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Met veel genoegen bieden we u het kerkenpakket 2017 aan. Als wereld-
wijde Micha-beweging vragen we dit jaar aandacht voor de schepping 
en zorg voor mens en wereld. Met ons gekozen thema ‘De knop om’ 
sluiten we ons daar deze Micha Zondag 2017 bij aan.

Is dat nog wel nodig, aandacht voor klimaat(verandering)? Is er dit jaar 
één dag zonder het klimaat op de voorpagina? Het staat nadrukkelijker 
dan ooit op de agenda. Vanuit de Micha Zondag willen we ons in deze 
aandacht onderscheiden en willen we vanuit de bijbel de urgentie van 
goede zorg voor Gods schepping onderstrepen. Vandaar het jaarthema 
‘De knop om’. Er moet echt wat veranderen in onze taak als rentmees-
ters die voor Gods aarde zorgen. Scheppingslied Psalm 24 zet ons 
daarbij op het goede been. De aarde is van God en dan is zorg voor de 
schepping urgent. 

In een Micha-dienst zijn we niet alleen in bijbellezing, schriftuitleg en 
verkondiging met het thema bezig. Maar ook via de gebeden, het lied, 
de collecte, kinder- en jeugdwerk. Met dit kerkenpakket hopen we u 
daarmee te helpen. Het is een echt ‘werkpakket’. Je zult het met eigen 
gaven en in eigen situatie moeten vertalen. 

Zondag 15 oktober is dit jaar de Micha Zondag, die ook internationaal 
gevierd wordt. Maar we maken er meer dan andere jaren een seizoen 
van. Natuurlijk vragen we u op 15 oktober a.s. in verbondenheid met 
kerken wereldwijd op enige manier aandacht aan het thema te geven. 
Maar als het om welke reden ook beter uitkomt op een andere zondag: 
wij zijn altijd blij met uw aandacht voor het thema! Bovendien: passende 
aandacht aan sociale en ecologische gerechtigheid is niet met een 
‘Micha Zondagje’ gedaan: hoe ben je er voortdurend mee bezig? Hoe 
zoek je verdieping? Hoe ben je voortdurend op weg? Op de website 
zullen we ook gedurende het seizoen materiaal aanbieden om in de 
gemeente mee bezig te zijn. 

De knop moet echt om als we naar de schriften luisteren. De knop 
moet ook om als we naar de schepping en de samenleving kijken. We 
wensen u een gezegende Micha Zondag en een inspirerend kerkelijk 
seizoen. 

Intussen bereiden wij ons al voor op volgend jaar. Als u hierover 
gedachten hebt, horen we die graag. Stuur dan een bericht naar 
coordinator@michanederland.nl. 

We wensen u, jou een goede, gezegende Micha Zondag 2017 toe. 
Namens de werkgroep Micha Zondag 
Rijn de Jonge, voorzitter

meld je aan

Doe jij met je gemeente 
dit jaar de Micha Zondag?

Woord vooraf

http://www.michanederland.nl/zondag/meld-jullie-gemeente-aan-voor-micha-zondag/
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Verbonden met de internationale Micha-beweging zetten we in 2017 klimaatverandering op de agenda. 
Niet het gemakkelijkste onderwerp, maar wel een onderwerp dat onze aandacht nodig heeft. Ons 
thema voor dit jaar is daarom: De knop om. Waarbij we de nadruk leggen op God als Heer van de 
schepping. We kiezen bij dit thema als kerntekst voor Psalm 24 vers 1:

Waarom klimaatverandering?
Wat moeten we nu vanuit de bijbel met klimaatverandering? Moeten we ons daar als christenen ook 
al druk om maken? Het antwoord hierop ligt misschien toch meer voor de hand dan je denkt. Kijk 
eens naar de gevolgen van klimaatveranderingen. Akkers drogen uit en zelfs het kleine beetje eten 
dat net genoeg was om in leven te blijven, raakt op. Hele bevolkingsgroepen raken op drift, op zoek 
naar eten. Juist de armsten in deze wereld zijn de grootste slachtoffers van veranderingen in het 
klimaat. ‘Klimaatvluchtelingen’ noemen we hen. Als we aan deze mensen denken, in hun miserabele 
leefomstandigheden, komen we al snel heel dicht bij de Micha-onderwerpen zorg voor de ander en 
zorg voor de schepping. Daarnaast kun je ook zeggen dat wij, inwoners van het westen, met onze 
levensstijl en ons consumptisme, mede bijdragen aan klimaatverandering. En, omgekeerd, we ook, 
weliswaar bescheiden, bij kunnen dragen aan een omkeer. 

Psalm 24 en klimaatverandering
Van God is de aarde en niet van ons mensen. God is onze Schepper. De aarde en wij mensen zijn 
van Hem. Dat maakt ons enerzijds verantwoordelijk voor hoe we ermee omgaan. Maar tegelijk 
ook: die aarde is en blijft in handen van God de Heer, Koning van de schepping waar Hij ook voor 
zorgt. Wij hoeven de aarde niet te redden, God houdt die in zijn hand. Tussen die twee polen 
leven we en mogen we zorgen voor de aarde en wie erop wonen. We zoeken zo naar evenwicht 
tussen verantwoordelijkheid, actief bezig zijn en soms over-activisme enerzijds en gelatenheid, 
machteloosheid en soms wanhoop anderzijds. 

De knop om
Als je God ontmoet als Heer van de schepping dan gaat de knop om…. We worden ons ervan bewust 
dat ook klimaatverandering een onderwerp is waar we als christenen mee aan de slag moeten. 
Vanuit de gedachte dat God, de Schepper, de hele wereld in zijn hand houdt, maar wij wel onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor dat wat wij doen met Gods schepping en met de gevolgen 
daarvan voor onze naaste. Zonder dat we de suggestie wekken ‘het allemaal wel even op te lossen’. 
Maar wel in vertrouwen op Hem van wie de aarde is en alles wat daarop leeft.

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,  
    de wereld en wie haar bewonen. 

Micha Zondag 2017: DE KNOP OM
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Tekst: Psalm 24:1b
 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
  de wereld en wie haar bewonen 

Thema: ‘De knop om’ 

Suggestie voor tweede lezing: Johannes 1:1-18

Schriftuitleg
Vers 1-2
De psalm zet heel krachtig in als het gaat om de vraag aan wie de wereld toebehoort. JHWH is 
eigenaar van de aarde zelf (de materie) en van alles wat de aarde bewoont (al het leven). Consequent 
wordt in Psalm 24 de Godsnaam JHWH gebruikt. Niet een abstracte, afstandelijke schepper-god, maar 
de God van de Bijbel, die trouw is aan Zijn wereld en zich in de geschiedenis aan mensen verbindt. Als 
Schepper is JHWH gever van leven en levensruimte en daarom de onbetwiste eigenaar van de aarde 
en die haar bewonen. 

