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VOORWOORD 
Mijn dochter heeft, toen zij vijf werd, van mijn vrouw en mij twee goudvissen gekregen. 

Bluppie en Guppie legden al snel het loodje. De kwaliteit van water en voedsel blijken erg 

nauw te luisteren, zelfs als het om goudvissen gaat. Ook Bluppie II en Guppie II waren 

maar een kort leven beschoren. Je kunt je voorstellen dat het me dan ook erg aan het hart 

ging toen Guppie III kuren kreeg. Hij at nauwelijks nog en maakte vreemde, draaiende 

bewegingen. Soms leek hij de moed te hebben verloren en verstopte hij zich in een hoekje, 

dan weer leefde hij op. Ontroerend om te zien, was hoe Bluppie III zijn maatje Guppie III 

ondersteunde. Bij het voeren duwde zij hem (of haar, dat weten we nog steeds niet) naar 

boven, zodat hij in elk geval genoeg te eten kreeg. Toch leek hij steeds verder te 

verzwakken. 

 

Op een avond kwam ik thuis van een bijbelles en keek ik in het aquarium of Guppie III nog 

in het land der levenden verkeerde. Dat was zo, maar het scheelde niet veel. Ineens kwam 

de gedachte in me op om voor hem te bidden. Ik schrok er waarschijnlijk net zo van als u 

op dit moment. Bidden voor een goudvis? Wie doet nou zoiets? Van mijn eerste schrik 

bekomen, dacht ik vervolgens: ‘waarom ook niet?’ Als God geeft om al zijn schepselen, zou 

Hij onze goudvis dan niet willen zegenen? Of misschien zelfs wel genezen? 

 

De volgende dag leek er weinig veranderd maar in de loop van de week knapte Guppie III 

zienderogen op. Zou het dan toch? Heeft onze goede God onze goudvis aangeraakt? Met 

een mengeling van trots en gêne deelde ik dit getuigenis binnen de werkgroep Micha 

Zondag. Wat een prachtige illustratie bij ons thema: De regenboog – hoop voor mens én 

dier! 

Helaas, bij de eerstvolgende vergadering heb ik mijn getuigenis moeten herroepen. Na een 

korte opleving, is Guppie III toch spoedig overleden… We leven nog duidelijk in de 

tussentijd van Gods Koninkrijk, zullen we maar zeggen. 

 

Een wat komisch, persoonlijk verhaal over mijn ervaring met dieren. Niet omdat ons thema 

niet serieus te nemen is, integendeel. Wel om aan te geven dat ik het begrijp als het bij u 

wat ongemakkelijk voelt om na te denken over de relatie tussen dieren en het christelijk 

geloof. Veel christenen zullen dat ongemak herkennen. Niet voor niets wordt er in de 

kerken erg weinig gesproken en gepreekt over dieren. We lopen vaak met een boog om 

de dieren heen. Daar zouden we in elk geval verandering in willen brengen door Micha 

Zondag 2019. 
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Dieren doen er toe voor God. Dat schept verplichtingen voor de mens. We hopen en 

bidden dat dit kerkenpakket en onze overige materialen en media-uitingen u van dienst 

zullen zijn bij de bezinning op dit thema. Laten we serieus én ontspannen met elkaar in 

gesprek gaan over een onderwerp, waar de Bijbel een verrassend helder licht op laat 

schijnen. Een licht met zeven kleuren. 

 

 

 

 

 

Hans Alblas 

Projectleider Micha Zondag 

 

 

 

 

 

Doet jouw gemeente mee aan de Micha Zondag 2019? Meld je aan op 

www.michazondag.nl en blijf op de hoogte van de laatste updates. 

 

Meld je aan 

        www.michazondag.nl 

 

PS: Heb je zelf inspirerende verhalen (desnoods over uw goudvissen)? We zouden het mooi 

vinden als je ze met ons deelt, bijvoorbeeld via onze sociale mediaplatforms en hashtag 

#michazondag2019. 

 

  

http://www.michazondag.nl/
https://www.michanederland.nl/zondag/meld-jullie-gemeente-aan-voor-micha-zondag/
http://www.michazondag.nl/
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INLEIDING 

De Regenboog: hoop voor mens én dier! 

Genesis 9:9, 10 

 

Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse 

themazondag in oktober. Het ene jaar belichten we de sociale, het andere de ecologische 

gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen want mens en natuur 

hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar willen we met elkaar nadenken over 

de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit. 

 

Dieren doen er toe in Gods ogen! Tal van bijbelpassages tonen de liefde van God voor alle 

levende wezens die Hij geschapen heeft. In Genesis 8 en 9 sluit God een verbond met de 

mensheid én met alle verschillende soorten dieren die de aarde rijk is: 

 

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende 

wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, 

alle dieren op aarde.’  

Genesis 9 vers 9 en 10, Nieuwe Bijbelvertaling. 

 

Nadrukkelijk worden de dieren betrokken bij de nieuwe start die de wereld maakt na de 

zondvloed. Herhaaldelijk worden de verschillende soorten dieren genoemd: vogels, vee en 

wilde dieren. Zij moeten de aardbol bevolken en God zal hen beschermen en voor hen 

zorgen. De hoopvolle belofte van God aan de mensen geldt ook de dieren: nooit weer zal 

Hij het leven op aarde verwoesten door een watervloed.  

 

Door de Bijbel heen zien we dat God zijn belofte aan mens én dier serieus neemt. De torah 

kent allerlei bepalingen die dieren beschermen, bijvoorbeeld de sabbatsrust (Ex. 20:10, 

23:12). Dat dieren in groten getale werden geofferd, mag in onze tijd vragen oproepen 

maar is in Bijbels perspectief juist een teken van hun bijzondere waarde: het leven van een 

dier voor dat van een mens. Bovendien moest er met het bloed van het dier, als symbool 

van het leven, respectvol worden omgegaan (Lev. 17:10-16). In verschillende psalmen (zoals 

104) worden meerdere dieren met name genoemd, omdat zij de grootheid van God 

weerspiegelen. Ninevé werd door God gespaard, onder andere vanwege al het vee (Jona 

4:11). Christus begint zijn befaamde Bergrede met een verwijzing naar Gods zorg voor de 

vogels (Mat. 6:26).  
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Daarmee laat Hij zien dat Hij voortbouwt op zowel het Noachitsche als het Sinaïtische 

verbond. Romeinen 8 geeft aan dat de héle schepping uitziet naar Gods verlossing, die 

volgens Kolossenzen 1:20 inderdaad geldt voor alles in de hemel en alles op de aarde. In 

de visioenen van Gods rijk van vrede en gerechtigheid (onder andere Jesaja 11, Openbaring 

22) zien we dat de shalom van Gods Koninkrijk mens, dier en plant beslaat. 

 

De laatste jaren zijn er verschillende publicaties verschenen over de betekenis van dieren 

in Bijbels perspectief. Bezinning is nodig, gezien het actuele debat in de samenleving en in 

de politiek. Denk bijvoorbeeld alleen al aan thema’s als intensieve veehouderij, ritueel 

slachten en zogenoemde dierenrechten. Wat wil het zeggen dat God zo nadrukkelijk de 

dieren noemt bij het sluiten van het Noachitische verbond? Wat betekent dit voor onze 

omgang met dieren? Is er verschil tussen mensen en dieren of zijn zij in wezen gelijk?  

 

Met Micha Zondag 2019 vragen we aandacht voor deze en andere vragen rondom dieren. 

Ons thema verwoorden we als volgt: De regenboog: hoop voor mens én dier! We nodigen 

christenen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op een verbindende, positieve en 

inspirerende manier. We geloven namelijk dat de Bijbel een geweldige, hoopvolle en 

uitdagende boodschap heeft voor ons allemaal – ook als het om dieren gaat. 

 
 
 
 
OP ZOEK NAAR MEER INSPIRATIE? 

In aanloop naar de Micha Zondag vind je op www.michazondag.nl allerlei interessante 

extra’s die jou kunnen helpen in de organisatie van de Micha Zondag. 

• Stappenplan: zo organiseer je de Micha Zondag in jouw gemeente (inclusief 

promotiemateriaal); 

• Praktische tips: zo zorgen wij samen goed voor de dieren; 

• Gespreksmateriaal; 

• Veelgestelde vragen; 

• En nog veel meer! 

  
 
 
GEEN UPDATE MISSEN? 

Meld je dan aan als deelnemer voor de Micha Cursus en ontvang de nieuwsbrief! 

Aanmelden kan op www.michazondag.nl. 

 

http://www.michazondag.nl/
http://www.michazondag.nl/
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PREEKSCHETS 1 

Peter van Dolderen 
 

TEKST  

Genesis 9: 9 en 10 met als lezing Genesis 9: 8 – 17 

 
SUGGESTIES VOOR TWEEDE LEZING 

Romeinen 8: 18 – 26 

 

SCHRIFTUITLEG  

De aarde was corrupt, want alle vlees had het bestaan gecorrumpeerd. Bij corruptie van 

het leven is te denken aan het niet langer respecteren van het leven dat God aan de ander 

(mens, dier en plant) geeft. De zondvloed is een poging om een heel nieuw begin te maken 

door een paar van elke soort over te houden, die de vernietiging in hun geheugen hebben 

gegrift en het dus voortaan zullen laten om het leven te corrumperen. Nog voordat 

vaststaat of de poging is geslaagd, ziet de HEER in dat Hij zelf een andere weg moet 

inslaan dan vernietiging van het leven. Dat concludeer ik uit het feit dat Hij een verbond 

sluit met Noach en alle levende wezens dat behelst dat het leven op aarde niet meer zal 

vergaan door een totale watervloed. Verwoesting op die schaal zal dus voortaan niet meer 

van God komen. Niettemin ziet God ook in (Genesis 9:1-7) dat de zondvloed niet geholpen 

heeft om het bloedvergieten te voorkomen. Het zit in de mens en in de dieren, die op 

aarde leven. Het zal een wereld van schrik en vergieten zijn. En bij die schrik worden voor 

het eerst ook de vissen (9: 2) genoemd. De mens zal alle leven mogen eten, dier en plant, 

maar geen medemens. 

