Reisgids

Samen leven
in Gods wereld

genieten werken delen

SAMEN LEVEN IN GODS WERELD

HANDLEIDING BIJ DEEL 1 ‘GENIETEN’
Je hebt het eerste deel van ‘Samen leven in Gods wereld’ in handen. De serie
is ontstaan als een vervolg op ‘Samen Gods missie ontdekken’ waarin de
jaarthema’s ‘luisteren, zoeken en volgen’ centraal stonden.
Hierbij een nieuwe serie met een nieuwe opzet. We leven op deze door
God geschapen wereld in de ‘ondertussenheid’ waarin we als mensen falen,
kwetsbaar zijn en conflicten hebben. In dat onvolmaakte willen we – met
vallen en opstaan – meer en meer zichtbaar maken wat op het hart van
God is. Midden in die werkelijkheid, in het onvolmaakte, met zicht op Gods
beloften (ofwel in de ‘ondertussenheid’) willen we met Jezus meegaan op zijn
weg, de weg van het leven. ‘In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen.’ ‘Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid’ (Johannes 1:4,14). Met die beloften starten we
het thema ‘Samen leven in Gods wereld’.

Genieten is het eerste thema en roept tegelijk de spannende vraag op of we
wel kunnen genieten in deze gebroken wereld. We gaan hierbij stevig te rade
bij de eerste hoofdstukken van Genesis. In het eerste hoofdstuk is het refrein:
‘en God zag dat het goed was’. God die terugblikte op wat Hij geschapen
had en daarvan genoot: het is goed. Dat is genieten ten diepste: je bewust
zijn van het goede, dat proeven en liefhebben, daar vreugde en plezier aan
beleven.

REISGIDS
Dit boekje is geschreven als een reisgids waarmee niet alleen kringen, maar
ook (groepen) jongeren, kinderen, raden of taakgroepen aan de slag kunnen.
Mooi om gezamenlijk in diensten en in kleinere groepen met deze reisgids
op weg te gaan. Op grond van feedback op de eerdere serie ‘Samen Gods
missie ontdekken’ is een nieuwe opzet uitgewerkt die mogelijkheden geeft
om plaatselijk een eigen invulling te geven. Er komen 7 thema’s aan de orde
en elk thema is op verschillende manieren uitgewerkt. Je kunt zelf – al reizend
– keuzes maken die passen bij je gemeente of je groep. De 7 thema’s vormen
samen een geheel. Hoe je die thema’s invult is dus aan jezelf. De thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samen genieten van Gods wereld
Samen genieten van partnerschap
Samen genieten van rust
Genieten in een kwetsbare wereld?
Genieten in een angstige wereld?
Genieten in een avontuur van geloof
Genieten tussen de mensen

THEMA’S
Elk thema wordt uitgewerkt in V’s (woorden beginnend met V) met
bijbehorende kleuren
•
Basis: de centrale bijbeltekst, een paar regels inleiding en drie gespreksvragen, bijvoorbeeld te gebruiken in een kring, met jongeren, in raden of
taakvelden
•
Verdiepen: hier vind je een verdieping op het thema in de bijbeltekst en
een verdieping op dit thema door de Bijbel heen.
•
Verbinden: verwerkingsvorm gericht op de verbinding tussen generaties,
binnen en buiten de kerk enzovoorts. Hier zijn veel ideeën te vinden om
samen met kinderen te doen.
•
Verstillen: verwerkingsvorm gericht op stil worden, een pas op de plaats
maken.
•
Vieren: verwerkingsvorm gericht op vieringen in kleine en grote groepen.
Er wordt een aantal suggesties gedaan voor liederen en gebeden. Dit
kun je zo groot of klein maken als je wilt. Tip: gebruik eens een onder-

•

deel als inleiding op een raadsvergadering.
Verfrissen: creatieve en uitdagende verwerkingsvormen, net even anders.