Vers 3-6
De mens met zijn bevoorrechte plaats in de schepping (Ps 8) staat in een verbondsrelatie met JHWH 
en wordt in Zijn nabijheid geroepen. De Psalm heeft hier een liturgisch/cultische dimensie. Wie mag 
tot God naderen om Zijn zegen te ontvangen? Dat vereist schone handen en een zuiver hart. Die 
eigenschappen worden zichtbaar als de ziel (het bestaan) zich onthoudt van zinloosheid, oneerlijkheid, 
valsheid, bedrog (אְוָׁש, zie o.a. Exodus 20:7, Spreuken 30:8). Voor het verband tussen de erkenning 
van God als Schepper en Gods zegen: zie o.a. 1 Samuel 2:8 waar recht doen aan armen rechtstreeks 
voortvloeit uit Gods eigenaar zijn van de wereld en alles wat daarop leeft. (Let wel: de NBV laat in 1 
Samuel 2:8 יִּ֤כ onvertaald, maar dat woordje geeft juist het verband: Hij verheft uit het stof wie berooid 
is (..) want van de HEER zijn de pijlers der aarde. Gods rechtvaardigheid wordt in het boek Job 
rechtstreeks verbonden met zijn Schepper-zijn (o.a. Job 34:12). Dit te erkennen en ernaar te leven 
draagt Gods zegen. 

Vers 7-9
Na de vraag welke houding nodig is om als mens tot JHWH te naderen, wordt de beweging 
omgedraaid: JHWH komt in Zijn majesteit naar Zijn eigendom, de stad van God.  De beweging die de 
psalm maakt is: van de mens die opgaat naar Gods heilige berg, naar Gods komen in de wereld, in 
Psalm 24 gecomprimeerd tot de stad van God, die haar poorten moet opheffen om de Heer binnen te 
laten. Gods grootheid moet tot zijn recht komen in onze wereld. 

Relatie bijbeltekst en Micha-problematiek
Deze Micha Zondag staat in het teken van de gevolgen van klimaatverandering en omgang met het 
milieu. Een preek over milieu en klimaatverandering vanuit Psalm 24 zal in de eerste plaats moeten 
benadrukken dat het om Gods aarde gaat en niet de onze. Als onze plaats in deze wereld helder is, 
kan een handelingsperspectief worden geboden dat recht doet aan God en Zijn wereld. 

Homiletische notities
In de inleiding zou de hoorder aan het denken gezet kunnen worden over de vraag: van wie is de 
wereld? We spreken vaak over ‘onze aarde’. Het idee dat de aarde van ons is zit diep in het denken 
van velen. 

Preekschets
Ds. Herman Carlier
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Aan de ene kant heeft die gedachte iets positiefs: in het denken over ‘onze aarde’ zit een collectieve 
verantwoordelijkheid. We zijn hier niet alleen, maar met zo’n 7 miljard anderen. En die hebben allemaal 
dezelfde aarde nodig om te wonen, te eten, bescherming te vinden. Ook het belang van de volgende 
generaties speelt -terecht- een grote rol in het denken van velen. 

Aan de andere kant leidt de gedachte dat de aarde van ons is ook tot overheersing en afbakening. 
We knippen de aarde op in stukjes land en ieder doet daarin wat hij of zij het beste vindt voor zichzelf 
of de eigen groep. Landen, provincies, steden, wijken, landerijen, achtertuintjes: we beschouwen ze 
als ‘van ons’ en gaan er het liefst zelf over. Benoem maar eens hoe lastig het is om binnen de EU 
tot bestendige milieuafspraken te komen, laat staan wereldwijd. En hoe gemakkelijk machthebbers 
terugkomen op eerder gemaakte afspraken. 

Vervolgens kan worden ingegaan op de boodschap van Psalm 24. Dit lied laat een heel ander geluid 
horen. ‘Onze aarde’, ‘onze wereld’ bestaat niet, want:
 ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
 de wereld en wie haar bewonen’ (NBV)

 De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
 de wereld en wie er wonen.’ (HSV)

In een preek vanuit Psalm 24 rond vragen over milieu en omgang met de aarde zal dit geluid mijns 
inziens sterk benadrukt moeten worden. Pas als de gemeente goed heeft opgepakt dat de aarde en 
alles wat er op leeft en woont van de HEER is, kan zinvol gepreekt worden over wat de consequenties 
hiervan zijn. Dit deel van de preek zou als kopje kunnen krijgen: ‘De knop om van ons denken over de 
aarde’.

De lijn van Psalm 24:3-6 volgend zou de preek vervolgens kunnen ingaan op de vraag: wat betekent 
dit voor hoe wij leven op de aarde? Omgaan met milieuvraagstukken zou vanuit Psalm 24 voorgesteld 
kunnen worden als dienst aan God en de schepping. Gods schepping geweld aan doen zou onze eer 
te na moeten zijn en doet onrecht aan God zelf. Zegen ontvang je in een leven, waarin je echt luistert 
naar God en Hem recht doet. Hier kan concreet met voorbeelden worden aangegeven wat we kunnen 
doen om echt zorg te hebben voor de aarde en haar bewoners. Daarbij zal benadrukt kunnen worden 
dat het belang van God en de ander voorgaan boven ons eigen belang. Scepsis rond de oorzaak van 
opwarming van de aarde kan hier zijdelings worden benoemd, waarbij benadrukt mag worden dat 
aantasting en vervuiling van onze aarde en van onze atmosfeer van weinig respect getuigt voor God 
als eigenaar en voor andere mensen als medebewoners. Dit deel van de preek zou als kopje kunnen 
krijgen: ‘De knop om van ons doen met de aarde’.

