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1. Hoe	  meer	  verbonden	  met	  God,	  hoe	  meer	  verbonden	  met	  zijn	  missie,	  hoe	  meer	  verbonden	  
met	  zijn	  schepping,	  hoe	  meer	  je	  streeft	  naar	  een	  duurzame	  levensstijl.	  Of	  te	  wel:	  duurzaam	  
leven	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  je	  relatie	  met	  God.	  Of	  te	  wel:	  een	  duurzame	  christen	  is	  een	  
pleonasme	  J	  
Wat	  vind	  je	  van	  deze	  gedachte?	  

	  
2. Gods	  grote	  ecologische	  missie	  is	  zo	  veelomvattend	  dat	  we	  als	  mensen	  per	  definitie	  falen	  en	  /	  

of	  schuldig	  zijn.	  Ook	  in	  ons	  persoonlijk	  leven	  zondigen	  we	  altijd	  wel	  ergens	  tegen	  ‘de	  wet	  van	  
de	  duurzaamheid’.	  	  Dit	  schuldgevoel	  kan	  verlammend	  werken	  of	  zelfs	  onverschillig	  maken.	  
In	  hoeverre	  herken	  je	  deze	  verlammende	  of	  onverschillige	  werking	  van	  de	  feiten?	  
Hoe	  kan	  schuldbelijdenis	  en	  bekering	  hierin	  bevrijdend	  werken?	  

	  
3. Het	  is	  Gods	  	  schepping	  en	  het	  is	  zijn	  (ecologische)	  missie.	  Wij	  sluiten	  slechts	  aan.	  Dat	  geeft	  

moed,	  want	  Hij	  laat	  niet	  los	  wat	  zijn	  hand	  begon.	  In	  ons	  trouwzijn	  (schone	  handen,	  zuiver	  
hart,	  eerlijk,	  ps.24)	  zegent	  de	  HEER	  (=verbondsgod,	  Ik	  ben	  erbij!)	  ons	  zodat	  we	  mee	  mogen	  
bouwen	  aan	  zijn	  toekomst,	  de	  doorbraak	  van	  Gods	  Koninkrijk.	  Uiteindelijk	  loopt	  het	  uit	  op	  de	  
voltooide	  schepping,	  die	  God	  de	  HEER	  zal	  realiseren.	  Hij	  komt	  ons	  tegemoet.	  	  
Hoe	  helpt	  deze	  bemoedigende	  boodschap	  je	  in	  het	  ‘vrolijk’	  meewerken	  aan	  Gods	  missie?	  

	  
4. “Vroeger	  dacht	  ik:	  een	  revolutie	  begint	  met	  grote	  gebeurtenissen.	  Dat	  is	  niet	  zo.	  Verandering	  

ontstaat	  vanuit	  een	  heleboel	  kleine	  initiatieven.”	  Jan	  Rotmans.	  	  
In	  privé	  sfeer	  bestaat	  de	  top	  3	  uit:	  Geen	  spullen	  kopen,	  of	  2e	  hands/duurzaam,	  minder	  vlees,	  
minder	  energieverspilling	  rond	  wonen	  etc.	  
Hoe	  kan	  jij	  met	  jouw	  gezin,	  woning,	  talenten,	  werkplek	  vrolijk	  bijdragen	  aan	  deze	  revolutie?	  	  
En	  als	  je	  nu	  stiekem	  toch	  groots	  denkt?	  (laat	  je	  inspireren	  door	  de	  jonge	  veranderaars)	  

	  
	  “	  Wat	  de	  wereld	  nodig	  heeft:	  mensen	  die	  zo	  erg	  in	  een	  andere	  wereld	  geloven	  dat	  ze	  niet	  anders	  
kunnen	  dan	  die	  nu	  al	  vorm	  te	  geven.”	  (Shane	  Clairborne)	  
	  

Ter	  inspiratie	  
https://www.trouw.nl/redactie/duurzame100/2017/	  

http://lazarus.nl/2017/10/klimaatverandering/?utm_content=bufferde295&utm_medium=social&ut
m_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#gs.U5KoRi0	  

kijk	  de	  docu	  Cowspiracy	  op	  bijv.	  Netflix	  
story	  of	  stuff:	  https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM	  

naar	  de	  bioscoop	  -‐	  an	  inconvenient	  sequel:	  truth	  to	  power:	  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=4BmxWKydrH0	  

	  
	  

	  


