
GESPREKSHANDLEIDING
TOESPRAAK REINIER VAN DEN BERG 

Reinier van den Berg is klimatoloog en weerman, maar hij wordt vuilnisman. 
Hij gaat met zijn nieuwe onderneming aan de slag om plastic op te ruimen.  
Op Groen Geloven sprak hij over de milieucrisis en over de invloed die wij, 
mensen, op de aarde hebben. 

Gesprekshandleiding voor groepen 
Deze gesprekshandleiding kun je gebruiken bij de toespraak van Reinier van den Berg. Het is geen 
complete Bijbelstudie of format voor een lokale versie van Groen Geloven. Maar de handleiding 
biedt wel voldoende stof voor een prikkelende avond. Eerst bekijk je met elkaar de toespraak en 
daarna gebruik je de teksten, opmerkingen en vragen. Zo kun je de avond vormgeven zoals past 
bij jullie kring of groep. 

Groen Geloven Lokaal
Je kunt er ook voor kiezen om alle toespraken op een avond te laten zien en een lokale Groen 
Geloven avond te organiseren. Je kunt deze handleiding en die van de twee andere toespraken 
dan gebruiken voor de nabespreking. Het is ook leuk om voor zo’n lokale Groen Geloven avond 
niet alleen deze toespraken te gebruiken, maar op zoek te gaan naar inspirerende voorbeelden  
uit jullie eigen omgeving.  



GESPREKSHANDLEIDING

  BIDDEN  
Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren. 

  KIJKEN  
Bekijk met elkaar de toespraak van Reinier van den Berg.  

  LEZEN EN DELEN  
Lees met elkaar Genesis 1:31. 

Reinier haalde in zijn toespraak Genesis aan. Hij legde de klemtoon op het woord ‘was’. 

Bespreek met elkaar:
• Ervaar jij zelf ook dat de schepping goed was en nu niet meer is? 
• Welke rol hebben wij mensen daarin gespeeld. Spelen wij die rol nu nog? 

Lees met elkaar Jesaja 55:3.
•  Welke circulaire gedachte kun je ontdekken in deze tekst? 

Zowel in Genesis 1 als in de tekst uit Jesaja wordt zichtbaar dat God de schepping complex 
en prachtig heeft bedacht. Maar van die pracht en praal is nu soms nog maar weinig terug te 
vinden. Vaak door ons eigen toedoen. Zowel de dieren, de natuur, als ook de mensen lijden hier 
onder. 
Paus Franciscus doet de volgende uitspraak in Laudato Si: ‘de zon en de maan, de ceder en het 
bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van oneindige verscheidenheid en ongelijkheid 
betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge 
afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar.’ Een mooie uitspraak 
waarin hij ook wijst op de onderlinge verbondenheid tussen alles wat God heeft geschapen. 

Bespreek met elkaar: 
• Voel jij je ook op deze wijze verbonden met de schepping? Zo ja, waar merk je dat aan?  

Zo nee, hoe voel jij je wel verbonden met de schepping? 

  DELEN  
Bespreek met elkaar:
• Reinier zegt in zijn toespraak dat het al vijf over twaalf is. Ervaar jij dit ook zo?  

En hoe komt het dat je dit zo ervaart? En als je het niet zo ervaart, hoe komt dit volgens jou?
• Door goed rentmeesterschap te tonen en door goed om te gaan met de schepping kunnen 

we met elkaar verschil maken. Daar gelooft Reinier overduidelijk in. Hoe sta jij daarin?  
Geloof jij dit ook? Waarom wel of waarom niet? 

  DOEN  
Reinier haalt in zijn toespraak een Bijbels principe aan: delen = vermenigvuldigen. Hij daagt 
je aan het einde van zijn toespraak uit om twee mensen in gedachten te nemen die jij wilt 
inspireren om zorg te dragen voor de schepping en een goed rentmeester te zijn.  

Bespreek met elkaar: 
• Kies voor jezelf twee personen uit die jij zou willen inspireren. 
• Bedenk voor jezelf of in twee- of drietallen wat je kunt doen om hier mee te beginnen. Wat 

zijn de eerste stappen die je richting hem of haar kunt zetten en wat houden deze stappen 
in? 

• Formuleer twee concrete stappen en ga daar mee aan de slag! 

  AFSLUITEN  
Sluit af met gebed. 

https://youtu.be/F_XwTSwoZJs


COLOFON

Over Groen Geloven:  Op 5 oktober 2019 organiseerden Groen Gelovig en de Groene Kerken Actie samen het duurzaamheids- 
  evenement Groen Geloven. Een dag vol inspiratie en tools om een volgende stap te kunnen zetten in een  
  duurzame en rechtvaardige levensstijl. 

Georganiseerd door:  Tear, ChristenUnie, Kerk in Actie, De Evangelische Omroep, A Rocha Nederland, Micha Nederland, 
  Laudato Si, CCA en CGMV.

  www.groengelovig.nl 
  www.groenekerken.nl 
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