
Gesprekshandleiding voor de kring of groep

TOESPRAAK RUTH VALERIO | LOVE ALWAYS HOPES  
Deze gesprekshandleiding kan je gebruiken bij de toespraak 
van Ruth Valerio. Het is geen complete Bijbelstudie, maar de 
handleiding biedt wel voldoende stof voor een prikkelende 
avond. Eerst bekijk je samen een toespraak. Vervolgens 
gebruik je de teksten, opmerkingen en vragen bij je 
voorbereidingen om de avond vorm te geven, zoals past bij 
jullie kring of groep.

OVER RUTH VALERIO | Volgens Ruth Valerio gaat het 
liefhebben van je naaste ook over je eigen buurt. Armoede en 
onrecht gaan namelijk vaak hand in hand met een ongezonde 
leefomgeving. Ruth Valerio is milieu- en sociaal activist, 
theoloog en auteur. Ze werkt als Global Advocacy and 
Influencing Director bij Tearfund in Engeland. Al twintig jaar 
woont ze in een arme buurt in Engeland en heeft ze positieve 
veranderingen gezien. Niet alleen door sociale programma’s, 
maar ook door te zorgen voor je leefomgeving. 
 
Heb je op- of aanmerkingen over dit materiaal, of heb je 
een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. Voor 
meer informatie over The Justice Conference kijk je op 
justiceconference.nl 

 
Veel zegen toegewenst!

 
Annemarthe Westerbeek | coordinator@michanederland.nl
Joost van Dieren | jvandieren@tear.nl
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  BIDDEN  

Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren

  KIJKEN  

Bekijk met elkaar op justiceconference.nl/extra de toespraak van Ruth Valerio. Ruth doet 
aan het einde van haar toespraak een oefening. Probeer deze met haar mee te doen.

  DOEN  

Ruth speek over het woord hoop. Maar wat is ‘hoop’ eigenlijk? Beantwoord voor jezelf deze 
vragen. Deel eventueel je antwoorden met elkaar:
• Omschrijf waar jij aan denkt bij het woord ‘hoop’. 
• Waar, in je omgeving, wordt voor jou deze hoop zichtbaar? 

  DELEN  

Overdenk voor jezelf of met elkaar: welke plek had ik voor ogen in de oefening van Ruth? En 
waarom deze plek? 

  LEZEN  

Lees Genesis 1 en Johannes 3:16 

Ruth stipt iets aan wat jij en anderen om je heen wellicht voelen wanneer je je sterk maakt 
voor een wereld zonder onrecht. Als je ogen open zijn voor onrecht word je hier dagelijks 
mee geconfronteerd. Dit kan soms ook verlammend werken waardoor je gaat denken: komt 
het nog wel goed? Is het geen druppel op de gloeiende plaat? Doe ik het allemaal niet voor 
niets en is er nog wel hoop voor deze situatie of zelfs groter: voor deze wereld?

Als je Genesis 1 en Johannes 3:16 leest, mag je beseffen dat de hoop die geworteld is in de 
liefde van God, nooit hoeft op te houden en dat er altijd hoop is! In Genesis 1 lezen we dat 
God dat wat hij gemaakt heeft, mooi vindt. Of zoals Ruth Valerio het in haar toespraak 
zegt, fantastisch! Hij is er trots op en heeft alles van hemzelf in de schepping gelegd. 
Wij mensen maken er vervolgens een rotzooi van. Toch geeft God voor die schepping, de 
gehele wereld, zijn enig geboren zoon, Jezus. Niet alleen voor ons mensen, maar voor de hele 
schepping. Hij houdt dus van alles wat er in zijn schepping is gemaakt. Zo houdt hij dus ook 
van de omgeving waar je in woont. Het woord in het Grieks wat hier is vertaald als ‘wereld’ 
is het woord ‘kosmos’. Dat betekent: het hele universum. Jij mag je dus wortelen in die liefde 
om te blijven volharden in hoop voor deze wereld die pijn lijdt en kapot gaat. 