 

Zo is de corruptie na de zondvloed een soort gelegitimeerde levensstijl geworden. Daarna 

sluit God een verbond met mens en landdier (niet met de vissen) dat de totale verwoesting 

door water niet meer van Gods kant zal komen. Iedere keer als water dreigt, zal God zijn 

boog in de wolken zien en aan zijn verbond gedenken. Je kunt dit verbond zowel 

bemoedigend als bedreigend ervaren. Wie zich zet in het voetspoor van God, die het leven 

niet meer wil vernietigen, ziet het verbond als bemoedigend. In Gods Geest omgaan met 

de wereld is afzien van vernietiging en respecteren van elke vorm van leven. Bedreigend 

wordt het verbond als een mens zich niet in Gods voetspoor zet. De mens is dan de 

oorzaak van de vernietiging en niet God. Onderliggend klinkt in het verbond de 

verantwoordelijkheid van de mens en daarmee ook de waarschuwing voor het gevaar dat  
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mens heet. Wat God niet zal doen, kan de mens wel doen, namelijk totale destructie van 

het leven. Daarmee zou de mens het recht op leven ook verliezen. Dat laatste lijkt (volgens 

het laatste rapport van IPBES1) voluit actualiteit te zijn. Een kwart van alle levenssoorten 

staat op uitsterven en dat bedreigt het leven van de mens. 

 

Hier hoor je de klank van de woorden van Paulus naar boven komen. De schepping zucht 

onder de corruptie, de vruchteloosheid. Maar wel in hoop op verlossing. Die verlossing 

komt dan wanneer mensen gaan leven door de Geest van Christus. Zo verandert de klank 

weer van jammer naar barensnood. Het is maar hoe je luistert. Onderliggend aan het 

rampscenario is de toon van de verlossing. 

 

RELATIE BIJBELTEKST EN MICHA THEMATIEK  

Micha Zondag 2019 staat in het teken van ecologische gerechtigheid. Aandacht wordt 

gevraagd voor het recht van dieren, gezien vanuit Gods Woord. In het verbond van God 

met mens en dier na de zondvloed lijkt dat recht verankerd en hebben wij als mensen dat 

recht ook te respecteren. Was het alleen al uit egoïstische motieven, dan zou de mens er 

goed aan doen om het uitsterven van dier- en plantsoorten tegen te gaan. Het wordt onze 

dood. Uit onze tekst kun je lezen dat God daar niet (meer) voor verantwoordelijk is, maar 

de vernietiging wel ziet aankomen. Het verbond dat Hij sluit zou tot gevolg moeten hebben 

dat de mens volgt in Gods voetspoor. Maar onderliggend hoor je de dreigende toon dat 

dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Andersom is weer onderliggend aan de dreigende 

extinctie de toon van bekering en wedergeboorte tot een nieuw leven in de Geest van 

God. 

 

HOMILETISCHE NOTITIES                                                                                1             

Een rapport als dat van de IPBES kan een goed, zij het dreigend begin van de preek zijn. 

Die dreiging gaat steeds hand in hand met zijn tegendeel. Dreiging kan verlossing door 

bekering gaan betekenen. Maar een gemakkelijk ‘alles van God verwachten’ en dus aan 

Hem overlaten kan gelovig klinken terwijl het evengoed de opmaat tot totale vernietiging 

door egoïstische klakkeloosheid kan zijn. Deze spanning zit in het Noachitisch verbond. De 

mens draagt een grotere verantwoordelijkheid omdat God de weg van vernietiging door 

water als zijn daad afsluit. 

 

 

 

                                                        
1 The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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Een andere binnenkomer kan zijn het feit dat in de serie ‘Alaska, The Last Frontier’ ieder 

dier dat voor consumptie wordt gedood gedankt wordt, dat het dier zijn leven geeft om 

een gezin te onderhouden. Het stempelt het recht van het dier naar Genesis 9. 

 

Te gemakkelijk zou het zijn om de grote boosdoeners aan te wijzen. Bio-industrie, 

overbevissing, ontbossing, globale vervuiling en CO2-uitstoot. Die zaken zijn voor de 

luisteraar te complex. Je schiet als voorganger al snel de verkeerde kant op door 

desinformatie of bevlogen eenzijdigheid. Fiets, OV of auto zijn behapbaar, maar ook de 

inrichting van de eigen voor- en achtertuin (wel of geen tegels, struiken en open borders), 

de eigen consumptie (balans, lichaamsgewicht, conditie, etc.) of vrijetijdsbesteding (vliegen, 

fietsen of wandelen).  

 

God belooft dat Hij niet meer zal vernietigen door water. Sust ons dat in slaap of maakt 

het ons alert dat het dus nu echt van ons komt? Het water dreigt nu immers meer dan 

ooit. Stijgt de zeespiegel verder dan twee meter dan moet Amsterdam verhuizen naar 

Duitsland. Paulus draait het zuchten van de schepping in de richting van de hoop. Hij is 

geen doemdenker of fatalist. Hij fundeert echter zijn positieve instelling wel in het werk 

van de Geest, waarin ook wij mogen leven. Levend in de Geest van Christus mag je ook 

flora en fauna bedanken voor het leven dat je van hen krijgt. Wezenlijk is dan dat flora en 

fauna niet voor jou in angst moeten sidderen (Genesis 9). 

 

 

Peter van Dolderen, bijbelverhaler. Peter is sinds 1985 voorganger en sinds 2010 

voorganger van de Zuiderpoortgemeente in Almere (CGK/NGK).  
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PREKENSCHETS 2 

Dr. Raymond R. Hausoul 
 

TEKST 

Genesis 9: 8-17 

 
SUGGESTIE VOOR TWEEDE LEZING  

Hosea 2: 20; Jesaja 11: 6-9; 35: 9; Ezechiël 34: 25 

SCHRIFTUITLEG 

Nadat God in Genesis 9: 1-7 over de privileges en afspraken tussen Noach en zijn 

nakomelingen sprak, richt Hij zich in 9: 8-17 op wat Hijzelf zal doen aan Noach en zijn 

nakomelingen. Genesis 9: 8-11 bevat hierbij het eerste verbond in het eerste bijbelboek. 

Het is een bijzonder verbond, omdat God het zowel met mensen als dieren sluit (vs 9-10). 

Genesis 9: 12-17 spreekt meteen daarna over de regenboog als teken van dit verbond. 

Structureel zijn openings- en slotvers van het gekozen tekstgedeelte met elkaar verbonden 

door de uitspraak van God tot Noach (vs 8,17). Beide delen horen daardoor bij elkaar in 

de verkondiging. 

 

Zeven keer spreekt God in dit gedeelte van het verbond dat hij met alle mensen en alle 

schepselen sluit (vs 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17). Dit eerste verbond zal een belangrijke context 

vormen voor alle andere verbonden die God sluit. Terwijl nagenoeg alle andere bijbelse 

verbonden tussen God en mensen worden gesloten, krijgen de dieren in dit eerste verbond 

een speciale plaats. 

 

Het verbond herhaalt nadrukkelijk dat God de aarde niet opnieuw door een watervloed zal 

oordelen (9: 11; vgl. 8: 22). Later herinnert de profeet Jesaja de gevangenen aan dit verbond 

(Jesaja 54: 6-10). Zijn doel is het de rechtvaardigen te bemoedigen met dat vernietiging en 

oordeel niet in Gods hart liggen. God verlangt naar een verbond van vrede met het volk. 

Ook de profeet Ezechiël noemt dit verbond van vrede (34: 25-31). Hij verbindt het in 

Ezechiël 37: 26 met de oproep aan Noach en de dieren om zich te vermenigvuldigen 

(Genesis 9: 1,7). De strijd tussen mens en dier blijft in die situaties echter aanwezig. Naar 

de definitieve vrede wordt in andere teksten gewezen (Jesaja 11: 6-9; 65: 25; Hosea 2: 20). 
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Als verbondsteken plaatst God zijn ‘boog’ (qesjet) in de wolken. Deze keuze voor de 

regenboog is uniek. Geen buitenbijbels zondvloedverhaal vertelt dit. Bij de boog kan er 

ook worden gedacht aan een strijdboog (vgl. Habakuk 3: 9-11). De regenboog is dan een 

strijdboog die zijn pijlen in de lucht schiet of die op zijn zijde in rusttoestand ligt. Vanuit 

de lucht is er geen dreiging meer te vrezen. Er is een kleurrijke hemelboog die de liefde 

en genade van God uitdrukt. 

 

Een geschiktere bijbels-theologische uitleg van de boog biedt echter de profeet Ezechiël. 

Hij brengt het thema van de boog in relatie met het firmament (Ezechiël 1: 26-28). Dit 

firmament herinnert aan het firmament in Genesis 1, dat scheiding maakte tussen het ‘water 

boven’ en het ‘water beneden’. De regenboog drukt dan symbolisch uit dat God zijn 

schepping garandeert dat het water boven het firmament niet meer op de aarde zal 

neerdalen. De boog ondersteunt de krachten van de hemel. Ze omringt de aarde. Wie 

donkere wolken boven zich ziet, mag zich bij het zien van de boog aan Gods belofte 

vasthouden (Genesis 9: 14). Twee keer benadrukt God dat de regenboog een teken is dat 

Hemzelf aan dit verbond herinnert (vs 15-16). De boog is een geheugensteuntje voor de 

Alwetende. Evenals later het bloed aan de deurposten God herinnert aan zijn afspraken 

met Israël (vgl. Exodus 12: 13), herinnert de regenboog Hem aan zijn afspraken met Noach, 

de mensen én – niet te vergeten – de dieren. 

 

Hosea 2:20: Gods nieuwe verbond met de dieren  

In Hosea 2: 20 ([H]SV/NBG: 2: 17) spreekt God, na de toekomstige vernieuwing van de 

eredienst, over de vernieuwing van de schepping. Er is sprake van een nieuw verbond met 

de dieren. De profeet Hosea geeft geschiedkundig de aanzet in het bijbelse spreken over 

dit nieuwe verbond, waarin mensen en dieren met elkaar in vrede leven. Dat is dan een 

volledig andere wereld dan die waar Israël destijds in leefde (733 v.Chr.). De veroveringen 

van de Assyrische vorst Tiglat-Pileser III en de strijd tussen Israël en Syrië had immers een 

grote verwoesting en verwildering tot stand gebracht. De schade die het volk daardoor 

leed en de invloed van de wilde dieren in het land was aanzienlijk groot. Hosea kijkt in die 

moeilijke omstandigheden vooruit naar de dag van de vernieuwing. In zijn woordkeus 

herinnert hij het volk aan de vroegere belofte van God: ‘Ik zal het land rust en vrede geven, 

zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. Ik zal ervoor zorgen dat de wilde dieren 

je met rust laten en dat het land niet geteisterd wordt door oorlogsgeweld’ (Leviticus 26: 

6). 
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Dit verbond staat nauw in relatie met het noachitisch verbond (Genesis 9: 8-17). Gods 

doelstelling in beide is het om vrede op aarde te brengen. God belooft dat de wilde dieren 

in harmonie met de mens zullen leven. Dat geldt ook voor de roofvogels en giftige 

reptielen. De boog en het zwaard van de aarde worden verbroken. Er komt een definitief 

einde aan oorlog, armoede en leed. In een tijd waarin Israël door de Assyriërs overheerst 

werd, moet dit een prachtig vooruitzicht zijn geweest. 

