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Hoe groen is het hart van de kerk? 
Studiedag geloof, theologie. duurzaamheid en de Groene Kerken 
1 december 2017, Protestants landelijk Dienstencentrum, Utrecht 

Centrale vraag: Welke vragen stelt het thema duurzaamheid aan kerk, kerk-zijn, geloof en theologie?  

 
 
1. Opening: introductie op de middag en de opzet ervan (Atie de Vos) 
 
Atie heet iedereen welkom en leest als opening Jeremia 29: 11: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt 
de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie 
zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook 
vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 

“To give you a future of Hope, vers 11, is de titel van de 12de Assembly of de ECEN:  the EUROPEAN 
CHRISTIAN ENVIRONMENTAL NETWORK  Het netwerk komt in oktober 2018 weer bij elkaar, en toont 
dat we hier in Nederland niet alleen met vragen rond duurzaamheid en theologie bezig zijn, maar dat 
onze vragen vragen zijn die wereldwijd gesteld en besproken worden. In verbondenheid met de 
wereldwijde kerk stellen we onszelf vanmiddag deze vraag: Hoe groen is het hart van de kerk? 

Wat zijn de Bijbelse en gelovige aspecten van het werken aan duurzaamheid? En wat betekent dat dan 
voor de theologie en voor hoe we daar theologisch mee omgaan? Die vragen leven bij ons en 
waarschijnlijk ook bij jullie. Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid? Is Groene Kerk 
zijn vooral interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we ons toevallig zowel 
in de natuur als in een kerk thuis voelen? Op de site van groenekerken.nl vind je de prachtigste 
voorbeelden van wat kerkelijke gemeentes doen in de groene praktijk. Daarbij vind je voorbeelden in 
alle 6 door ons onderscheiden terreinen van duurzaam leven: Geloof en Inspiratie, Energie en klimaat, 
schepping en natuur, bewust inkopen omgaan met geld en je beleid en aanpak als plaatselijke 
geloofsgemeenschap.  

Het kan ook zijn dat we in actie komen omdat we bang zijn voor een toekomst met extreme 
klimaatverandering. Iets wat ik bijvoorbeeld tegenkom in een artikel in de Volkskrant van deze week: 
“De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we ‘Parijs’ zeker niet halen.”  Maar 
hoe verhoudt zich die angst dan tot het vertrouwen in God, zoals bijvoorbeeld uitgesproken in de tekst 
van Jeremia: to give you a future of hope? 

Zijn er ook diepere, Bijbelse, gelovige, theologische noties als het gaat om de vraag waarom en hoe we 
ons in en vanuit de kerk met duurzaamheid bezighouden? Noties als dankbaarheid voor, verwondering 
over en verbondenheid met al wat leeft? Of verantwoordelijkheid tegenover God? De bekende opdracht 
de aarde te bewaren voor de komende generaties? 

Kortom: welke vragen stelt het thema duurzaamheid aan kerk, kerk-zijn, geloof en theologie?” 
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2. Mini-interviews in twee- of drietallen (persoonlijke betrokkenheid, 
drijfveren en ‘definitie’):  
 
Hoe en waarom speelt de thematiek van duurzaamheid een rol in je inzet in de kerk? Hoe zie jij daarbij 
duurzaamheid?  

Enkele impressies van wat we van elkaar gehoord hebben (achteraf opgetekend uit de herinnering uit de 
uitwisseling in de kring ‘pop corn style’) 

 Duurzaam is niet hetzelfde als groen. Het gaat ook om gerechtigheid.  
 Het kost moeite om de systemische kanten van duurzaamheid (economie, circulariteit, omdenken) 

voor het voetlicht te krijgen. 
 Laudato sí, met zijn focus op de samenhang tussen duurzaamheid, gerechtigheid, armoede, klimaat 

etc. is daarbij een grote steun.  
 De aandacht voor duurzaamheid begint met geraakt worden. 
 Het organisatiemodel van de kerken (wijken, classes etc.) maakt het moeilijk om het thema overal in 

de kerk stevig op de agenda te krijgen.  
 Duurzaamheid draait om hoop. 
 Er zijn allerlei ingangen tot het thema duurzaamheid: theorie en praktijk, reflectie en zingen.   

