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Inleiding
Jaarliks kom kerke reg oor die wêreld bymekaar om ‘n Seisoen
van die Skepping te vier. Hierdie tradisie vind sy oorsprong in
1989, met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat in 2007
besluit het om dit ‘n permanente deel van die kerklike kalender
te maak. Lees gerus meer van die seisoen se agtergrond op die
Season of Creation-webtuiste.
(https://seasonofcreation.org/about/#about-the-season-ofcreation)
Wat die jaarlikse Seisoen van Skepping anders maak, is dat dit ‘n
jaarlikse viering is wat begin op 1 September met ‘n biddag vir
die Skepping en eindig op 4 Oktober met die fees van St. Francis
of Assisi. St. Francis is een van die bekendste figure in die
kerklike geskiedenis vir sy liefde en diep bewustheid vir die
natuur en skepping. St. Francis het ‘n geloof en spiritualiteit
beliggaam wat elke dier, plant en insek beskou het as ‘n gelyk
skepping deur God.
Baie van ons sukkel egter om so ‘n geloof uit te leef in vandag se
verbruikerswêreld. Daarom is sulke jaarlikse geleentheid uiters
waardevol en belangrik. Hierdie ritme word deel van die
oordenkinge, lewe en liturgie van die kerk. Dit herinner ook die
kerk aan die geweld waarmee die mensdom die skepping
vernietig en die verantwoordelikheid wat die mensdom het om
reg op te tree.

Om na te dink oor die rol wat die hele skepping speel in God se
verhaal is vandag meer belangrik as ooit. Dit is hoekom die Seisoen
van Skepping ook geïntegreer word in die kerk se leesrooster en die
bydrae in die Woord en Fees.
Ons as Groen Span wil elkeen bedank wat ‘n bydrae lewer in die
ekologiese reis waarop alle gelowiges is. Ons bied dus hierdie jaar
kort en aanvullende hulpbronne tot dit wat reeds beskikbaar is in die
Woord en Fees. Ons deel graag in hierdie hulpbronpakkie gebede en
oordenkinge vir liturgiese- en gesinsmomente.
Ons is ook hierdie jaar deel van ‘n ekumeniese beweging
#Together4Creation wat in samewerking met verskillende kerklike
organisasies die jeug opgewonde wil maak oor omgewingskwessies.
Nog ‘n projek wat in hierdie tyd ‘n waardevolle bydrae maak, is die
Groei-Projek. Die Groen Span is nie direk hierby betrokke nie, maar
hoop ook om 'n video-bydrae te lewer oor die plant van gewasse in
herwinde
tuinbeddings.
Dit is ons hoop dat hierdie klein hulpbronpakkie julle op een of ander
manier kan help. Dit kan op verskeie maniere gebruik word en deel
vorm van gemeentes se liturgie tydens September. Saam is ons
besig om te leer en te herontdek hoe God se roeping vir die
mensdom en skepping lyk. Mag ons al hoe meer ‘n dieper
bewustheid en geloof kweek wat die skepping meer as net ‘n
ekonomies hulpbron beskou. Of soos St. Francis gesê het: mag ons
ook die plante en diere sien ons broers en susters.

6 SEPTEMBER - WOUDE
GEDIG
Die boom stuur sy wortels onder die
oppervlak en soek voeding in die donker
grond: die ryk “afgebreekte” materie van
die lewe. As hulle na onder gaan en soek,
hou die wortels die boom stewig op die
aarde vas. Dus, vasgehou en gevoed, groei
die boom opwaarts in die lig, drink die son
en die lug en spreek sy waarheid uit: sy
takke en blare, sy blomme en vrugte. Die
lewe swerm om en binne. Voëls en insekte
wemel van hul omhelsing en dra stuifmeel
en sade. Hulle broei en broei en sing en
gons. Hulle verheerlik die skepping. Die
boom verander soos dit groei. Dit word
geskeur deur wind en weerlig, deur ryp en
vuur. Takke sterf en nuwes verskyn. Die
wortels strek tot in die duisternis; nog
steeds vloei sy takke met sap en reik
opwaarts en uitwaarts die wêreld in. Die
persoon kniel om 'n boom te bekyk en die
persoon leer hoe om te bid. Amen
Michael Leunig