RELATIE BIJBELTEKST VOOR VANDAAG 

Het verbond met Noach is velen bekend. Dat ook de dieren in dit verbond hun plaats 

krijgen, is velen onbekend. De Micha Zondag wil ons bewust maken van Gods zegen voor 

de hele schepping. Daarin krijgen ook dieren hun plaats. God openbaart in dit eerste 

verbond met Noach en in het nieuwe verbond van Hosea zijn zegen voor de hele 

schepping. Daarin gaat het om meer dan vrede en rust op één plaats, één land, één huis. 

De Micha Zondag wil dat profetisch getuigenis in harten laten doorklinken. De praktische 

doelstelling hierin is dat deze aandacht voor vrede en rust zichtbaar mag worden in de 

hele samenleving. Wat er in de oude tijd van Noach en Hosea gebeurt, is vandaag nog 

steeds van betekenis en verdient een plaats in de verkondiging. God diepste verlangen is 

het zijn schepping vrede en rust te schenken. Dit zijn de zegeningen waarnaar de schepping 

smacht en die we op Micha Zondag speciaal willen belijden. In de praktijk betekent dit 

tegelijk dat er op basis van christelijke principes gekozen wordt voor een leven vanuit de 

rust die God zijn schepping gunt. Dat levensperspectief verzet tegen een leven van 

alledaagse slaafse opgejaagdheid. 

HOMILETISCHE HANDREIKING 

Het eerste verbond laat zich uitdrukken in het beeld van een kleurrijke paraplu waaronder 

alle andere verbonden in de Bijbel een plaats krijgen. De regenboog werd in de Reformatie 

opgepakt als symbool van vrede en gerechtigheid. God is de uitvinder van deze boog. De 

kleurrijke paraplu is ook homiletisch bruikbaar om de belofte van God in het eerste verbond 

uit te drukken: God wil dat we de paraplu maar nog tijdelijk naar buiten moeten meenemen. 

Hij verlangt naar een schepping waar gerechtigheid, harmonie en vrede een thuis vindt. 

 

Dr. Raymond R. Hausoul is predikant en veelgevraagd spreker. Als wetenschappelijk 

onderzoeker aan de Evangelisch Theologische Faculteit te Leuven (B) richt hij zich op de 

thematiek van de nieuwe hemel en aarde. In 2019 verscheen zijn boek Gods toekomst voor 

dieren: van schepping tot nieuwe schepping. 
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PREEKSCHETS 3 

Ds. Trees van Montfoort 
 
TEKST  

Genesis 9:9-10 

 

SUGGESTIES VOOR EEN TWEEDE LEZING  

Teksten uit het Nieuwe Testament over God of Christus als schepper van hemel en aarde 

en/of redder van de wereld, bijvoorbeeld Johannes 4: 42, Colossenzen 1: 15-20, 

Openbaring 10: 5-6. 

 

SCHRIFTUITLEG  

‘De Eeuwige zag dat alle mensen op aarde slecht waren’ (Genesis 6: 5). Zo begint het 

verhaal waarvan de verbondssluiting (Genesis 9: 8-17) het slot vormt. In 6: 12-13 staat zelfs 

dat ‘al wat leeft’ een verderfelijk leven leidde. In de NBV is dat weg vertaald en lijkt het 

enkel om mensen te gaan. Al wat leeft, kol-basar, letterlijk ‘alle vlees’, is in het Oude 

Testament echter een term voor mensen en dieren samen. Dieren worden vaak net als 

mensen verantwoordelijk gehouden voor hun gedrag (zie bijvoorbeeld Genesis 9: 5, Exodus 

21: 28-32 en Jona 3: 7-8). Noach en zijn familie en vertegenwoordigers van alle andere 

levende wezens worden gered, alle andere dieren en mensen komen om. 

In de biologie van de bijbel horen mensen en dieren bij elkaar en horen planten bij de 

aarde. Dat verklaart ook waarom er geen planten gered worden in de ark. Die gaan alleen 

mee als voedsel (6: 21). Planten zullen vanzelf weer opkomen uit de aarde, is de 

veronderstelling.  

 

Genesis 6 :5 – 9: 17 kent herhalingen en (schijnbare) tegenstrijdigheden, wellicht terug te 

voeren op het gebruik van verschillende bronnen (jahwistische en priestercodex), maar het 

is ook een geheel met een heldere opbouw. Elk element in het eerste deel wordt gespiegeld 

door het tegenovergestelde in het tweede deel (slechtheid en verval – zegen, respect voor 

alle leven, verbond; binnengaan van de ark – verlaten van de ark; stijgen van het water – 

zakken van het water). In het midden staat het belangrijkste of het keerpunt: ‘God dacht 

weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark’ (8: 1). 
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Nadat de mensen te horen hebben gekregen dat alles wat ze uitdenken nu eenmaal slecht 

is, maar God toch de aarde nooit meer zal vervloeken omwille van de mens (8: 21), zegent 

God Noach en zijn zonen en herhaalt Hij de opdracht uit Genesis 1 om vruchtbaar te zijn  

 

en de aarde te bevolken (9: 1). De dieren worden, anders dan in Genesis 1, niet gezegend. 

In Genesis 1 werd wel de heerschappij van mensen over dieren genoemd, maar dieren 

mochten niet gegeten worden, mens en dier kregen planten tot voedsel. Nu echter mogen 

de mensen ook vlees eten en zullen de dieren bang worden voor hen (9: 2-3). Het eten 

van vlees is wel aan restricties gebonden: geen vlees waar het bloed, het leven, nog inzit 

(9: 4).   

 

De verbondssluiting die beschreven wordt in 9: 8-17 is bekend geworden als ‘Gods verbond 

met Noach’. Met deze aanduiding is het overgrote deel van Gods partners in dit verbond 

uit het zicht geraakt. Het verbond sluit God namelijk ook met alle dieren en uitgebreid 

worden dan ook de verschillende categorieën dieren genoemd (9: 9,10). Het verbond geldt 

zelfs de hele aarde (9: 13). In de verzen 8-17 is negen keer sprake van ‘alle levende wezens’ 

of ‘alles wat leeft’ en zes keer van ‘de aarde’. De belofte ‘nooit weer zal het water aanzwellen 

tot een vloed die alles en iedereen vernietigt’ is deel van een verbond met alles wat leeft 

en heel de aarde. 

 

RELATIE BIJBELTEKST EN MICHA THEMATIEK  

Ook de dieren zijn verbondspartners in het verhaal over de ark van Noach. God sluit een 

verbond en doet een belofte aan mensen én dieren. Dieren zijn onze lotgenoten. Uit de 

tekst spreekt een grote verbondenheid van mensen, dieren en de hele aarde en van God 

met hen. Het is Noachs verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle dieren in paren in de 

ark meegaan, dat ze zich dus weer voort zullen kunnen planten en er geen diersoorten 

uitsterven. Herhaaldelijk wordt de verscheidenheid van diersoorten beschreven. Uit dat 

laatste kun je concluderen dat God de rijke biodiversiteit wil bewaren. Uit het verbond en 

de daaraan gekoppelde belofte kun je opmaken dat Gods liefde alle levende wezens geldt. 

 

HOMILETISCHE NOTITIES  

Het is een van de bekendste bijbelverhalen, dus veel mensen zullen denken wel te weten 

waar het over gaat. Ze hebben het als jong kind al gehoord. Het is dan een uitdaging om 

aandacht te vragen voor een cruciaal aspect dat toch meestal over het hoofd gezien wordt: 

de dieren als verbondspartners. Kinderbijbels laten dat vaak weg. In onze cultuur waarin 

de mens zo centraal is komen te staan is een verbond van God met de dieren en met de  
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hele aarde moeilijk te begrijpen. Tegelijk laten de grote ecologische problemen, zoals de 

snelle afname van het aantal wilde dieren en de belasting van het milieu door de veeteelt, 

zien dat we op een andere manier met dieren en met de aarde om moeten gaan. De bijbel 

biedt een alternatief: mensen zijn altijd onderdeel van het grote geheel van de schepping,  

 

dieren zijn medeschepselen, geen dingen of productiemiddelen. Het is een menselijke 

verantwoordelijkheid om te voorkomen dat diersoorten uitsterven. In een agrarische 

context is het niet gemakkelijk om kritiek te uiten op onze omgang met dieren. Veel boeren 

zien de milieubeweging als anti-boer. Anderzijds lijden zij zelf ook onder de eisen van 

schaalvergroting en efficiëntie en zijn zij betrokken bij het lot van hun dieren. 

 

PRAKTISCH: 

 wat kunnen we doen om ruimte over te laten voor de dieren in het wild? (Alles 

wat onze ecologische voetafdruk verkleint, bijvoorbeeld voorkomen van 

plasticvervuiling van de zee en van grootschalige boskap); 

 mogen we dieren eten en zo ja onder welke voorwaarden? (Denk behalve aan de 

belasting van het milieu ook aan het welzijn van dieren). 

 

 

 

Trees van Montfoort is predikant, onderzoeker en communicatieadviseur. Ze schreef Groene 

theologie (Skandalon 2019). 
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PREKENSCHETS 4 

Jan Wolsheimer 

 

TEKST  

Genesis 9: 9 en 10  

 

SUGGESTIE VOOR TWEEDE LEZING  

Colossenzen 1:15-20  

 

CONTEXT  

God heeft er genoeg van. De zonde van de mensen is zo groot dat Hij er spijt van heeft 

dat Hij de mens heeft gemaakt. Maar omdat God trouw is aan zijn beloften, gaat zijn 

verhaal verder via de enige mens op aarde die een voorbeeldig leven leidde: Noach. 40 

dagen en 40 nachten regent het en alles en iedereen die zich buiten de ark bevindt, sterft. 

