. 

 Werk uw plan bij naar aanleiding van de opmerkingen. Communiceer de datum, tijd en 
locatie van het evenement met uw moderamen. 

 Registreer uw evenement op SeasonOfCreation.org. Wanneer u zich registreert, wordt 
uw evenement zichtbaar op de wereldwijde kaart van de “Periode van de Schepping". 

We zullen ook per e-mail contact met u opnemen om aanvullende informatie te 
leveren. 

 Spreek zo nodig met andere geledingen in de kerk om feedback en steun te krijgen. De 
kerkrentmeesters, kinderdienst, catechese, muziek en eredienst en de kerkenraad 
kunnen erbij betrokken zijn, afhankelijk van uw evenement. 

 Als het evenement oecumenisch is, dan is contact met alle deelnemende 
geloofgemeenschappen belangrijk. Ga op bezoek en presenter uw plan net zoals u het 



7 

 

bij uw eigen geloofsgemeenschap doet. 

 

 Nadat het plan is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de leden van uw gemeente en 
eventuele samenwerkende gemeenten hiervan op de hoogte zijn. De ideale starttijd is 
een maand voor het evenement. Deze stap is essentieel om een goede opkomst en 

een boeiend evenement te garanderen. Gebruik de materialen zoals de flyer en social 

media-post die beschikbaar zijn op SeasonOfCreation.org. 

 Verzamel een paar dagen voor het evenement alle benodigdheden. Neem contact op 

met eventuele mede-uitnodigers om er zeker van te zijn dat ze alles hebben wat ze 
nodig hebben. Vraag de voorgangers van de deelnemende kerken de bijeenkomst in 

de kerk aan te kondigen en leg op een tafel bij de ingang promotiemateriaal en deel 
flyers uit na de diensten. 

 Houdt uw evenement. Veel plezier! 

 Stuur na het evenement een bedankbriefje naar alle leiders en vrijwilligers. Breng uw 
gemeente op de hoogte van eventuele uitkomsten of volgende stappen van het 
evenement. 

 Deel foto's van uw evenement op SeasonOfCreation.org. Deze kunnen openbaar 
worden gedeeld en zullen mensen over de hele wereld inspireren en informeren. 

 Vul het evenementrapportformulier in op SeasonOfCreation.org.
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2020 Periode van de Schepping  
Thema: Jubeljaar voor de aarde 
 
Elk jaar stelt de oecumenische stuurgroep die deze “Periode van de Schepping" 
richtlijnen verzorgt een thema voor. Het thema voor 2020 is “Jubeljaar voor de aarde". 
 
Klimaatverandering is het resultaat van het samenvallen van hebzucht, ongelijkheid en 
vernietiging van Gods aarde. Het thema van het Jubeljaar is gekozen voor de “Periode 
van de Schepping" van dit jaar omdat het deze drie in elkaar grijpende thema's 
weerspiegelt. Het jubeljaar is een tijd om af te zien van overconsumptie en 
economische systemen die gebaseerd zijn op constante economische groei ten koste 
van de aarde en degenen die arm zijn. Het jubeljaar is een tijd waarin degenen die het 
meest hebben geconsumeerd, hun geld moeten teruggeven aan degenen die het 
meest hebben geleden. Het jubeljaar is een tijd van rust voor het land van 
voortdurende uitbuiting, om ecosystemen en mensen de gelegenheid te geven te 
herstellen. 
 
Het concept van het jubeljaar is geworteld in de heilige wijsheid dat er een 
rechtvaardig en duurzaam evenwicht moet bestaan tussen sociale, economische en 
ecologische realiteiten. Wanneer er één variabele wordt benut om de groei van een 
andere te maximaliseren, zal het hele systeem uiteindelijk lijden. Wanneer een deel 
van de aardse gemeenschap onder druk wordt gezet, wordt elk deel beïnvloed. In 2020 
heeft de nieuwe pandemie van het coronavirus deze realiteit op wereldschaal 
aangetoond. 
 
Hoewel de ervaring van het leven met de COVID-19-uitbraak wijst op deze noodzaak 
om gerechtigheid te handhaven, kunnen de lessen die we leren ons wijzen op de 
noodzaak van een jubeljaar en ons motiveren om het evenwicht te herstellen in de 
systemen die het leven ondersteunen. 
 

Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, Waarin kwijtschelding wordt 
afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar 
zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.. (Leviticus 25:10, NBV) 

 
Het jubeljaar heeft als symbool een ramshoorn. Hier werd op geblazen om het begin 
van een tijd van universele verlossing te markeren. Het jubeljaar omvatte bevrijding 
van schulden:  de onrechtvaardigheden van de afgelopen vijftig jaar moesten hersteld 
worden. Het was ook een rusttijd voor het land. 
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Het thema van Jubeljaar heeft duidelijke banden met de basismechanismen die 
onrechtvaardige uitbuiting aanwakkeren, zoals neoliberale en kapitalistische 
benaderingen van de wereldeconomie. Het brengt de behoefte aan een profetische 
stem over klimaatonrechtvaardigheid en acties voor het herstel van de aarde samen. 
Het thema van “Jubeljaar” bevestigt de behoefte aan gelijkheid, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid en een overgang naar duurzame economieën. Het is een eerbetoon aan 
de Jubeljaar 2000-campagne, die met succes opriep tot amnestie op schulden voor 
zuidelijke landen in de wereld en herverdeling van rijkdom. En in 2020 is het 50 jaar 
geleden dat de eerste “dag van de aarde” werd gehouden toen de milieubeweging 
werd geboren. 
 
Een klimaatnoodsituatie 
We bevinden ons midden in een klimaatnoodsituatie. Verschillende onderzoeken 
hebben aangetoond dat de wereld nog lang niet in de buurt komt van de beloofde 
emissiereductiedoelstellingen. Het meest recente rapport van het “Intergovernmental 
Panel on Climate Change" (IPCC) benadrukt dat "alleen met snelle en verstrekkende" 
transities in de wereldeconomie, op een schaal en met een snelheid zonder historisch 
precedent, kan worden voorkomen dat de limiet van 1,5 °C opwarming wordt 
overschreden. Het is daarom tijd om ons te verzoenen met de schepping door middel 
van concreet berouw en urgente actie. De "Periode van de Schepping" is een tijd om te 
erkennen dat omslagpunten worden bereikt, die de levens van de meest kwetsbaren 
bedreigen en de levens van toekomstige generaties in gevaar brengen. Als gelovige 
mensen worden we geroepen om op profetische wijze op te komen tegen 
klimaatonrechtvaardigheid. 
 
De "Periode van de Schepping" 2020 zal ook een belangrijk moment zijn voor de 
christelijke familie om een verenigde stem te verheffen voor snelle en radicale 
ambitieuze actie voorafgaand aan de 26e jaarlijkse VN-conferentie van de partijen 
(COP) om de klimaatcrisis aan te pakken. COP 26 is bijzonder belangrijk, omdat partijen 
gaan aankondigen hoe ze het Klimaatakkoord van Parijs zullen uitvoeren (en of ze 
tekort zullen schieten). Het is een tijd waarin geloofsgemeenschappen worden 
opgeroepen om de regering van hun land te steunen en uit te dagen om visionaire en 
belangrijke doelen te realiseren. Het is ook een tijd waarin we moeten luisteren naar 
de profetische stemmen van jonge mensen. 
 

Dan “moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid 
laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen".  
(Leviticus 25: 9, NBV) 

 
Profetische oproep van hoop 
Als gelovige mensen zijn we geroepen om een stem van hoop te laten klinken, zoals 
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het jubeljaar. We klagen, want overal horen we het gekerm van de schepping. Dus we 
gedragen ons als dragers van de schepping, en we laten de hoorn van de hoop klinken, 
want de aarde en alles wat erop leeft, is van de Heer. We weten dat God de 
vernieuwing van deze aarde heeft beloofd. 
  