Vervolgens kan erop gewezen worden hoe Psalm 24:7-10 op woorden brengt dat God in onze 
wereld binnentreedt. De God van Psalm 24 is JHWH, die Zich aan mensen verbindt, hen zegent en 
als machtige Koning Zijn wereld binnenkomt. Wij zijn niet alleen in ons verlangen om recht te doen 
aan de aarde en alles wat daarop leeft. God zelf staat er borg voor, want Hij is komende in deze 
wereld. Daarbij moet wel de gedachte opzij dat we deze aarde wel aan haar lot kunnen overlaten, 
omdat er straks toch wel een nieuwe aarde komt. Dat wij deze Schepping hebben te bewaren, kan 
worden benadrukt vanuit de gedachte: hoe treft de komende God Zijn wereld aan? Hier kunnen 
lijnen getrokken worden naar Christus, die in deze wereld Gods Koninkrijk liet doorbreken (Joh. 1, 
‘hij kwam naar wat van hem was’). God had de wereld zo lief dat hij Christus in deze wereld gaf (Joh. 
3:16). Christus maakte heel wat gebroken was, Hij gaf leven aan wat dood was. En ook Gods Geest 
is betrokken op deze wereld, om het erin uit te houden te midden van het zuchten en lijden van de 
Schepping (Rom. 8:20 vv). Verlangen wij naar de komst van de Koning vol Majesteit? En kunnen we 
Zijn wereld bij Zijn komen weer in Zijn handen leggen? Dit gedeelte zou als kopje kunnen krijgen: ‘De 
knop om van ons verlangen voor de aarde’.

Dominee Herman Carlier (50) is Christelijk-gereformeerd predikant in Enschede West.

Preekschets ds. Herman Carlier
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Lezing Psalm 24:1-6
De psalm begint met een hymne (vs 1a,2). Daarin wordt vastgesteld dat de HEER gaat over de aarde 
en over alles wat op aarde leeft. Dit in tegenstelling tot de goden van andere volken. Meestal ging hun 
invloedssfeer niet verder dan de grenzen van het land dat door die volken werd bewoond. Sterker nog, 
het is de HEER die de aarde heeft gevestigd. Vanaf het begin tot aan het einde blijft Hij degene die de 
‘eigenaar’ is. Vers 1 wordt geciteerd in 1 Kor.10:26 (‘Immers, van de Heer is de aarde en haar rijkdom’) 
waar het gaat over het juiste gebruik van de vrijheid die God ons heeft gegeven. Het gaat erover of je 
alles wat in de vleeshal wordt gekocht mag eten. Zelfs als het van een tempel komt, blijft het behoren 
bij dat ‘alles’. 

In het tweede gedeelte wordt de vraag gesteld wie de berg van de HEER mag bestijgen. De berg van 
de HEER is de plaats waar Hij zich op aarde gevestigd heeft: de berg Sion. Het is een heilige plaats 
dus je mag er niet zomaar komen. De psalmist noemt reine handen en een zuiver hart. Dat houdt niet 
in zondeloosheid, want dan was niemand daartoe gerechtigd. Het gaat om de je instelling, om wat je 
met hart en hoofd serieus wilt. Eerlijk en oprecht goed willen doen. Dit sluit aan bij Micha 6:8: 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.

Lezing Mattheus 25:14-30
Dit is een bekende gelijkenis die vaak wordt toegespitst op het goede gebruik van onze gaven 
(talenten) voor het koninkrijk van God. Een talent was in die tijd 10 maal het jaarloon van een arbeider. 
De Bijbel in gewone taal heeft het niet over talenten maar over een miljoen, een half miljoen en 
honderdduizend. Maar uiteindelijk gaat het over het bezit van de eigenaar. In Psalm 24 hebben we 
gelezen dat God de ‘Eigenaar’ van de aarde is en alles wat daarop leeft. Hij heeft de aarde aan ons 
toevertrouwd en ieder van ons heeft daarin een verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zullen we daarover 
ook verantwoording moeten afleggen. De aansluiting bij Micha 6:8 vinden we doordat de dienaren in 
de gelijkenis weten wat hun heer van hen verwacht, maar doen ze ook iets goeds met wat hij aan hen 
heeft toevertrouwd?

Inleiding
• Beginnen met iets te vertellen over Amelisweerd en de verbreding van de A27. In de jaren 

70/80 is daar fel tegen geprotesteerd. Kijk daarvoor bijvoorbeeld eens op Wikipedia en zoek op 
‘Amelisweerd’. En op www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/protest-tegen-aanleg-a27-door-
amelisweerd. Toch zijn er 456 bomen gekapt voor de snelweg.

• Ook nu wordt er weer geprotesteerd tegen verbreding van de A27, kijk maar op voorjestadsie.nl/
campaigns/15tegen14/?gclid=CNblp5aVwtMCFU0Q0wodkH4O_Q

• En dat is nog niets vergeleken met wat er in tropische regenwouden gebeurt. Ook hierover is veel op 
internet te vinden.

1. De aarde is van de Heer
• We hebben gelezen in Psalm 24 dat de Heer de eigenaar is van de aarde met alles wat je daarop 

vindt. Sterker nog Hij heeft alles zelf gemaakt.
• We lezen daarover in Genesis 1 dat het goed (tov) was. Daarna is er heel wat mis gegaan. Toch 

draagt de aarde het stempel van haar maker.
• Je kan je afvragen wat er mis is gegaan. Daar speelt de mens een belangrijke rol in. Zie Genesis 3.

Preekschets
Majoor Peter Slingerland

http://www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/protest-tegen-aanleg-a27-door-amelisweerd
http://www.isgeschiedenis.nl/citaat-uit-het-nieuws/protest-tegen-aanleg-a27-door-amelisweerd
http://voorjestadsie.nl/campaigns/15tegen14/?gclid=CNblp5aVwtMCFU0Q0wodkH4O_Q
http://voorjestadsie.nl/campaigns/15tegen14/?gclid=CNblp5aVwtMCFU0Q0wodkH4O_Q
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2. Verantwoordelijkheid
• Want de mens heeft de aarde toevertrouwd gekregen om haar te bewonen en te bewerken. Net als 

de dienaren in Mattheus 25 die een grote som geld kregen. De mens heeft iets waardevols in beheer 
gekregen.

• In de gelijkenis: twee die de waarde hebben verdubbeld. Eén die de waarde gelijk heeft gehouden.
• Wat heeft de mens met de aarde en alles wat daarop leeft gedaan? (Noem wat voorbeelden of laat 

de mensen zelf voorbeelden noemen).

3. De knop moet om
• Mensen die God erkennen als degenen aan wie ze verantwoording schuldig zijn voor deze aarde en 

al wat er op leeft, zouden die knop om moeten willen zetten.
• Het gaat niet alleen om de natuur. Het gaat om al wat leeft, dus ook om mensen. Het zijn juist de 

mensen die het minste hebben die ook de meeste gevolgen van klimaatverandering ondervinden. 
En dan naar hier komen om die gevolgen te ontlopen.