Een afschuwelijk verhaal! Ik heb nooit begrepen waarom er in de kinderbijbel van die 

gezellige tekeningen bij dit verhaal staan.  

Gelukkig komt er een einde aan het oordeel en laat God de aarde weer droogvallen. Om 

duidelijk te maken dat deze ramp nooit meer over de aarde zou komen, besluit God een 

verbond te sluiten - een soort contract met een prachtig logo. De regenboog als zichtbaar 

teken van dit onzichtbare contract.  

 

UITLEG 

De 66 boeken van de Bijbel zijn in twee groepen te verdelen: boeken die horen bij het 

Oude Testament en boeken die horen bij het Nieuwe Testament. Een testament is eigenlijk 

een soort verbond. Het oude en het nieuwe verbond dus.  

 

Het Hebreeuwse woord voor verbond is ‘berith’. Zo’n berith kon een overeenkomst zijn 

tussen naties, individuen (denk aan David en Jonathan), tussen man en vrouw (Maleachi 

2:14) en tussen God en mensen. In alle gevallen ging het om een bindende overeenkomst.  

 

In het geval van Noach zien we dat God zelf het initiatief neemt voor dat verbond. God 

maakt als het ware het contract op en presenteert het. Waar vaak overheen gelezen wordt, 

zijn de geadresseerden van dit verbond; de ondertekenaars.  
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Het gaat om Noach en zijn nakomelingen én met alle dieren op aarde: vogels, vee en 

wilde dieren. Dat wordt nog een aantal keren herhaald: 

 tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie (vers 12) 

 tussen God en de aarde (vers 13)  

 tussen God en mensen en alles wat leeft (vers 15) 

 tussen God en alles wat op de aarde leeft (vers 16) 

 tussen God en alle levende wezens op aarde (vers 17)  

 

De verbondspartners worden duidelijk en vaak genoemd, dus het is geen vergissing dat 

de dieren en de aarde worden genoemd. God verzoent zich dus met de hele aarde en haar 

bewoners. Je zou verwachten dat deze heldere opsomming tot gevolg zou hebben dat de 

mens (in ieder geval een christen!) daarom zorgvuldig omgaat met de schepping. Maar 

jammer genoeg is dat niet het geval.  

 

Wij mensen zijn de teksten rondom zondeval en verzoening vooral vanuit een menselijk 

standpunt gaan uitleggen. En vooral de uitleg van het begrip ‘heersen’ uit Genesis 1 heeft 

daarbij een grote rol gespeeld. De mens kwam zo in het centrum van de macht te staan 

en begon de aarde - die God mens en dier als woning heeft gegeven (Psalm 104) - uit te 

buiten voor eigen gewin. Bossen werden vernietigd, soorten werden in hoog tempo 

uitgeroeid en het gevolg van de hebzucht van de mens is vervuiling, verstoring van 

biodiversiteit en het verstoren van de zorgvuldige balans in de kosmos.  

 

Volgens de bekende theoloog Tom Wright werden er als gevolg van de keuze van de mens 

in het paradijs vier relaties verbroken. De relatie tussen: 

 

 God en mensen 

 mensen onderling  

 mensen en de schepping  

 God en de schepping  

 

Dus als God verzoening aanbiedt door het werk van Jezus, dan worden al deze relaties 

hersteld. Dat is precies wat we lezen in Colossenzen 1 in dat prachtige loflied op Jezus, 

vers 19 en 20: ‘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’. 
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BEZWAAR 

Maar waarom zouden we ons druk gaan maken om dieren en bossen? Is dat niet vergeefse 

moeite? Moeten we dat niet aan God overlaten? Wat heeft dat met gerechtigheid te 

maken? 

 

Marnix Niemeijer, voormalig directeur van Tear omschrijft dat op een prachtige manier als 

hij zegt: ‘Bij Tear heb ik gezien dat heel veel armoede in de wereld wordt veroorzaakt 

doordat we niet als rentmeesters met de schepping omgaan. Ik heb veel mensen ontmoet 

die me vertelden dat zij de laatste generatie zijn die in hun dorp kan wonen. Vanwege het 

veranderende klimaat zullen toekomstige generaties moeten wegtrekken. Dat zette me stil 

bij de gedachte dat God de schepper is en dat als het ons grootste doel is om in zijn 

voetsporen te treden en zijn glorie te laten zien, de schepping héél belangrijk is. Ik bedoel: 

zie je Gods glorie in de plasticsoep in de oceaan? Nee, natuurlijk niet. Zorgen voor de 

schepping is onderdeel van onze aanbidding.’ 

 

Wim Rietkerk, medewerker van l’Abri schreef ooit in dit kader het volgende: ‘God belooft 

dat Hij eens alle zieken zal genezen. Maar er is geen dokter die daarom zegt dat hij 

ermee stopt. Iemand helpen door alleen maar te zeggen dat het ‘een keer goed komt’ 

slaat nergens op’. 

 

TOEPASSING  

Dus als God een verbond sluit met de hele aarde - mensen én dieren - en Jezus alles op 

aarde en in de hemel met zich wilde verzoenen, hoe komt het dan dat we daar in de kerk 

nooit iets over horen? In plaats van een totaal verhaal is de verzoening vaak versmald tot 

de mens. Verzoening is antropocentrisch geworden.  

 

Maar Gods belofte aan Noach, zijn nakomelingen en al het leven is er een van zorg en 

genezing. Als God een dergelijk verbond in drie richtingen maakt, dan moeten we ook 

verbondspartners zijn met zowel God als de rest van de schepping. Waarom blijven kerken 

dan de aarde behandelen alsof het er niet toe doet? Als voorgangers niet naar de weg 

terugleiden, doen we ons werk niet.  

 

Daarom hoort de heling van de aarde met ál haar inwoners gewoon bij het koninkrijk van 

God.  
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Wat zou je kunnen doen om de hele breedte en diepte van de verzoening als kerk uit te 

dragen? Probeer eens wat praktische voorbeelden te vinden.  

 

RELATIE BIJBELTEKST EN MICHA THEMATIEK 

Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid. Daar waar onrecht bestaat, kan 

verzoening gepresenteerd worden. Die verzoening is niet alleen voorbehouden aan mensen 

maar ook aan dieren. Dat is niet iets waar we vaak bij stilstaan of waarover wordt gepreekt. 

Maar Genesis 9 laat duidelijk zien dat ook de dieren een plek hebben in het 

verzoeningswerk van God. 

 

Jan is voorganger, pionier en auteur. Geboren in 1970 in Delft en sinds december 2018 

directeur van MissieNederland. Gepassioneerd voetballiefhebber, tegendraadse 

andersglobalist met een zwak voor mensen met rafelrandjes. Werkt in zijn vrije tijd als 

buurtdominee in zijn eigen wijk in Woerden. www.eeuwigheid.nl 

  

http://www.eeuwigheid.nl/
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LIEDEREN 
 

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 

 Psalm 8 

 Psalm 36 vers 2 

 Psalm 48 

 Psalm 85 

 Psalm 104 

 Psalm 148 

 

NIEUWE LIEDBOEK 

 154a     978    

 162     979 

 697     981 

 772 (wolf en lam)   982 

 823     984 

 977     987 

 

OPWEKKING 

 805 

 

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID 

 Licht aan 

 

EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 156 

 158 

 

LEGER DES HEILS BUNDEL 

 35 

 430  
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CD’S KINDEREN/JEUGDWERK  

 Eerlijk = eerlijk 

 Hij = dichtbij 

 Dichterbij 

 En toen ben ik 

 Prinsen en prinsessen 

 Ezelsoren 

 Elly en Rikkert – Kinderdierenliedjes en Bewaar het in je hart. 

 

CD’S VOLWASSENEN 

 Zeeën van recht: 

 Hoe lang nog Heer?  

 U bewaart het overzicht.  

 Licht aan: -Weinig is veel -U zag dat het goed was. 
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KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN  

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt - akkers en weiden: straks 

woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild.  

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping kreunt, de aarde vraagt: gun ons de tijd nog te 

vermijden dat al wat leeft wordt weggevaagd.  

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping schreeuwt, de aarde zucht - hoe konden wij zo 

bruut ontwijden uw werk: het land, de zee, de lucht?  

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping roept, de aarde smeekt - dit is toch niet het eind 

der tijden, nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?  

Kyrieleis, heb medelijden, de schepping bidt, de aarde hoopt op U, op ons – een 

jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt. 

 

tekst: André F. Troost melodie: gezang 488a Liedboek voor de Kerken of gezang 310 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk 

 
 

HET LIED VAN MENS EN DIER 

De mens leeft niet alleen op aarde, ook dieren zijn door God geschapen, 

De mus, de vis, de leeuw, het paard, God schiep hen allen naar hun aard. 

Dieren hebben recht op leven, God heeft hen met zijn geest gezegend, 

Hij houdt zijn oog op hen gericht, zij spelen voor zijn aangezicht. 

 

Wie zal hen liefdevol beschermen, zich aan hen geven als een herder, 

God gunt de mens de hoge eer om uit te blinken als hun heer. 

Hij zal het beeld zijn van zijn Schepper wanneer hij hart voor hen zal hebben, 

De mens is Gods gelijkenis als hem Gods schepping heilig is. 

 

O God wees ons toch goedertieren, wij zijn geen herders voor de dieren, 

zij zuchten onder ons geweld, verslagen ruimen zij het veld. 

Heilloos verlopen onze wegen, de aarde wordt weer woest en ledig, 

Ontferm U over al wat leeft, herschep ons mensen naar Uw beeld. 

 

(melodie op site Kerk en Dier) 
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GEBEDEN 
 

Verootmoediging: NLB 299j en 300c 

 

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd.  

Vandaag de dag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en 

verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen en dieren en de 

schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin. Wij bidden U: ontferm U over 

ons. 

Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten. Wij bidden om wijsheid voor 

mensen die leidinggeven, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er 

een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren - vanuit een groeiende beweging 

van mensen, die zich hiervoor inspannen. Wij bidden dat wie zijn stem verheft, gehoord en 

gezien zal worden - dat er zo vernieuwing mogelijk wordt met het oog op de toekomst 

van uw aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen. Kyrie eleison, Amen. 

