
Die meeste van die kere wat ons gebruik maak van enkelgebruik-plastiek is wanneer ons
vasgevang word in ons daaglikse werkroetines, wanneer ons haastig is en wanneer ons
op naweekuitstappies is. ‘n Bottel water hier, ‘n wegneem-koppie koffie daar, nou en dan
’n vooraf-verpakte Woolworths- of Checkers-broodjie. Hier is ’n paar alternatiewe om
weg te bly van enkelgebruik-plastiek.
 
PLASTIEKSTROOITJIES: Doen jou bes om in die eerste plek altyd ‘nee’ te sê vir
plastiekstrooitjies. Dit is ’n groot oortreder in die besoedeling van ons strande en oseane
en is ’n algemene sondaar in die dood van ons see-lewe. As jy ’n strooitjie benodig, kry ’n
vleklose staal (stainless steel) of glasstrooitjie wat jy saam met jou kan neem.
 
 WEGNEEM-KOFFIES: Daar word biljoene (meestal nie-herwinbare) wegneemkoppies
elke jaar weggegooi. Dink net aan die massiewe impak wat dit op die omgewing het,
asook hoe maklik dit is om wegneemkoppies te verruil met een wat jy weer en weer kan
gebruik. Hou jou wegneemkoppie in jou kar wanneer jy op die pad is, sodat jy dit nooit
by die huis vergeet nie.
 
PLASTIEK-WATERBOTTELS: So maklik soos wat dit is om wegneemkoppies te verruil vir
een wat jy herhaaldelik kan gebruik, net so maklik is dit om ‘n waterbottel te kry wat jy
herhaaldelik kan gebruik! Daar is baie waterbottels op die mark wat jy oral met jou kan
saamdra. En vir tye wanneer jy regtig jou waterbottel vergeet (ons is tog net mens!) het
Valpré nou glas-waterbottels op die mark wat jy in enige winkel kan koop en dan het jy
nog ‘n waterbottel wat jy weer kan gebruik!
 
PLASTIEKSAKKE: Die bedreiging wat plastieksakke op ons omgewing en see het, is ’n
kwessie wat oor die laaste paar jaar al op die voorgrond is. Om ons omgewing se las te
verlig, dra materiaalsakke en sakke wat uit herwinbare materiaal gemaak is, oral saam
met jou. Dit vou maklik op sodat jy dit in jou kar, handsak en selfs in jou broeksak kan
hou.
 
VOEDSELVERPAKKING: Volgende keer as jy winkel toe gaan, kyk hoe baie van alles wat
ons koop in enkelgebruik-materiale voorkom. Selfs vars vrugte en groente word vooraf
opgesny en verpak in plastiekhouers. Probeer sover moontlik wegbly van groente en
vrugte wat in plastiekverpakking voorkom. Koop dit los (dan kan jy in elk geval uitkies wat
in die beste toestand is!) en wees dan verseker van hoe vars dit nog is teen
die tyd wat jy dit gebruik. Sien asseblief Good On You-webtuiste vir meer inligting en
wenke: https://goodonyou.eco/awesome-alternatives-to-single-use-items/
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1. Alternatiewe tot enkelgebruik-plastiek 

Wenke en Video’s
Inhoud
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https://goodonyou.eco/awesome-alternatives-to-single-use-items/


Single-Use Plastic - Explained in Stop-Motion - https://youtu.be/qeICIIIAxB4 
Going green shouldn't be this hard - https://youtu.be/BxKfpt70rLI
Takeout creates a lot of trash. It doesn't have to. https://youtu.be/5qx2WFpNTPs
Are we running out of clean water? https://youtu.be/OCzYdNSJF-k
What really happens to the plastic you throw away - Emma Bryce -
https://youtu.be/_6xlNyWPpB8

 
 

Die volgende gedeelte fokus daarop om gemeentes ’n paar praktiese wenke te gee om ’n
groter bewussyn van die res van die skepping te inkorporeer in elemente van die
erediens en kerk lewe. 
 
Vertaal en aangepas uit: https://greenfaith.org/christian_ecospirituality
 

#1 INTEGREER DIE NATUUR IN AANBIDDING
 
Daar is verskeie maniere waarop kerke die skepping se teenwoordigheid kan integreer
in aanbidding, bv. natuur soos dit is, verwerkte natuur, tegnologie en stilte.
 
