GESPREKSHANDLEIDING
TOESPRAAK TREES VAN MONTFOORT
Trees van Montfoort is theoloog, communicatie-adviseur en ze schreef het boek
‘Groene Theologie’. Op Groen Geloven zei ze dat groen denken hard nodig is om
groen te doen.
Gesprekshandleiding voor groepen
Deze gesprekshandleiding kun je gebruiken bij de toespraak van Trees van Montfoort. 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 Trees van Montfoort.

DELEN
Bespreek met elkaar of denk voor jezelf na over de volgende vragen:
• Welke nieuwe dingen heb je gehoord in de toespraak van Trees?
• Merk je zelf iets van de achteruitgang van biodiversiteit, klimaatverandering, vervuiling of
andere ecologische crises?
• Hoe zou je na het kijken van de toespraak de term ‘groen geloven’ definiëren?
• Wat zou jouw rol zijn in je eigen context als je uitgaat van het verhaal van Trees?
• Wat kan, na het horen van het verhaal van Trees, je volgende stap zijn?

LEZEN
Lees met elkaar: Genesis 1 en Johannes 3:16.
In Genesis 1 lezen we het verhaal van de schepping. We lezen hoe mooi en goed God de
schepping heeft gemaakt. Hij was trots op wat Hij heeft gemaakt! Als mensen hebben we er
vervolgens een rotzooi van gemaakt. Maar God heeft de wereld zo lief (Johannes 3:16) dat
Hij Jezus geeft aan deze wereld. Zoals Trees ook in haar toespraak aanhaalt, staat het woord
wereld in de grondtekst als ‘kosmos’, dus het gehele universum. Daarmee is Jezus niet alleen
voor ons mensen, maar voor de hele schepping gestorven.
Lees Kolossenzen 1:17-20.
15.
Beeld van God, de onzichtbare is hij eerstgeborene van heel de schepping: 16. in hem is alles
geschapen alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en
heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17. Hij bestaat vóór
alles en alles bestaat in hem. 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19. in hem heeft heel de volheid willen
wonen 20. 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.

DOEN
Onderstreep in de tekst uit Kolossenzen telkens het woordje ‘alles’. En tel met elkaar hoe vaak
dit woord in dit Bijbelgedeelte voorkomt. ‘Hij heeft alles met zich willen verzoenen door vrede te
brengen met zijn bloed aan het kruis.’ Voor wie is Jezus gestorven? Wie heeft Hij verlost?
In Kolossenzen 1 vers 17 lezen we dat Jezus het sluitende puzzelstukje is in de schepping. Alles
is op Hem gericht en Hij brengt alles samen. Andersom zou je kunnen redeneren dat zonder
Jezus alles uit elkaar zou vallen. Dat heel de schepping uit elkaar zou vallen. In de verzen
daaropvolgend lezen we ook dat Jezus’ verzoening niet alleen voor ons mensen is, maar dat zijn
wederkomst voor alles op hemel en op aarde is. Dus voor heel zijn schepping!

DELEN
Bespreek met elkaar of denk voor jezelf na over de volgende vragen:
• Is deze manier van kijken naar de betekenis van Jezus’ sterven en wederkomst nieuw voor je?
• Zo ja, hoe zou deze hoop dat Jezus uiteindelijk alles weer heel maakt, je kunnen helpen om
aan de slag te gaan en een volgende duurzame stap te zetten?
• Zo nee, helpen deze teksten en de uitleg van Trees om vol te blijven houden om duurzame
stappen te zetten?

DOEN
Bespreek met elkaar of bedenk voor jezelf:
• Schrijf voor jezelf op wat je mee zou willen nemen uit de toespraak van Trees en uit het gesprek vanavond.
• Formuleer voor jezelf wat je graag zou willen doorgeven aan een ander.
• Wellicht kunnen jullie met elkaar een stukje schrijven voor jullie kerkblad, nieuwsbrief of
website om ook met anderen te delen wat jullie ontdekt hebben.

AFSLUITEN
Sluit af met gebed.

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.
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