(vrij naar gebed van René de Reuver n.a.v. Klimaatmars) 

 

 

ZORG VOOR HET MILIEU  

Heer, vergeef ons onze hebzucht, die niets anders is dan afgoderij. Hierdoor hebben we 

de zeeën leeggevist en de aardbodem uitgeput. Diersoorten zijn verdwenen, sommige 

vogels en vissen uitgestorven, en voor ons, mensen, is overgewicht een bedreiging 

geworden. We bidden om inzicht en verantwoordelijkheid om de energiebronnen te 

gebruiken die in deze planeet zijn opgeslagen. Leer ons matigheid en mededeelzaamheid. 

Leer ons genieten van een handvol rust. U die lof toegezwaaid werd met het groen van de 

bomen bidden we om behoud van het levend landschap, zodat de stromen vrolijk kunnen 

blijven zingen, de heuvels uitgelaten springen, de koeien kunnen dragen, de geiten mogen 

werpen, de wei bekleed mag zijn met vee. Dan zullen we met de velden en de zee juichen: 

Eer aan de Heer bij wie wij bescherming vinden. Schepper God, help ons om goed te 

zorgen voor wat u hebt geschapen, de vogels die zo wonderlijk langs de hemel trekken, 

de vissen die ondoorgrondelijk stroomopwaarts zwemmen, ja, alle dieren in het wild, groot 

en klein. Geef dat voedselgebieden bereikbaar mogen blijven en dat de soorten blijven 

bestaan. Help ons te zorgen voor natuur en landschap, en zuinig te zijn met energie, 

kostbaar water niet te vermorsen. Dank u voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Heer, wij 

leven in een weggooimaatschappij, terwijl anderen aan het nodige gebrek hebben.  
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Vraatzuchtige rupsen die nooit genoeg hebben, lijken we soms. Maar we willen graag op 

u lijken, Heer, uw beeld vertonen. Geef dat wij, als uw gemeente, een schat in de hemel 

verwerven, laat de liefde van Christus rijkelijk in ons mogen wonen, vervul ons met uw gave 

van het genoeg. Amen. 

 

UIT: GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 

Kleed van stralend zonlicht 

Onze Vader in de hemel! 

Uw kinderen zijn wij. 

Weef ons een kleed van stralend zonlicht. 

Schering is de witte dageraad, 

inslag de rode avond. 

Laat de ruisende regen de franje zijn 

en Uw regenboog de zoom. 

Weef ons een kleed van stralend zonlicht. 

Wij willen wandelen 

waar de vogels zingen. 

Wij willen wandelen 

door het groene gras. 

O, onze Vader in de hemel. Amen. 

(Morgengebed Tewa-Indianen, Noord-Amerika) 
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Onderstaande gebeden te vinden op www.kerkendier.org  

 
 

GEBED VOOR DE DIEREN 

Bidden voor dieren is niets nieuws. De meest bekende vertegenwoordiger van het gebed 

voor dieren is wellicht Franciscus van Assisi. Aandacht en gebed voor dieren is al eeuwen 

van generatie op generatie doorgegeven. Onderstaand vind je zo’n gebed, vrij vertaald 

naar het testament van Rabbi Nachman Goldstein:  

 

Eeuwige Schepper, 

Niet alleen om de mentale en fysieke pijn die ik bij andere mensen heb veroorzaakt, 

smeek ik om vergeving, maar ook om alle dingen die ik verkeerd heb gedaan tegenover 

Uw schepping. Ik smeek om vergeving van al Uw schepselen – van de kleinsten tot de 

grootsten, van dieren en mensen, dood en levend. Ik smeek alle levende zielen, die eens 

waren of nog steeds zijn, om mij genade te schenken voor alle pijn die ik bij hun door 

mijn keuzen veroorzaakt heb. Moge ik beschermd zijn in de schaduw van Uw goedheid 

waaruit U al het leven gemaakt hebt. Amen. 

 

VOL EERBIED IN HET LEVEN 

Leer ons weer in te zien, dat Gij werkt in de stenen, 

dat Gij ademt in de planten, dat Gij droomt in de dieren, 

dat Gij wakker wordt in de mensen, 

zodat wij vol eerbied in dit leven kunnen staan. 

 
 

DE LIEFDE VAN GOD 

Vader, ik ben omringd door Uw liefde. 

U bent voor mij en achter mij, 

naast mij, op de plaats waar ik mijzelf zie en overal waar ik ga. 

U bent in alles waarnaar ik kijk, 

In de geluiden die ik hoor en in iedere hand die zich naar de mijne uitstrekt. 

Wat Uw kind omringt en hem veilig beschermt, is de liefde Zelf. 

Er is geen andere Bron dan U, en er is niets dat buiten Uw ene schepping staat of 

verstoken is van Uw liefde. Hierom bid ik U: laat anderen alstublieft de liefde zien die U 

in uw hele Schepping hebt gelegd. 

Amen. 

http://www.kerkendier.org/
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OPEN ONZE OGEN 

Here God, 

We hebben er geen moeite mee liefde te voelen voor onze hond of onze kat. 

Maar voor andere dieren gaat dat vaak niet op… 

We bidden dat we andere dieren niet uitsluitend mogen zien als dingen en grondstoffen, 

voordelige voedselbronnen, vijanden, ongedierte of voorwerpen om ons mee te 

amuseren. 

Leid ons, bidden wij U, met Uw Heilige Geest, naar een breder begrip en een grotere 

liefde dan waartoe wij uit onszelf in staat zijn. 

Laat ons de pracht van Uw schepping zien in andere mensen, in alle dieren en in de 

natuur. 

Bevrijd ons, bidden wij u, van afgestomptheid, onoplettendheid, en gedachteloze claims 

op het leven van anderen. 

Geef ons alstublieft, bidden wij U, de moed en de volharding om het goede te doen. 

Amen. 
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INSPIRATIE GEDACHTE 

CHRISTEN ZIJN MET DE SCHEPPING 

‘De Here is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken,’ (Ps. 145:9). Dit vers 

is de toetssteen voor onze houding tegenover dieren. Ook al spreekt het vers over God, 

niet over mensen, wij mensen zijn gemaakt in Zijn evenbeeld. Proberen we niet in alles op 

Hem te lijken? Barmhartigheid tegenover al Zijn werken geldt niet alleen voor God, het 

geldt misschien nog wel meer voor ons. Goedheid is een deugd. Een deugd die niet alleen 

gelimiteerd is tot God naar mens of tot mensen onder elkaar. We geloven als christenen 

in de eenheid van God. We geloven dat Hij aan het begin staat van alles dat leeft, dat Hij 

alles geschapen heeft. Zonder uitzondering, toch? De apostel Paulus vergelijkt de kerkelijke 

gemeente met een lichaam waarin iedereen zijn eigen plek inneemt. De een mag het hoofd 

zijn, de ander de voet – maar we vormen een eenheid. ‘Een lichaam is een eenheid die uit 

vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam’  

(1 Korintiërs 12: 12). 

 

Met dieren is dat niet anders. Hij heeft ons allemaal gemaakt. ‘Hoe groot zijn Uw werken, 

Here, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van uw rijkdommen’  

(Psalm 104:24). Daar twijfelen we toch niet aan? 

 

Veel mensen voelen de eenheid en verwantschap met de schepping van nature. Ondanks 

de verschillen in uiterlijk en innerlijk. Kunnen we een puppy, die ons met grote ogen 

aankijkt, negeren? Of krijgt hij toch een aai? Begrijpen we een kuikentje dat al tjilpend om 

zijn moeder roept? 

 

Begrip impliceert actie. Maar wat voor een actie? Negeren we de eenheid met de schepping 

omdat we het zo gewend zijn? Of worden en zijn we ook hierin christen? 

 
 

Een WORDCLOUD maken van de volgende woorden: 

appeltaart belijdenis bio-industrie bomen christelijk christen dieren eten dierenwelzijn 

documentaire duurzaam duurzaamheid eerbied ere zij God eten gebed geheimen 

gelijkheid gezondheid heerschappij herder herfst lente zomer winter ideologie koffie kroon 

op de schepping leven volwaardigheid opdracht paradijs preek schepping tips vega 

vruchten wijsheid zorg voor de schepping. 
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COLLECTE  
 

Wil je tijdens de Micha Zondag collecteren voor een doel dat aansluit bij de Micha 

Zondag? We geven je graag enkele suggesties. 

MICHA NEDERLAND 

Door jullie bijdrage kunnen we het hele jaar door aandacht vragen om ‘goed en recht’ te 

doen. Op www.michanederland.nl vind je meer informatie over ons werk. In de week voor 

de Micha Zondag komt een korte PowerPointpresentatie beschikbaar op de website die je 

tijdens de collecte kunt laten zien. Dankzij jullie bijdragen kunnen we blijvend aandacht 

vragen voor gerechtigheid onder christenen en kerken in Nederland. Met jullie bijdragen 

kunnen we de Micha Zondag en ook onze andere producten blijven ontwikkelen en door 

ontwikkelen.  

Onze bankgegevens: St. Micha Nederland, Utrecht, IBAN:  NL45TRIO0390522295. 

Micha Nederland heeft een ANBI status. 

AANGESLOTEN GOEDE DOELEN EN ORGANISATIES 

Micha Nederland is een netwerk dat bestaat uit christelijke goede doelen, maatschappelijke 

organisaties en (nationale) kerken en diaconieën die het belangrijk vinden dat er in de 

Nederlandse kerken aandacht is voor sociale en ecologische gerechtigheid. De partijen uit 

het netwerk dragen hier in hun eigen werkzaamheden ook aan bij. Bekijk hier wie de 

deelnemende organisaties zijn waar je voor kunt collecteren. 

EEN LOKAAL DIACONAAL DOEL 

Collecteer en steun een lokaal diaconaal doel. Vaak heb je als lokale gemeente ook 

diaconale projecten die je steunt en waarin men ‘goed en recht’ doet. Wellicht bij jullie in 

de stad of buurt of een project ergens anders in de wereld. Een mooie gelegenheid om 

hier op de Micha Zondag voor te collecteren. 

  

https://www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
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KINDERMATERIAAL  
Het kindermateriaal is afkomstig uit Micha Kids 2018. Het helpt kinderen in de 

basisschoolleeftijd aan de slag te gaan met het thema gerechtigheid. Hieronder vind je de 

werkvormen uit één van de bijeenkomsten van Micha Kids. Het volledige materiaal is 

beschikbaar via de website van Micha Nederland. 
 

INLEIDING 

De nadruk ligt hier op het verschil in eerlijk en oneerlijk omgaan met de natuur. Jullie gaan 

het hebben over hoe God bedoeld heeft dat we met de natuur omgaan. Ook gaan jullie 

het hebben over de gevolgen van het slecht omgaan met de natuur. 

