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Tenminste houdbaar tot - Over duurzaamheid 

Categorie
Helpende handen

Aantal deelnemers
Vier tot twintig jongeren (en bij de tweede bijeenkomst 
minstens vier ouderen)

Leeftijd
12-16 jaar (en bij de tweede bijeenkomst 65+)

Duur / aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van een uur en drie kwartier

Auteur
Astrid Damstra

KORTE BESCHRIJVING
In de eerste bijeenkomst van dit item verkennen de jongeren 
het thema duurzaamheid aan de hand van een spel met logo's 
die daarmee te maken hebben. Naar aanleiding van een 
popliedje en een zak met verschillende soorten afval denken ze 
na over wat duurzaam leven inhoudt. Ook staan ze stil bij wat 
de Bijbel te zeggen heeft over de manier waarop de mens zorg 
draagt voor de natuur, en verwerken ze hun impressie van Gods 
bedoeling in een groot gezamenlijk schilderij. In de tweede 
bijeenkomst gaan de jongeren de competitie aan met enkele 
65+'ers door middel van een quiz met vragen en opdrachten op 
het gebied van duurzaamheid. Vervolgens gaan de deelnemers 
naar aanleiding van enkele Bijbelteksten en interviewvragen 
met elkaar in gesprek over wat 'duurzaamheid' eigenlijk voor 
hen persoonlijk betekent, als mens en als christen. Ze koppelen 
dit aan hun persoonlijk leven door er een concreet actiepunt 
aan te koppelen op het gebied van duurzaam leven. 

DOEL
• De deelnemers ontdekken dat duurzaamheid te maken 

heeft milieu, zorg voor de natuur en maatschappelijk 
verantwoord leven en consumeren.

• De deelnemers realiseren zich dat duurzaam leven past 
bij een christelijke leefstijl, omdat God de mens de 
opdracht heeft gegeven om de aarde te beheren.

• De deelnemers ervaren dat verschillende mensen en 
generaties andere opvattingen, kennis en vaardigheden 
kunnen hebben op het vlak van duurzaamheid.

• De deelnemers vormen zich een mening over de verant-
woordelijkheid van mensen in het beheer van de aarde.

• De deelnemers bedenken een concrete, persoonlijke stap 
die ze zelf zouden willen maken naar een duurzamer leven.

VERANTWOORDING
Thema's rond milieu en natuurlijke hulpbronnen kleuren al 
decennia lang het nieuws van de wereld. We vervuilen onze 
wereld, putten de hulpbronnen van de aarde uit en geven 
economische groei meestal voorrang boven duurzaamheid. 
De situatie wordt steeds urgenter. We worden hoe langer 
hoe meer gedwongen om met de aarde om te gaan op een 
verantwoorde manier die toekomstperspectief biedt aan de 
generaties na ons, met meer respect voor mens, dier en 
plant om ons heen. 

Dit onderwerp is echter niet nieuw. Ook in de Bijbel is de 
verhouding van mens en de natuur een aandachtspunt. God 
gaf de mens vanaf het begin de opdracht mee om de aarde 
te beheren. Die verantwoordelijkheid ervaren veel christe-
nen nu nog steeds, zodat ze 'duurzaamheid' een concreet 
onderdeel van hun leefstijl proberen te maken. De verant-
woordelijkheid die we dragen en de moeite die we daarmee 
kunnen hebben, mogen we delen met de jongeren. Want zij 
bewonen deze aarde vandaag en morgen.

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen.
• Werf ten minste vier 65+'ers om deel te nemen aan de 

tweede bijeenkomst. Doe bijvoorbeeld een oproep via de 
mededelingen in de dienst en het kerkblad. De persoon-
lijke benadering is vaak het meest overtuigend: spreek 
65+'ers aan na de dienst of ga langs bij ouderengroepen. 
Vraag zo nodig om ondersteuning, bijvoorbeeld van de 
diaconie, bij het onder de aandacht brengen van deze 
leuke en leerzame bijeenkomst. Zet wat relevante infor-
matie op papier om eventueel mee te geven aan geïnte-
resseerde ouderen.



JOP  |  Joseph Haydnlaan 2a  |  Postbus 8504  |  3503 RM  Utrecht  |  www.jop.nl  |  Alle rechten voorbehouden  |  Kopiëren alleen voor intern gebruik  |  2

Tenminste houdbaar tot - Over duurzaamheid 

• Zorg voor een mooi opgemaakte plantenschaal met wat 
plantjes en bloemetjes. Maak deze zelf of koop deze 
kant-en-klaar, bijvoorbeeld bij een bloemenzaak of 
tuincentrum.

• Maak een kleurenkopie van bijlage 1. Knip de logo's uit 
(let op: zonder de genummerde namen onder de logo's). 
Houd ze bij elkaar, in willekeurige volgorde.

• Maak een kopie van bijlage 2. Knip de kaartjes uit. Houd 
ze bij elkaar, in willekeurige volgorde, maar gescheiden 
van de kaartjes met de logo's. 

• Maak een schildersdoek van groot formaat. Gebruik 
hiervoor een oud laken (één- of tweepersoons, afhanke-
lijk van het aantal deelnemers). Zorg er wel voor dat het 
doek straks door de deur van de ruimte past. Maak een 
raamwerk van dunne latjes, bijvoorbeeld panlatten. 
Deze zijn te koop bij bouwmarkten. Span het laken strak 
langs de randen en spijker het vast. 