Op deze manier kun je zelf kiezen welke vorm het beste past bij je groep.
Net als in een reisgids doen we je hier een aantal routevoorstellen passend bij
verschillende doelgroepen en bijeenkomsten. In bijgaande plattegronden vind
je een aantal reisroutes. Het onderdeel verdiepen kun je steeds gebruiken en
wordt niet apart in de routes genoemd. Van belang is om de mogelijke routes
tijdig door te kijken en met je groep tot een voorlopig reisplan te komen
en dat ook elke keer weer even af te stemmen. Zo ontdek je hoe het is om
‘samen op reis te zijn in Gods wereld’ en gebruik te maken van ieders gaven
en talenten.

UITLEG ROUTEKAARTEN
In dit boekje vind je een aantal reisroutes. Op deze manier maken we je
het gemakkelijk een weg te kiezen door de verschillende mogelijkheden
en maak je tegelijkertijd kennis met verschillende verwerkingsvormen. Voor
verschillende doelgroepen hebben we reisroutes samengesteld. Houd je van
meer avontuur, dan heb je volop de mogelijkheid je eigen route samen te
stellen. Op baptisten.nl/genieten vind je de routes als gratis downloads op A4
formaat.
We willen graag nog een paar dingen meegeven voor het gebruiken van
deze reisgids.
•

•
•

•
•

Gebruik het als een reisgids waar je zelf je eigen aantekeningen bij
maakt. Pak de reisgids ook door de week er af en toe eens bij om zo
door de week heen met het thema bezig te zijn.
Lees thuis alvast de bijbelgedeelten voor de komende ontmoeting door,
dan ben je goed voorbereid.
Niet alle uitstapjes maak je met je hele groep. Het kan zijn dat er een ‘uitstapje’ bij zit dat jullie als groep niet doen, maar dat jou wel aanspreekt.
Maak dat uitstapje dan gewoon tussendoor of later.
Verwachtingen: uitnodigend en uitdagend!
Een groep functioneert goed als je weet wat je aan elkaar hebt. Daarom

•
•
•

•
•
•

moedigen we jullie aan om samen aan het begin van de serie jullie verwachtingen naar elkaar uit te spreken. We denken aan het volgende:
Is er openheid om als volgelingen van Jezus het leerproces rondom het
thema ‘genieten’ aan te gaan?
Willen we als groepsleden ervoor kiezen zoveel mogelijk aanwezig te zijn
op de ontmoetingen (en je af te melden als je echt niet kunt)?
Hebben we een houding van openheid en respect naar elkaar, waardoor
ieder zich veilig kan voelen te zeggen wat hij of zij denkt, voelt etc., ook
al is dat heel anders dan wat jij denkt?
Tips en ideeën delen en ontvangen?
www.baptisten.nl/genieten
Facebook pagina: samen leven in Gods wereld

REAGEREN OF VRAGEN?
Wil je reageren op dit boekje of heb je vragen aan ons? Mail naar info@
baptisten.nl. Je mail komt dan terecht bij iemand van de staf van de Unie. Hij
of zij zal je mail beantwoorden. Feedback, suggesties, kritische noten etc. zijn
welkom! We kunnen hier onze winst mee doen voor volgende series.
We wensen jullie een boeiende reis toe! Ga met God!
Oeds Blok, Ingeborg Janssen, Remko Ongersma (BG Enschede), Hans
Riphagen, Hans Sikkema (BG Veenendaal) en Sjoukje Woudstra (BG Den
Haag).

THEMA 1:
SAMEN GENIETEN VAN GODS WERELD

BASIS
Doel: Oog krijgen voor ‘lokale bronnen’ die God geeft en leren hier samen
van te genieten.
Bijbeltekst: Genesis 1
Lees Genesis 1
Dit eerste thema gaat over de uitbundigheid in de schepping en over hoe
God de wereld bewoonbaar maakte. ‘God keek naar alles wat hij had gemaakt
en zag dat het zeer goed was.’ Je kunt kijken naar wat er niet is. Je kunt ook
kijken naar wat er wel is. Wat zie je dan? Hoe kunnen we samen genieten in
Gods wereld?
Openingsvragen bij Genesis 1
1. God zag dat het zeer goed was. Wat zie jij als je naar Gods schepping
kijkt?
2. Kijk eens naar wat er goed is in de schepping, je eigen leven, in je gezin,
je familie of vriendenkring, in je gemeente, in je buurt of woonplaats, op
je werk.