NATUUR SOOS DIT IS: Aanbiddingsleiers kan natuurlike elemente integreer in dienste
deur gebruik te maak van bakke water, sand/grond, plante en blare van plaaslike bome
wat in die liturgiese ruimte geplaas word en sigbaar is vir almal.  Hierdie uitstalling van
die skepping in sy egte vorm kan ons herinner aan die genade en vernuwing wat ons
vind in ons verhouding met die skepping asook aan die maniere waarop ons kultuur ons
weerhou en vervreem van ’n verbintenis met die aarde  en met God.

2. Top 5 eko-vriendelike wenke vir self-isolasie

 
https://electrek.co/2020/03/21/climate-crisis-weekly-5-eco-friendly-ways-
social-distancing-venice-air-friendly/

3. Skakel na video's

4. Christen Eko-spiritualiteitswenke
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Besoek Electrek se webtuiste vir wenke oor ‘n eko-vriendelikke aanslag op sosiale
afstand tydens die COVID-19-krisis.

https://youtu.be/qeICIIIAxB4
https://youtu.be/qeICIIIAxB4
https://youtu.be/BxKfpt70rLI
https://youtu.be/5qx2WFpNTPs
https://youtu.be/OCzYdNSJF-k
https://youtu.be/_6xlNyWPpB8
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https://electrek.co/2020/03/21/climate-crisis-weekly-5-eco-friendly-ways-social-distancing-venice-air-friendly/


Stories vertel wat geestelike ervarings in die natuur beskryf;
Die wetenskaplike bewyse beskryf wat aantoon hoe menslike aktiwiteite die skepping
seermaak, en preek oor die noodsaaklikheid vir bekering van ons huidige
verbruikerskultuur;
Stories deel oor die impak van besoedeling op mense se gesondheid met ’n klem
op Jesus se verbintenis tot genesing;
Die impak verduidelik wat omgewingsagteruitgang op die armes het, en Christus se
verbintenis tot diegene wat die mees weerloses is;
Christelike leringe oor ons verbruikerskultuur en ons impak op die omgewing
bespreek.

VERWERKTE NATUUR: Aanbiddingsleiers kan verwerkte natuur (natuurlike produkte of
dienste wat gevorm is deur mense) gebruik om die kerk se verhouding met die aarde  te
versterk. Byvoorbeeld, predikante kan plaaslike gebakte brood gebruik tydens nagmaal,
kerke se nuusbriewe kan gedruk word op 100% herwonne papier of kerke kan hul
energieverbruik verlaag tydens dienste en kantoor-ure deur LED-ligte te gebruik wat
minder energie benodig. Die gebruik van sulke verwerkte natuur is ‘n uitdrukking van
dankbaarheid teenoor ekologies-respekvolle menslike handeling.
 
TEGNOLOGIE: Tegnologie maak dit moontlik om lidmate se bewustheid van die natuur
te verhoog deur beelde en klanke. Al meer kerke gebruik PowerPoint-skyfies met foto’s
van die natuur as agtergrond vir liedjies en gebede. 
 
GESAMENTLIKE STILTE: Deur stilte, word lidmate bewus van omliggende klanke –
natuurlik en mens-gemaak. Hulle sintuie word opgeskerp en daardeur kan hulle ’n
sterker konneksie ontwikkel met hul omgewing en met God.
 
 

#2 PREEK GROEN
‘n Bybelsgebasserde preek oor die gawe van die Skepping, en ons verantwoordelikheid
om dit te bewaar, kan bewustheid en verantwoordelikheid onder lidmate aanwakker.
Baie persone het nog nooit sulke preke gehoor nie, en het daarom nie ’n goed-gegronde
teologiese -, geestelike - of morele perspektief op die omgewing nie.
 
Daar is baie maniere om temas oor die omgewing in preke te integreer. As deel daarvan
om die dag se Bybelse teks te interpreteer in verhouding met die omgewing, kan
predikers:

 
#3 GEBRUIK BESTAANDE CHRISTIN FEESSTYLE
Mens kan reedsgevestigde oomblikke in die kerklike jaar gebruik om ook die skepping se
rol in hierdie feestye uit te lig. Mens sou byvoorbeeld tydens Epifanie, die Verheerliking
van Christus gebruik as ’n geleentheid om te fokus op oomblikke wat die Here tot ons
spreek in die natuur, in ons eie “mountain-top” ervarings. Wanneer dit kom by Lydenstyd
en As-Woensdag gaan dit oor selfbeheersing, ons gewoontes en die verdieping van ons
konneksie met God.
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Mens sou byvoorbeeld plastiek kon opgee of meer Aard-positiewe gewoontes aanneem.
Paasfees is ook ’n goeie tyd om nie net na te dink oor Jesus se verlossing nie, maar ook
die Sondag daarna na te dink oor Christus wat nie net ons mensdom vernuwe nie,
maar ook die hele skepping verlos (Kol. 1:15 -20).
 