Lees Colossenzen 1:17-20 
In Colossenzen 1 vers 17 lezen we dat Jezus het sluitende puzzelstukje is in de schepping. 
Alles is op hem gericht en hij brengt alles samen. Andersom zou je kunnen redeneren dat 
zonder Jezus alles uit elkaar zou vallen.Dat heel de schepping uit elkaar zou vallen. In de 
verzen daarop volgend lezen we ook dat Jezus’ verzoening niet alleen voor ons mensen is 
maar dat zijn wederkomst voor alles op hemel en op aarde is. Dus voor heel zijn schepping! 

  DELEN  

Bespreek met elkaar of denk voor jezelf na over de volgende vragen: 
• Is deze manier van kijken naar de betekenis van Jezus’ wederkomst nieuw?
• Zo ja, hoe zou deze hoop, dat Jezus uiteindelijk alles weer heel maakt, je kunnen helpen 

om aan de slag te gaan en te blijven strijden tegen onrecht? 
• Zo nee, hoe helpt deze tekst je om die hoop waar Ruth Valerio over spreekt, vast te 

houden? 

http://www.justiceconference.nl/extra


  DOEN  

Tip: doe je deze bijbelstudie met een groep? Vraag dan één iemand om deze oefening te 
leiden. 

Doe de oefening die Ruth omschrijf in haar toespraak nogmaals. Maar doe het nu met een 
plek bij jou in de buurt. Sluit je ogen. Zoek een plek in de natuur waar je van houdt. Probeer 
dan jezelf in dat gebied te zien. Wellicht zittend, lopend of fietsend. Probeer jezelf te zien 
niet als consument of gebruiker van de plek, maar als onderdeel van die plek. Als onderdeel 
van de natuur. Als onderdeel van de schepping. En vraag God je te vullen met liefde voor de 
plek en door zijn liefdevolle ogen naar deze plek te kijken. En zoom nu uit. 

In welk gebied ligt het plekje? Hoe ziet de omgeving eruit? Zoom zo steeds verder uit, totdat 
je het in wereldperspectief ziet. En vraag weer aan God om zijn liefde voor die plek. 

Schrijf de plek op een briefje en stop het in je jaszak of hang het ergens waar je er 
regelmatig aan herinnerd wordt, bij je spiegel bijvoorbeeld. Probeerde de komende week die 
plek die je voor ogen had te bezoeken. Loop er doorheen/ ga er even zitten/ sta even stil en 
vraag God of je met zijn liefdevolle ogen mag kijken en ontdekken. Wat heeft het nodig? Hoe 
kan jij hier van betekenis zijn? 

Wanneer je deze bijbelstudie met een groep doet, kan je elkaar de volgende keer elkaar 
vertellen hoe was om met Gods liefdevolle ogen naar het specifiek door jou gekozen gebied 
te kijken.



MICHA NEDERLAND 
Joseph Haydenlaan 2A 
3533 AE Utrecht 
Telefoon: 030 69 69 600 
E-mail: info@michanederland.nl 
www.michanederland.nl 

MICHA NEDERLAND 
Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De 
organisatie verbindt, inspireert en activeert christenen, 
kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze 
wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. 
Geïnspreerd en gedreven door de profeet Micha: 

“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” - 
Micha 6:8. 

COLOFON 
Deze gesprekshandleiding is ontstaan uit een samenwerking tussen Tear en Micha Nederland.
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TEAR
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 69 69 600
E-mail: info@tear.nl
www.tear.nl
 
TEAR
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en 
onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties 
en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. 
We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om 
de wereld mooier te maken.
 
Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk 
initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te 
verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze 
partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze 
kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.
 
Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid 
te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of 
politieke overtuiging. In Nederland dagen wij mensen 
uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen 
daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van 
campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in 
Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces 
van leren en bemoedigen te stimuleren.
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