3.

In vers 28 staat prominent dat de weg van de mens begint met Gods
zegen. Deze zegen is blijkbaar essentieel om als mens te kunnen leven.
Waar zou jij Gods zegen over willen vragen? Waar zou God van genieten
denk je?

VERDIEPEN: SAMEN GENIETEN VAN GODS WERELD - GENESIS 1
Genieten als eerbewijs aan de Schepper
‘Waar het begin begint, eindigt ons denken’, zei Bonhoeffer in zijn uitleg van
Genesis 1. Genesis 1 getuigt dat de kosmos niet door toeval is ontstaan. De
hemel en de aarde, de planten, dieren en mensen zijn door God gewild en
gemaakt.
Intrigerend is dat de Geest van God in de chaos aanwezig is en leven brengt
(1:2). Zou dat vandaag ook zo kunnen zijn? God spreekt en het is.
In een prachtig ritme van dagen horen we hoe God de wereld bewoonbaar
maakt. De schepping is uitbundig en veelkleurig. Wat zegt dat over de Maker?
Genesis 1 is zo geschreven, dat we onder de indruk raken van de Schepper.
De schoonheid van de schepping in Genesis 1 maakt dat er blijdschap
opkomt over God, de Schepper van alles. Genieten van de schepping is een
eerbewijs aan de Schepper!
Gods ‘ja’ over de schepping en ons ‘ja’
‘God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.’
(1:31) Stel je een kunstenaar voor die gewerkt heeft aan zijn kunstwerk en
dan een aantal stappen achteruit doet en kijkt naar het kunstwerk. Zoiets zal
het mogelijk ook voor God zijn geweest. Wow! God zegt ‘ja’ tegen wat Hij
heeft gemaakt. Dit is de grond voor ons om ook ‘ja’ te durven zeggen tegen
onszelf en de ander, ‘ja’ te zeggen tegen heel de tastbare werkelijkheid waarin
wij leven. Gods glimlach over ons brengt een glimlach op onze gezichten.
Als God deze wereld gewild en gemaakt heeft, betekent dat ook dat we God
terug kunnen vinden in de wereld en niet alleen in de gemeente. Genesis 1

leert ons dat we samen gast zijn in Gods wereld. Wat is er veel dat we samen
krijgen van God!
Leven vanuit overvloed
Ga eens na wat je hebt ontvangen van God in wie je bent. En kijk eens om je
heen: wie heb je van God gekregen? Wat krijg je in je buurt of woonplaats?
Wat ontvang je in je werk? Misschien is jullie gemeente klein en zijn jullie aan
het overleven. Misschien is jullie gemeente groot en hebben jullie nog steeds
veel te wensen. Ga eens na: wat heb je van God gekregen in je gemeente?
Door dit perspectief vanuit Genesis 1 krijgen we zicht op de bronnen die God
geeft. Het helpt ons om te denken vanuit overvloed in plaats van te denken
vanuit schaarste. Je richt je op kleine en grote dingen die God geeft in plaats
van op problemen en het proberen die op te lossen.
Voorbeeld Church and Community Mobilisation Proces (CCMP) in Sierra Leone
Sinds 2014 ondersteunt de Unie een project in Sierra Leone, gericht op de
training van kerkleiders in de methode CCMP. Aan de hand van gezamenlijke
Bijbelstudies ontdekken gemeenten wat ze van God gekregen hebben,
om dat vervolgens te gebruiken ten dienste van de kerk en de bredere
gemeenschap. In dit proces van ‘resource identification’ – het identificeren van
je lokale bronnen – gebeuren er verrassende dingen.
Een mooi voorbeeld hiervan vertelt pastor Paul Conteh. Hij is 8 jaar geleden
als CCMP trainer begonnen, op een moment dat zijn kerkgebouw in verval
lag en zijn gemeente naar hem en naar de Unie van Sierra Leone keek om
dat probleem op te lossen. Maar het geld bleef uit. Toen ze startten met de
Bijbelstudies van het Church and Community Mobilisation Proces, waaronder
het verhaal van Elia en de weduwe uit Sarefat (1 Koningen 17), kregen ze
oog voor de middelen die ze zelf voor handen hadden. Als pastor Paul
daarover vertelt, noemt hij dat een proces waarin ogen geopend werden. Zo
ontdekten ze in de gemeente een eenvoudige man die in zijn dagelijks leven
steenhouwer was. Deze man was tot dat moment onopvallend geweest en
was een passief kerklid. Echter, doordat hij deelnam aan de Bijbelstudie en
doordat de gemeente ging nadenken over hoe ze gezamenlijk het vervallen
kerkgebouw konden aanpakken, begon hij mee te denken… En vooral mee
te bouwen. In de maanden die volgden, werkte hij in de avonduren extra om
stenen voor het kerkgebouw te kunnen regelen. Wat anders (omgerekend)