 

LIEDSUGGESTIES 

 (zie YouTube playlist ‘Micha Kids Liedsuggesties’) 

 Alles heeft de Here God gemaakt – Elly & Rikkert 

 Dank u wel – Oke4Kids 

 Diep diep diep als de zee – Kinderopwekking 

 In het begin – Kinderopwekking 

 Prijs de Heer – Kinderopwekking 

 God is een schilder – Elly Zuiderveld 

 

IJSBREKER 

Neem iets uit de natuur mee wat jij zelf erg mooi vindt. Dit kan een tak van een boom 

zijn, een bloem, je huisdier, etc. Vertel kort waarom je dit zo mooi vindt. Vraag vervolgens 

aan de kinderen wat zij het mooiste vinden in de natuur. Het bos, de zee of misschien wel 

de bergen die ze hebben gezien op vakantie. 

 

BIJBELVERHAAL 

Genesis 1:1 – 2:15 (Het scheppingsverhaal). 

Je kunt dit verhaal voorlezen uit de kinderbijbel of de ‘Bijbel in gewone taal’. Het 

Bijbelverhaal kan je ook laten zien met een filmpje van Youtube (‘Gods verhaal: De 

schepping’). Als toevoeging kan je ook Psalm 8 gebruiken. Daarin wordt benadrukt dat wij 

als mensen voor de aarde mogen zorgen.  

 

Of vertel het verhaal van ark van Noach (Genesis 6 t/m 9). 

 

https://www.michanederland.nl/michakids/
https://www.youtube.com/watch?v=HlaKXH3Vh3M&list=PLHtQA5s6pONIWmeZGh5T6-jYiJkvcgeFI
https://www.youtube.com/watch?v=AHEYnE4RUFw
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Je kunt dit verhaal voorlezen uit de kinderbijbel. Als je het uit de ‘Bijbel in gewone taal’ wil 

lezen, is het slim om er een stukje uit te halen. Anders is het erg lang. Bedenk wel dat in 

de kinderbijbel niet wordt gezegd dat God een verbond sluit met mens én dier (thema van 

de Micha Zondag).  

Als toevoeging kan je ook Psalm 8 gebruiken. Daarin wordt benadrukt dat wij als mensen 

voor de aarde mogen zorgen, zowel voor de mensen als voor de dieren.  

 
 

4 T/M 7 JAAR 

DOEL 

Aan het einde van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid in Gods schepping 

herkennen. Ook kunnen de kinderen handelingen om eerlijk om te gaan met Gods 

schepping herkennen. 

Bespreking bijbelverhaal schepping (5-10 min). 

Vragen die gesteld kunnen worden naar aanleiding van het bijbelverhaal: 

• Wat vind jij het leukste dat God gemaakt heeft? 

• Wat vond God ervan nadat Hij alles had gemaakt? 

 

WERKVORMEN 

 

1. Handen uit de mouwen: zwerfafval 

 

BENODIGDHEDEN 

• Voor alle kinderen een paar wegwerp-/tuinhandschoenen 

• Voor alle kinderen een gekleurd hesje 

• Vuilniszakken voor elk groepje 

• Extra begeleiders 

• Eventueel afvalknijpers 

 

VOORBEREIDING 

Zorg voor voldoende begeleiders. 
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VERLOOP 

Stap 1: Bespreek met de kinderen wat (zwerf)afval is en waarom dat niet op Gods aarde hoort. 

Te denken aan plastic flesjes, tasjes, blikjes, pakjes en etensresten. 

Stap 2: Leg aan de kinderen uit dat ze naar buiten gaan om (zwerf)afval te verzamelen. Ze 

mogen alles wat ze op de grond vinden, wat niet op Gods aarde thuishoort, in de vuilniszak 

doen. Als ze het niet zeker weten, kunnen ze het vragen aan de begeleider. 

Stap 3: Verdeel de groep kinderen in kleinere groepen van ongeveer vijf kinderen per groep. 

Zorg dat er tenminste 1 begeleider per groepje aanwezig is. Geef ieder kind handschoenen en 

een hesje. Geef per groep 1 vuilniszak mee. 

Stap 4: Ga naar buiten en verzamel zo veel mogelijk afval. 

Stap 5: Kom weer terug naar binnen en ga in een kring zitten met de hele groep. 

Stap 6: Leg alle vuilniszakken met het afval in het midden van de kring. Haal wat afval uit de 

zakken om te laten zien. 

Stap 7: Maak duidelijk hoeveel zwerfafval er op Gods aarde te vinden is en bespreek waarom 

dit niet de bedoeling is. Benadruk dat dit oneerlijk is. Vraag de kinderen vervolgens waar afval 

wel terecht moet komen. 

 

TIPS 

Je kunt rondom de kerk, in het bos of in de buurt van een park/speeltuin op zoek gaan 

naar (zwerf)afval. Je kunt er ook een competitie van maken: het groepje dat het meeste 

afval verzamelt, krijgt een kleine beloning. 
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2. Poppenkast  

BENODIGDHEDEN 

• Twee handpoppen van dieren (eventueel zelf te maken van sokken, voor inspiratie 

zie Youtube, ‘How to make Sock Puppets’) 

• Een poppenkast 

• Decoratie voor de poppenkast: zon, wolken, bomen en gras 

• Bijlage 1 

• Minimaal 2 begeleiders 

 

VOORBEREIDING 

Zet het decor van de poppenkast alvast klaar. 

 

VERLOOP 

Stap 1: Laat de kinderen voor de poppenkast zitten, zodat iedereen het goed kan zien. 

Stap 2: Leg uit dat de kinderen naar een poppenkast mogen kijken en ga achter de 

poppenkast zitten. 

Stap 3: Speel de poppenkast uit aan de hand van bijlage 1. 

Stap 4: Kom achter de poppenkast vandaan en laat de kinderen in een kring zitten. 

Stap 5: Vraag aan de kinderen wat ze ervan vonden. Je kunt daarbij vragen stellen als: Wat 

zijn jullie lievelingsbomen, planten of bloemen? Is het eerlijk dat de bomen omgehakt 

worden? Wat vinden jullie van het idee van *dier1*? Zouden jullie willen meehelpen? 

 

TIPS 

• Wanneer je geen poppenkast bezit, kun een poppenkast van karton maken of kun 

je een tafel zijwaarts neerzetten. Je kunt dan achter de tafel gaan zitten en op de 

rand spelen. 

• Voor de poppenkastdecoratie kan ook gebruik gemaakt worden van een tekening 

of een foto. 

• Om het concept van een poppenkast een andere draai te geven, kun je er ook voor 

kiezen om met schaduwen te werken. Je hebt hiervoor een lamp en een witte 

achtergrond nodig. Zie hiervoor Youtube ter inspiratie, ‘How to make shadow 

puppets with your hand’). 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1iq_YJXpjM6oYNKDsmBSOQZyy1c0cKhr
https://www.youtube.com/watch?v=Kz8wP2RYy64
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7 T/M 10 JAAR 

DOEL 

Aan het einde van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid in Gods schepping 

benoemen. Ook kunnen ze handelingen om eerlijk te doen voor Gods schepping 

benoemen. 

 

BESPREKING BIJBEVERHAAL (5-10 MIN) 

Vragen die gesteld kunnen worden naar aanleiding van het bijbelverhaal: Wat van wat God 

heeft gemaakt heb je met je eigen ogen wel eens gezien? Hoe heeft God bedoeld dat 

Adam en Eva voor de aarde zouden zorgen? 

 

WERKVORMEN 

1. Handen uit de mouwen: zwerfafval 

 

BENODIGDHEDEN 

• Voor alle kinderen een paar wegwerp-/tuinhandschoenen 

• Voor alle kinderen een gekleurd hesje 

• Vuilniszakken voor elk groepje 

• Extra begeleiders 

• Eventueel afvalknijpers 

 

VOORBEREIDING 

Zorg voor voldoende begeleiders. 

 

VERLOOP 

Stap 1: Bespreek met de kinderen wat (zwerf)afval is en waarom dat niet op Gods aarde 

hoort. Te denken aan plastic flesjes, tasjes, blikjes, pakjes en etensresten. 

Stap 2: Leg aan de kinderen uit dat ze naar buiten gaan om (zwerf)afval te verzamelen. Ze 

mogen alles wat ze op de grond vinden, wat niet op Gods aarde thuishoort, in de vuilniszak 

doen. Als ze het niet zeker weten, kunnen ze het vragen aan de begeleider. 

Stap 3: Verdeel de groep kinderen in kleinere groepen van ongeveer vijf kinderen per 

groep. Zorg dat er tenminste 1 begeleider per groepje aanwezig is. Geef ieder kind 

handschoenen en een hesje. Geef per groep 1 vuilniszak mee. 

Stap 4: Ga naar buiten en verzamel zo veel mogelijk afval. 

Stap 5: Kom weer terug naar binnen en ga in een kring zitten met de hele groep. 
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Stap 6: Leg alle vuilniszakken met het afval in het midden van de kring. Haal wat afval uit 

de zakken om te laten zien. Bespreek dat dit niet Gods bedoeling was voor de aarde. 

Stap 7: Bespreek waar afval wel thuishoort. Hoe wordt afval gescheiden? Is afval scheiden 

nodig? 

Stap 8: Bespreek met de kinderen wat er nog meer oneerlijk is in Gods schepping. 

 

TIPS 

Je kunt rondom de kerk, in het bos of in de buurt van een park/speeltuin op zoek gaan 

naar (zwerf)afval. Je kunt er ook een competitie van maken: het groepje dat het meeste 

afval verzamelt, krijgt een kleine beloning. 
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2. Schaduwdieren 

BENODIGDHEDEN 

• Lamp 

• Een wit doek of witte muur 

 

VOORBEREIDING 

Oefen, met behulp van de instructie van bijlage 2, het creëren van aantal verschillende 

dieren in de vorm van de schaduw van je handen. Zet van tevoren een lamp klaar gericht 

op het witte doek of de witte muur. 

 

VERLOOP 

Stap 1: Leg de kinderen uit dat jij met de schaduw van je handen drie dingen uit gaat 

beelden van wat God heeft gemaakt. Het is aan de kinderen om te raden wat het is. 

Stap 2: Bespreek na elk uitgebeeld dier waar het leeft en wat het bijvoorbeeld eet. Bespreek 

daarna wat er kan gebeuren als het misgaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het dier wordt 

mishandeld. Ook kan het voorkomen dat het dier plastic eet en daardoor kan stikken. Of 

het plastic kan vast komen te zitten aan het dier, waardoor het dier vergroeid. 

