Klimaatgesprek

Bedankt voor het downloaden van onze gids over
praten over klimaatverandering in de kerk. In dit
document hebben we onze beste tips en
voorbeeldbewoordingen geschreven voor een
korte aankondiging en een volledige preek die u in
een zondagsdienst kunt gebruiken.
Of je nu alleen tijd hebt voor een korte
aankondiging, of je hebt een hele preek, je kunt
mensen helpen de klimaatnoodtoestand te
begrijpen en geïnspireerd te worden door Gods
liefde voor de schepping en zijn hart voor
gerechtigheid.
Stuur een e-mail naar info@tearfund.be ten
minste twee weken voordat u in uw kerk spreekt,
zodat we voor u kunnen bidden en u kunnen
ondersteunen bij uw voorbereiding. Bedankt voor
het meedoen met onze Tearfund-zondag en het
uitnodigen van anderen om ook mee te doen!

(Met dank aan Tearfund Nederland en Tearfund UK voor hun bijdragen)

Een korte mededeling
Als je alleen tijd hebt voor een korte aankondiging, zijn hier onze top tips:
Zorg ervoor dat u deze kernpunten duidelijk overbrengt:
• Klimaatverandering treft mensen in armoede nu al het hardst.
• God roept ons op om onze naasten lief te hebben en voor hen op te komen.
• U kunt het verschil maken door de Tearfund-verklaring te ondertekenen en te
bidden.
Als je gewoonlijk een tijd van gezamenlijk gebed in je dienst hebt, kun je dingen
samenbrengen door het verhaal van Orbisa te delen.

Hier is hoe een aankondiging kan gebeuren, om u te helpen de uwe te schrijven:
Goedemorgen. Ik stel je graag snel voor aan
Orbisa. Dit is haar op het scherm. (Zie
Powerpoint-bestand, te downloaden). Ze is in de
dertig en woont met haar kinderen in Ethiopië. Zij
en haar familie werken hard om geiten en vee te
houden om in hun levensonderhoud te voorzien,
maar in de afgelopen jaren zijn negen van haar
tien koeien en bijna de helft van haar geiten
allemaal gestorven. Dat komt omdat de regens
niet meer komen zoals vroeger en de droogtes in
de regio ernstiger worden. Naarmate het klimaat
verandert, duwt het Orbisa's familie dieper in de armoede.
In de Bijbel vertelt Jezus ons dat de belangrijkste geboden zijn om God lief te hebben en
onze naasten lief te hebben. Het aanpakken van de klimaatcrisis is van vitaal belang voor
beide: God eren door zijn schepping te beschermen en onze wereldwijde naasten lief te
hebben die het eerst en het ergst worden getroffen door wat nu een klimaatcrisis is.
In november 2021 was het Verenigd Koninkrijk gastheer van de VN-klimaatbesprekingen.
Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, hebben de besprekingen niet geleid tot
gerechtigheid en een veiligere toekomst voor miljoenen mensen. In 2022 moeten we druk
blijven uitoefenen op onze regering om de tijdens COP26 gedane beloften na te komen en
aan te dringen op sterkere actie wereldwijd.
Als we samen onze stem laten horen en bidden, kunnen we echt een verschil maken. We
kunnen naast Orbisa staan en bidden voor klimaatrechtvaardigheid. Kunnen we even de
tijd nemen om nu te bidden?
[Pauze van 60 seconden]
Ik wil nu bidden: (zie volgende bladzijde)

Vader God, we danken u dat u een God van gerechtigheid bent.
Bedankt dat je Orbisa en haar familie kent, en al degenen die al getroffen zijn door
klimaatverandering.
Jezus, het spijt ons voor de manieren waarop we uw
schepping hebben beschadigd.
Help ons veranderingen in ons eigen leven aan te brengen
om onze wereldwijde naasten goed te kunnen liefhebben.
Heilige Geest, zou u de harten van de leden van onze
regering willen beroeren, hen begeleiden bij al hun
besluitvorming en hen inspireren om de meest
kwetsbaren te beschermen?
Amen.