Tijdens deze kritieke en moeilijke tijd erkennen we onze rol als mensen van geloof in 
het laten klinken van hoop temidden van deze huidige crisis en bevestigen we dat we 
profetische getuigen zijn. Jezus heeft ons de keuze gegeven tussen God en Mammon. 
Ter wille van de aarde en alle schepselen hebben we geen andere keuze:  u weet wat 
de HEER van u wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de 
weg te gaan van uw God. (Micha 6: 8 NBV). 
 
De scheppingsperiode 2020 is een gelegenheid om na te denken over de betekenis van 
het jubeljaar voor vandaag, vooral in de aanloop naar COP26. Hoe zullen wij, als 
persoon en als kerk: 

 Gods eigendom van de hele aarde en al onze ‘bezittingen’ erkennen?

 Teruggeven wat we hebben aan God, zowel geestelijk als praktisch?

 Onze totale afhankelijkheid van God en zijn schepping erkennen?

 Gods voorzienigheid ervaren, in geduld en vertrouwen?

Wat betekent het voor de kerk om ‘het jaar van de gunst van de Heer’ uit te roepen? 
Hoe kunnen we God verheerlijken voor de hoop die we hebben in Christus, die de 
aarde herstelt en verlost? Welke veranderingen zullen we zien voor degenen die arm 
zijn, en voor het land dat we tot slaaf maken? We zijn verre van een toonbeeld van het 
Jubeljaar. Zoals Gods aarde lijdt, lijden Gods mensen ook. De scheppingsperiode 2020 
moedigt kerken en christenen aan om deel te nemen door: 

 Gebed: inclusief lof voor Gods voorzienigheid, berouw voor onze hebzucht en 
medeplichtigheid aan het lijden van de aarde en onze buren, voorbede voor degenen 
die kwetsbaar zijn voor klimaatchaos, en alles wat we hebben terug geven aan God

 Praktijk: onze eigen slechte behandeling van de aarde onder ogen zien en ons inzetten 

voor nieuwe praktijken, zowel individueel als als aanbiddende gemeenschappen

 Actie voeren: overheden aanmoedigen om te zorgen voor klimaatrechtvaardigheid en 

stappen naar een groene economie deel laten uitmaken van de economische 

herstelplannen van COVID-19

 Actie: deelnemen aan civiele actie om druk uit te oefenen op regeringen om 
ambitieuze nationale doelen (NDC's) voor COP26 te produceren
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”Periode van de Schepping” 2020: Gebed 

 
Schepper van het leven, 
  
Door Uw woord bracht de aarde planten voort die zaad opleverden en bomen van 
elke soort die vrucht droegen. De rivieren, bergen, mineralen, zeeën en bossen 
hielden het leven in stand. De ogen van allen keken naar U om de behoeften van 
elk levend wezen te bevredigen. En door de tijd heen heeft de aarde het leven in 
stand gehouden. Door de planetaire cycli van dagen en seizoenen, vernieuwing en 
groei, opent u uw hand om ons schepselen ons voedsel op de juiste tijd te geven. 
 
In uw wijsheid hebt u een sabbat verleend; een gezegende tijd om te rusten in 
dankbaarheid voor alles wat u hebt gegeven; een tijd om onszelf te bevrijden van 
wrede consumptie; een tijd om het land en alle wezens te laten rusten van de last 
van de productie. Maar tegenwoordig drijft ons leven de planeet buiten zijn 
grenzen. Onze vraag naar groei en onze nooit eindigende cyclus van productie en 
consumptie putten onze wereld uit. De bossen worden uitgeloogd, de bovengrond 
erodeert, de velden bezwijken, de woestijnen rukken op, de zeeën verzuren, de 
stormen worden intenser. We hebben het land niet toegestaan haar sabbat te 
vieren, en de aarde worstelt om vernieuwd te worden. 
 
Tijdens deze scheppingsperiode vragen we u ons de moed te schenken om voor 
onze planeet een sabbat te vieren. Sterk ons met het geloof om op uw 
voorzienigheid te vertrouwen. Inspireer ons met de creativiteit om te delen wat 
we hebben gekregen. Leer ons tevreden te zijn met genoeg. En als we een 
jubeljaar voor de aarde afkondigen, zend dan Uw Heilige Geest om het gezicht van 
de schepping te vernieuwen. 
 
In de naam van Degene die kwam om goed nieuws te verkondigen aan de hele 
schepping, Jezus Christus. 
Amen.
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Suggesties voor een viering rond  
de "Periode van de Schepping” 

Er zijn veel verschillende manieren om de “Periode van de Schepping" te vieren. Het 
oecumenische “Periode van de Schepping" netwerk heeft een paar ideeën voorgesteld, 
die hieronder beschikbaar zijn. Bezoek SeasonOfCreation.org voor andere ideeën en 
campagnes, inclusief denominatiespecifieke initiatieven. 

Als u uw evenement plant, kunt u het registreren op de website van  op 
SeasonOfCreation.org. Wanneer u zich registreert, wordt uw evenement zichtbaar op de 
wereldwijde Season of Creation-kaart om anderen te inspireren en het aantal bezoekers 
te vergroten.  

Hoe u het ook viert, zorg ervoor dat u uw ervaring deelt 

 
Foto’s and videos 

 Maak foto's van uw gemeenschap in actie. Uw foto's worden gedeeld met mensen 
over de hele wereld en kunnen aanleiding geven tot gebeden en actie om de 
schepping te beschermen (vraag alstublieft toestemming om de afbeeldingen van 

mensen te delen en onthoud u van close-ups van kinderen zonder toestemming 
van een ouder / voogd). Upload uw foto's op SeasonOfCreation.org. 

 

Sociale media en blogs 

 Post afbeeldingen en verhalen van voorbereiding en evenementen. Bericht of 
tweet met de tag #SeasonofCreation, en het zal verschijnen op de Season of 
Creation-website.

 Word lid van onze Engelstalige Facebook community en deel uw ervaringen.

 Schrijf een blogbericht over de viering van de “periode van de schepping” in uw 
gemeenschap.

 

Eredienst 

Gebed staat centraal in ons leven als christenen. Samen bidden verdiept onze band 

met ons geloof en brengt nieuwe gaven van de Geest voort. Zoals Jezus 

Ons leerde: " Want Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, 

ben ik in hun midden" (Matteüs 18:20 NBV). 
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De volgende suggesties zullen u helpen een gebed of eredienst vorm te geven 

tijdens de “Periode van de Schepping”. 

 
Organiseer een oecumenische gebedsdienst 

Het houden van een gebedsdienst is een eenvoudige en mooie manier om de 

periode te vieren. Hoewel een gebedsdienst binnen uw kerkgemeenschap  

welkom is, biedt deze periode een prachtige gelegenheid om contact te 

maken met christenen buiten uw kerkgenootschap of netwerk. 

Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de plaatselijke 
christelijke gemeenschappen van denominaties die anders zijn dan de uwe, en 

vraag de voorgangers of coördinatoren zij zouden willen samenwerken om 

samen een gebedsdienst te organiseren voor de periode van de schepping. Als 

als u een e-mail stuurt, zorg dan voor een link naar de website van de “periode 

van de schepping”  en informatie erover. 

Begin met de evenementenchecklist. Vraag alle deelnemende 

gemeenschappen om reclame te maken voor de dienst. Deel de informatie  

via sociale media, de pers en de websites. Voorbeeldfolders, bulletin-bijlagen 

en preekstoelaankondigingen etc. zijn online te vinden op de Season of 

Creation website  . Vraag één of meerdere voorgangers  de gebedsdienst te 

leiden. 