• De beste manier om die knop om te zetten is Micha 6:8. Want wat God wil is ook dat wij die aarde 
beter beheren.

Slot
• Afsluiten met een teken van hoop. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kunnen we nu al iets aan 

doen.

Majoor Peter Slingerland is Officier van het Leger des Heils en gepensioneerd. Hij is actief in korps 
(plaatselijke gemeente) Valleistreek. Daarnaast verzorgt hij ook materiaal om te gebruiken voor 
geloofsgesprekken, voor in de Stille Week en schrijft hij preekschetsen.

Preekschets Majoor Pater Slingerland
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Liederen
Psalmen
(zie voor een andere berijming eventueel ook 
www.denieuwepsalmberijming.nl)
8:1-6; 24:1.2.5; 33:2.3.5.8; 48:1; 65:4.5.6; 72:1.2.3.6.7; 
89:1.5.6; 99, 104:1-10; 145:1.3.4; 146:4.5.6.7.8

Psalmen voor nu
8, 19, 47, 65, 104

Opwekking
70  Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam 
174  Juicht, want Jezus is Heer 
300  De aarde is van God en al wat daarin is
329  U bent de Heer van de schepping 
401  Koning Jezus, wij verhogen U 
475  Majesteit, Koning in eeuwigheid 
492  Wie kleurt de zon als de dag openbloeit? 
505  Vader van de schepping volvoer uw plan 
586  Heel de schepping geeft U eer 
604  Kom en laat ons prijzen
671  Lof, aanbidding
709  De hemel vertelt

Hoop van alle volken
Zingen met de partnerkerken (uitgave van Kerk in Actie)
33  Alles wat wij zijn – gave van God

Schrijvers voor Gerechtigheid
God met ons
God woont bij de mensen
Heer vergeef ons
Kijk met Uw ogen
Maak ons hart onrustig
U zag dat het goed was
Zeeën van recht

Zingende Gezegend
188  De aarde is vervuild

Evangelische liedbundel
155  De aarde is van God
156 t/m 164 Liederen rond Schepping
433  God die alles maakte

Kinderliederen
Zie de zon (Elly en Rikkert)
Zie ik de sterren aan de hemel staan (Youth for Christ 
203)

Leger des Heilsbundel
7 Ere zij aan God, de Vader
23 Jezus zal heersen over d’ aard
161 Gods mens was rijk bedeeld
163 Groot is uw trouw, o Heer
164 Heer van de ganse schepping
264 Alle dagen lijden kind’ren
272 Heel de schepping wacht, Heer
430 Kom, laat ons zingen al tezaam

Liedboek
1973 2013 
20 146a Laat ons nu vrolijk zingen
42 550 Verheug u, gij dochter van Sion
51 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
120 435 Hef(t) op uw hoofden, poorten wijd
247 686 De Geest des Heren heeft
477 675 Geest van hierboven
479 978 Aan U behoort o, Heer der wereld
480 823  Gij hebt, o Vader van het leven
488b 981 Zolang er mensen zijn op aarde
 162 In het begin lag de aarde verloren
 220 Zoals een bloem zijn kelk
 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
 605 De toekomst is al gaande
 742 Wees geprezen, bron en schenker
 860 Gij die ons hebt geschapen
 888 Lift up your heads
 979 De vogels van de bomen
 980 Van alle welgeschapen dingen
 984 Gezegend die de wereld schept
 985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
 986 De oorsprong van leven en licht
 987 Bron van het zijnde
 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 993 Samen op de aarde

Liederen en gebeden

http://www.denieuwepsalmberijming.nl
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Gebeden
                 
Openingsgebeden
God, vader en moeder van al wat bestaat, U heeft ons naar 
Uw beeld geschapen en ons een plaats gegeven te midden 
van al die andere broeders en zusters. Wij vragen u dat we 
ons steeds verder openen voor de rijkdom van uw schep-
ping en haar naar vermogen tot haar recht laten komen als 
uitdrukking van uw liefde. Door Christus onze Heer 
(www.francis35.org). 

Hemelse Vader, die de wereld vol schoonheid hebt ge-
maakt, open onze ogen om in al uw werken uw genadige 
hand te herkennen opdat we ons verheugen in uw schep-
ping en leren om u met blijdschap te dienen; omwille van 
hem door wie alles geschapen werd, uw zoon Jezus Chris-
tus, onze Heer. Amen. 
(Prayers for the World 1. For Joy in God’s Creation). 

Almachtige en eeuwige God, U hebt de prachtige structuur 
van het universum gemaakt: de atomen, werelden, melk-
wegstelsels, en de oneindige complexiteit van levende 
schepselen. Wilt u geven dat we u bij het onderzoek naar 
de raadselen van uw schepping steeds beter leren kennen, 
en onze rol in uw eeuwige plan met meer overtuiging kun-
nen vervullen. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
(Prayers for the Natural Order 40. For Knowledge of God’s 
Creation).

Gebed om vergeving 
God, wij hebben geprobeerd te heersen over uw Schep-
ping, maar wij hebben haar respectloos behandeld. Geef 
ons ogen, die zien wat juist is. Ogen, die herkennen wat 
veranderbaar is. Ogen, die een vergezicht zien en dromen 
van een wereld, waar het goede der aarde eerlijk gedeeld 
wordt. Amen. 
(www.francis35.org).

Schepper van hemel en aarde, wij danken U omdat Gij ons 
beschermt en behoedt. Verhoor ons bidden en geef wat 
goed voor ons is: liefde voor mensen, opdat wij hen recht 
verschaffen, en vertrouwen in Hem die ons uw Naam be-
kend maakt, Jezus, onze broeder, vandaag en tot het einde 
van onze dagen. Amen. 
(Dienstboek).

Gebed voor onze aarde 
Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
 

Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
 
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
 
Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
 
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
 
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.
Tekst: Paus Franciscus (24 mei)
 
Gebed van Catholic Earth Care Australia 
God van de zon en de maan, van de bergen, dalen en 
woestijnen, 
God van de machtige oceanen, rivieren en meren, 
God van alle schepselen die leven in de zeeën en vliegen 
in de lucht, 
van elk levend wezen dat groeit en beweegt op uw heilige 
aarde. 

Wij zijn door Christus gevormd tot uw volk, 
geroepen om uw schitterend licht te brengen in de wereld. 
Als lichaam van Christus zijn wij dragers van de boodschap 
dat de schepping gekoesterd moet worden. 
U heeft ons de zorg toevertrouwd 
voor de aarde die U heeft geschapen. 

