
 

  



 

Hoop voor de zeeën  
Introductie  

Er zijn bijna geen plekken op deze wereld meer te vinden waar de mens geen impact op 

heeft. Ook onze oceanen en zeeën ontkomen er niet aan. We hebben kennelijk zo’n sterke 

behoefte om wegwerpplastic te gebruiken dat de aarde hieronder lijdt. Wetenschappers 

ontdekken steeds meer over de impact van plastic op het leven in rivieren en zeeën, maar 

ook over de impact van plastic op de gezondheid van mens en dier. Steeds meer 

milieugroepen en natuurorganisaties vragen daarom aandacht om het gebruik van 

(wegwerp)plastic te verminderen. De één is wat positiever gestemd dan de andere. Denk 

aan ‘als we allemaal meewerken, kunnen de zeeën en oceanen weer schoon worden’ of 

‘het is een te groot probleem: we kunnen er niets meer aan doen’. Als christenen zoeken 

we een Bijbels verhaal en beeld om over dit plasticprobleem na te denken. Een beeld dat 

gegrond is in de hoop die Jezus ons geeft.   

 

Je kan deze Bijbelstudie zelfstandig doen of met een groep.  

 

Deel 1: Gods plan met de zeeën   

Lees Genesis 1 en Psalm 104: 24 en 25 

- Pak een blaadje en maak een vouwlijn in het midden of verdeel het blaadje in twee 

stukken met een streep. Schrijf of teken voor jezelf het beeld dat je krijgt bij het lezen 

van de verzen 20 – 23 uit Genesis 1 op het linker gedeelte.   

- Welke woorden gebruikt de schrijver van Genesis in de verzen 20-23 voor de wezens 

in de zee? En vergelijk deze eens met die uit Psalm 104: 24-25.   

- Als je nadenkt over de huidige staat van onze zeeën en alles wat daarin leeft, welk 

beeld komt er dan in je op? Geef er woorden aan of maak er een tekening van op de 

rechterhelft van het blad.  

- Lees nogmaals Genesis 1: 20- 23. Hoe denk je dat God de zee/oceaan bedoelt heeft 

om te functioneren?  

Gods plan met mensen en de relatie tot het water op aarde.  

- In Genesis 1 vers 26-30 lees je hoe de mens wordt geschapen. Welke woorden en 

zinnen gebruikt de schrijver hiervoor? 

- Wat betekenen volgens jou de woorden ‘naar zijn beeld’ en ‘heerschappij hebben 

over’? Hoe denk je dat deze woorden zicht tot elkaar verhouden?  

- Wat zijn de implicaties daarvan op hoe we nu met het water en andere grondstoffen 

op aarde omgaan?  

- Hoe ga jij om met de zeeën/rivieren? Reflecteert daarin het beeld dat staat op de 

linkerkant van je blaadje of dat op de rechterkant van je blaadje?  

 



 

Deel 2: de oceanen lijden 

We weten dat het niet goed gaat met het leven in de zeeën en de algemene gesteldheid van 

de oceanen. Kijk bijvoorbeeld deze video over ons plastic gebruik of lees hier meer over de 

vervuiling van de oceanen.  

 

Lees Hosea 4: 1-3  

- Wat is volgens Hosea de bron van de problemen op aarde?  

- Hoe reflecteert onze omgang met plastic de manier waarop we over God denken?  

 

Deel 3: hoop in Jezus  

- Ben je hoopvol over de staat van de zeeën of juist niet? En waarom wel of niet?  

- Denk je dat dat wat we horen over oceanen in de media bemoedigend is en er een 

boodschap van hoop doorklinkt? Zo ja, waar moedigt het ons aan om onze hoop op 

te vestigen?  

 

Lees Romeinen 8: 18-25 en kolossenzen 1: 19-20  

- Hoe geven deze Bijbelteksten ons hoop voor de zeeën?  

- Hoe verhoudt de boodschap van Jezus als hoop voor de wereld zich tot de andere 

denkbeelden die we lazen in de inleiding?  

- Is er één ding dat jij kan veranderen in hoe we de zeeën behandelen? En daar God 

mee eren als schepper van alles wat er in de zeeën leeft?  

 

Tot slot: gebed voor de zeeën  

Hier zijn wat ideeën voor gebed voor de wateren op aarde: 

- Vraag iedereen om één ding te zeggen waar ze dankbaar voor zijn mbt de oceanen,  

één wat ze jammer vinden of zich schuldig over voelen en één ding waarin ze geloven 

dat God zal doen voor de schepping. Of doe dit voor jezelf wanneer je deze 

Bijbelstudie persoonlijk doet.  

- Zoek een afbeelding die de schepping en het beeld van de oceanen reflecteert zoals 

beschreven in Genesis en gebruik deze in je gebed als hoopvol beeld.  

https://www.youtube.com/watch?v=EFfyZ8cGpIA&list=PLK0efOaMUbWsOMFUpgeeNmnVN0pB3qCR1&index=4
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/oceanen/vervuiling