Het volgende is een voorbeeld van een gebedsdienst die is ontwikkeld voor de 

“periode van de schepping” 2019 en die u kunt gebruiken en aanpassen aan 

uw context. 
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Oecumenische gebedsdienst voor de  
“Periode van de Schepping” 

Jubeljaar voor de aarde 

Openingsgebed 

Begin de dienst door een kaars aan te steken en de ruimte in te richten met andere 

natuurlijke voorwerpen die de landbouw of natuur van uw lokale situatie 

vertegenwoordigen, en open door te bidden: 

We komen samen in de naam van de Drie-enige God, Schepper, Verlosser en 

Onderhouder van de aarde en al haar schepselen! 

Geprezen zij de Heilige Drie-eenheid! God is klank en leven, Schepper van het 

Universum, Bron van al het leven, die door de engelen wordt bezongen; 

wonderbaarlijk Licht van alle mysteriën die de mensheid kent of niet kent, en  

leven dat in alles leeft. 

(Hildegard van Bingen, 13e eeuw) 
 

Openingszinnen 

Een We komen samen in het beeld van de Schepper  

Allen die een gemeenschap van liefde is.  

Een We komen samen in de naam van de Verlosser  

Allen die de hele schepping met zich verzoent.  

Een We komen samen in de aanwezigheid van de Gever van leven  

Allen die nieuw leven inspireert en het vernieuwt. 

 
  Lied 

Zing een lied dat God prijst als Schepper. Zo mogelijk een lied dat bekend is bij 

alle deelnemende tradities. Zie Kerkliedwiki:ihttps://kerkliedwiki.nl/Schepping . 
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Psalm 104 (gedeeltelijk, NBV) 

Een   Prijs de Heer, mijn ziel!  

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 
Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Een   U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet 

ondergaan. Als  u het duister spreidt, valt de nacht en alles wat leeft in het 

woud gaat zich roeren.  

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 

Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Een De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel. Bij 

zonsopgang trekken zij zich terug in hun legers. De mensen gaan aan het werk 

en arbeiden door tot de avond.    

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 

Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Een U leidt het water van de bronnen door beken, tussen bergen beweegt het 

zich voort. Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun 

dorst. 

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 

Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Een Gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mensen verbouwen. Zo zal 

hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie 

die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt.  

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 

Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Een Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent uw hand, dan 

worden zij verzadigd. 

Allen  Alle schepselen rekenen op u om ze op het juiste moment hun voedsel te geven. 

Als u uw hand opent, zijn ze tevreden met goede dingen. 

Allen Moge de heerlijkheid van de Heer eeuwig blijven! 
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Schuldbelijdenis (n.a.v. Leviticus 25:1-25) 
We prijzen u God, voor de aarde die het leven in stand houdt. Door de planetaire cycli van dagen 
en seizoenen, vernieuwing en groei, opent u uw hand om alle schepselen ons voedsel op de 
juiste tijd te geven. In uw wijsheid hebt u het land een sabbat gegeven om te rusten. Maar 
tegenwoordig drijft ons leven de planeet buiten zijn grenzen. 
Onze vraag naar groei en een eindeloze cyclus van productie en consumptie putten onze wereld 
uit. De bossen worden uitgeloogd, de bovengrond erodeert, de velden bezwijken, de woestijnen 
rukken op, de zeeën verzuren, de stormen worden intenser. Mensen en dieren worden 
gedwongen te vluchten op zoek naar veiligheid. We hebben het land niet toegestaan een sabbat 
te vieren, en de aarde heeft moeite om te vernieuwen. En dus bekennen we: 
 
God van barmhartigheid en gerechtigheid, 
Een U zegt ons dat het land moet rusten, vrij van de productielast. 
Allen We belijden onze eis dat de aarde haar grenzen overschrijdt, en onze gebondenheid 

om meer te verlangen. 
Een U roept ons op om te stoppen met zaaien, snoeien en oogsten op manieren die de grond 

vernietigen. 
Allen We belijden onze wrede consumptie van voedsel en energie. 
Een U verzekert ons dat we kunnen worden gevuld met de opbrengst van het land. 
Allen We bekennen ons gebrek aan vertrouwen dat we kunnen gedijen binnen de grenzen 

van de aarde. 
Een U bevestigt dat onze veiligheid in voldoende mate wordt gevonden. 
Allen We bekennen ons gebrek aan moed om de mythe van eindeloze groei te weerstaan. 
Een U zegt ons dat het land niet permanent verkocht mag worden, want het is het uwe, en 

alles erop. 
Allen We bekennen dat we de schepping zien als gegeven, in plaats van als geschenk. 
Een U roept ons op om genoeg fruit aan de wijnstok en in de velden achter te laten om onze 

buren en dieren te voeden en de aarde aan te vullen. 
Allen We bekennen dat we er niet in geslaagd zijn te delen wat we van de aarde ontvangen. 
Een U roept ons op tot eerlijkheid en gerechtigheid. 
Allen We belijden ons gebrek aan geloof en houden niet van u met ons hele hart en kracht 

en verstand, of onze menselijke en niet-menselijke naasten als onszelf. 
Een Verander ons van angst en wantrouwen, 
Allen  en bevrijd ons om ons een leven voor te stellen dat verzoend is met de aarde en alle 

schepselen, door het goede nieuws van Jezus Christus, in wiens naam we bidden. 
Een   De Geest helpt ons in onze zwakheid; want we weten niet hoe we moeten bidden zoals 

we zouden moeten, maar diezelfde Geest komt tussenbeide met zuchten die te diep zijn 
voor woorden. En God, die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen, omdat de 
Geest voor de heiligen pleit volgens de wil van God (Romeinen 8: 26-27). 

Allen  Amen.  
(n.a.v een gebed van de Lutheres Wereld Federatie) 
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Lezing van de Schrift gevolgd door prediking of gedeelde meditatie 

Zie de thematische lezingen die hieronder worden aangeboden, of lees een 

bijbelgedeelte dat de specifieke context van uw gebedsdienst weerspiegelt.  
 

Lied 

Zing een lied dat de biodiversiteit van de schepping prijst. Zoek indien mogelijk een 
lied dat bekend is bij alle deelnemende tradities. 

(https://kerkliedwiki.nl/Schepping)  
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Geloofsbelijdenis 

Een We behoren toe aan de Schepper naar wiens beeld we allen 

gemaakt zijn. 

Allen In God ademen we, in God leven we, in God delen we het leven 

van de hele schepping. 

Een Wij behoren tot Jezus Christus, het ware beeld van God en van 

de mensheid. 

Allen In hem ademt God, in hem leeft God, door hem zijn wij verzoend. 

Een We behoren tot de Heilige Geest, die ons nieuw leven geeft en ons 

geloof versterkt. 

Allen In de Geest ademt liefde, in de Geest leeft de waarheid, de adem 

van God beweegt ons altijd. 

Een Wij behoren tot de Heilige Drie-eenheid, die één in allen en 

Drie-in-één is. 

Allen In God zijn we allemaal gemaakt, in Christus zijn we allemaal 

gered, in de Geest zijn we allemaal verenigd.  

         (Per Harling) 
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Collecte en gebed 
 

Misschien wilt u een collecte houden, misschien om geld in te zamelen voor 
een bepaald project of dienstwerk dat bijdraagt aan ecologisch herstel, of 

een aspect van klimaatrechtvaardigheid, of misschien wilt u lokale planten, 

dieren uit uw omgeving laten zien als een manier om het bewustzijn te 

vergroten van de rust die uw lokale milieu nodig heeft. 