Help ons de aarde te beminnen en te respecteren, 
te herstellen wat we hebben beschadigd. 
Geef ons de wijsheid en de passie om onze geest, 
hart en manier van leven te vernieuwen. 

Mogen wij zo worden tot het mosterdzaadje in onze wereld, 
dat zorgt voor een ecologische bekering en dat zich 
verspreidt over alle hoeken van de aarde. 
Voor het welzijn van ons en van alle generaties die komen. 
We vragen U dit door Christus, onze Heer. Amen.

http://www.francis35.org
http://www.francis35.org
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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 PowerPoint-presentatie beschikbaar op de website die je tijdens de collecte kunt laten zien. 

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 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.

Collecte

http:/www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
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Speciaal voor de Micha Zondag 2017 heeft Creatiefkinderwerk een aantal werkvormen gemaakt dat je 
binnen een kindermoment of binnen de kindernevendienst of de zondagsschool kunt gebruiken. 

Dit jaar is het thema van de Micha Zondag gebaseerd op de tekst uit Psalm 24 ‘Van de Heer is de 
aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.’

Kindermoment
In onderstaande twee ideeën voor een kindermoment staan we stil bij deze tekst uit psalm 24.

1. Van de Heer is de aarde

Benodigdheden
- plant
- opblaasbare wereldbol
- A4tjes en stiften

Activiteit
Bespreking voor in de kerk
Tijdens het kindermoment toont de predikant/kinderwerker een plant. Deze plant komt uit zijn/haar 
huis. Deze plant is van hem/haar. Maar... de predikant/kinderwerker is op zoek naar een kind die in de 
komende week voor zijn/haar plant wil zorgen. Is er iemand die voor de plant wil zorgen?

Hierna toont de predikant/kinderwerker een opblaasbare wereldbol. Als je het leuk vindt, kan je hem 
even door de kerk laten gaan, terwijl de wereldbol door gemeenteleden omhoog wordt geslagen/
omhoog wordt gehouden. 

In Psalm 24 vers 1 schrijft de psalmist ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en 
wie haar bewonen.’ Net zoals ik gevraagd heb om voor mijn plant te zorgen, zo vraagt God ons om 
voor zijn planeet te zorgen. Maar wie wil dat doen? 

Als de kinderen de kerk niet uit gaan, kan je het vervolg op deze wijze verder uitwerken in het 
kindermoment. Anders kan het eventueel ook in de zondagsschool/kindernevendienst verder 
uitgewerkt worden en mee terug de kerk in worden genomen als ze terug komen. 
Onder je stoel ligt, als het goed is, een A4-papier en een stift. Als jij mee wilt zorgen voor Gods aarde 
en alles wat daar leeft, dan mag je met de stift je hand omtrekken op het papier. 

Ter afsluiting van dit kindermoment vraag je iedereen om hun hand (de afbeelding van hun hand op het 
A4) naar voren te brengen. Deze handen worden op het podium of op een tafel gelegd. Hierop komt de 
wereldbol te rusten. 

2. De knop moet om

Benodigdheden
- groot houten bord (of ander werkbaar materiaal) met onder in het midden een grote knop. Aan de 
knop zit een pijl vast. De pijl kan naar twee woorden wijzen: ‘mijn leven’ of ‘Gods aarde’. Door aan de 
knop te draaien, gaat de pijl van ‘mijn leven’ naar ‘Gods aarde’ en terug. 

Kind
er

mate
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Activiteit
Je laat tijdens het kindermoment het grote bord met de knop met pijl en de twee verschillende begrippen 
zien. Het thema van de dienst van vanmorgen is ‘de knop moet om’, waarin we met elkaar gaan 
nadenken over welke rol christenen kunnen of moeten spelen in het beschermen van en zorgdragen 
voor Gods aarde.

De psalmist schrijft in psalm 24: 1 ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie 
haar bewonen.’ Hij heeft ons gevraagd om voor zijn aarde te zorgen. Maar... elke dag staan wij hierin 
voor een keuze. Waar kiezen we voor?

We hebben hier vandaag een grote knop. Deze knop wijst naar ‘mijn leven’. Hier horen een aantal 
woorden bij. Wie van de kinderen en volwassenen kan een woord noemen dat hierbij hoort. De 
predikant/kinderwerker schrijft met een stift de woorden op het bord onder ‘mijn leven’. Vaak kiezen we 
hierbij onbewust voor woorden zoals: gemakkelijk, comfortabel, luxe, welvaart, rijkdom. 

We kunnen de knop ook naar rechts draaien. Dan wijst de pijl naar ‘Gods aarde’. Ook hier horen een 
aantal woorden bij. Welke woorden zouden hierbij kunnen horen? De predikant schrijft met een stift 
woorden op het bord onder ‘Gods aarde’. Vaak kiezen we hierbij onbewust voor woorden zoals: kost 
moeite, niet bij stil staan, tevreden met minder, delen met anderen, etc.

Vandaag gaan we met elkaar nadenken over ‘de knop moet om’. Wat betekent dit? Moet de pijl altijd 
naar ‘Gods aarde’ wijzen? Laten we hem stiekem naar ‘mijn leven’ wijzen? Of misschien wel in het 
midden? 

Kindernevendienst/zondagsschool
Voor de kindernevendienst/zondagsschool hebben we 8 verschillende ideeën. Je kan zelf kiezen waar je 
mee aan de slag gaat en welke je geschikt lijkt voor jouw groep! 

1. Vraaggesprek met de kinderen
In dit idee willen we de kinderen laten ontdekken wat het betekent dat wij voor Gods aarde mogen 
zorgen.

Activiteit
Stel de kinderen een aantal vragen:
- Wat is het meest waardevolle dat je bezit?
- Zou je dat ooit aan iemand anders uitlenen?
- Aan wie wel? Aan wie niet?

In psalm 24 schrijft de psalmist ‘‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar 
bewonen.’

De aarde is van God. Deze planeet is heel waardevol voor Hem. Maar Hij heeft hem wel willen uitlenen. 
- Aan wie heeft God de aarde uitgeleend?
- Hoe kunnen wij goed voor zijn waardevolle bezit zorgen?

Kind
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2. Het ijskunstwerk smelt - een proefje
In dit idee introduceren we het begrip ‘klimaatverandering’ aan de hand van een smeltend kunstwerk van 
ijs.

Benodigdheden
- mooie gebaksvorm
- bord
- een rechaud of een theewarmer

Activiteit
Plaats twee dagen van te voren een mooie gebaksvorm gevuld met water in de diepvries. Met een 
beetje geluk heb je op zondagmorgen een mooi ijskunstwerk in de vorm van je gebaksvorm (tip: test het 
van tevoren thuis even uit).