#4: Sluit die natuur in by verskillende tipes gebede
 
Aanbiddingsleiers is toenemend besig om ’n bewustheid van die skepping in verskillende
elemente van die eredienste te inkorporeer. Hier is ’n paar gedagtes wat mens in ag kan
neem wanneer dit kom by verskillende gebede:
 
'N UITNODIGING TOT AANBIDDING: Baie eredienste begin met ’n oomblik waar die
gemeente stil word en bewus word van God se teenwoordigheid. Hierdie oomblikke kan
ook gebruik word om God te loof en prys vir die Skepper se skeppingswerke. Om deur ’n
teks soos Psalm 24 erkenning te gee aan God se mag en te besef dat die aarde  nie aan
enige een van ons behoort nie, maar aan God alleen.
 
BELYDENISSE: Deur gebede van belydenisse kan mense die geleentheid kry om die
menslike misbruik van die aarde   in ons daaglikse lewens te bely. Die sondes wat ons
pleeg teen die natuur vorm ook deel van ons verhouding met God. Deur die natuur in te
sluit by ons belydenisoomblikke erken ons dat ons optrede teen die aarde  ook verkeerd
en sondig is. Hierdie belydenisse kan fokus op iets soos besoedeling of ook op die
onderliggende menslike komponente wat daarmee saamgaan, soos selfsug,
ondankbaarheid en vervreemding van die res van die skepping. Hierdie moment kan
baie konfronterend wees, maak dus seker dat dit gepaard gaan met ’n oomblik van
dankbaarheid of genadespreking om mense hoop te gee vir ’n beter wêreld en
verandering.
 
GEBEDE VAN VOORBIDDING: Voorbidding is ’n bekende element in ons tradisie. Waar
ons normaalweg in gebed tree vir medemense, kan hierdie ’n geleentheid wees wat ons
vir die beskerming en behoud van die natuur intree. Hierdie voorbidding kan nie net
wees vir die behoud van die natuur nie, maar ook die inkeer van mense en hul aksies.
 
GEBEDE VAN LOFPRYSING: Lofprysing is een van die sentrale aktiwiteite in ’n
aanbiddingsdiens. Mens sou in hierdie geleentheid tekste van lofprysing kon gebruik
soos Psalm 8 of 148, om te getuig van God se goedheid en die skoonheid van die
skepping.
 

#5 AANBID IN DIE BUITELUG: 
 
Psalm 42:1-3: Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na
God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Om buite te aanbid, is
een van die beste maniere vir mense om konneksie met God in en deur die aarde  te
ervaar. Jesus het gereeld buite gebid. Hierdie eenvoudige herinnering bied aan mense ŉ
nuwe manier om ŉ konneksie met Jesus en die aarde  te kry.
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Maak seker dat daar veilige sitplek en vastrapplek is. Vir mense om regtig in diep
aanbidding in te gaan, moet hulle veilig voel. 
Gebruik stilte. Veral in die buitelug. Periodes van stiltes kan kragtige maniere wees
om mense te help om konneksie met God te vind. In 30 sekondes van stilte buite, sal
mense baie meer geluide hoor wat hulle nie eers meer agterkom nie; wind, diere en
verskillende menslike klanke. Stilte kan mense help om te ontspan en om die Gees
toe te laat om in hulle lewens in te kom.
Moedig beweging en liggaamsbewustheid aan. Te gereeld beweeg mense nie tydens
aanbidding nie en hulle liggame kan nie die ervaring van beweging as ’n manier van
konneksie met God beleef nie.
Aanbid in vreemde ure. Verskillende tye van die dag maak verskillende emosies en
verskillende maniere van konneksies met God wakker. Probeer klein diensies soos
met sonsopkoms of sonsondergang, of by kerslig in die donker. Gebruik hulpmiddels
op ’n kreatiewe manier. 
Maak ŉ konneksie met die skrif en die aarde . 
Geniet gemeenskap buite. Wanneer die aanbidding klaar is, maak dit maklik vir
mense om buite te bly en verversings in mekaar se teenwoordigheid te geniet.
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