honderden euro’s had gekost, werd nu geschonken door deze man die zijn
‘steentje kon bijdragen’. Bovenal echter kreeg hij een gewaardeerde plek in de
gemeenschap en werd hij erkend om de gaven die hij had. Het kerkgebouw
werd opgeknapt zonder dat daar extern geld voor nodig was. En wat nog
belangrijker is, is dat de gemeente leerde verantwoordelijkheid te nemen.
Het enige wat nodig was, zegt pastor Paul, is dat we anders leerden kijken.
Na het opknappen van het kerkgebouw, is de kerk samen met haar lokale
gemeenschap begonnen met het repareren van een weg, het verzorgen van
scholing en de zorg voor enkele weduwen.
Zou het kunnen dat God aan onze gemeenten veel meer heeft gegeven dan
we ons realiseren, en dat we dat potentieel zouden kunnen gaan ontdekken?
Wil je meer weten over CCMP en het project in Sierra Leone, kijk op onze
website [http://www.baptisten.nl/projecten/2015/mei] of luister naar wat
mensen er zelf over vertellen: http://youtu.be/VGuiJrN9UNI

VERDIEPEN: SAMEN GENIETEN VAN GODS WERELD - DOOR DE BIJBEL
HEEN
Er zijn vanuit Genesis 1 diverse lijnen te trekken door heel de Bijbel. We geven
hier een aantal lijnen voor verdere verdieping en moedigen je aan ook zelf
verder te zoeken in de Bijbel vanuit het perspectief van Genesis 1.
Psalm 104: de adem van God
‘Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw
gelaat.’ (Psalm 104:30). Hier wordt in een lied een verband gelegd tussen
de adem van God, de Heilige Geest en de doorgaande vernieuwing van het
‘gelaat van de aarde’.
Johannes 1:1-4 en Kolossenzen 1:15-20: Jezus en de schepping
Vanuit het grote verhaal van de Bijbel kunnen we de schepping niet los zien
van Jezus Christus. We kunnen het begin niet los zien van het midden en de
voleinding. Johannes schrijft dat ‘alles door het Woord is ontstaan’ en Paulus
dat ‘in Jezus alles is geschapen’. Hoe kunnen we vandaag de verbinding