LITURGIESE
OOMBLIK
Jy hoef nie groot te wees om ŉ groot
impak te maak nie:
Soek in jou omgewing of daar ŉ woud
naby is; selfs ŉ natuurreservaat met
baie bome. Pak vir julle ŉ piekniekmandjie en gaan spandeer tyd daar.
Anders, stap in julle tuin of in julle
buurt.
Kyk na die bome, skat hulle
ouderdomme. Tel die blare op en kyk
na elke blaar. Hoe lyk die blaar, van
watter boom kom dit, hoe lank lê die
blaar al op die grond? Praat met
mekaar oor die nut van bome. Vat van
die blare huis toe, sit dit tussen papiere
in ŉ boek en laat dit uitdroog, hang dit
iewers op of gebruik dit as boekmerk
en onthou dat ons die bome nodig het.
Dink jy julle as familie lewe volhoubaar?
Gebruik julle produkte wat volhoubaar
gekweek is? Stel ondersoek in na dinge
soos koffie, papier en vrugte. Hoe word
dit gemaak/gekweek? Kan julle beter
verskaffers kry wat volhoubaar is in
julle omgwing?

GEBED
Een aanraking van die natuur maak die hele
wêreld verwant/familie.
In elke staptog met die natuur kry 'n mens baie
meer as wat hy/sy wil.
Die wêreld is groot en ek wil eers kyk voordat dit
donker word.
Tussen elke twee dennebome is daar 'n deur
wat lei tot 'n nuwe manier van lewe.
Kom na die bos, want hier is rus. Daar is geen
rus wat kom by dié van 'n groen, diep woud.
Hier groei die muurblommetjie en die viooltjie.
Die eekhoring sal op jou knie kom sit,
die houtkapper sal jou soggens wakker maak.
Slaap in vergeetagtigheid van alle siekes.
Van al die opregtheid wat toeganklik is vir
sterflinge,
daar is geen hoogte vergelykbaar met berge nie.
Die berge roep en ek moet gaan.
John Miur

13 SEPTEMBER DIE AARDE

GEBED

LITANIE

LITURGIESE OOMBLIK

U sien om na elke plant, dier en

God van genade en sorg, ons het teen U
gesondig.
Ons bely ons ondankbaarheid vir u mooi en
oorvloedige skepping:
Leer ons om raak te sien dat die Aarde alles wat
lewe, onderhou.
Ons bely dat ons die Aarde misbruik:
Help ons om saam met die skepping te floreer.
Ons bely dat ons vraatsig en selfsugtig is:
Versterk ons selfbeheersing.
Ons bely dat ons die oorvloed van hierdie
wêreld vanselfsprekend geneem het:
Help ons om voorgangers te word in die
beskerming daarvan.
Vergewe ons en vernuwe ons deur ons redder,
Jesus Christus, deur die krag van die Heilige
Gees, deur wie U regeer in elkeen van ons se
lewens,
Nou en tot in ewigheid.

Ons gee dank aan die Aarde wat kos voorsien,
maar gee ook erkenning aan die pyn van die wat
land verloor en afgestaan het aan verwoesting.

vreemdeling
en roep ons na ‘n lewe van eenvoud
en gejubel.
Kom open ons harte en gedagtes vir
die wysheid van u weë,
sodat die Aarde ook vernuwe mag
word,
en die hele skepping kan juig van u
goedheid
Amen

Amen.

Vars gebakte brood kan gebruik word as deel van
die diens, dit kan ook gebruik word as deel van die
preek self. Om te reflekteer oor die bak van brood,
die bestanddele en waar dit vandaan kom, asook
die proses van broodbak, kan ‘n spesiale oomblik
wees in die erediens. Mens sou hierdie gedagtes
kan verbind aan refleksies oor nagmaal (brood en
wyn) of die Onse Vader (“Gee ons
vandag ons dag se brood”).
Die kinders kan prentjies teken van plaaslewe,
diere of plante. As dit ‘n e-diens is, kan families
aangemoedig word om self brood te bak as gesin.