Laat de kinderen dit kunstwerk van ijs zien en voelen. Leg het hierna op een bord op een rechaud. Dit 
is een theewarmer waarin een brandend theelichtje zit. Normaliter houdt een rechaud de thee warm. Nu 
verwarmt het het bord waarop het kunstwerk van ijs ligt.

Vragen
- Wat gaat er met het kunstwerk van ijs gebeuren? 
- Wie heeft er wel eens van klimaatverandering gehoord?
- Wat is dat? Hoe komt dat?
- Wat heeft klimaatverandering met dit smeltende ijskunstwerk te maken?

3. Wat is koolstofdioxide? - een proefje
In dit idee introduceren we aan de hand van een proefje het begrip ‘koolstofdioxide’.

Benodigdheden
- een groot glas of een vaas
- een theelichtje
- een bord

Activiteit
Plaats een brandend theelichtje in een grote vaas. Vraag de kinderen wat er gebeurt als je een bord 
boven op de vaas plaats. (Antwoord: het kaarsje gaat uit.)
Wie van de kinderen weet hoe dit komt? Een brandend kaarsje heeft zuurstof nodig om te branden. 
Deze zuurstof zet ze om in koolstofdioxide. Op een gegeven moment is de zuurstof in de vaas op en is 
de vaas gevuld met koolstofdioxide. Dit kun je helaas niet zien, maar wat je wel kunt zien, is dat de kaars 
uitgaat. 

Zullen we het doen? Plaats het bord boven op de grote vaas. Afhankelijk van de grootte van de 
vaas gaat de kaars snel of langzamer uit. Uiteindelijk zal alle zuurstof op zijn en is de vaas vol met 
koolstofdioxide.
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4. Koolstofdioxide valt de ozonlaag aan - een proefje
In dit proefje leggen we uit dat koolstofdioxide de ozonlaag aanvalt en daardoor de zon feller op de 
aarde schijnt.

Benodigdheden
- glas
- gele voedingskleurstof (vloeibaar)
- water
- velletjes papier (10 x 10 cm)
- schaar/naald
- grote plastic bak om water op te vangen

Activiteit
In ons vorige proefje hebben we ontdekt wat koolstofdioxide is. De officiële afkorting van koolstofdioxide 
is CO2. Koolstofdioxide ontstaat niet alleen bij het branden van een kaarsje, maar ook bij het rijden van 
een auto, het vliegen van een vliegtuig, het branden van de kachel. Eigenlijk elke keer als wij elektriciteit 
of een boot, auto, trein of vliegtuig gebruiken. Elke keer komt er koolstofdioxide in de lucht. We 
noemen koolstofdioxide een broeikasgas. Sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de 
hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Om de aarde 
zit namelijk de ozonlaag. Dit is een beschermlaag die ons tegen de felle zon beschermt. Kijk maar.

Vul een glas met geel water. Vul het tot aan de rand. Schrijf ozonlaag op het velletje papier. Leg het 
velletje papier op het glas. Draai het voorzichtig om, terwijl je hand op het vel papier rust. Als je je hand 
weghaalt, blijft al het water in het glas. Het papiertje beschermt ons. Op dezelfde manier beschermt de 
ozonlaag ons tegen het felle zonlicht. 

Maar... koolstofdioxide maakt gaten in de ozonlaag. Het valt de ozonlaag aan. Prik met een naald 
allemaal gaten in een nieuw velletje papier. Vul het glas opnieuw met geel water. Vul het tot aan de rand. 
Leg het velletje papier met de gaten erin op het glas. Draai het voorzichtig om, terwijl je hand op het vel 
papier rust. Wat gebeurt er als teveel gaten in het velletje zitten? Het water valt naar beneden - hopelijk 
in de plastic bak die eronder staat.  

Koolstofdioxide zorgt ervoor dat de ozonlaag kleiner en dunner wordt, waardoor het warmer op aarde 
wordt. Er ontstaat klimaatverandering.

5. Koolstofdioxide valt de ozonlaag aan - een spel
In dit spelletje spelen we het proces van koolstofdioxide die de ozonlaag aanvalt na.

Benodigdheden
- zachte foambal
- tape

Activiteit
Creëer met tape een vak in de ruimte waar het kinderwerk wordt gehouden. Maak nog een kleiner vak 
op een paar meter afstand van het eerste vak. Een kind gaat in dit kleinere vak staan. Dit kind krijgt de 
foambal. De bal is de koolstofdioxide / CO2. De andere kinderen zijn de ozonlaag. Ze mogen niet uit hun 
vak komen. Ze mogen wel bewegen, zolang ze in dit vak blijven. Het kind met de foambal moet proberen 
om de kinderen te tikken met de bal. Zodra ze getikt zijn, zijn ze af en moeten ze weg. Hoeveel van de 
ozonlaag blijft erover?
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6. Wat is een klimaatvluchteling? - een ervaring

In dit idee laten we kinderen beleven en nadenken over wat het betekent om een klimaatvluchteling te 
zijn. En welke rol o.a. wij in het rijke westen hierin spelen.

Benodigdheden
- lego/duplo/wc rollen/bekertjes
- snoep

Activiteit
Verdeel de kinderen in drie groepjes. Groepje A zit op de grond aan het uiteinde van het lokaal. Dit is de 
westerse, rijke wereld. De kinderen in dit groepje moeten een fabriekstoren maken. Deze toren kunnen 
ze met lego, duplo, wc rollen of plastic bekertjes maken. 

De andere twee groepjes zitten aan het andere uiteinde van het lokaal. Groepje B zit links en groepje C 
zit rechts.

Elke twintig seconden roept de leiding stop. De kinderen uit groepje A die bezig zijn met het bouwen van 
de fabriekstoren moeten stoppen en krijgen een klein snoepje. Ze worden beloond voor hun werk.

Groepje B krijgt te horen dat er droogte is. Leg uit dat deze droogte door de fabriekstoren van groepje 
A komt. De CO2 zorgt voor klimaatverandering, waardoor het droger wordt waar zij zijn. Ze moeten met 
zijn allen een stap richting groepje A vluchten.

Groepje C krijgt te horen dat er een overstroming is. Leg uit dat deze overstroming door de 
fabriekstoren van groepje A komt. De CO2 zorgt voor klimaatverandering, waardoor het ijs smelt en 
het zeewaterspiegel stijgt. De kinderen van groepje C moeten met zijn allen een stap richting groepje A 
vluchten.