• Vul een vuilniszak met diverse soorten afval. Het afval 
moet nog wel 'aan te raken' zijn. Zorg voor variëteit. Denk 
bijvoorbeeld aan: kapotte kleding, een oud mobieltje, een 
oude krant, een leeg frisdrankblikje, lege voedselverpak-
kingen, een plastic tas van de supermarkt, een kapotte 
gloeilamp, oud kinderspeelgoed, een leeg waterflesje, 
oud (maar nog niet verschimmeld) brood, enzovoorts. 

• Bedenk van tevoren wat je aan bod wilt laten komen in de 
quiz. Er is niet voldoende tijd om alle vragen en opdrach-
ten te behandelen. Selecteer vooraf drie vragen per 
categorie, of laat één van de vier categorieën vervallen. 

• Download de kledingchecker op de website van JOP 
(www.jop.nl/provider). 

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar. Test 
alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding 
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Wat versta je onder 'duurzaam leven'?
• In hoeverre is je eigen leefstijl duurzaam? Wat voor rol 

speelt je christen-zijn daarbij?
• Vind je dat christenen een andere verantwoordelijkheid 

dragen op het gebied van zorg voor de schepping dan 
niet-christenen? Waarom wel of niet?

• Hoe zie je de rol en de betekenis van individuen bij - vaak 
wereldwijde - milieuproblemen?

• Wat doe je in je dagelijks leven om het milieu te ontzien? 
• Wat zou je daarvoor nog meer kunnen doen? Zou je daar-

mee willen beginnen of is er iets wat je tegenhoudt? In het 
laatste geval: hoe zou je dat kunnen oplossen?

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Een grote kaars en iets om deze mee aan te steken;
• Een opgemaakte plantenschaal (zie Praktische voorberei-

ding);
• Een kleurenkopie van bijlage 1 (in kaartjes geknipt);
• Een kopie van bijlage 2 (in kaartjes geknipt);
• Apparatuur om de videoclip te kunnen afspelen (bijvoor-

beeld een computer met internetverbinding en een beamer 
met scherm en geluidsboxjes);

• Als je het nummer alleen laat horen: kopieën van bijlage 3 
voor alle deelnemers;

• Een vuilniszak met afval (zie Praktische voorbereiding);
• Drie flap-overvellen;
• Een markeerstift;
• Enkele computers met internetverbinding;
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Bouwplastic (enkele vierkante meters);
• Een schildersdoek (zie Praktische voorbereiding);
• Een flinke hoeveelheid vingerverf, plakkaatverf en kwasten;
• Schorten of oude overhemden met lange mouwen;
• Handdoeken die goed vuil mogen worden;
• Potjes met water of terpentine (om de verf in op te lossen 

als je klaar bent); 
• Bloemen- en plantenzaden (voor de Afsluiting).

Tweede bijeenkomst
• Een kaars in een houder die gemakkelijk kan worden 

doorgegeven;
• Iets om de kaars mee aan te steken;
• Een flap-over met stiften;
• Een stopwatch;
• Markeerstiften en tekenpapier om de antwoorden van de 

quiz op te schrijven;
• Indien van toepassing, extra benodigdheden voor ronde 2 

van de quiz:
- Voor ieder team een knoop, een klosje garen, een stukje 

stof, een naald en een schaar;

www.jop.nl/provider


- Voor ieder team een kopie van de kledingchecker;
- Voor ieder team twee bakken (waarvan één gevuld met 

water) en een schoteltje;
- Een maatbeker;
- Voor ieder team een papier met daarop het woord 

"duurzaamheidstips" in grote letters;
- Voor ieder team vier wc-rolletjes, naald en draad, een 

schaar en lijm. 
• Indien van toepassing, extra benodigdheden voor ronde 4 

van de quiz:
- Apparatuur om de filmfragmenten te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes).

• Voor het winnende team een toepasselijke prijs (bijvoor-
beeld chocoladerepen van Tony Chocolonely);

• Per vier deelnemers een kopie van bijlage 6;
• Pennen;
• Kopieën van bijlage 7 voor alle deelnemers;
• Voor iedere deelnemer een blanco briefkaart en een 

envelop.

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
10 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 

Steek de grote kaars aan. Vertel daarna dat mensen vaak 
bloemen geven aan anderen die het moeilijk hebben of juist 
iets te vieren hebben. Wanneer je op zo’n moment iets van je 
laat horen, kun je dat een ‘teken van leven’ noemen: je laat 
weten dat je aan de ander denkt. 

Laat de plantenschaal zien en vertel dat die is opgemaakt met 
bloemen en plantjes uit het seizoen. Laat de schaal rondgaan 
en vraag iedereen om er iets uit te trekken (bijvoorbeeld een 
bloem, een steentje of een struikje) en dat bij de kaars te 
leggen als 'teken van leven' voor iemand die het moeilijk heeft 
of iets te vieren heeft. Wie dat wil, mag daarbij de naam 
noemen van degene voor wie het 'teken van leven' bestemd 
is. Zet de schaal weer weg als deze rond is geweest.

Wellicht geeft deze opening een wat ongemakkelijk gevoel. 
Dat is niet erg. Geef aan wat de gedachte hierachter is: we 
mogen best gebruikmaken van alles wat de aarde ons biedt, 
als we dat voor goede doeleinden inzetten. Het is echter wel 
belangrijk dat we de aarde niet uitputten. Tijdens de Afslui-
ting ga je dan ook zorgen voor het planten van nieuw leven.

15 minuten
Verkenning 
Zeg dat er veel mensen en organisaties zijn die zich het lot 
van de natuur en het milieu aantrekken. Zij streven naar een 
duurzamere wereld, een beter milieu en bewustere zorg 
voor flora en fauna. Leg de kaartjes met de logo's op tafel, 
met de afbeelding naar boven. Geef aan dat het gaat om 
natuur- en milieuorganisaties en milieukeurmerken op 
consumentenproducten. Leg de kaartjes met de omschrij-
vingen op een stapeltje, met de tekst naar beneden. 

