Seizoen 2

Aflevering 17 - God, redder van mens… en dier?
Introductie:
Hoe speelt de vraag hoe God en mens zich verhouden tot dieren een
rol in jouw leven?
Na het beluisteren van de podcast:
 Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan, of
staat iets je tegen?
 Reageer op de volgende stelling: Ik heers over de schepping als
een priester: ik vertegenwoordig de schepping bij God, en God bij de
schepping.
 In de podcast praten Stefan en David ook over hun eigen dieren
en hun liefde voor de schepping. Hoe is dat bij jou? Ben je een
liefhebber van natuur en/of dieren, en heeft dat invloed op de
manier waarop je gelooft?
‘In Gods reddingsplan gaat het uiteindelijk over héél de schepping.
Niet alleen ík word gered, maar ook de dieren en de kosmos. De hele
gedachte dat het in de Bijbel om de mens zou draaien, is er één vanuit
mensen die hun eigen omgang met de natuur wilden rechtvaardigen.’
Wat betekent deze uitspraak voor jouw beeld van verlossing en
evangelie, en voor de manier waarop jij de Bijbel leest?
 Door mensen wordt of werd vaak naar dieren gekeken met
belangen: ze moeten nuttig zijn, ergens aan bijdragen, of ingezet
kunnen worden door mensen. In de Bijbel is dat vaak niet aan de
orde. Stefan Paas zegt: ‘In Psalm 4 wordt een grondhouding geschetst
van nieuwsgierigheid, van liefdevolle aandacht en opmerkzaamheid
voor de natuur.’ Is dat een houding die je bij jezelf herkent? Hoe zou
je elkaar kunnen helpen om in deze houding te oefenen?
 
Tip: Ga naar buiten, om te genieten van de natuur en er met Gods
ogen naar te kijken. Werk in de tuin, of maak een mooie wandeling.
Of kijk een natuurfilm, of bijvoorbeeld de TV-serie ‘Jochem in de
Wolken’.
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