Herhaal dit elke twintig seconden: 
- groepje A krijgt een snoepje
- groepje B moet vluchten voor droogte (en leg uit waarom)
- groepje C moet vluchten voor overstromingen (en leg uit waarom)

Hoelang zal het duren dat groepje B en groepje C bij groepje A terecht zijn gekomen? Hoeveel snoepjes 
zijn er dan nog over? 
De overige snoepjes moet groepje A met groepje B en C delen.

Vragen:
- Hoe was het om in groepje A te zitten? 
- Hoe vonden jullie het dat groepjes B en C steeds dichterbij kwamen?
- Hoe was het om in groepje B te zitten? 
- Hoe vonden jullie het om elke keer te moeten vluchten vanwege droogte?
- Hoe was het om in groepje C te zitten?
- Hoe vonden jullie het om elke keer te moeten vluchten vanwege overstromingen?
- Hoeveel klimaatvluchtelingen zijn er in deze wereld? (sinds 2009 1 persoon per seconde)
- Hoe eerlijk is dat het groepje A snoepjes kreeg voor het bouwen van de fabriekstoren en de andere  
  groepjes moeten vluchten? 
- Wat zouden christenen, die voor Gods aarde willen zorgen, hieraan kunnen doen?
 

Kind
er

mate
riaa

l



17

7. Gelijkenis van de talenten - een creatief gebedsidee

Benodigdheden
- kaartjes met hierop een afbeelding van een open hand
- wereldkaart/wereldbol

Activiteit
Vertel de kinderen de gelijkenis van de talenten, zoals Jezus die aan zijn luisteraars vertelde.
Stel de kinderen na afloop twee vragen:

- Wie weet wat deze gelijkenis met klimaatsverandering te maken heeft?
- Welke talenten kunnen wij inzetten om voor Gods schepping te zorgen?

De kinderen mogen hun talenten in het zorgen voor de aarde in de kaarten met de handen tekenen of 
schrijven.

Als ze hiermee klaar zijn, mogen ze deze handen als een stil gebed boven op de wereldkaart of onder 
de wereldbol leggen.

8. Een wereldbol vol gebed - een creatief gebedsidee

Benodigdheden
- witte bollen van schuim
- viltstiften

Activiteit
Vandaag hebben we met elkaar nagedacht over hoe wij met elkaar kunnen zorgen voor Gods aarde. Alle 
kinderen krijgen een bol van schuim. Zij mogen met stiften deze wereldbol versieren en een gebed of 
een mooie gedachte op de wereldbol schrijven. Ze mogen natuurlijk ook de gebeden tekenen.

Aan het einde mogen ze hun wereldbol met gebeden mee naar huis nemen.

Met dank aan Matthijs Vlaardingerbroek – Creatief Kinderwerk

Kind
er

mate
riaa

l



18

Klimaatverandering…nou en?
Klimaatverandering…nou en? Het regent misschien wel vaker en harder, er is meer ruimte nodig 
voor rivieren en de zeespiegel zal wel wat stijgen. Maar zolang we onze dijken goed onderhouden 
is dat allemaal geen probleem. Wereldwijd is dat echter heel anders. Natuurlijke hulpbronnen, zoals 
drinkwater, zijn nu al schaars en zullen waarschijnlijk nog schaarser worden. Voor heel veel mensen 
betekent dit dat ze om te kunnen overleven, een andere plek moeten zoeken om te wonen. Dit 
onderdeel uit het Micha Zondag-pakket geeft je handvatten om met jongeren door te praten over de 
gevolgen van klimaatverandering.

Micha Young - Vluchtelingen
Het materiaal bestaat o.a. uit (bewerkte) onderdelen uit het werkboek van de Micha Young
Vluchtelingeneditie. Dit werkboek is ontwikkeld door ZOA, in samenwerking met Micha Nederland om 
jongeren van 14-16 jaar te betrekken bij vluchtelingen ver weg én dichtbij. Ben je geïnteresseerd? Kijk
op www.zoa.nl/aan-slag-jeugdgroep. 

Doelen
Beleven  Jongeren ervaren dat ook hun levensstijl impact heeft op het klimaat.  

Denken  Jongeren realiseren zich dat klimaatverandering mensen kan dwingen om te vluchten.  
  En dat terwijl deze mensen er zelf weinig aan kunnen doen.

Doorgaan Jongeren laten zich inspireren door bijbelteksten over opkomen voor mensen in nood.  
  Ze nemen hun kerkgebouw onder de loep en kijken of ze in hun eigen leven klimaat 
  vriendelijke keuzes kunnen maken.  

Intro - Video
Tijd: 10 minuten

Benodigdheden 
-Computer/laptop met internetverbinding 
-Geluidsversterking 
-Flipover 
-Dikke stift

Bekijk met elkaar het filmpje ‘Klimaatverandering en vluchtelingen’.

Praat met elkaar door over wat je hebt gezien: Wat is je eerste reactie na dit filmpje? Schrijf dit op de 
flipover. 

Tie
ner

mat
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aal

http://www.zoa.nl/aan-slag-jeugdgroep
http://nos.nl/op3/artikel/2130105-wat-hebben-klimaatverandering-en-vluchtelingen-met-elkaar-te-maken.html 
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Beleven - Klimaatscan
Tijd: 15 minuten

Leg de jongeren in je groep uit: we gaan ons verdiepen in klimaatverandering. Hoe doen wij het 
eigenlijk op klimaatgebied? Maak vervolgens met elkaar de ruimte vrij, zodat alle jongeren op één rij 
kunnen staan. Leg uit dat je een snelle klimaatscan met de jongeren doet, zodat ze zien hoe ze zelf 
scoren op klimaatgebied. 

Vervolgens introduceer je de 4 vragen met de bijbehorende antwoorden. De jongeren kiezen het 
antwoord dat het meest bij hen past. Daarna zetten ze het bijbehorend aantal stapjes (voetje voor 
voetje). Hoe meer stapjes er gezet worden, hoe meer broeikasgassen de jongeren veroorzaken. Zo 
meten ze hoe hun gedrag invloed heeft op het klimaat. Uiteindelijk zal het een indicatie geven van de 
klimaat(on)vriendelijkheid van de lifestyle van de jongeren. De aantallen stappen kloppen onderling 
qua verhouding. 

Sluit de scan af met een kort gesprek met de klimaat vriendelijkste en klimaat onvriendelijkste jongere. 
Zijn zij zich bewust van hun gedrag?