 

Gebeden 

Een We bidden en danken voor Moeder Aarde in wie al het leven 

geworteld is, Broeder Zon wiens energie leven uitstraalt, Zuster Water 

die ons voedt en doet herleven, en medeschepselen met wie we 

leven, en voor wie we geroepen zijn om deze tuin te bewerken en te 

onderhouden.  

Allen verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 
 
Een Almachtige God, U bent aanwezig in het hele universum en in de 

kleinste van uw schepsels. U omhelst dat allemaal met uw tederheid. 

Stort de kracht van uw liefde over ons uit, opdat wij leven en 

schoonheid mogen beschermen. Vul ons met vrede, opdat we als 

broeders en zusters mogen leven en niemand schade kunnen 

berokkenen. Creatieve geest, 

Allen verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 

Een O God van de armen, help ons om te redden de verlaten en vergeten 

aarde, zo kostbaar in uw ogen. Breng genezing in ons leven, zodat we 

de wereld mogen beschermen en er niet op jagen, dat we schoonheid 

mogen zaaien, geen vervuiling en vernietiging. Raak de harten aan van 

degenen die alleen naar winst zoeken ten koste van de armen en de 

aarde. Creatieve geest, 

Allen verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 



20 

 

Een Leer ons de waarde van elk ding te ontdekken, vervuld van ontzag en 

verwondering, te erkennen dat we diepgaand verenigd zijn met elk 

schepsel terwijl we naar uw oneindige licht reizen. Creatieve geest, 

Allen     verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 

Een Luister in de nasleep van de wereldwijde pandemie COVID-19 naar 

ons roepen om mededogen en genees onze wereld en alle 

schepsels. Inspireer ons hart met een heilige verbeelding, om op te 

staan, bevrijd van de eisen om te produceren en te consumeren, 

om ons een rechtvaardige, duurzame manier van leven voor te 

stellen, waar iedereen genoeg heeft en alles kan worden hersteld. 

Allen verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 

Een Geef ons tijdens deze “Periode van de Schepping” de moed om voor 
onze planeet een sabbat te vieren. Sterk ons met het geloof om op uw 

voorzienigheid te vertrouwen. Inspireer ons met de creativiteit om te 

delen wat we hebben gekregen. Leer ons tevreden te zijn met genoeg. 

En als we een jubeljaar voor de aarde afkondigen, zend dan Uw Heilige 

Geest om het oppervlak van de aarde te vernieuwen. 

Allen verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. 

Een  We danken u dat u elke dag bij ons bent. Bemoedig ons, bidden we, in 

onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. Creatieve geest, 

Allen     verlicht ons hart en blijf bij uw wereld. Amen.  

(n.a.v een gebed voor de aarde, Paus Francicuss, Laudato Si) 
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Onze Vader (oecumenische versie) 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Zegen 

Moge God die de dans van de schepping 

begon, die zich verwonderde over de lelies 

van het veld, Die chaos verandert in orde, ons 

helpen om ons leven en de kerk omt te 

vormen zodat deze Gods heerlijkheid in de 

schepping weerspiegelen. 

(CTBI Eco-Congregation Programme) 
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Integreer de schepping in de zondagse eredienst 

Moedig uw voorganger aan om een preek te houden over de schepping of 

om scheppingsthema's te integreren in gebeden tijdens de “Periode van de 

Schepping”. 

De volgende ideeën zullen uw pastor helpen bij het maken van een preek of 

gebeden. Elke week in de “periode van de schepping” heeft een voorgesteld 

thema. Geschriften uit het Oude Testament, Psalmen, Nieuwe Testament en 

de Evangeliën worden vermeld, samen met een samenvatting van hoe ze 

verband houden met het thema. Meer ideeën zijn te vinden op 

http://www.sustainable-preaching.org/  
 

Date Text Theme 

6 September, 2020 
14e Zondag na Pinksteren – 
Scheppingsperiode 1 

1ste lezing: Ex 12:1-14 
Psalm 149 
2de lezing: Rom 13:8-14 
Evangelie: Matt 18:15-20 

Het grote gebod, heb uw naaste 
lief 

13 September, 2020 
15e Zondag na Pinksteren – 
Scheppingsperiode 2 

1ste lezing: Ex 14:19–31 or 
Sirach 27:30-28:9 
Psalm 114 
2de lezing: Rom 14:1–12 
Evangelie: Matt 18:21–35 

Bescherm wat we 
gemeenschappelijk hebben 

20 September, 2020 
16e Zondag na Pinksteren – 
Scheppingsperiode 3 

1ste lezing: Ex 16:2-15 or 
Jes. 55:6-9 
Psalm: 105:1-6, 37-45 
2de lezing: Phil 1:21-30 
Evangelie: Matt 20:1-16 

Er is genoeg voor wat we nodig 
hebben, niet voor wat we 
allemaal willen hebben 

27 September, 2020 
17e Zondag na Pinksteren – 
Scheppingsperiode 4 

1ste lezing: Ex 17:1–7 or 
Ezech 18:25-28 
Psalm 78:1–4,12–16 
2de lezing: Phil 2:1–13 
Evangelie: Matt 21:23–32 

De gave van het water 

4 October, 2020 
Het Feest van St. Franciscus 

1ste lezing: Psalm 148:7-14 
Psalm 121 
2de lezing: Gal 6:14-18 
Evangelie: Matt 11:25-30 

Scheppingsspiritualiteit 



23 

 

Houd een openlucht gebedsdienst 

Om Gods schepping volledig te vieren, is het goed, waar mogelijk, onze 

Eredienst te houden in de context van Gods schepping - die God al welsprekend 

aanbidt zoals elk schepsel, en zelfs bergen, rivieren en bomen, de Heer 

aanbidden door simpelweg te doen waarvoor God hen geschapen heeft. U zou 

een plek van ecologische betekenis kunnen overwegen. Als het een plek van 

grote natuurlijke schoonheid is, zou de nadruk kunnen liggen op dank aan God 

en ons inzetten voor het beschermen van de plek en anderen. Als het een 

plaats is van aantasting van het milieu, ligt de nadruk op het belijden van onze 

ecologische zonden en het toeleggen op van genezings- en herstelacties. 

 Overweeg, afhankelijk van uw stijl van eredienst en het weer, een informele 
dienst of een korte eucharistie.

 Vraag kinderen en volwassenen om symbolen uit de natuur te verzamelen en 
ze mee te nemen naar de viertafel als "vrucht van de aarde en werk van 

mensenhanden" naast het brood en de wijn.

 Voeg een moment van stilte toe om te luisteren en doe zonder woorden 
mee met het lied van de aanbidding van de schepping.

 Neem lezingen uit Jesaja 65: 17–25 of andere passende lezingen op.

 Neem een klaagzang op over ons misbruik van de schepping en een tijd 
van luisteren naar het gekerm van de schepping (Romeinen 8:22) in de 
belijdenis.

 Verdeel in plaats van de preek de samengekomen mensen in groepen voor een korte 
bijbelstudie.

 
Bijbelstudie 

Lees Jesaja 65: 17–25 'Een nieuwe aarde' 

Welke kwesties zien we in deze passage met betrekking tot armoede, onrecht 

en het milieu? 

Deel persoonlijke ervaringen met deze problemen die u kent of waarmee u in 

uw eigen leven te maken heeft gehad. 

Wat is jouw visie op een nieuwe (vernieuwde) aarde? 
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Slotgebed 

U vroeg om mijn handen dat u ze voor uw doel mocht gebruiken, 

Ik gaf ze even en trok ze toen terug, want het werk was zwaar. 

U vroeg mijn mond om mij uit te spreken tegen onrecht. Ik fluisterde opdat ik 
niet beschuldigd zou worden. 