Een preek/lezing
Spreken tijdens een preektijd is een groot probleem voor velen. Het is de belangrijkste tijd in
de week waarop uw gemeenschap samenkomt om over God te leren en wat het betekent
om Hem te volgen. We willen die tijd hoog houden en willen je hulp aanbieden om je
gemeenteleden te helpen hun relatie met Jezus te verdiepen terwijl je met hen over
klimaatverandering spreekt.
In de afgelopen jaren hebben honderden kerken in de wereld stilgestaan bij de
klimaatverandering in hun spreekbeurten/preken. Het is een essentieel onderwerp voor
christenen om mee bezig te zijn, en het kan ons helpen meer te leren over discipelschap,
aanbidding, Gods gerechtigheid en nog veel meer.
Onze beste tip voor het plannen van een goed gesprek over klimaatverandering is om je
gesprek in onderstaande vier duidelijke secties te structureren:
1. Gods liefde voor de schepping. Puttend uit Bijbelse passages zoals die we hebben
voorgesteld om mensen te helpen Gods verrukking te zien in alles wat God heeft gemaakt de waarde en schoonheid ervan.
2. Hoe we de schepping hebben beschadigd en hoe dit mensen in armoede beïnvloedt.
De urgentie van de klimaatcrisis uitleggen en hoe dat mensen over de hele wereld
beïnvloedt - allemaal gemaakt naar het beeld van God.
3. De hoop die we in Jezus vinden. Als christenen kennen we het einde van het verhaal.
We hebben een diepe en onwankelbare hoop vanwege wat Jezus voor ons heeft gedaan en
wat hij nog steeds doet in de wereld.
4. Een uitnodiging om te reageren. Onze eerste reactie zou moeten zijn om onze ogen op
God te richten en te bidden. Maar daar kan het niet bij blijven. In het licht van een crisis als
deze moeten we moedig zijn en onze stem gebruiken. Als we ons samen uitspreken,
kunnen overheden en bedrijven veranderen.
Hieronder staat een voorbeeld van een lezing die je misschien wilt aanpassen, gebaseerd
op een lezing die een Tearfund-sympathisant voor zijn eigen kerk hield. We hebben u
hieronder vier tekstpassages gegeven om over na te denken terwijl u zich voorbereidt.
Hoewel we zouden aanraden om tijdens de dienst alleen de bovenste twee als lezingen te

gebruiken, kunt u tijdens het spreken zelf naar de andere twee verwijzen. Pas de lezing aan
voor uw kerk, maar we hopen dat de onderstaande sjabloon een nuttig voorbeeld is.
Schriftgedeelten:
Psalm 104:1,10-26
Marcus 4:1-10, 13-20
Optionele teksten:
Romeinen 8:19-21
Esther 4:12-16

1. Gods liefde voor de schepping
Goedemorgen,
Onze lezingen uit Psalm 104 en Markus 4 variëren in veel opzichten: hun doel, hun setting
en wanneer ze werden geschreven, zijn allemaal merkbaar verschillend. Maar ze hebben
ook veel gemeen.
Beide passages getuigen van een grondige kennis van de schepping.
De psalmist beschrijft de schoonheid van de schepping en zegt: 'O Heer, wat een
verscheidenheid aan dingen hebt u gemaakt! In wijsheid heb je ze allemaal gemaakt.' De
auteur begreep hoe de schepping werkt. Ze wisten waar de vogels nestelen en waar de
berggeiten leven, de grote behendigheid van een leeuw die op zijn prooi jaagt, en de
enorme hoeveelheid wezens die in het water leven.
Ze kenden de schepping door en door: ze moeten tijd hebben besteed aan het observeren
en leren hoe alle dingen in elkaar passen, en als resultaat werden ze geïnspireerd om te
aanbidden! In vers 31 van de psalm, net na het gedeelte dat we vanmorgen hebben
gehoord, staat dat God zich verheugt over zijn schepping. De schoonheid en
verscheidenheid van alles wat hij heeft gemaakt, brengt God vreugde!
Evenzo demonstreert Jezus in onze nieuwtestamentische passage van Marcus zijn eigen
gedetailleerde begrip van de schepping.
Hij beschrijft de problemen die de groei van gewassen kunnen belemmeren: hij weet hoe
droogte planten kan doen verdorren, of hoe rotsachtige grond de ontwikkeling van wortels
verhindert. Hoewel hij van beroep timmerman was, kende hij het belang van voedzame
grond voor een overvloedige oogst. Jezus heeft een grondige kennis van de werking van de
schepping.
Dit zou geen verrassing voor ons moeten zijn; de Bijbel vertelt ons hoe alle dingen voor
Jezus en door Jezus werden geschapen. In hem houden alle dingen bij elkaar: hij is de Heer
van de hele schepping. Het is geen verrassing dat Jezus het belangrijk vindt om de
schepping om ons heen te observeren.
Maar Jezus laat ons ook iets anders zien. Hij leert ons dat hij niet alleen een intieme relatie
met de schepping heeft, maar dat we daardoor ook over onze hemelse Vader kunnen leren.
Of het nu door de meedogenloosheid van onkruid, het karakter van vogels of de kracht van

een mosterdzaadje is, Jezus wijst keer op keer naar de Vader en de manier waarop hij door
de schepping werkt.
We leven in een drukke wereld en nemen vaak geen tijd om de schepping te observeren,
maar zoals de schrijver van Spreuken adviseert: 'Ga naar de mier... overweeg zijn wegen.'