Stap 3: Laat nu een aantal kinderen een voor een iets proberen uit te beelden met de 

schaduw van hun handen van wat God heeft gemaakt. Voer ook weer stap 2 uit na elk 

uitgebeeld dier. 

Stap 4: Zet de kinderen in de kring en vraag of er kinderen zijn die een huisdier hebben. 

Stap 5: Stel vervolgens de vraag: stel je mocht het huisdier van je allerbeste vriend of 

vriendin voor een dag lenen. Hoe zou je het dier dan verzorgen? Leg uit dat God ook wil 

dat wij goed zorgen voor zijn dieren. Net als jij goed wilt zorgen voor je geleende huisdier, 

omdat je dat dier liefhebt. Zo heeft God ons ook de opdracht gegeven om voor zijn dieren 

te zorgen, omdat Hij ook van dieren houdt. 

 

TIPS 

• Als je meer tijd hebt, kun je meer dieren uitbeelden. 

• Als toevoeging kun je ook een huisdier meenemen. Denk hierbij wel om kinderen 

die eventueel een allergie voor bepaalde huisdieren hebben. 
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10 T/M 13 JAAR 

DOEL 

Aan het einde van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid in Gods schepping 

uitleggen. Ook kunnen ze handelingen om eerlijk te doen voor Gods schepping bedenken. 

 

BESPREKING BIJBELVERHAAL (5-10 MIN) 

Voor deze groep kan je het filmpje ‘Save the earth’, te vinden op Youtube, laten zien. Bekijk 

het filmpje en beoordeel zelf of het passend is in je groep. 

Vragen die gesteld kunnen worden naar aanleiding van het bijbelverhaal: 

• Wat zijn de verschillen met hoe God de aarde heeft gemaakt zoals in het 

bijbelverhaal, met nu? 

• God zei dat het ‘goed’ was, nadat Hij iets had gemaakt. Zou God dat nu nog steeds 

zeggen? 

 

WERKVORMEN 

1. Handen uit de mouwen: zwerfafval 

 

BENODIGDHEDEN 

• Voor alle kinderen een paar wegwerp-/tuinhandschoenen 

• Voor alle kinderen een gekleurd hesje 

• Vuilniszakken voor elk groepje 

• Extra begeleiders 

• Eventueel afvalknijpers 

 

VOORBEREIDING 

Zorg voor voldoende begeleiders. 

 

VERLOOP 

Stap 1: Bespreek met de kinderen wat (zwerf)afval is en waarom dat niet op Gods aarde 

hoort. Te denken aan plastic flesjes, tasjes, blikjes, pakjes en etensresten. 

Stap 2: Leg aan de kinderen uit dat ze naar buiten gaan om (zwerf)afval te verzamelen. Ze 

mogen alles wat ze op de grond vinden, wat niet op Gods aarde thuishoort, in de vuilniszak 

doen. Als ze het niet zeker weten, kunnen ze het vragen aan de begeleider. 

Stap 3: Verdeel de groep kinderen in kleinere groepen van ongeveer vijf kinderen per 

groep. Zorg dat er tenminste 1 begeleider per groepje aanwezig is. Geef ieder kind 

handschoenen en een hesje. Geef per groep 1 vuilniszak mee. 

https://www.youtube.com/watch?v=njoT-MKiFp8
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Stap 4: Ga naar buiten en verzamel zo veel mogelijk afval. 

Stap 5: Kom weer terug naar binnen en ga in een kring zitten met de hele groep. 

Stap 6: Leg alle vuilniszakken met het afval in het midden van de kring. Haal wat afval uit 

de zakken om te laten zien. Bespreek dat dit niet Gods bedoeling was voor de aarde. 

Stap 7: Bespreek met de kinderen wat de gevolgen zijn van het afval in de natuur. Hiervoor 

kun je het filmpje bekijken, te vinden op Youtube, ‘Shadow theater "Fireflies" - Save the 

Earth!’. 

Stap 8: Bespreek de vraag aan het einde van het filmpje: wat kunnen de kinderen doen 

om te voorkomen dat er plastic in de zee terecht komt? 

 

TIPS 

Je kunt rondom de kerk, in het bos of in de buurt van een park/speeltuin op zoek gaan 

naar (zwerf)afval. Als toevoeging kun je het liedje laten luisteren over plastic van Het 

Klokhuis en Typhoon, te vinden op Youtube. 

Je kunt er ook een competitie van maken: het groepje dat het meeste afval verzamelt, 

krijgt een kleine beloning. Tedenken aan iets lekkers. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=njoT-MKiFp8
https://www.youtube.com/watch?v=njoT-MKiFp8
https://www.youtube.com/watch?v=zJIZ3mO0PUQ
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2. In hokjes geplaatst 

BENODIGDHEDEN 

• Tape of krijt 

• Kussens 

• Kaarten of een ander kort spelletje 

 

VOORBEREIDING 

Creëer een ruimte waarin de kinderen zich makkelijk kunnen bewegen. 

 

VERLOOP 

Stap 1: Leg uit dat er verschillende soorten veeboerderijen zijn. Vertel dat jullie gaan 

bekijken hoe de dieren zich kunnen voelen op de verschillende soorten boerderijen. 

Stap 2: Verdeel de groep in tweeën. 

Stap 3: Vraag aan de ene groep om zo dicht mogelijk bij elkaar te gaan staan, zodat ze 

zich bijna niet meer kunnen bewegen zonder een ander aan te raken. Tape of teken met 

krijt een vierkant om het groepje heen. Dit moet een hok van een niet biologische boer 

voorstellen. Vertel het groepje dat ze tien minuten lang niks mogen doen behalve daar 

staan. Ze mogen ook niet met elkaar praten.  

Stap 4: Vertel het andere groepje dat ze in de rest van de ruimte op de kussens mogen 

zitten en mogen rondlopen. Ook mogen ze met elkaar praten en een spelletje spelen met 

elkaar. Dit mogen ze ook voor tien minuten lang doen. 

Stap 5: Laat de kinderen weer bij elkaar komen en in een kring zitten. 

Stap 6: Bespreek wat de kinderen ervan vonden die in het kleine hokje moesten staan? 

Hoe voelden zij zich? Wat vonden de kinderen ervan die in de grotere ruimte zaten met 

de kussens? Hoe voelden zij zich? 

Stap 7: Maak de koppeling met de vleesindustrie. Vertel dat er biologische en niet 

biologische veeboeren zijn. Vraag of de kinderen het verschil weten. Leg zo nodig uit dat 

de biologische boeren hun dieren goed verzorgen. De dieren krijgen genoeg ruimte en ze 

krijgen lekker eten. De niet biologische boeren verzorgen hun dieren niet goed. De dieren 

worden in kleine hokken gezet en ze worden gedwongen om te veel en vies eten te eten. 

Naar aanleiding hiervan kun je de vraag stellen: hoe denken jullie dat God het verzorgen 

van de dieren bedoeld heeft? Denk met elkaar na over welke manier wij hieraan kunnen 

bijdragen. 
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TIPS 

• Wanneer je weinig tijd hebt, kun je de tien minuten ook verkorten naar vijf minuten 

in stap 3 en 4. 

• Denk bij deze werkvorm aan de gevoeligheid wanneer er kinderen uit je groep van 

een boerderij komen en waak voor activisme. 
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BIJLAGES 

BIJLAGE 1 - POPPENKASTVERHAAL 

Wat een verschrikkelijk mooie aarde 

*D1 staat voor dier 1 en D2 staat voor dier 2. 

**De invulling van dier 3, 4, 5 en 6 mag zelf bedacht worden, als het maar niet dezelfde 

dieren zijn als dier 1 en 2. 

 

Dier 1 komt op en snuift de frisse buitenlucht in. 

D1: ‘Wat een heerlijke dag. Het zonnetje schijnt zo mooi en het gras is zo groen. En oh 

kijk! Dat is een mooie grote boom  zeg!’ Dier 2 komt op en zucht en puft. 

D2: ‘Het is mij veel te warm hoor met die felle zon! En die boom staat ook nog eens in de 

weg! Ugh.’ 

D1: ‘Hoe kun je dat nou zeggen? Kijk hoe mooi de natuur is!’ 

D2: ‘Pff…’ 

D1: ‘God heeft dit aaaaallemaal gemaakt. De zon geeft ons warmte en onder de boom 

kunnen we even afkoelen.’ 

D2: ‘Nou, als ik mijn buurman moet geloven blijft er straks niks meer van die bomen over.’ 

D1: ‘Wat? Hoe bedoel je?’ 

D2: ‘De mensen zijn de bomen aan het omkappen, zodat ze daar weer dingen van kunnen 

maken. Er blijft straks geen boom meer staan en dan is het hele bos weg.’ 

D1: ‘Oh nee dat is vreselijk! Zo heeft God het niet bedoeld.’ 

D2: ‘Ja, dan wordt het hier nog veel warmer.’ 

D1: ‘Wat moeten we nu doen?’ 

Dier 1 en 2 kijken bedroefd. 

D1: ‘Ik heb een goed idee!’ 

D2: ‘oh nee… jij en je goede ideeën…’ 

D1: ‘Dit keer is het echt een goed idee!’ 

D2: ‘Oké, wat is je idee?’ 

D1: ‘Ik ga zorgen dat het bos niet verdwijnt!’ 

D2: ‘En hoe ga je dat doen dan?’ 

D1:’Nou, ik ga zelf een boom planten in mijn tuin!’ 

D2: ‘Maar met één boom heb je nog geen bos.’ 

D1: ‘Nee, daarom vraag ik **Dier 3,4,5 en 6 of ze ook mee doen. Als iedereen bomen, 

planten en bloemen in zijn tuin heeft, zijn we weer een stapje dichterbij een aarde zoals 

God het bedoeld heeft.’ 
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D2: ‘Dat is eigenlijk echt een goed idee! Ik doe ook mee. Ik ga mijn hele tuin propvol 

zetten met bomen, planten en bloemen.’ 

D1: ‘Ik plant een kastanjeboom, want dat is mijn lievelingsboom.’ 

D2: ‘Dan plant ik een rozen, want dat zijn mijn lievelingsbloemen.’ 

D1: ‘Ik ga meteen aan de slag!’ 

Dier 1 gaat af. 