Laat de jongeren om beurten een kaartje van het stapeltje 
pakken en de tekst oplezen. Vraag de jongere die de 
omschrijving heeft gelezen, welk logo erbij hoort. Houd het 
tempo erin: je weet het wel of je weet het niet; niet te lang 
over nadenken en niet gokken. Als hij of zij het niet weet, 
mogen de anderen het zeggen. Controleer het antwoord zo 
nodig met behulp van bijlage 1. Als het klopt, leg dan het 
kaartje met de omschrijving op het juiste logo. Als het fout 
is of als niemand het weet, leg dan het kaartje apart voor 
later.

Als alle kaartjes van het stapeltje opgelezen zijn, en er zijn 
nog logo's over, neem dan de kaartjes die je apart had 
gelegd. Lees de tekst op die kaartjes opnieuw op en koppel 
die zelf aan het juiste logo. Gebruik daarbij zo nodig bijlage 1.

35 minuten
Verdieping 
Laat de videoclip zien van het nummer The 3 R's van Jack 
Johnson (youtu.be/USo_vH1Jz7E). Laat de jongeren de 
tekst meelezen op het scherm. Als je de clip niet kunt laten 
zien, laat het nummer dan horen en deel kopieën uit van 
bijlage 3 zodat de jongeren kunnen meelezen.

Benoem welke woorden centraal staan in dit lied: reduce, 
reuse en recycle. Vraag de jongeren wat die drie woorden 
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betekenen. (De juiste antwoorden zijn 'verminderen', 
'hergebruiken' en 'opnieuw tot grondstof verwerken'.)

Stort een zak met afval uit op tafel of op de grond. Neem 
vervolgens de drie flap-overvellen en schrijf daarop de 
woorden "reduce", "reuse" en "recycle". Leg de vellen op de 
grond, in een hoek of aan de rand van de ruimte, zodat ze 
later niet in de weg liggen. Vraag de jongeren om samen te 
bepalen waar de verschillende stukken afval thuishoren. 

Bespreek deze oefening kort na. Vonden de jongeren het 
moeilijk om dit te bepalen? Kon alles duurzaam worden 
gebruikt?

Geef aan dat je nu wilt stilstaan bij wat 'duurzaam leven' 
eigenlijk precies is. Vraag de jongeren waar ze aan moeten 
denken bij die term. Kunnen ze er een definitie van geven?

Vertel dat het er bij duurzaam leven om gaat dat je niet 
alleen kijkt naar het hier en nu, maar ook rekening houdt met 
toekomstige generaties. Op die manier kun je nu een goed 
bestaan hebben, zonder dat de bronnen voor de toekomst 
worden uitgeput. Tegenwoordig wordt onder duurzaamheid 
alles geschaard wat te maken heeft met maatschappelijk 
verantwoord leven, milieu, zorg voor de natuur en toekomst-
gericht denken. 

Zeg dat je ook wilt stilstaan bij de vraag wat christen zijn te 
maken heeft met 'duurzaam leven'. Kom nog even terug op 
de kaartjes uit de Verkenning en pak de omschrijvingen van 
Time To Turn, Micha Young en Changemaker erbij (nummer 
1, 2 en 11). Vertel dat deze organisaties zich baseren op 
christelijke waarden en speciaal gericht zijn op jongeren. 

Vorm groepjes en vraag de jongeren om op internet op te 
zoeken wat voor deze drie organisaties de christelijke of 
Bijbelse motivatie is om zich in te zetten voor duurzaamheid. 
Geef hiervoor een paar minuten de tijd. Als ze het niet kunnen 
vinden, help hen dan op weg met behulp van bijlage 4. 

Deel bijbels uit. Lees samen Genesis 1:1-31. Vertel dat dit de 
eerste passage in de Bijbel is waarin de verhouding tussen 
mens, dier en plant wordt geschetst. Stel de volgende 
gespreksvragen:

• Wat zou God hebben bedoeld toen Hij tegen de mens zei 
"breng de aarde onder je gezag"? Wat betekent 'gezag' 
volgens jou? 

• Als je denkt aan hoe we nu met de aarde omgaan, heb je 
dan de indruk dat we leven volgens het verhaal van God 
met mensen en de wereld? Zo nee, wat doen we dan 
anders? Hoe zouden we het beter kunnen doen?

40 minuten
Verwerking
Bedek de vloer met bouwplastic en leg daar het schilders-
doek op dat je van tevoren hebt gemaakt. Zet er vingerverf, 
plakkaatverf en kwasten neer. 

Geef aan dat de jongeren met elkaar één groot schilderij 
gaan maken. Ze mogen gezamenlijk verbeelden wat Gods 
visie is op hoe de mens gezag dient te hebben over de aarde 
en alles wat daarop is. Het mag kleurrijk, uitbundig, divers 
en groots worden; want God keek naar alles wat Hij had 
gemaakt en zag dat het zeer goed was. 

Leg de werkwijze uit: ieder mag zijn eigen deel van het doek 
beschilderen, op zijn eigen manier. Maar de jongeren 
moeten daarbij wel naar elkaars werk kijken en ernaar 
streven om er een geheel van te maken (dus niet allemaal 
losse fragmentjes). Alle delen van het schilderij moeten 
uiteindelijk dus ook aan elkaar vast worden geschilderd; 
alles moet met elkaar verbonden zijn. Vraag hun om niet 
zomaar te beginnen, maar eerst af te stemmen wát iedereen 
gaat schilderen en waar op het doek.