Van de psalmen tot de evangeliën, we zien hoe de schepping meer van Gods karakter kan
onthullen en ons kan inspireren om te aanbidden, en we zien hoe God verheugt en vreugde
vindt in alles wat hij heeft gemaakt!

2. Hoe we de schepping hebben beschadigd en hoe dat mensen in
armoede beïnvloedt
Maar als we naar de wereld van vandaag kijken, kunnen we de vele manieren zien waarop
we dit prachtige geschenk dat God ons heeft gegeven, hebben beschadigd. De manieren
waarop we leven, werken en consumeren hebben de schepping tot een breekpunt geduwd.
[Als je wilt verwijzen naar de lezing van Romeinen 8:]
In onze lezing uit de brief van Paulus aan de kerk in Rome, hoorden we hoe de schepping
gebonden is aan verval, gevangen zit in frustratie en schreeuwt om bevrijding.
Of het nu gaat om plasticvervuiling die zeeën en de armste gemeenschappen bevuilt, of
soorten die in recordtempo uitsterven, of de klimaatcrisis waardoor droogtes,
overstromingen en stormen frequenter en ernstiger worden, we hebben dit prachtige
geschenk van God misbruikt en beschadigd. We voelen enkele van de effecten in België,
maar de effecten raken mensen in armoede het hardst.
Het is moeilijk te bevatten wat dat werkelijk betekent: het is groots en abstract. Dus laat
me je snel voorstellen aan Orbisa.
Je kunt de foto van Orbisa vertonen op het scherm:
Als je haar verhaal vertelt:
Dit is haar op het scherm. Ze is een moeder van in de dertig die in de Afar-regio van
Ethiopië woont. Een paar jaar geleden kon Orbisa nog vertrouwen op de regens: nu zijn ze
door het veranderende klimaat veel minder voorspelbaar. Dus loopt ze tot tien uur per dag,
elke dag, om water te vinden voor haar familie om te drinken. Haar levensonderhoud hangt
af van de verkoop van vee, maar door de droogte zijn negen van haar tien koeien
omgekomen. Ze is ook bijna de helft van haar geiten kwijt. Laten we even pauzeren... De
grimmige realiteit is dat Orbisa de prijs betaalt voor emissies die voornamelijk zijn
geproduceerd door ontwikkelde landen zoals de onze. [pauze]
Dit zei ze tegen Tearfund: ‘Vroeger regende het elke vier tot vijf maanden; het gebied was
zeer vruchtbaar en groen. Maar het heeft al zes maanden niet geregend en ik weet niet
wanneer het de volgende keer gaat regenen. Ik maak me zorgen als ik aan de toekomst
denk.'
Over de hele wereld worden miljoenen mensen zoals Orbisa terug in de armoede geduwd
als gevolg van klimaatverandering. In 2016 begon de honger in de wereld voor het eerst in

tien jaar toe te nemen en is sindsdien elk jaar blijven toenemen. En dat komt door
klimaatverandering en conflicten, waarbij klimaatverandering het risico op conflicten
vergroot.
De wetenschap is duidelijk: de klimaatcrisis wordt door ons veroorzaakt, vooral door ons in
ontwikkelde landen, en de gevolgen nemen toe. We hebben bijna geen tijd meer om de
ergste gevolgen te voorkomen. We moeten snel handelen en onze manier van leven
veranderen, en overheden moeten veel ambitieuzer zijn.
In de Bijbel vertelt Jezus ons dat de belangrijkste geboden zijn om God lief te hebben en
onze naasten lief te hebben. Het aanpakken van de klimaatcrisis is van vitaal belang voor
beide: God eren door zijn schepping te beschermen en onze wereldwijde naasten lief te
hebben die het eerst en het ergst worden getroffen door wat nu een klimaatcrisis is.