U vroeg om mijn leven, zodat u door mij zou kunnen werken. Ik heb een klein 
deel gegeven zodat ik misschien niet te veel betrokken zou raken. 

Heer, vergeef mijn berekende inspanningen om U alleen te dienen als het mij 
uitkomt, alleen op die plaatsen waar het veilig is, en alleen bij degenen die het 
gemakkelijk maken. 

Heer, vergeef me, vernieuw me, genees me, voed me, 

geef mij kracht, zend mij uit als een instrument van uw vrede en gerechtigheid, 
opdat ik de betekenis van dienend leiderschap serieus kan nemen. 

Amen. 
 

(Joe Seramane, Christian Aid 

Lifelines, South Africa) 

 
Organiseer een scheppingswandeling of bedevaart 

U zou kunnen overwegen om buiten een contemplatieve wandeling te 

organiseren om te mediteren over de gave van Gods schepping en onze reactie 

om in diepere gemeenschap met al het leven te zijn. Dit kan in de vorm zijn van 

een “Via Creatio” of Scheppingswandeling waarin u mediteert over de 7 dagen 

van de Schepping met behulp van staties. U zou ook een pelgrimstocht kunnen 

organiseren op een belangrijke ecologische plek, of tijdens het wandelen 

bidden met een ecologisch thema of gebeden, zoals deze ecologische 

rozenkrans. Uw pelgrimstocht kan ook uitmonden in een gebedsdienst of het 

volgende “aard examen”. 
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Betrek uw lokale ecologie door middel van dit Aardexamen: 

Examineren is een manier om een object te aanschouwen of om in gebed te 

zijn. Door middel van vragen wordt u uitgenodigd om na te denken over Gods 

aanwezigheid en de goedheid van wat u aanschouwt. Overweeg tijdens deze 

“Periode van de Schepping” een deel van uw lokale ecologie te onderzoeken. 

Dit is een oefening die u alleen of met een groep kunt doen. 

Kies een natuurlijke of agrarische plek om te onderzoeken. Een bos. Een rivier. 

Een stadsstraat met een natuurgebied. Een stadspark. Een boerenveld. Een 

heuveltop. Zoek een comfortabele plek om uit te rusten in of nabij deze plek. 

Ga in gebed op de manier die voor u natuurlijk is. Nodig Heilige Wijsheid uit om 

de ogen van uw hart te openen. Denk na over de volgende vragen als u klaar 

bent: 
 

1. Word u bewust van Gods aanwezigheid op een natuurlijke of agrarische 

plek die u onderzoekt. 

Hoe is God aanwezig op deze plek? Hoe bestaat al het leven dat u ziet in Gods 

geest? Hoe voelt het te weten dat de Heilige Geest deze plek al geologische 

tijdperken heeft vervuld, met elk schepsel dat hier in het diepe verleden is 

geweest, hier nu bij u is en hier in de toekomst met schepsels op deze plek zal 

zijn? Hoe voelt het te weten dat u, aardbewoner, tot deze plek behoort, 

gemaakt bent van dezelfde koolstof, dezelfde lucht inademt, wordt gevoed 

door dezelfde cycli en levensprocessen, en wordt verlevendigd door dezelfde 

Geest van de Schepper? 

2. Denk na over de ecologische cycli van deze plek met dankbaarheid 

voor alles wat het biedt. 

Welke voedselcycli worden door deze plek ondersteund? Is dit een keerpunt dat 

water filtert? Is dit een regenwoud (tropisch of bladverliezend) dat voedingsstoffen 

vastlegt? Is dit een weide of veld dat stikstof vastlegt? Is dit een groene ruimte die 
CO2 opneemt en de lucht reinigt? Welke planten, dieren, microben en mineralen 

worden hier ondergebracht? Hoe dienen ze de hele aarde in hun wezen? Voor alles 
wat deze plek te bieden heeft, laat een gevoel van dankbaarheid u vervullen. 
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3. Let op wat u voelt terwijl u nadenkt over de kwetsbaarheid en 

gezondheid van deze plek. 

Is dit ecosysteem gezond? Hoe loopt dit ecosysteem het risico op ziekte? Wat 
zijn de sleutels om het evenwicht en de balans van deze plek in stand te 

houden? Welke uitzonderlijkheid en diversiteit moeten worden beschermd om 

de gezondheid van het milieu te behouden? Wat zijn de bronnen van stress die 

het evenwicht van dit specifieke ecosysteem bedreigen? Hoe voelt het na te  

denken over de kwetsbaarheid van het leven dat afhangt van de gezondheid 

van deze plek? Wat is uw effect op deze balans? 

4. Kies een kenmerk van de plek en bid ervoor, de rust en de vernieuwing ervan. 

Als u bedenkt hoe deze plek onder druk staat, wat heeft het dan nodig voor 

rust, herstel en vernieuwing? Wat moet er worden bewaard om deze plek 

zichzelf te laten genezen? Welke functies moeten worden teruggewonnen? Bid 

voor deze plek en de wijsheid om ervoor te zorgen. 

5. Kijk naar uw reactie. Wat kunt u doen om de eisen te verlichten of de rust 

van deze ecologische plek te bevorderen? 

Hoe identificeert u zich op basis van uw onderzoek met deze plek? Wat hebt u gezien 

dat nodig is om voor deze plek te zorgen? Wat zal uw daad van mededogen zijn om 

rust voor deze plek te bevorderen? 

 
 

Houd een duurzaamheidsevenement 

Gezelschap verrijkt onze ervaring van de natuurlijke wereld. Door ons bij 

anderen in onze gemeenschap aan te sluiten, delen we zowel de vreugde van 

het ervaren van de schepping als de uitdaging om ervoor te zorgen. Kracht 

vinden in eenheid is een principe dat door onze Schriften wordt gevierd, die 

zeggen: “Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - 

samen zwoegen loont.  Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden 

valt, helpt de ander hem weer overeind. " (Prediker 4: 9-12) 

De volgende suggesties zullen u helpen bij het ontwerpen van een 

duurzaamheidsevenement voor uw gemeenschap. 
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Reinig lokale sloten en vaarten 

Het schoonmaken van lokale sloten en vaarten is een belangrijke manier om de 

schepsels die erin leven te beschermen. 71% van het aardoppervlak is bedekt 

met water, en vervuiling en afval kunnen een verwoestend effect hebben op de 

vele soorten - inclusief mensen - die afhankelijk zijn van schoon water. 

Vervuiling in onze wateren omvat resten van kunstmest en pesticiden, 
industrieel afval, menselijk afvalwater en een enorme hoeveelheid plastic. 

Plastic veroorzaakt veel slachtoffers door verstrengeling en door af te breken in 

microplastics die in grote hoeveelheden kunnen worden opgegeten (zie  A 

Rocha’s Microplastics Toolkit  voor meer informatie en praktische ideeën voor 

kerken). 

Deelnemen aan een schoonmaakactie beschermt het levensweb, en het is een 

eer. Het symbolische engagement van het christendom met water, van de wolk 

die de Israëlieten naar de rivier leidde die Jezus doopte. Het kan zijn dat uw 

groep haar reis naar de schoonmaaklocatie wil zien als een pelgrimstocht die u 

verbindt met de fundamenten van ons geloof. 

Elk jaar verenigt de internationale gemeenschap zich om waterlopen schoon te 

maken. De internationale opruimactie van dit jaar vindt plaats op 21 

september, maar een evenement is op elke datum welkom. Door mee te doen, 

voorkomt u dat plastic en andere schadelijke materialen in het water en de 

voedselketen terechtkomen. Deze activiteit is vooral geschikt voor gezinnen. 