Zorg ervoor dat de jongeren hun werk tijdig afronden, 
zodat er tijd is om op te ruimen en de kwasten schoon te 
maken.

5 minuten
Afsluiting 
Deel de zaadjes uit. Kom nog even terug op de Opening. 
Vertel dat we gebruik mogen maken van de aarde, maar dat 
we ook verantwoordelijkheid hebben voor de toekomst van 
de aarde: we moeten ervoor zorgen dat de generaties na 
ons ook de vruchten van de aarde kunnen gebruiken. Pak de 
schaal er weer bij en laat die opnieuw rondgaan. Vraag de 
jongeren om de zaadjes in de aarde te planten. Zet de schaal 

Tenminste houdbaar tot - Over duurzaamheid 

JOP  |  Joseph Haydnlaan 2a  |  Postbus 8504  |  3503 RM  Utrecht  |  www.jop.nl  |  Alle rechten voorbehouden  |  Kopiëren alleen voor intern gebruik  |  4



Tenminste houdbaar tot - Over duurzaamheid 

JOP  |  Joseph Haydnlaan 2a  |  Postbus 8504  |  3503 RM  Utrecht  |  www.jop.nl  |  Alle rechten voorbehouden  |  Kopiëren alleen voor intern gebruik  |  5

weer weg als deze rond is geweest. Zet hem op een zonnige 
plaats in de ruimte en geef de zaadjes water.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst.  

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom (in het bijzonder de ouderen) en 
bied eventueel iets te drinken aan. Kom nog even terug op 
de eerste bijeenkomst. Vertel kort iets over de opzet van 
deze bijeenkomst.

Vraag de deelnemers om in een kring te gaan staan. Steek 
de kaars aan. Leg uit dat je de bijeenkomst wilt openen met 
een soort gebed waarbij je het licht van de kaars doorgeeft. 
Iedereen mag het licht opdragen aan een 'onderdeel' van de 
natuur of het milieu. Degene die de kaars krijgt, mag zijn of 
haar naam noemen en zeggen waarvoor hij of zij het licht wil 
laten schijnen. Dat kan dichtbij zijn of veraf, persoonlijk of 
maatschappelijk. Geef enkele voorbeelden: "Ik ben Astrid en 
ik draag het licht op aan de oceanen, die vervuild zijn met 
plastic. Ik ben Martin en ik brand de kaars voor mijn zieke 
kat. Ik ben Jantine en ik geef het licht door voor al het 
zwerfafval in onze straten." 

Begin zelf en laat de kaars rondgaan tot je hem zelf weer in 
handen krijgt. Sluit af met "amen". Zet de kaars vervolgens 
brandend op een veilige plaats.

50 minuten
Verkenning 
Geef aan dat je een quiz gaat doen over duurzaamheid en 
zorg voor de natuur. Bij dit thema kunnen de verschillende 
generaties van elkaar leren, dus de ouderen mogen het 
opnemen tegen de jongeren. Het draait in de quiz om kennis, 
creativiteit en vaardigheid. 

Vorm teams: één team van ouderen en enkele teams van vier 
of vijf jongeren. Laat ieder team een teamcaptain aanstel-
len. Speel zelf voor quizmaster met behulp van de vragen en 
opdrachten in bijlage 5. Speel zelf ook voor jury. Doe het als 
volgt.

Ronde 1
• Stel de vraag of geef de opdracht en vraag de team- 

captains om het antwoord van hun team op een vel papier 
te schrijven en dat omhoog te houden. 

• Elk team dat het goede antwoord geeft, krijgt 1 punt. 

Ronde 2
• Voorzie beide teams steeds eerst van de benodigdheden. 

Geef vervolgens de opdracht.
• Opdracht 1, 2 en 5: Elk team dat de opdracht goed uit-

voert, krijgt 1 punt.
• Opdracht 3 en 4: Het winnende team krijgt 3 punten. De 

nummer twee krijgt 1 punt. Bij een gedeelde eerste plaats 
krijgen die teams allebei 2 punten.

Ronde 3
• Geef de opdracht en vraag de teamcaptains om het idee 

van hun team op een vel papier te schrijven en dat 
omhoog te houden. 

• Het beste en/of meest creatieve idee krijgt 3 punten. De 
nummer twee krijgt 1 punt. Bij een gedeelde eerste plaats 
krijgen die teams allebei 2 punten.

Ronde 4
• Laat steeds het betreffende filmfragment zien. Pauzeer 

precies op het aangegeven moment. Stel dan de vraag en 
vraag de teamcaptains om het antwoord van hun team op 
een vel papier te schrijven en dat omhoog te houden. Laat 
vervolgens het filmpje weer verder lopen tot het antwoord 
duidelijk is - maar niet verder, omwille van de tijd.

• Elk team dat het goede antwoord geeft, krijgt 1 punt. 

Het team dat na de laatste ronde de meeste punten heeft, 
wint een prijsje. Als er na afloop nog wat tijd over is, geef de 
deelnemers dan de kans om nog even na te praten en verder 
kennis te maken met elkaar.

30 minuten
Verdieping 
Vorm groepjes van ongeveer vier personen waaronder ten 
minste één oudere. Geef elk groepje een kopie van bijlage 6. 
Vertel dat deze Bijbelteksten betrekking hebben op de 
omgang van mensen met de natuur of de zorg voor de 
schepping.
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Vraag de deelnemers om alle teksten te lezen en er twee uit 
te kiezen om binnen de groepjes te bespreken. Geef hier-
voor vijftien minuten de tijd. Schrijf ter ondersteuning de 
volgende gespreksvragen op de flap-over: 
• Begrijp je wat er staat? 
• Hoe wil God dat we omgaan met Zijn schepping? 
• Hoe kunnen wij zorg dragen voor Zijn schepping?