Vraag 1 Hoe vaak eet jij vlees? 
1. Lekker, vlees! Ik eet het in ieder geval (bijna) elke dag bij het avondeten! (1,5 stapje) 
2. Vlees...dat eet ik af en toe, zo om de dag (1 stapje) 
3. Ik eet geen vlees (geen stap) 

Toelichting: In een in 2013 gepubliceerd rapport heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties (FAO) de belangrijkste factoren van de menselijke bijdrage aan 
broeikasgassenuitstoot op een rij gezet. De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, 
methaan en lachgas die wordt veroorzaakt door het houden van dieren en de productie van 
gewassen voor diervoer, bedraagt 14,5 procent van het totaal. Dat is meer dan bijvoorbeeld de 
uitstoot door transport. Voor een groot deel wordt die uitstoot veroorzaakt door het vrijmaken van land 
door vuur of begrazing en door het groeien van gewassen. 

Vraag 2 Waar ben je op vakantie geweest? 
1. Gezellig naar een camping in Nederland (0,5 stapje) 
2. Met de auto naar een land in Europa (1 stapje) 
3. Op vliegvakantie naar een land in Europa (2 stapjes) 
4. Op vliegvakantie naar een land ver buiten Europa. (8 stapjes) 

Toelichting: Vliegen is echt heavy…met één vlucht naar New York stoot je bijna net zoveel CO2 uit als 
een gemiddelde persoon in een half jaar! 

Vraag 3 Hoe vaak koop jij kleren? 
1. Best vaak, ik houd van nieuwe kleding (2 stapjes) 
2. Gewoon, af en toe wat nieuws (1,5 stapjes)
3. Weinig, ik heb een hekel aan shoppen (1 stapje) 

Toelichting: Het kost energie om nieuwe kleren en spullen te maken. Hoe langer je met spullen doet, 
hoe zuiniger je bent met energie. Daarom is het beter voor het klimaat om niet te vaak nieuwe spullen 
te kopen. 
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Vraag 4 Hoe gaan jullie thuis om met energie? 
1. Zuinig, warme truien aan, nooit meer elektrische apparaten dan nodig, lampen uit als het kan 
(4 stapjes) 
2. Gewoon, de verwarming lekker aan maar de computer uitzetten als je ‘m niet gebruikt (6 stapjes) 
3. Bij ons staat alles tegelijk aan…handig toch (8 stapjes) 

Weetje: 70% van de stroom in je huis gaat naar verwarming…Die warme trui en goede isolatie kunnen 
dus zeker verschil maken! En je ziet hoeveel een niet-zuinige leefstijl ‘kost’ – op jaarbasis evenveel als 
een vliegreis naar New York! 

Denken en doorgaan - Uit het oog, uit het hart?
Tijd: 20 minuten

Benodigdheden
-een bijbel
-een flipover
-een laptop met internetverbinding
-beamer

We hebben het in deze bijeenkomst over mensen die lijden onder klimaatverandering. Veel van hen 
worden vergeten, ze staan niet op ons netvlies. En dat terwijl ze hulp nodig hebben! 

Beschrijving
Onderdeel 1 
Bekijk eventueel (een deel van) het filmpje. 
Let op, het filmpje is Engelstalig

Laat Bijbelteksten uit het boek Spreuken voorlezen door één van de jongeren.

“Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen 
antwoord krijgen.” (Spreuken 21:13)

“Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel 
rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.” (Spreuken 31:8-9)

‘’Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn Schepper; wie zich over de arme ontfermt, 
eert Hem.’’ (Spreuken 14:31)

Onderdeel 2 
Praat met elkaar door over de teksten. 
-Welke spreuk spreekt je het meest aan? Waarom?
-Wat zie je in deze spreuken over Gods wil?
-Zegt dit ook iets over hoe we omgaan met klimaatverandering? 
-Hoe kunnen we dit zelf in de praktijk brengen?
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Onderdeel 3 
Maak met je groepje een kort maar krachtig bericht aan een van de volgende personen: 
-iemand uit de regering van ons land
-je vader of moeder 
-de mensen uit jullie kerk of gemeente

Laat de jongeren elkaar hun bericht voorlezen en op elkaar reageren (aanvullen, vragen stellen). 
Vraag zelf ook door. Welk bericht vinden jullie het sterkst? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit bericht 
terecht komt bij degene aan wie het is geschreven?

Doorgaan - Check je kerk
Tijd: 25 minuten

Benodigdheden
-Werkblad  ‘Check je kerk’, beschikbaar via michanederland.nl/young/vluchtelingen 
 Onder bijeenkomst 2, 2.3. 

Onderdeel 1  
Hoe klimaatvriendelijk is de kerk eigenlijk? Waar gaat het goed? Wat kan verbeterd worden? Check 
met elkaar de kerk of jullie verenigingsgebouw.

Onderdeel 2 
Wat kan er beter in jullie kerk? Schrijf met elkaar een mailtje naar degene die gaat over het beheer van 
de gebouwen en stel verbeteringen voor. 

Rond af. Klimaatverandering is voor ons misschien een ver-van-ons-bed-show. Maar vandaag hebben 
we iets gezien van de impact die het heeft op arme mensen. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt om 
ook in jouw leven iets te veranderen: de computer niet op stand-by laten, korter douchen, je ouders 
overtuigen van groene stroom…Natuurlijk zijn dit kleine stapjes waarmee je het probleem niet meteen 
oplost. Maar laten wij kijken naar wat binnen onze macht ligt en dat doen! 
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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 22 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 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. 

Dit zijn de deelnemende organisaties van Micha Nederland 
 
Unie van Baptisten
Leger des Heils
ABC Gemeenten
Vrije Evangelische Gemeente, SZD 
Missie Nederland
Nederlands Gereformeerde Kerk 
Diaconaal steunpunt GKV en NGK
Diaconaat – CGK 
Kerk in Actie 
Prisma
EO Metterdaad

ZOA
Red een Kind
Verre Naasten 
IJM 
Compassion
Het Passion
Stichting HiP 
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
A Rocha
CHE 
Tear

lees meer

Over Micha Nederland

http://www.michanederland.nl


meld je aan

Doe jij met je gemeente 
dit jaar de Micha Zondag? 

Micha Zondag is in beweging
Je kunt in het seizoen 2017-18 makkelijker een Micha Zondag op een andere 
zondag in het jaar bieden. Er komen namelijk het hele jaar nieuwe materialen 
online op onze website, die aansluiten bij de actualiteit. Kijk daarvoor op 
michazondag.nl of meld je via bovenstaande knop aan voor updates.

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