Als u anderen in uw kerk wilt bereiken, wilt u misschien een les over 
kunststoffen opnemen in het lesprogramma van de zondagsschool. Het 

Anglican Communion Environmental Network / Green Anglicans heeft Oceans 

of Plastics ontwikkeld, een zondagsschoolles die bedoeld is om kinderen te 

helpen de wonderen van Gods oceanen en de schade die plastic veroorzaakt te 

begrijpen. De gids geeft een korte lijst van concrete acties die we kunnen 

ondernemen om de oceanen en de wezens die erin leven te beschermen. 

Voor meer informatie over The International Coastal Cleanup kunt u terecht op 

de Ocean Conservancy web-site. 
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Plant een boom 

Bomen helpen de klimaatverandering tegen te gaan, de lucht die we inademen 

te zuiveren en bieden leefgebied voor een groot deel van de biodiversiteit op 

het land. Door bomen te planten en ze te laten groeien, kunt u ook de gedeelde 

toewijding van uw gemeenschap aan het creëren vieren. 

Overweeg om tijdens de “periode van de schepping” een boomplantevenement 

te houden waarbij een gebedsdienst betrokken is. Bekijk  hier een voorbeeld 

van een gebedsdienst. Hier vindt u richtlijnen voor het selecteren van een boom 

en het kiezen van een site. Kies indien mogelijk een inheemse soort. Dit zal 

insecten en andere dieren het beste ondersteunen en bijdragen aan de 

gezondheid van het hele ecosysteem op uw terrein. Vergeet niet samen te 

werken met de beheerder van het terrein en uw eigen team om voor de boom 

te zorgen nadat deze is geplant. 

 

Bevorder duurzaam leven 

De “periode van de schepping” is een geweldige tijd om na te denken over hoe 

onze levensstijl het milieu beïnvloedt en om ons in te zetten voor duurzamere 

levenswijzen. Het goede nieuws is dat het maken van duurzamere 

levensstijlkeuzes op slechts een paar gebieden, in het algemeen tot een groot 

verschil leidt. 

 
Verminder uw ecologische voetafdruk 

Moedig uw gemeenschap aan om de ecologische impact ervan te verminderen 
door deel te nemen aan GroeneKerken of het Living the Change-initiatief 

tijdens de “Periode van de Schepping”. Living the Change is een multireligieus 

initiatief dat verschillende gelovige mensen over de hele wereld helpt hun 

overtuigingen en waarden in praktijk te brengen door hun persoonlijke 

ecologische voetafdruk te verkleinen. Samen vormen deze inspanningen een 

gezamenlijke inspanning om de opwarming van de aarde tot 1,5 ° C boven het 

pre-industriële niveau te beperken. Uiteindelijk is het verminderen van de 

opwarming van de aarde een belangrijke manier om de planten en dieren te 

beschermen die worden getroffen door de grotere woestijnen, warmere 

zomers en veranderende regenval die verband houdt met klimaatverandering. 
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Hier zijn enkele suggesties om aan de gang te gaan met verduurzaming van 

de gemeenschap: 

 Beloof om uw overtuigingen en waarden in praktijk te brengen door uw 

persoonlijke CO2-uitstoot te verminderen op www.livingthechange.net .

 Maak een concrete toezegging om uw levensstijl te veranderen in een van de 

drie belangrijke gebieden: vervoer, voeding en energie.

 Leer hoe het maken van persoonlijke veranderingen in reactie op 

klimaatverandering deel uitmaakt van ons christelijk geloof via Living the 
Change-webinars.

 Organiseer een Avondmaal van de verandering om het christelijk geloof en de 

klimaatvriendelijke levensstijl met leden van uw gemeenschap te bespreken.

 Organiseer een Time for Living the Change-evenement om een zinvolle 
vermindering van de koolstofvoetafdruk aan te moedigen en te vieren.

 Informatie en bronnen voor de bovenstaande activiteiten zijn te vinden op 

onze website: www.livingthechange.net of:  info@livingthechange.net


Dieet : duurzame consumptie bevorderen door a) de consumptie van rood vlees 

te verminderen, b) het kopen van ecologisch en fairtrade voedsel van lokale 

producenten, c) het verminderen van voedselverspilling, d) het vermijden van 

wegwerpartikelen (voor eenmalig gebruik) e) het promoten van herbruikbare 

voedselverpakkingen en items (geen plastic en blikjes voor de dagelijkse 

voeding) 

Vervoer: Bevorder klimaatvriendelijke mobiliteit door klimaatvriendelijke en 

postfossiele mobiliteit te ondersteunen. Afhankelijk van uw context: maak 

tijdschema's voor openbaar vervoer, gebruik de fiets en deel: installeer een 

van de vele carpooling- of autodeelsystemen. Installeer oplaadpunten voor 

elektrische auto's - of - bovenal: verminder de mobiliteitsbehoefte door de 

dagelijks leven economie te regionaliseren! 

Energie: Houd ons energieverbruik minstens één keer per jaar in de gaten en 

streef naar een volledige omschakeling naar hernieuwbare energie. ” Het 

verbruik van energie op basis van fossiele brandstoffen is schadelijk voor het 

klimaat 

Grondstoffen: Betrek materialen bewust. Elke keer dat we iets kopen, betalen 

we voor de grondstoffen, productiekosten en verwijdering als afval na gebruik. 
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Het verwerven van grondstoffen is vaak erg schadelijk voor mens en milieu. 

Kleine veranderingen, zoals dubbelzijdig afdrukken op gerecycled papier of het 

vermijden om de één of twee jaar nieuwe mobiele telefoons, computers en 

laptops te kopen, kunnen de aarde helpen herstellen. Denk aan een "Jubeljaar 

voor de aarde" voordat u koopt. 

Netwerken: “Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde 

eensgezind om iets vragen, Wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het 

voor hen laten gebeuren.. " (Matteüs 18:19 NBV) We kunnen meer impact 

hebben als we dingen samen doen! Laat onze stem horen over economische en 

ecologische kwesties in onze gemeenschappen en daarbuiten. 
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Duurzame veranderingen doorvoeren op een Institutioneel niveau 

Naast het aanbrengen van veranderingen op individueel niveau, zoals 

hierboven beschreven, kunnen veranderingen op institutioneel niveau een 

enorme invloed hebben en resulteren in een tastbare vermindering van 

negatieve milieueffecten. 

De diensten en faciliteiten van een instelling bieden een enorme kans op 

verandering. Het uitvoeren van een energieaudit van het gebouw is een goed 

startpunt en kijken naar belangrijke gebieden zoals verwarming, verlichting, 

ventilatie en isolatie biedt veel mogelijkheden voor onmiddellijke vermindering 

van de voetafdruk. 

Bovendien kan het land dat de instelling inneemt ook een bron zijn voor 

positieve veranderingen in het milieu. Een doordacht beheer van groene 

ruimten kan bijvoorbeeld helpen koolstof uit de omgeving te absorberen, de 

lokale biodiversiteit te bevorderen en zelfs ruimte te creëren voor 

gemeenschappelijk tuinieren. 

Veel kerknetwerken hebben nu platforms en middelen om kerken en 

gemeenten te ondersteunen die duurzaamheidsveranderingen willen 

doorvoeren. Rocha heeft Eco-Church ontwikkeld. De Global Catholic Climate 

Movement (wereldwijde katholieke klimaat beweging) ontwikkelt een 

interactief “Laudato Si Action Platform”, dat katholieke instellingen en 

gezinnen zal ondersteunen om hun milieubelasting te beoordelen en actie te 

ondernemen op een aantal gebieden. 