Vraag de deelnemers daarna om tweetallen te vormen met 
een partner die ze nog niet eerder hebben gesproken. Deel 
pennen en kopieën van bijlage 7 uit. Laat de deelnemers 
elkaar binnen de tweetallen interviewen over de eigen 
leefstijl met behulp van de bijlage. 

15 minuten
Verwerking 
Laat de deelnemers in een kring gaan zitten. Pak de bran-
dende kaars er weer bij en zet deze in het midden. 

Deel briefkaarten en enveloppen uit. Geef aan dat je zo 
meteen twee liedjes zult laten horen over duurzaam leven. 
Vraag de deelnemers om ondertussen hun eigen naam en 
adres op de enveloppe te schrijven, en vervolgens op de 
briefkaarten te schrijven wat voor persoonlijke stap ze zelf 
zouden willen maken naar een duurzamer leven. Hoe concre-
ter, hoe beter. Het hoeft niet groots te zijn, als het maar 
concreet en haalbaar is. Herinner hen zo nodig aan de moge-
lijkheden die zijn genoemd tijdens de twee bijeenkomsten. 

Laat de deelnemers aan de slag gaan terwijl je op de achter-
grond de twee nummers over duurzaam leven afspeelt:  
The 3 R's van Jack Johnson (youtu.be/USo_vH1Jz7E) en 
Earth song van Michael Jackson (youtu.be/9kmNA22AILs).

Vraag de deelnemers of ze willen delen wat ze hebben opge-
schreven. Daarna mogen ze hun briefkaart in de enveloppe 
stoppen en die dichtplakken. Laat hen de enveloppen bij jou 
inleveren.

Vraag de jongeren of ze verder zouden willen gaan met het 
thema duurzaamheid, bijvoorbeeld door de Micha Young 
bijeenkomsten te gaan volgen of door een keer iemand uit te 
nodigen van Time To Turn.

5 minuten
Afsluiting 
Sluit af met een gebed: dank God voor het plezier, de ont-
moeting, het spel en de leerzaamheid van de bijeenkomsten 
en vraag Hem om mensen te helpen om aandacht en zorg te 
hebben voor de natuur en een beter milieu.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
Verstuur de kaarten een week na de bijeenkomst.

TIP
Informeer jullie voorganger over het item en bespreek de 
mogelijkheden om er iets mee te doen in een dienst. Hoe zou 
de voorganger aandacht kunnen besteden aan het schilderij 
van de jongeren? Wellicht is er meer mogelijk en kan er een 
dienst komen in het teken van het thema duurzaamheid of 
iets wat daaraan raakt, zoals rentmeesterschap, de schep-
ping, zorg en beheer, de schoonheid van de natuur, verant-
woordelijkheden, gezag en macht, enzovoorts. Vraag in dat 
geval niet alleen om 'zendtijd' voor de Providergroep, maar 
ga op zoek gaat naar echte samenwerking: kijk wat de 
jongeren zouden kunnen betekenen bij het voorbereiden en 
uitvoeren van die dienst. 

BIJLAGEN
1.  Spelkaartjes 1
2.  Spelkaartjes 2
3.  Songtekst
4.  Achtergrondinformatie
5.  Quizvragen en -opdrachten
6.  Bijbelteksten
7.  Interviewvragen

youtu.be/USo_vH1Jz7E
youtu.be/9kmNA22AILs
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SPELKAARTJES 1 ✃

✃

✃

✃✃✃

1. Time To Turn 2. Micha Young 3. Milieudefensie

4. Greenpeace 5. Stichting Wakker Dier 6. Natuurmonumenten

7. Wereld Natuur Fonds 8. Fairtrade / Max Havelaar 9. Milieukeur

✃

✃

✃
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SPELKAARTJES 1 ✃

✃

✃

✃✃✃

10. Kerk in Actie 11. Changemaker 12. ICCO

13. EKO 14. Dierenbescherming 15. Jongeren Milieu Actief

16. Beter Leven 17. FSC 18. Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie

✃

✃

✃
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SPELKAARTJES 2 ✃

✃

✃

✃✃✃

1.  Dit is een beweging van 
jongeren die vanuit hun 
christelijk geloof willen kiezen 
voor een rechtvaardige en 
duurzame levensstijl.

2.  Dit is een interactieve christe-
lijke cursus voor jongeren over 
goed en recht doen. De cursus 
bevat grappige en praktische 
opdrachten om (soms letterlijk) 
aan den lijve te ondervinden 
wat onrecht is.

3.  Deze organisatie streeft naar 
een duurzame, schone wereld 
waar het leven goed is en 
waar het draagvermogen van 
de aarde ten goede komt aan 
de gehele wereldbevolking. 

4.  Deze internationale organisa-
tie vindt het van groot belang 
dat de aarde een leefbare 
plaats is voor al het leven en 
strijdt daarom voor een 
duurzaam evenwicht tussen 
mens en milieu. 

5.  Deze organisatie streeft naar 
een samenleving waarin de 
dieren uit de veehouderij met 
respect worden behandeld. 
Ook deze dieren hebben recht 
op een dierwaardig leven.

6.  Deze vereniging zorgt voor 
 de natuur in Nederland, door 

natuurgebieden aan te kopen 
en duurzaam te beheren en 
door op te komen voor de 
belangen van de natuur.

7.  Deze organisatie zet zich op 
de hele wereld in voor be-
scherming van de rijkdom aan 
dier- en plantensoorten, om 
een wereld tot stand te 
brengen waarin mens en 
natuur in harmonie leven. 