3. De hoop die we vinden in Jezus
Kolossenzen 1:19–20 zegt dit:
“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door
Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn
kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen
zijn.”
'Om alle dingen, dingen op aarde en dingen in de hemel met Zichzelf te verzoenen...' Onze
wereld is gebroken, maar God is aan het werk om te verzoenen en te herstellen.
Voor mij zegt dit dat ik een veel grotere kijk op Jezus nodig heb. Hij kwam niet alleen om
mij te verzoenen met mijn Vader in de hemel, maar om ALLE dingen te verzoenen en te
herstellen - in hemel en op aarde! Dat is veel meer dan alleen wij. Jezus kwam om te
beginnen met het herstel van de wereld tot hoe God het bedoeld had. Om alle dingen
nieuw te maken.
Jezus waardeert de schepping, laat ons zien hoe deze de liefde van de Vader openbaart, en
brengt herstel en genezing – alles weer verenigend met God.
We kunnen hoop hebben. Door Jezus’ dood aan het kruis kunnen alle dingen nieuw
gemaakt worden; alles wat de zonde heeft gebroken en verdorven, wordt hersteld en met
God verzoend. En wat meer is, wij kunnen er deel van uitmaken. Jezus nodigt ons uit om
deel te nemen aan zijn missie in deze wereld.
De wereld schreeuwt het uit, maar God is aan het werk en we zijn uitgenodigd om ons bij
hem aan te sluiten in een bediening van verzoening - mensen met hun Vader te verzoenen,
maar ook mensen te verzoenen met de schepping die we hebben gekregen om voor te
zorgen, en het zien ervan hersteld. Dit is de volheid van het evangelie, geen bijzaak.

4. Een uitnodiging om te reageren
Dus hoe kunnen we reageren?
Om die vraag te beantwoorden, gaan we naar Esther in het Oude Testament. In het
aangezicht van een crisis reageert ze met vertrouwen en moed.
In het boek Esther maakt de Perzische koning plannen om de Joden uit te roeien, maar de
oom van Esther, Mordechai, waarschuwt haar voor het plan. Esthers reactie op het nieuws
van de bedreiging voor haar volk is opmerkelijk. Ze zegt tegen Mordechai dat hij mensen
moet verzamelen om te bidden en te vasten. Terwijl ze dit doen, zal ze de koning
benaderen en hem vragen om het te heroverwegen - ook al weet ze dat het tegen de wet is
en dat ze haar leven kan verliezen.
In hoofdstuk vier zegt ze tegen Mordechai: ‘Ga, verzamel alle Joden die in Susa zijn, en vast
voor mij. Eet of drink niet gedurende drie dagen, nacht of dag. Ik en mijn bedienden zullen
vasten zoals jij. Als dit gedaan is, ga ik naar de koning, ook al is dat tegen de wet. En als ik
omkom, kom ik om.’ Esther leert ons dat het volgen van Jezus vereist dat we opkomen
tegen onrecht, ook al kost ons dat veel – en dat we moeten handelen vanuit een
fundament van gebed.
Daarom wil ik jullie vanmorgen uitnodigen om mee te bidden en in actie te komen om het
enorme onrecht van de klimaatverandering en de impact ervan op de armste mensen over
de hele wereld aan te pakken.
In november was het Verenigd Koninkrijk gastheer van de VN-klimaatbesprekingen. Hoewel
er enige vooruitgang is geboekt, hebben de besprekingen niet geleid tot gerechtigheid en
een veiligere toekomst voor miljoenen mensen. In 2022 moeten we druk blijven uitoefenen
op de regeringen om de tijdens COP26 gedane beloften na te komen, en aan te dringen op
sterkere actie wereldwijd. Je kunt met Tearfund mee bidden en in actie komen om onrecht
aan te pakken en een doorbraak te zien in de klimaatcrisis.
Als we samen onze stem verheffen en bidden, kunnen we echt een verschil maken. We
kunnen naast Orbisa staan en bidden voor klimaatrechtvaardigheid.
Laten we naast Orbisa staan, en al degenen die worden beïnvloed door klimaatverandering
over de hele wereld.
Laten we bidden:
Vader God,
Wij danken u dat u een God van gerechtigheid bent.
Bedankt dat je Orbisa en haar familie kent, en al degenen die al getroffen zijn door
klimaatverandering.
Jezus, het spijt ons voor de manieren waarop we uw
schepping hebben beschadigd.
Help ons veranderingen in ons eigen leven aan te brengen
om onze wereldwijde buren goed te kunnen liefhebben.
Heilige Geest, zou u de harten van onze regering willen
beroeren, Hen begeleiden bij al hun besluitvorming en
inspireren om de meest kwetsbaren te beschermen?
Amen.