 

Oefen de routekaart voor gemeenten, gemeenschappen en kerken 

voor een levenseconomie en ecologische rechtvaardigheid 

Nodig uw parochies, gemeenten en kerken uit om het 5-stappen WCC-

programma te bespreken en in praktijk te brengen om de manier waarop we 

omgaan met de economie en onze ecologische omgeving te veranderen. 

Informatie en bronnen voor de routekaartactiviteiten zijn te vinden op de 

WCC-website: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc- 

programmes/diakonia/economy-of-life/roadmap-for-congregations- 

communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice 



32 

 

Actievoeren: neem deel aan campagnes die 
vragen om milieuherstel 
Het thema “Jubeljaar voor de aarde” benadrukt de integrale relatie tussen 

economische zekerheid, ecologische duurzaamheid, sociaal welzijn en rechtvaardige 

relaties tussen mensen, de aarde. Het jubeljaar is een op rechtvaardigheid gericht 

model dat Gods wil weerspiegelt om goed te leven, zodat elk schepsel kan floreren als 

individu en in de samenleving. N.T. Wright merkt op: ‘Het Jubeljaar houdt zich bezig 

met sociale en economische behoeften, maar kan niet worden begrepen of beoefend 

zonder de theologische en spirituele principes die eraan inherent zijn.’ 

COVID-19 heeft de bestaande ongelijkheden van een onrechtvaardige economie 

verergerd. Wanneer de onmiddellijke gezondheidscrisis voorbij is, moet het herstel 

zich richten op het opbouwen van een rechtvaardige, duurzame en veerkrachtige 

economie. De COVID-19-crisis benadrukt de noodzaak om genezingsritmes meer dan 

ooit te herstellen. 

We roepen op tot dringende pleitbezorging voor klimaatrechtvaardigheid, geworteld 

in herstel voor de aarde en alle mensen. Herstel na COVID-19 en de klimaatcrises moet 

samen worden aangepakt. Het Jubeljaar-concept stelt duurzame modellen van 

economische ontwikkeling voor die rechtvaardige, gezonde en veilige 

gemeenschappen voor iedereen creëren, terwijl extreme consumptie en niet-

duurzame economische groei worden beteugeld. 

In 2018 schetste de Intergovernmental groep voor Klimaatsverandering (IPCC) de 

ernstige risico's van het in stand houden van de huidige mechanismen van opwarming 

van de aarde. Het rapport maakte duidelijk dat om de opwarming van de aarde tot 1,5 

°C te beperken, de uitstoot tegen 2030 moet worden gehalveerd en tegen 2050 netto 

nul moet zijn. Om dit doel te bereiken moeten we stoppen met de uitbreiding van de 

winning van fossiele brandstoffen en snel overschakelen op hernieuwbare energie. 

Wij pleiten voor rechtvaardige klimaatfinanciering. Sommige staten in het zuiden van 

de wereld hebben historisch lage emissies per hoofd van de bevolking, maar lijden 

onder extreme gevolgen van klimaatverandering. Klimaatrampen vernietigen hele 

infrastructuren en ze moeten meer lenen om weer op te bouwen. De historische 
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exploitatie van het zuiden van de wereld (door hen te gebruiken als goedkope 

arbeidskrachten en als leveranciers van grondstoffen voor industrialisatie) creëerde de 

huidige ongelijkheid en armoede. Klimaatfinanciering moet niet worden gezien als 

"hulp", maar als de vervulling van een historische verantwoordelijkheid voor 

herstelrecht –  

 

Jubeljaar 

“Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en hehoeftigen hun recht.” (Spr. 31: 9 

NBV). Hoe kunnen wij als geloofsgemeenschappen voor deze 

rechtvaardigheidskwesties opkomen? Hier zijn enkele suggesties: 

 
 Vraag om een schuldjubeljaar. Alle buitenlandse schulden met vervaldag in 2020 

worden kwijtgescholden vanwege de ernstige gevolgen van de gezondheids-, sociale 

en economische crises waarmee landen te maken hebben als gevolg van COVID-19.

 Help mensen en niet vervuilers. Stimuleringspakketten na COVID-19 mogen 
vervuilende industrieën niet redden, maar moeten eerder investeren in mensen en 

fatsoenlijke banen, met een voorkeur voor de meest kwetsbare mensen en de planeet.

 Alle landen moeten ambitieuzere nationale doelen nastreven om de uitstoot in 2020 

te verminderen, om de temperatuurstijging binnen de 1,5 °C te houden.

 Rijkere landen moeten subsidies voor aanpassing, beperking en verlies en schade in 
ontwikkelingslanden opschalen.

 Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen en alle investeringen in de uitbreiding 
van fossiele brandstoffen. Afstoting van fossiele brandstofbedrijven en investeren in 
rechtvaardige klimaatoplossingen is een krachtige actie die alle actoren kunnen 

nemen, inclusief op geloof gebaseerde instellingen, om een krachtig signaal af te geven 
dat het tijdperk van fossiele brandstoffen dringend moet eindigen.

 We steunen de oproep van de VN om tegen 2030 30% van de aarde te beschermen als 
beschermde milieus om het alarmerende tempo van het verlies aan biodiversiteit een 
halt toe te roepen.

 We respecteren het mensenrecht op voedsel, schoon drinkwater en veilige sanitaire 
voorzieningen. We committeren ons aan een snelle vermindering van plastic voor 

eenmalig gebruik en dringen aan op nationale verboden, ter bevordering van een 
circulaire economie.

 We ondersteunen de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
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op lokaal en internationaal niveau.
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Door onze profetische roeping uit te oefenen om de waarheid met gezag te 

spreken, groeien we in liefde en kracht. Hieronder volgen manieren waarop u 

kunt pleiten voor de rechtvaardige vernieuwing van ons gemeenschappelijke 

huis. 

 
1. Organiseer een campagne als een geloofsgemeenschap 

Blijf op de hoogte met onze Season of Creation website en sociale 

mediapagina's voor de wereldwijde evenementenkalender en de evenementen 

in deze feestgids. Steun degenen die belangenbehartiging omvatten en moedig 

uw plaatselijke kerk aan om een of meer belangenbehartigingskwesties in hun 

evenementen op te nemen. Registreer ze op de website.. Hier zijn enkele 

ideeën: 

 Wielren- / marathonraces, door jongeren, geleide sportactiviteiten, 
kerkdiensten en wakes, opruimoefeningen, evenementen voor het planten van 

bomen, allemaal om het bewustzijn van klimaatonrechtvaardigheid te 
vergroten - nodig gemeenschapsleiders, vertegenwoordigers van de overheid 

en bedrijven uit om deel te nemen.

 Organiseer kerk- en gemeenschapsfotografie, poëzieschrijven of schilderen / 
wedstrijden om veranderingen na COVID-19 in uw gemeenschap te laten zien 

en een rechtvaardiger toekomst zichtbaar te maken.
 Gebruik de “periode van de schepping” om te bespreken hoe uw kerk haar 

ecologische voetafdruk kan verkleinen. Individuen kunnen zich ertoe verbinden 
hetzelfde te doen op het werk en thuis. Zoek hier naar manieren om dit te doen.

 

2. Doe mee aan belangenbehartigingsactiviteiten online 

Volg de campagne op onze Facebook - en Twitter -pagina's en versterk onze 

pleitbezorgingsvragen op uw social media door #SeasonofCreation te 

gebruiken. Word ook lid van de openbare groep Season of Creation public 

group om inspirerende updates te krijgen en uw evenementen en ervaringen 

te delen. 

 Deel foto's, gedichten en schilderijen over post-COVID-veranderingen in uw 
gemeenschap om het verhaal van de natuur om u heen en uw relatie met de 
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schepping te vertellen

 Schrijf een blog over de activiteit die u organiseerde of waaraan u deelnam, of 
over de betekenis van Creation Time voor u en deel deze met ons.