8.  Producten met dit keurmerk 
zijn gemaakt op basis van 
handel met kleine boeren, 
plantagearbeiders en lokale 
gemeenschappen in ontwik-
kelingslanden, die daarvoor 
een goede prijs krijgen. 

9.  Producten en diensten met dit 
keurmerk zijn geproduceerd  
met zo min mogelijk schade  
voor het milieu. Daarbij wordt 
ook gelet op goede arbeids-
omstandigheden, dierenwelzijn, 
gewasbescherming, natuur-
beheer en voedselveiligheid. 
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✃

✃

✃

✃✃✃

10.  Deze organisatie steunt 
wereldwijd het werk van 
honderden christelijke kerken 
en andere organisaties, om 
mensen tot hun recht te laten 
komen en toekomstperspec-
tief te geven.

11.  Deze organisatie zet jongeren 
in beweging om met zorg voor 
de aarde en rechtvaardigheid 
samen te werken aan een 
wereld die recht doet aan 
iedereen.

12. Dit is een organisatie voor 
internationale samenwerking. 
Ze werkt aan een wereld 
waarin mensen in waardigheid 
en welzijn kunnen leven, een 
wereld zonder armoede en 
onrecht.

13. Voedingsmiddelen met dit 
keurmerk zijn biologisch en 
voldoen aan de Europese 
wettelijk gestelde normen 
voor ecologische producten 
en productiemethoden.

14. Dit is de grootste organisatie 
in Nederland die opkomt voor 
de belangen van alle dieren: 
gezelschapsdieren, land-
bouwdieren, dieren in het wild 
en proefdieren.

15.  Dit is een milieuorganisatie 
voor en door jongeren tussen 
de 12 en 28 jaar.

16.  Dit kenmerk zie je op producten 
waarbij rekening is gehouden 
met dierenwelzijn; één ster 
staat voor enigszins diervrien-
delijk, twee sterren voor 
redelijk diervriendelijk en drie 
sterren voor diervriendelijk.

17.  Dit label zie je op hout- en 
papierproducten die afkom-
stig zijn uit een verantwoord 
beheerd bos, waar rekening is 
gehouden met sociale, 
ecologische en economische 
aspecten.

18.  Dit is een vereniging voor 
jongeren tussen de 12 en 25 
jaar die graag de natuur in 
gaan en willen weten wat ze 
daar zien. 
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SONGTEKST

The 3 R's
3, it's a magic number.
Yes, it is. It's a magic number.
Because 2 times 3 is 6
and 3 times 6 is 18
and the 18th letter in the alphabet is R.
We've got 3 R's 
we're going to talk about today.

We've got to learn to
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 

Well, if you're going to the market to buy some juice
You've got to bring your own bags and you learn to reduce 
your waste. We've got to learn to reduce.

And if your brother or your sister's got some cool clothes,
you could try them on before you buy some more of those.
Reuse, we've got to learn to reuse.

And if the first 2 R's don't work out
and if you've got to make some trash, well, don't throw it out.
Recycle, we've got to learn to recycle.

We've got to learn to
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 
Reduce, Reuse, Recycle. 

Because 3, it's a magic number.
Yes, it is. It's a magic number.

3, 3, 3
3, 6, 9, 12, 15, 
3, 18, 21, 24, 27, 
3, 30, 33, 36
3, 33, 30, 27, 
3, 24, 21, 18, 
3, 15, 12, 9, 6, and
3, it's a magic number.

Bron: Johnson, J. (2006). Sing-a-longs and lullabies for the film Curious George [cd]. Haleiwa: Brushfire.
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ACHTERGRONDINfORMATIE

Christelijke initiatieven voor jongeren op het gebied van milieu en duurzaamheid

1. Time To Turn
www.timetoturn.nl/over/wat-is-time-to-turn/ 

"Time to Turn is een beweging van jongeren die vanuit hun geloof willen kiezen voor een rechtvaardige en duurzame 
levensstijl."

"Wij geloven in het goede nieuws van Jezus Christus. Hij heeft ons niet opgeroepen om vaker naar de kerk te gaan, met 
twee woorden te spreken en christelijke armbandjes te dragen, maar om voor de armen te zorgen, vrede te stichten en ons 
niet te laten verleiden door rijkdom. Zo simpel ligt het."

2. Micha Young
www.michanederland.nl/

"Vanaf 1999 vormen meer dan 500 kerken en organisaties in 83 landen samen het wereldwijde Micha netwerk. Geïnspireerd 
door het Bijbelse Micha 6:8 waarin staat: '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.' Vanuit die tekst roepen we met name christe-
nen in Nederland op om stelling te nemen tegen armoede en onrecht, dichtbij en veraf. Niet vanuit schuldgevoel maar 
vanuit een besef van genade."

3. Changemaker
www.changemakernederland.nl/missie
www.changemakernederland.nl/kernwaarden

"Vanuit christelijke inspiratie en onderlinge verbondenheid, zet Changemaker Nederland jonge wereldburgers in beweging 
om met compassie, zorg voor de aarde en rechtvaardigheid, samen te werken aan een wereld die recht doet aan iedereen. 
(....) Het doel van Changemaker Nederland is om enthousiaste jongeren te motiveren, te coachen en te ondersteunen bij het 
concretiseren van hun droom voor een rechtvaardige wereld."