maken tussen Jezus onze Heer en heel de schepping om ons heen? Hoe
kunnen we dat leren aan onze kinderen en jongeren?
De eerstgeborene van de schepping is tegelijk het hoofd van het lichaam, de
kerk. De Heer van het leven werkt in heel de schepping, in de mensen om
ons heen en in het herstel van de schepping door ‘alles met zich te willen
verzoenen’ en ‘vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis’.
Genieten van een stuk brood en een glas wijn en genieten van het gebroken
lichaam en het vergoten bloed van de Heer liggen dicht bij elkaar!
Johannes 2: het eerste wonderteken op een feest
Een mooi voorbeeld van Jezus die de schepping komt herstellen is het verhaal
van de bruiloft in Kana. Zou jij Jezus vandaag verwachten op een feestje?
Hij is er! Zijn eerste wonderteken doet hij op een feest, met een overvloed
van wijn. Kennelijk heeft het koninkrijk van God te maken met overvloed,
genieten, samenzijn en blijdschap.
Jesaja 65 / Openbaring 21: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
De profeet Jesaja spreekt op indrukwekkende wijze over God als Schepper.
Denk aan Jesaja 40. In de profetische literatuur van de Bijbel ontdekken we de
verbeeldingskracht in het spreken van God.
Jesaja 65 en Openbaring 21 geven ons het visioen van een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. Openbaring 21 toont de beelden van een bruiloft en van
een stad. Heel deze tastbare werkelijkheid zal worden vernieuwd. Er is hoop
voor heel deze werkelijkheid … en daarom ook voor jou en mij!
Het toekomstbeeld van de Bijbel is niet een hemel met alleen een geestelijke
dimensie. Het is een nieuwe wereld en nieuwe samenleving met God in het
stralende middelpunt. Wat betekent dit voor vandaag, in ons leven, in onze
gemeente, in ons gezin en onze leefomgeving?
Vertrouwen op God en genieten van wat Hij geeft, betekent bloei in de
schepping! Hier gaan genieten en lofprijzing hand in hand.

VERBINDEN: TALENTEN EN EIGENSCHAPPEN RUILEN
Doel: Verbinding leggen met God jouw Schepper die jou heeft gevormd tot
wie je bent en hoe jij die talenten kunt gebruiken in jouw leven in samenwerking met anderen.
Met wie: Deze werkvorm kun je in een gespreksgroep, met jongeren, kinderen, generaties samen of met de raad doen om elkaar eens op een heel
andere manier te leren kennen. Zo leer je respect voor de ander te hebben,
leer je dat je elkaar nodig hebt en van elkaars eigenschappen gebruik kunt
maken waardoor die ander en jijzelf kunnen “groeien”.
Nodig: Eigenschappenkaartjes (zie bijlage)
Opwarmer: Geef complimenten aan elkaar door middel van het rondgooien
van een bol wol. Wie de bol wol vangt, krijgt een compliment van degene die
gooit. Op deze manier ontstaat er een heel web waarin zichtbaar wordt dat
de woorden die je tegen elkaar zegt, invloed hebben.
Werkwijze: Wat voor persoon is iemand? Leg alle talentenkaartjes omgekeerd
op tafel. Laat ieder 3 kaartjes (of 2 als de groep groter is) van tafel pakken.
Ruil de kaartjes in 5 minuten met andere aanwezigen tot je 1 of 2 kaartjes
hebt die bij je passen. Laat iedereen in de groep kort vertellen welke kaartjes
hij/zij gekozen heeft en leg de kaartjes op tafel. Kijk welke talenten in jullie
groep aanwezig zijn en hoe dat past bij jullie groep. Wat betekent dit voor
jullie samenwerking? Dank God voor de talenten die Hij in jullie groep
gegeven heeft.
VERSTILLEN: IN STILTE GENIETEN VAN DE NATUUR
Doel: Vanuit Genesis 1 genieten van Gods schepping in de natuur.
Met wie: Deze werkvorm kun je alleen of met een groep doen. Dit is ook
een prima werkvorm om met een groep jongeren te doen. Wees als groep
echt helemaal stil tijdens het wandelen. Ervaringen kunnen eventueel na de
wandeling gedeeld worden.
Nodig: Bijbel
Alleen: Neem de tijd om stil te worden, je gedachten te laten varen en lees of
luister naar Genesis 1. Ga op pad de natuur in, neem een half uur of langer.
Met een groep: Spreek eerst de praktische dingen af: hoeveel tijd nemen
jullie, welke wandeling doen jullie, wandel in stilte, praat bij terugkomst. Neem