D2: ‘Ja dat is een goed idee. Ik ook. Wacht op mij!’ 

Dier 2 gaat af. 

Dier 1 komt met zijn hoofd om het hoekje. 

D1: ‘Doen jullie ook mee?’ 

D2 vanachter de poppenkast: ‘D1 heb jij mijn schep misschien gezien?’ 

D1: ‘Ja, ik kom je helpen!’ Dier 1 gaat weer af. 
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BIJLAGE 2  - SCHADUWDIEREN  
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TIENERMATERIAAL 
Dit tienermateriaal is te gebruiken tijdens de tienerdienst op Micha Zondag. Het zijn losse 

werkvormen en laten het aan jullie als jeugdleiding over om hier een geheel van te maken. 

Ieder doet het op zijn eigen manier en kies een volgorde die goed bij je groep past. Let 

op! De ene werkvorm vraagt meer voorbereiding en planning dan de andere.  

WERKVORM 1 – BIJBEL LEZEN  

BESPREEK 

Wellicht goed om het verloop van Noach eerst te vertellen aan de tieners. Op die manier 

vallen ze niet midden in het verhaal.  

 

LEES  

Genesis 9: 1- 17 uit de bijbel in gewone taal of de bijbel die jullie gewend zijn te 

gebruiken.  

 

BESPREEK 

 Aan welke belofte of verbond doet de regenboog ons denken?  

 In de tekst die we net hebben gelezen staat dat de regenboog niet alleen het teken 

van het verbond is wat God met ons mensen heeft gesloten, maar ook met alle 

dieren en levende wezens op aarde. Wat vind je van het idee dat God ook aan de 

dieren beloofd om de aarde nooit meer zo te verwoesten?  

 Heb jij wel eens voor een dier gebeden? En hoe vond je het om dat te doen?  

 Als God ook een verbond met alle dieren sluit, hoe zou God dan willen dat wij met 

hem om gaan of voor hen zorgen? 

WERKVORM 2 – DIEREN IN DE BIJBEL  

Deze werkvorm is afkomstig van Jop – Jong Protestant.  

 

LEES 

Lees het verhaal van Noach in Genesis 6:9-22. Wat is de plaats van dieren in de Bijbel? En 

wat zegt dit over hoe wij met ze om moeten gaan?  

 

 

 

https://jop.nl/
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BESPREEK 

Bespreek met de tieners wat dit verhaal zegt over dieren. Wat vindt God van dieren, zijn 

ze wel of niet belangrijk? Alle dieren waren waardevol! Geen enkel dier mocht door de 

zondvloed uitsterven en daarom droeg God op om van elke soort een paar in de ark mee 

te nemen. 

 

DOEN 

Maak nu met elkaar een lijstje van dieren die de tieners eng, vies, lelijk of 'stom' 

vinden. Verdeel die dieren vervolgens onder de aanwezigen. Iedereen gaat (op 

internet) op zoek naar informatie over dat dier. Is er ook iets nuttigs of moois of 

interessants aan dat dier te ontdekken? Gebruik eventueel voor elk dier een los vel 

waar in ze de interessante feiten en weetjes opschrijven. Deze kunnen ze dan straks 

aan elkaar ‘presenteren’. Na een minuut of 10 rond je de zoektocht af en deelt 

ieder zijn resultaten.  

 

LEES 

Lees ten slotte met elkaar Psalm 8. Bespreek met elkaar wat het betekent om als mens alle 

verantwoordelijkheid te hebben gekregen over de aarde en alles wat daarop leeft. Zijn er 

concreet dingen die jij in jouw leven anders zou kunnen doen om die verantwoordelijkheid 

goed te dragen? 

 
 

WERKVORM 3 BETER LEVEN – OOK VOOR DE DIEREN  

Deze werkvorm is gebaseerd op een werkvorm van Jop – Jong Protestant.  We hebben 

enkele aanpassingen gemaakt voor dit materiaal.  

 

INTRO 

Zet je eens in voor dieren in je omgeving. En verdiep je in een vervolgbijeenkomst eens in 

iets simpels als de inhoud van een snack. En wat heeft dat met geloof te maken? Let op – 

Deze werkvorm bestaat uit twee delen. Het eerste deel is op locatie en werk je met je 

groep mee op een boerderij. Dit kan de kinderboerderij in de buurt zijn, maar wellicht zit 

er ook een boer in de gemeente waar je een dagdeel mee mag werken met de tieners. 

Het tweede deel is de nabespreking. Als je de tijd en de ruimte hebt om dit op 1 dag te 

doen kan dit prima. Anders zou je er twee momenten voor kunnen plannen.  

 

 

https://jop.nl/
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INSTRUCTIE 1E DEEL                                                             1 

Voorafgaand aan de bijeenkomst over dierenwelzijn kan het leuk zijn om met elkaar de 

handen uit de mouwen te steken voor dieren. Leg contact met de lokale dierenboerderij 

en overleg of je een dag(deel) kunt komen helpen: schoonmaken, dieren verzorgen, 

restauratie hokken, schilderen, bouwen. 

 

INSTRUCTIE DEEL 2                                                                       1 

De volgende keer dat je bij elkaar bent, blik je kort terug op die activiteit. Was het leuk? 

Was het nuttig? Hoe zaten de dieren erbij: hadden ze veel ruimte of weinig? Leken ze een 

goed thuis te hebben of was het niet zo best gesteld met het dierenwelzijn? 

Deel ook snacks uit, bijvoorbeeld kroketten en frikandellen. Bewaar de verpakkingen goed! 

Mocht dit lastig zijn dan heb je tegenwoordig ook goede oven varianten van deze snacks 

of kijk in de supermarkt in het hapjes schap. Je kan bijvoorbeeld daar ook gehaktballetjes, 

worstjes en kaasblokjes van meenemen.  

Deel minimaal zes verschillende fairtrade en biologische snacks voor alle jongeren. 

Hieronder 'traditionele' snacks en biologische snacks. Deze zijn wat lastiger te vinden, je 

kan ook 2 of 3 verschillende snacks uit kiezen. Denk aan kaasblokjes, worstjes, chips of 

noten. Een variatie is wel leuk.  

Nodig de jongeren uit de snacks te proeven. Laat de tieners een top drie maken van de 

lekkerste snacks die ze hebben geproefd. Tel de stemmen op en roep de winnaar uit. Pak 

de verpakkingen erbij en laat de jongeren vervolgens voorlezen wat er op de verpakking 

staat qua inhoud.  

 

Laat de tieners de volgende vragen per product beantwoorden. Je zou de vragen af kunnen 

drukken als je wil dat ze er zelfstandig mee aan de slag gaan. Afhankelijk van je groepsgrote 

kan iedereen een product nemen of verdeel je het onder de tieners en vormen ze groepjes.  

 Waar komt dit product vandaan? 

 Wat zit er allemaal in?  

 Groeit het aan een boom, struik of plant?  

 Komen er dieren voor in het productieproces?  

 Wat zou het verschil kunnen zijn tussen de fairtrade en/of biologische variant van 

dit product en de niet fairtrade en/of biologische variant?  

Bespreek in de groep: Als je zou moeten kiezen tussen de biologische variant en de niet-

biologische variant, welke zou je dan kiezen? Waarom? Vertel ook de prijzen van de 

producten.  
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KIJK - OPTIONEEL  

Zoek foto’s op waarin zichtbaar is hoe dieren in de vee-industrie leven en worden 

behandeld en hoe dit gebeurd in de biologische industrie. Bekijk die met elkaar. Je kan 

ook dit filmpje (‘Dieren of dingen?’) kijken (duurt wel 25 minuten).  

 

BESPREEK 

 Praat met elkaar over wat de verschillen zijn. Zijn die groot zijn die klein?  

 Waar wordt er naar jouw idee op de beste manier met dieren omgegaan?  

 Wat zou er moeten veranderen om er voor te zorgen dat dieren niet meer 

mishandeld worden in de vleesindustrie?   

 Hoe kan je daar zelf aan bijdragen? 

 

LEES 

Lees psalm 8 en vervang het woord ‘hen’ door ‘mij’. En sluit eventueel af met een vorm 

van gebed.  

 

WERKVORM 4  

Bekijk ook het materiaal van de kindernevendienst. Het kan zijn dat die met elkaar naar 

buiten gaan om plastic te rapen. Als je hier met je tieners aan mee wilt doen kan je ook 

de werkvormen gebruiken van de oudste groep.  

 

MICHA YOUNG  

Wil je met je tieners verder aan de slag met thema’s rond gerechtigheid? Ga dan aan de 

slag met Micha Young. In 5 bijeenkomsten ga je met elkaar aan de slag aan de hand van 

interactieve werkvormen. Je gaat aan de slag met thema’s als: schepping, klimaat en 

kleding.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GdtQOfBYa0c
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OVER MICHA NEDERLAND 
Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen 

te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en 

gedreven door de profeet Micha: 

 

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 

en nederig de weg te gaan van je God’ 

(Micha 6:8) 

 

In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in 

gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij 

elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd. Micha 

Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor 

onrecht. Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring 

en thuis mee aan de slag kan. We bieden mensen handvatten om een duurzame en 

rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen. 

MICHA NEDERLAND IS EEN NETWERK 

Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 19 deelnemende organisaties. Dit zijn 

kerkelijke organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties. Klein en groot. 

Samen delen we de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken 

en bij christenen onder de aandacht te brengen. We willen mensen niet alleen inspireren, 

maar juist ook activeren en in beweging brengen om ons samen in te zetten voor 

gerechtigheid. Lees hier wie dit zijn en waarom ze het belangrijk vinden zich gezamenlijk 

in te zetten voor gerechtigheid. 

DIT ZIJN DE PARTNERORGANISATIES IN HET NETWERK VAN MICHA NEDERLAND 

 Unie van Baptistengemeenten 

 Leger des Heils 

 Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, SZD 

 MissieNederland 

 Nederlands Gereformeerde Kerk 

 Diaconaal steunpunt GKV en NGK 

 Deputaatschap Diaconaat – Christelijke Gereformeerde Kerken 

https://www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
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 Kerk in Actie 

 ZOA 

 Red een Kind 

 Verre Naasten 

 IJM 

 Compassion 

 Het Passion 

 Vereniging HiP 

 Uitgeverij Buijten & Schipperheijn 

 A Rocha 

 CHE 

 Tear 

 

Lees meer op www.michanederland.nl 

 

https://www.michanederland.n/
http://www.michanederland.nl/