"Changemaker Nederland werkt vanuit christelijke inspiratie. Dit vind je terug in het mens- en wereldbeeld van Change-
maker, de kernprincipes en de onderliggende waarden (compassie, rechtvaardigheid en zorg voor de aarde). Changemaker 
Nederland biedt ruimte aan deelnemers met een ander perspectief en gaat discussie niet uit de weg."

www.timetoturn.nl/over/wat-is-time-to-turn/
www.michanederland.nl/
www.changemakernederland.nl/missie
www.changemakernederland.nl/kernwaarden
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QuIzVRAGEN EN -OPDRACHTEN

Ronde 1: Wat weet je?
(Geef per vraag maximaal een minuut de tijd om te antwoorden.) 

1.  Vraag: Hoeveel kilo eten gooit een persoon in Nederland gemiddeld weg per jaar?
	 •		 Antwoord:	40	kilo.	De	deelnemers	mogen	er	maximaal	5	kilo	naast	zitten.
2.  Vraag: Op verpakte eetbare producten in de supermarkt staat altijd een datum, meestal met "THT" of "TGT" ervoor.  

Wat betekenen die afkortingen? 
	 •		 Antwoord:	'Ten	minste	houdbaar	tot'	en	'te	gebruiken	tot'.
3.  Vraag: Hoeveel loon krijgt iemand gemiddeld die cacaobonen plukt voor chocolade die niet slaafvrij is? 
	 •		 Antwoord:	Helemaal	niets.	(Wie	als	slaaf	op	een	cacaoplantage	werkt,	krijgt	daar	geen	geld	voor.	Soms	worden	zelfs			

  kinderen gebruikt als slaven. Ze worden mishandeld en moeten soms meer dan zestien uur achter elkaar werken. 
   Gelukkig zijn er inmiddels ook verschillende merken die slaafvrije chocolade op de markt brengen, zoals Tony 
   Chocolonely.)
4.  Vraag: Wat is een plofkip? 
	 •		 Antwoord:	Een	kip	die	heel	snel	wordt	vetgemest	en	dan	geslacht	om	als	goedkoop	vlees	in	de	supermarkt	terecht	
   te komen. (In zes weken tijd wordt een kuikentje van vijftig gram vetgemest tot een vleeshomp van ruim 2 kilo.)
5.  Vraag: Wat is 'de plastic soep'? 
	 •		 Antwoord:	De	bijnaam	van	het	plastic	afval	dat	in	de	wereldzeeën	drijft.	(Deze	'tapijten	van	plastic	afval'	bedekken	
   een gebied dat naar schatting ruim twee keer zo groot is als de VS. Het plastic is vaak uiteengevallen in heel kleine 
   deeltjes, die door vissen en andere zeedieren kunnen worden aangezien voor voedsel.)

Ronde 2: Wat kun je? 
(De tijd verschilt per opdracht.) 

1.  Geef elk team een knoop, een klosje garen, een stukje stof, een naald en een schaar.
	 •		 Opdracht:	Naai	zo	snel	mogelijk	een	knoop	aan.	(Maximaal	twee	minuten.)
2.  Geef elk team een kopie van de kledingchecker.
	 •		 Opdracht:	Zoek	op	hoe	duurzaam	de	kleding	van	H&M	en	de	kleding	van	V&D	is.	Schrijf	van	beide	merken	het	aantal	
   sterren op. (Maximaal één minuut.)
	 •		 Antwoord:	H&M	heeft	3,5	sterren	en	V&D	heeft	0,5	sterren.
3.  Geef elk team twee bakken (waarvan één gevuld met water) en een schoteltje.
	 •		 Opdracht:	Vorm	estafetteteams	en	breng	met	een	schoteltje	zoveel	mogelijk	water	van	de	volle	bak	naar	de	lege	bak.	
   (Maximaal twee minuten. Meet het resultaat met een maatbeker.)
4.  Geef elk team een papier met daarop het woord "duurzaamheidstips" in grote letters.
	 •		 Opdracht:	Maak	binnen	één	minuut	zoveel	mogelijk	woorden	met	de	letters	uit	het	woord	"duurzaamheidstips".	
5.  Geef elk team vier wc-rolletjes, naald en draad, een schaar en lijm. 
	 •		 Opdracht:	Maak	een	mobile	met	behulp	van	de	gegeven	materialen.	(Maximaal	3	minuten.)
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Ronde 3: Wat bedenk je? 
(Geef per opdracht maximaal twee minuten de tijd om iets te bedenken.) 

1.  Opdracht: Bedenk een slogan of een afbeelding voor een campagne om jongeren aan te sporen om hun afval in de 
afvalbak te gooien.

2.  Opdracht: Files kosten veel tijd en in files worden er meer schadelijke gassen uitgestoten. Bedenk een creatieve oplos-
sing voor het fileprobleem, zonder gebruik te maken van dingen die niet bestaan - dus geen vliegende personen of 
brandstofloze auto's.

3.  Opdracht: Bedenk een actie voor een dierenasiel om binnen een maand zoveel mogelijk dieren aan een baasje te helpen.
4.  Opdracht: Bedenk een manier om oude cd's te hergebruiken (beschadigde cd's of cd's die het nog gewoon doen).
5.  Opdracht: Bedenk drie manieren om oude kleding die niet kapot is, een tweede leven te geven. 

Ronde 4: Wat verwacht je?
(Geef per vraag maximaal een minuut de tijd om te antwoorden.) 