op de plek waar jullie je verzamelen de tijd om stil te worden en lees samen
Genesis 1 en vertrek dan in stilte.
Een aantal vragen die je mee kunt nemen:
1. Wat raakt je als je Genesis 1 leest en door de natuur loopt? Kauw daar
eens op door.
2. Het refrein van Genesis 1 is: En God zag dat het goed was… Kijk om je
heen. Bekijk de natuur van alle kanten, sta er bij stil hoe God blij was met
alles wat Hij schiep, van het kleinste blaadje tot de hoogst berg. Sta er
bij stil dat nu nog steeds alles groeit en bloeit wat er op de wereld ook
gebeurt. Dank God voor wat Hij je geeft en laat zien.
3. Misschien is er iets in de natuur waar je aandacht blijft hangen. Waar zie,
voel en ontdek jij God? Bid en luister naar God.

Je kunt ook een stiltewandeling onder begeleiding maken:
•
•
•

http://www.elsvandervlist.nl/stiltewandeling/ Woerden en omgeving
http://www.mirjamvandervegt.nl/lezing-en-training/training/stiltewandeling Rond Utrecht
www.stadskloosterarnhem.nl Rond Arnhem

VIEREN: ZONDAG VAN HET GENIETEN
Doel: Samen vieren van het goede dat God geeft.
Met wie: Heel de gemeente
Nodig: Betrokkenheid van veel mensen, teksten van liederen, eventueel afspeelmogelijkheid CD of Spotify
Vier met elkaar het goede wat God aan jullie geeft in een (kleine) dankdienst.
Dank voor de verschillende generaties en culturen, jullie gaven en talenten.
Prijs God voor je woonplaats, wat Hij daarin allemaal aan jullie heeft gegeven.
Dank voor je familie, gezin, vrienden, collega’s, buren, de wijken waar jullie
wonen. Je kunt dat op verschillende manieren vormgeven, afhankelijk van

de plek en de lengte van de dienst. Zo’n viering in een dienst kan een
goede gezamenlijke start zijn van het thema. Onderstaande vormen kun je
gebruiken als inspiratie.
Lezen: Genesis 1 (of gedeelten daaruit).
Luisteren: ‘U zag dat het goed was’ (Schrijvers voor gerechtigheid, CD Licht
aan, te beluisteren op Spotify) of ‘All things bright and beautiful’ (John Rutter,
te beluisteren op Spotify).
Zingen: Opwekking 248, 329, 407, 661, 719; Liederen voor de Gemeentezang
245, 248.
Bidden: Leid een open gebed waarin je mensen uitnodigt in één woord of een
korte zin God te danken voor de dingen die hij jullie geeft.
Gebeden:
Dank zij U, God, zo onmetelijk ver.
Dank voor de verzengende vallende sterren,
de kleuren van de planeten aan de nachtelijke hemel,
de ruimte en de almacht, ons verstand ver te boven,
flonkeringen van uw zorg in ons leven.
Dank zij U, God, ongemakkelijk dichtbij,
die dode, droge dingen tot leven roept.
De dans van zuivere stilte,
het kloppen van ons hart,
het komt van U.
Dank zij U, God, mens geworden
die zegenend leefde,
die ons leven heeft opgericht
om met elkaar verlangend uit te zien naar het Koninkrijk.

Je kunt meer gebeden vinden op www.scheppingvieren.nl, zoals het prachtige
dankgebed voor verschillende culturen.
Zien/ervaren: Gebruik een kunstwerk of maak zelf een kunstwerk van
bloemen en andere zaken waar je van geniet (brood, water, wijn, een steen,
herfstbladeren) en geef dat tijdens de viering een duidelijke plek.