GEBED
God van lewe, God van water, God ook van die wildernis en
dorre landskap:
Wanneer ons die aarde se hulpbronne uitput, is U die God wat
sien.
Wanneer ons die aarde se blou besoedel en haar groen laat
wegkwyn, is U die God wat sien.
Selfs in die diepste dorre landskap, sien U haar pyn en haar
moedelose kreune.
U is die God wat sien hoe ons ons gesigte wegdraai van elke
plastieksak, elke stukkie rommel wat om ons lê wanneer ons
deur u natuurskoon stap.
Mag U die naaktheid van ons landskappe, in ons eie diepste
wildernis, inkom en ‘n dors kom skep, ‘n soeke vir geregtigheid
vir u skepping. Mag ons sien wat U sien.
Amen

LITURGIESE OOMBLIK
Die wildernis is ‘n plek van alleenheid, naaktheid waar alles
ontbloot lê. As julle ‘n samekoms hou, sit ‘n bak met sand voor
in die liturgiese ruimte. Met niks rondom dit nie. Laat dit die
enigste fokuspunt wees.
As julle huiskerk hou, kan elkeen in die gesin iets in die huis of
tuin kry wat hulle aan ‘n woestyn laat dink. Laat hulle dit
bymekaar bring en voor hulle neersit waar hulle na die preek kyk
of luister. Hierdie is ‘n herinnering van God, voor Wie alles oop
en ontbloot lê; ook ons eie diepste dorre landskappe, maar dit is
ook ‘n simbool van hoop: ook in die woestyn, in niks, kan God
iets mooi skep.

20 SEPTEMBER DIE WILDERNES

27 SEPTEMBER RIVIERE

GEBED
God, wie se Gees met die skepping oor die diepte
beweeg het, en wie se Seun Jesus die waters van
die doop binnegegaan het en dit vir ewig geheilig
het: Ons dank U vir die geskenk van water — die
waters op die aarde, die waters onder die aarde,
die water in ons atmosfeer, en die water in ons
liggame - en vir alles wat in die water woon. Help
ons om met meer sorg te dink oor die water van
ons planeet aarde, sodat lewe ryklik onderhou kan
word vir ons en vir diegene wat agter ons aan sal
kom; deur Jesus Christus, wat die bron van
lewende water is. Amen.
OF
Gees van lewende water, U hou die hele skepping
in u baarmoeder. En laat ons met die geboorte die
aarde betree. Gees van getye, herinner my aan die
opkoms en val van u ritmes, sodat ek dit diep
binne my eie wese kan ontdek. Gees van
groenigheid, bring vogtigheid en krag in my lewe,
sodat ek die ervaring van u energie kan geniet wat
deur my na die wêreld beweeg. Die seëninge van
water is op my. Mag ek gedra word deur die
stroom van die groot rivier van die lewe. Mag ek 'n
verborge lente in my binneste ontdek en uitspoel.
Mag ek na die oewer van die Heilige gedra en
vernuwe word. Amen.
OF
Een: Ons vergader in die beeld van die Skepper
Baie: Wat 'n gemeenskap van liefde is
Een: Ons vergader in die naam van die Verlosser
Baie: Wat die hele skepping versoen
Een: Ons kom bymekaar in die teenwoordigheid
van die Lewegewer
Baie: Wat nuwe lewe inspireer en vernuwe.

LITURGIESE OOMBLIK
Eredienste:
Gemeentes word aangemoedig om verskeie en verskillende deurskynende
bakke water in die liturgiese ruimte (asook tussen die kerkbanke) te rangskik.
Gemeentelede kan aangemoedig word om na/tydens die erediens hul hande
in die bakke water te druk, as simboliese herinnering aan ons afhanklikheid
van water, asook die Bron van Lewende Water. Kinders kan aangemoedig
word om ‘n klippie saam te bring van hul huise af om dit in die bakke water te
gaan neersit, ook as simboliese herinnering van ons afhanklikheid van die
Lewende Water.
Huiskerk:
Gesinne kan ook saam gaan stap by ‘n rivier/dam en elk ‘n plastieksak
saamdra. Maak dit vol van ongewensde dinge wat nie in die riviere of damme
hoort nie.