3. Doe mee met belangenbehartigingscampagnes 

 De wereldwijde Gebed en Actie Ketting voor 

Klimaatsgerechtigheid 

https://www.prayandact4climate.org/

 Handel nu voor Klimaatsgerechtigheid Campagne https://actalliance.org/climatejustice/ 

 De Grote Veranderingscampagne https://bigshiftglobal.org/

 Doe mee met de projecten van de blauwe gemeenschap 
https://www.blueplanetproject.net/index.php/home/water- 

movements/the-blue-communities-project/

 Het Biodiversiteitsproject van de WFF. https://explore.panda.org/newdeal

 Global Deal for Nature, met als doel 30% van de wilde natuur in 2030 te 

beschermen. Overweeg tijdens deze “Periode voor de Schepping” initiatieven 
te steunen zoals de the Global Deal for Nature of andere petities om de 

biodiversiteit te beschermen.
 Desinvesteringscampagne: : Global Catholic Climate Movement en Operation 

Noah’s Bright Now campaign  Investeerders kunnen ook beoordelen hoe goed 

een bedrijf is voorbereid op de koolstofarme economie door gebruik te maken 
van tools van het Transition Pathway Initiative. 

 

4. Doe mee met een demonstratie 

Jongeren en hun aanhangers van alle generaties komen samen voor 

wereldwijde stakingen in de beweging die bekend staat als Fridays for the 

Future. Bezoek Fridays for the Future of Laudato Si’ Generation, de beweging 

van jonge katholieken, voor meer informatie over de stakingen. 

U kunt aandringen op actie tegen klimaatverandering, de biodiversiteit 

beschermen en het Jubeljaar promoten voor uw lokale ecologie door een 

staking in uw gemeenschap te houden of u aan te sluiten bij een al geplande 

staking. 
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Wereldwijde evenementenkalender 

Vanwege voorzorgsmaatregelen voor de volksgezondheid tijdens de pandemie 

worden veel wereldwijde bijeenkomsten uitgesteld of opnieuw gepland. De 

situatie evolueert wekelijks en zal tijdens deze “Periode van de Schepping” nog 

steeds in beweging zijn. Kijk op de website voor updates en mogelijkheden om 

online deel te nemen aan wereldwijde evenementen. Terwijl elke christelijke 

gemeenschap over de hele wereld de “periode van de schepping” op zijn eigen 

manier viert, bieden een paar evenementen kansen om alle gemeenschappen 

met elkaar te verbinden. 

 

1 september: Dag van de Schepping / Werelddag van Gebed voor de 
Schepping 

Creation Day, ook wel de Werelddag van Gebed voor de Schepping genoemd, 

opent elk jaar de “Periode van de Schepping”. Paus Franciscus, patriarch 

Bartholomeus, de Wereldraad van Kerken en vele andere leiders hebben de 

gelovigen opgeroepen om deze dag te vieren. Wereldwijd worden christenen 

uitgenodigd om deel te nemen aan de online gebedsdienst 

samen in een vreugdevolle viering van onze gemeenschappelijke zaak. Meer 

informatie wordt bijgewerkt op SeasonofCreation.org. 

 

21 september: Internationale Dag van de Kustopruiming 

Al meer dan 30 jaar komen gemeenschappen samen om afval te verwijderen 

van kustlijnen en waterwegen, waaronder vijvers, meren en rivieren. Samen 

verwijderen en catalogiseren deze vrijwilligers elk jaar bergen zwerfvuil. Uw 

gemeenschap is uitgenodigd om lid te worden. Bezoek de Ocean 

Conservancy web-site voor meer informatie. 

 

4 October: St. Franciscus / Dierendag 

Veel tradities beschouwen St. Franciscus als een inspiratie en gids voor degenen 
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die de schepping beschermen. 4 oktober is zijn feestdag en de laatste dag in de 

periode van de schepping. De gelovigen over de hele wereld zullen 

samenkomen in een online gebedsdienst om na te denken over hoe St. 

Franciscus hun spirituele reis heeft geinspireerd en om samen onze reis van een 

maand te vieren. U kunt registratie-informatie over de online gebedsdienst 

vinden op de website van Season of Creation en op onze social media-pagina's. 
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Doe met ons mee op social media 

Doe met ons mee in gebed en reflectie en deel opwindend nieuws over uw 

evenement op sociale media. Op Facebook en Twitter vormt zich een 

ondersteunende wereldwijde gemeenschap. 

 

Word lid van de wereldwijde community door de hashtag #SeasonOfCreation 

te gebruiken op Twitter, Instagram en Facebook. Hashtag-berichten 

verschijnen op de website van Season of Creation website. 

We nodigen u uit Season of Creation te volgen en te liken op Facebook en 

Twitter , en deel te nemen aan de Season of Creation public group om 

inspirerend laatste nieuws te krijgen en deel te nemen aan het gesprek. 
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Over Season of Creation 

Season of Creation is de tijd dat de 2,2 miljard christenen op aarde 

uitgenodigd worden te bidden voor en te geven om de schepping. Elk jaar is 

dat van 1 September tot en met 4 October. 

Season of Creation verenigt de werelwijde Christelijke familie rond een 

gemeenschappelijk doel. Het biedt ook flexibiliteit bij het vieren van 

gebedsdiensten en het ondernemen van verschillende acties om voor de 

schepping te zorgen. 

 

Geschiedenis 

1 september werd in 1989 door de oecumenisch patriarch Dimitrios I 

uitgeroepen tot een dag van gebed voor de schepping voor de oosters-

orthodoxe kerk. Het werd in 2001 omarmd door andere grote christelijke 

Europese kerken en in in 2015 door paus Franciscus voor de rooms-katholieke 

kerk. 

In de afgelopen jaren zijn veel christelijke kerken begonnen met het vieren van 

de "Periode van de Schepping" (ook bekend als “Seizoen van de Schepping”) 

tussen 1 september en 4 oktober, het feest van St. Franciscus dat door 

sommige westerse tradities wordt gevierd. St. Franciscus is de auteur van het 

Hooglied van de Schepping, en de katholieke heilige van degenen die veel 

waarde hechten aan ecologie. 

Verschillende verklaringen van de afgelopen jaren hebben de gelovigen 

opgeroepen om deze scheppingsperiode in acht te nemen, zoals de verklaring 

van de katholieke bisschoppen van de Filippijnen in 2003, de derde Europese 

oecumenische vergadering in Sibiu in 2007 en de Wereldraad van Kerken in 

2008 
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De stuurgroep 

Omdat de dringende noodzaak bleef groeien om de milieucrisis op te lossen, 

werden christelijke kerken geroepen om hun eensgezinde reactie te geven. De 

oecumenische stuurgroep van de “periode van de schepping” kwam samen om 

middelen te verschaffen om christenen in staat te stellen te reageren op ons 

geloof, elk op de manier van zijn of haar eigen denominatie of netwerk, tijdens 

dit gedeelde seizoen van reflectie en actie. 

De stuurgroep bestaat uit World Council of Churches, Lutheran World 

Federation, World Evangelical Alliance, Global Catholic Climate Movement, 

Anglican Communion Environmental Network, Lausanne Creation Care 

Network, de World Communion of Reformed Churches, het European Christian 

Environmental Network en Christian Aid . 

Als oecumenisch netwerk laten we ons inspireren door de dringende oproep 

van paus Francis ’Laudato Si’, "voor een nieuwe dialoog over hoe we de 

toekomst van onze planeet vormgeven" en "We hebben een nieuwe en 

universele solidariteit nodig" waar de meest kwetsbaren worden ondersteund 

en om hen in waardigheid te helpen. We nodigen u uit om met ons mee te 

doen. 
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