VERFRISSEN: CREATIEF MET RESTMATERIAAL
Doel: Ontdekken hoe uit iets ‘waardeloos’ iets moois gecreëerd kan worden.
Met wie: Leuk om met kinderen te doen, vraag tieners om mee te helpen.
Nodig: Restmaterialen
Verzamel gedurende een paar weken restmateriaal en maak daar samen met
de groep iets moois van. Kijk voor tips en ideeën op bijvoorbeeld Pinterest:
creatief, restmateriaal. Geef dit moois weg als cadeau aan ouderen uit de
gemeente of uit je buurt.

Bijlage: talentenkaartjes

Nieuwsgierig

Leergierig

Sociaal

Creatief

Verstandig

Dapper

Liefdevol

Vriendelijk

Nuchter

Bescheiden

Doorzetter

Betrouwbaar

Dienstbaar

Eerlijk

Dankbaar

Optimistischk

Humoristisch

Enthousiast

Behulpzaam

Gevoelig

Zelfbeheersing

Samenwerken

Energiek

Luisteren

Sportief

Inlevend

Tactvol

Zorgvuldig

Initiatiefrijk

Besluitvaardig

Loyaal

Betrokken

Ondernemend

Wijs

Evenwichtig

Lief

THEMA 2:
SAMEN GENIETEN VAN PARTNERSCHAP

BASIS
Doel: Gods wens ontdekken om samen te werken en al doende hiervan te
genieten.
Bijbeltekst: Genesis 1
Lees Genesis 1
Thema 2 gaat over Gods wens om met de mens samen te werken. In de
mens legde God het meeste van zichzelf, van zijn liefde en creativiteit.
God schiep de mens naar zijn beeld en gaf de mens de opdracht om in
verbondenheid met Hem de wereld verder tot bloei te brengen. Samen
genieten van partnerschap gaat over genieten van samenwerken met God en
samenwerken met elkaar. Hoe kan dat er uitzien?
In de zegen die de mens van God krijgt, wordt de mens tot heerser over de
schepping gemaakt. Dit wordt wel de ‘cultuuropdracht’ genoemd. Heersen
betekent hier dan ook dat de aarde geschikt wordt gemaakt om in te leven.
De mens is een rentmeester die namens God de aarde tot een bewoonbare
plek mag maken en ook mag onderhouden.

Openingsvragen bij Genesis 1
1. Welke stappen kunnen jullie als kring of gemeente zetten om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en zorg voor de schepping?
2. God heeft vanaf de schepping al samen willen werken met mensen.
Welke talenten en gaven heeft God in jou gelegd om met Hem samen te
werken?
3. Het was Gods bedoeling dat de mens ‘talrijk’ zou worden. Met andere
woorden, God heeft een grote diversiteit voor ogen gehad toen Hij de
mens schiep. Hoe kun jij genieten van verscheidenheid tussen mensen?

VERDIEPEN: SAMEN GENIETEN VAN PARTNERSCHAP – GENESIS 1
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij
moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de
hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
God schiep de mens naar zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij
hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei
tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar
onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de
hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ (Genesis 1:26-28)
Beeld van God
God had een groot verlangen in zijn hart. In de mens legde God het meeste
van zichzelf, van zijn liefde en creativiteit. Ieder mens is gemaakt naar het
evenbeeld van God, ook al is dit beeld gebroken (vergelijk Jakobus 3:9). Dit
maakt ons allemaal gelijkwaardig voor God, ongeacht kleur, cultuur, geslacht,
leeftijd, afkomst of opleiding. Dit is een actuele boodschap in een wereld
waarin de ene groep zich vaak sterk maakt tegenover de andere. In ieder
mens en in elke cultuur kunnen we iets ontdekken van God. Ieder mens
en iedere cultuur is waardevol voor God. Wat betekent dit voor hoe we de
mensen om ons heen benaderen en van hen kunnen genieten?
Partners van God in de wereld
God kiest ervoor om dat wat Hij in de wereld wil doen, speciaal te
doen door de mens. Wij worden vanuit Genesis 1 als mensen wel de
‘vertegenwoordigers’, ‘ambassadeurs’ of ‘bondgenoten’ van God genoemd

