
 
 

  

 

GESPREKSVRAGEN MICHA ZONDAG 
Om in groepjes aan de slag te gaan met het Micha Zondag thema 

 
 
GESPREKSVRAGEN voor tijdens de dienst 

Voor een moment na de dienst, tijdens de collecte of het koffie drinken om met elkaar over het 

onderwerp in gesprek te gaan.  
 

1. Hoe zie je de rol van mens en dier binnen de schepping? Hoe verhouden die twee zich 

tot elkaar?  

2. Velen vinden dat de wijze waarop we nu met de dieren omgaan onrechtvaardig. Ben je 

het hiermee eens? Kun je concrete voorbeelden geven van onrechtvaardig dierenleed? 

3. God verlangt naar een schepping waar gerechtigheid, harmonie en vrede heerst. Hoe 

kun jij hieraan bijdragen? Maak het zo concreet mogelijk. 

 
GESPREKSVRAGEN voor kringavonden  
 

Het Thema van Micha Zondag 2019 is: De regenboog – Hoop voor mens én dier.  
 

1. Hoe zie je de rol van mens en dier binnen de schepping? Hoe verhouden die twee 

zich tot elkaar?  

 

Lees samen Genesis 1, het scheppingsverhaal. 

 

2. Hoe kijk je naar de opdracht van God aan de mens in Genesis 1:28? Wat betekent 

volgens jou: “breng haar onder je gezag”? 

3. Waar denk je aan als je het woord rentmeesterschap hoort?  

4. Velen vinden dat de wijze waarop we nu met de dieren omgaan onrechtvaardig. Ben 

je het hiermee eens? Kun je concrete voorbeelden geven van onrechtvaardig 

dierenleed? 

5. Hoe ervaar je persoonlijk de spanning tussen rentmeesterschap en de wijze waarop 

je als consument, burger of producent keuzes maakt?  

 

Lees nu Genesis 9: 9,10. God sluit een verbond met de mensen en de dieren, er zal geen totale 

verwoesting meer komen door water. De Thora kent allerlei bepalingen die dieren beschermen, 

bijvoorbeeld ook de sabbatsrust. 

 

6. God sluit een bond met de mensen en de dieren. Wat vind je hier van? Verandert dat 

iets aan je beeld over hoe je naar de dieren kijkt?  

7. Dienen wij rechten aan dieren toe te kennen? Zo ja, wat voor rechten?  

8. Wat vind je van de stelling dat christenen wel of geen vlees zouden moeten eten? 

9. Dienen christenen een bepaalde boodschap te laten horen als het gaat om de 

omgang met dieren? Zo ja, wat dient de boodschap dan te zijn?  

10. Willen jullie als groep/kring stappen zetten om samen zorg te dragen, óók voor de 

dieren? Welke stappen zijn dat? Hoe kun je elkaar blijven stimuleren?  
 

 

Kijk op www.michanederland.nl voor meer informatie en ideeën om in je 

gemeente aan de slag te gaan met gerechtigheid en zorg voor de schepping.  
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