1.  Filmpje: Micha Young (youtu.be/ed_-dl5MS8w). Pauzeren op 0:52 minuten. 
	 •		 Vraag:	Hoe	wordt	de	zin	afgemaakt:	"Ik	vind	het	een	goed	programma	voor	jongeren,	omdat	..."
   a.  "je je bewust wordt van wat je hebt en je bewust wordt van wat je voor anderen kan doen en wat je voor de wereld 
    kan betekenen als christen."
   b.  "je vaak actie voert voor een beter milieu; want een beter milieu begint bij jezelf, toch?"
   c.  "er elk jaar een supercool themakamp wordt georganiseerd over duurzaamheid."
	 •		 Antwoord:	a.
2.  Filmpje: Wildplassen (youtu.be/Z2zbgB0nk-Y). Pauzeren op 0:30 minuten.
	 •		 Vraag:	Hoe	reageert	de	bestuurder	van	de	auto	die	komt	aanrijden?	
   a.  Hij stapt uit en begint de wildplasser heel hard uit te schelden.
   b.  Hij rijdt door alsof er niets aan de hand is.
   c.  Hij stopt, opent zijn raam, zegt er wat van en rijdt dan door.
	 •		 Antwoord:	b.
3.  Filmpje: Slokje grachtenwater (youtu.be/X2gmA0UPiLo). Pauzeren op 0:54 minuten.
	 •		 Vraag:	Wat	doet	de	eerste	persoon	die	van	het	water	mag	proeven	(rechts	in	beeld)?	
   a.  Hij drinkt gewoon van het water.
   b.  Hij wil niet van het water drinken.
	 •		 Antwoord:	a.
4.  Filmpje: Eerlijke kleding (youtu.be/FUaM2iSEu-g). Pauzeren op 0:38 minuten.
	 •		 Vraag:	Hoe	antwoordt	de	jongen	op	de	vraag:	"Wat	weet	jij	over	oneerlijke	of	foute	kleding?"
   a.  "Die is gemaakt onder slechte arbeidsomstandigheden, voor een veel te laag loon."
   b.  "Ik zie gewoon gelijk welke kleding niet mooi is en welke wel."
   c.  "Oneerlijke kleding is gestolen kleding."
	 •		 Antwoord:	b.

youtu.be/ed_-dl5MS8w
youtu.be/Z2zbgB0nk-Y
youtu.be/X2gmA0UPiLo
youtu.be/FUaM2iSEu-g


JOP  |  Joseph Haydnlaan 2a  |  Postbus 8504  |  3503 RM  Utrecht  |  www.jop.nl  |  Alle rechten voorbehouden  |  Kopiëren alleen voor intern gebruik  |  15

 

bijlage 6Tenminste houdbaar tot - Over duurzaamheid 

BIJBELTEKSTEN

Genesis 9:1-3 (NBV)
Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren 
die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen 
ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles 
geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.

Romeinen 8:19-21 (NBV)
De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan 
zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat 
ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die 
Gods kinderen geschonken wordt.

Deuteronomium 22:6-7 (NBV)
Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt in een boom of op de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar 
eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest mocht uithalen. De jongen mag u meenemen, maar de 
moeder moet u in elk geval laten gaan. U zult er wél bij varen, een lang leven zal u beschoren zijn.

Ezechiël 34:18-22 (NBV)
Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat 
jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie 
hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. Daarom – dit zegt God, de heer, over jullie: 
Ik zal rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. Jullie dringen alle zwakke dieren met je flank en schouder weg, 
jullie stoten ze met je horens om ze te verjagen, en daarom zal ik mijn schapen te hulp komen; ze zullen niet langer worden 
weggeroofd. Ik zal rechtspreken tussen de schapen.
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INTERVIEWVRAGEN

Omgang met het milieu

1.  Neem je zelf een tas mee als je gaat winkelen of als je boodschappen gaat doen?
 a.  Ja. 
 b.  Nee. 

2.  Hoe vaak koop je nieuwe kleding of schoenen? 
 a.  Twee keer per jaar of minder.
 b.  Drie of vier keer per jaar.
 c.  Vijf tot tien keer per jaar.
 d.  Ongeveer een keer per maand.
 e.  Meerdere keren per maand.

3.  Scheid je je afval? Zo ja, hoe?
 a.  Nee
 b.  Ja, namelijk: ❑ papier 
     ❑ plastic 
     ❑ batterijen 
     ❑ etensresten en tuinafval
     ❑ iets anders, namelijk:

4.   Hoe zit het met je energieverbruik? Welke van de volgende zinnen zijn op jou van toepassing?
  ❑ De lader van mijn mobieltje zit altijd in het stopcontact, ook als hij niet aan het opladen is.
  ❑ Als ik de tv uitzet, gaat hij altijd op de stand-bystand.
  ❑ Ik laat mijn computer altijd aanstaan na gebruik.

5.  Wat denk je van milieu en duurzaamheid in het nieuws?
 a.   Ik hoor daar eigenlijk nooit iets over; het valt me tenminste niet op.
 b.   Ik hoor weleens van milieuproblemen, maar het interesseert me niet zo. 
 c.   Als ik iets hoor over een milieuramp of duurzaamheidsprobleem, vind ik dat erg. 
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Geloven en duurzaamheid

6.   Hebben christenen een grotere verantwoordelijkheid dan anderen als het gaat om duurzaamheid en zorg voor de natuur? 

7.  Weet je wat vasten is? Zo ja, heb je wel dat weleens gedaan?

8.  Denk je dat christenen met meer zorg naar de schepping kijken dan andere mensen? 

De toekomst

9. Stelling: Mensen moeten per direct veel milieubewuster gaan leven, anders gaat de aarde kapot.
  a. Eens. 
  b. Oneens.

10. Stelling: De techniek en de wetenschap zullen vast oplossingen vinden voor de milieuproblemen. 
  a. Eens. 
  b. Oneens.

11. Stelling: Als meer mensen echt Jezus gingen naleven, zou dat goed zijn voor mens, dier en milieu. 
  a. Eens. 
  b. Oneens.

12. Bedenk hier zelf een stelling over de toekomst.
 Stelling: 

  a. Eens. 
  b. Oneens.