 
3. Uiteen in drie kleine groepen (world café) in drie rondes: 
 
Ronde 1 (ervaringen):  
Hoe speelt het thema duurzaamheid in je geloofsgemeenschap? Wat is de weerklank? En wat is in de 
praktijk de rol van geloof en theologie hierbij? 
 
Korte aftrap door Atie de Vos: 
Wat zijn de Bijbelse en gelovige aspecten van het werken aan duurzaamheid? En wat betekent dat dan 
voor de theologie en voor hoe we daar theologisch mee omgaan? Die vragen leven bij ons en 
waarschijnlijk ook bij jullie. Waarom zet je je in kerkelijk verband in voor duurzaamheid? Is Groene Kerk 
zijn vooral interessant omdat duurzaam beleid financieel iets oplevert? Of omdat we ons toevallig zowel 
in de natuur als in een kerk thuis voelen? Op de site van groenekerken.nl vind je de prachtigste 
voorbeelden van wat kerkelijke gemeentes doen in de groene praktijk. Daarbij vind je voorbeelden in 
alle 6 door ons onderscheiden terreinen van duurzaam leven: Geloof en Inspiratie, Energie en klimaat, 
schepping en natuur, bewust inkopen omgaan met geld en je beleid en aanpak als plaatselijke 
geloofsgemeenschap.  

Het kan ook zijn dat we in actie komen omdat we bang zijn voor een toekomst met extreme 
klimaatverandering. Iets wat ik bijvoorbeeld tegenkom in een artikel in de Volkskrant van deze week: 
“De luchtvaart is de nagel aan de doodskist van het klimaat: zo gaan we ‘Parijs’ zeker niet halen.”  Maar 
hoe verhoudt zich die angst dan tot het vertrouwen in God, zoals bijvoorbeeld uitgesproken in de tekst 
van Jeremia: to give you a future of hope? 

Zijn er ook diepere, Bijbelse, gelovige, theologische noties als het gaat om de vraag waarom en hoe we 
ons in en vanuit de kerk met duurzaamheid bezighouden? Noties als dankbaarheid voor, verwondering 
over en verbondenheid met al wat leeft? Of verantwoordelijkheid tegenover God? De bekende opdracht 
de aarde te bewaren voor de komende generaties? 
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Kortom: welke vragen stelt het thema duurzaamheid aan kerk, kerk-zijn, geloof en 
theologie? Hoe speelt het thema duurzaamheid in je geloofsgemeenschap? Wat is de weerklank? En 
wat is in de praktijk de rol van geloof en theologie hierbij? 

 
Genoteerd op de flappen:  
 Er worden praktische stappen gezet: zonnepanelen, moestuinen e.d. Maar ook mooie voorbeelden 

als ‘weggeefkastjes’, energiecoaches en delen met andere geloofsgemeenschappen. 
 Ledverlichting: verder komt het niet. 
 Leefstijlverandering ligt moeilijk en wekt weerstand. 
 Mensen willen niet uit hun comfort zone gehaald worden.  
 Er is weerstand: ‘Dat haal ik wel uit de krant.’ ‘Leuke hobby, maar …’ 
 Er is ook angst voor politiek in de kerk. Er spelen immers ook bij kerkmensen uiteenlopende 

belangen (landbouw, luchtvaart …). 
 Daarnaast: themazondagen en liturgie zijn aanknopingspunten. 
 Daarbij is een creatieve aanpak geboden en mogelijk: ‘Bijbels culinair’, bloemschikken, vasten e.d. 
 Het thema kan meer circulair geprogrammeerd worden, aansluitend bij de seizoenen. 
 Er zijn echter wel belemmeringen in organisatie en beleid in de kerk. 
 De protestantse theologie is erg mensgericht. 
 De christelijke theologie is nog teveel van het ‘uitpakken van het cadeau aarde’ aan de mens i.p.v. 

duurzaam beheer. 
 Christelijk geloof lijkt een vooruitgangsgeloof.  
 In andere culturen is er veel meer aandacht voor zowel liturgie als de aarde. 
 Tegelijk is de aarde volgens de Bijbel geschapen als ‘een warm nest’.  
 Een belangrijke vraag: hoe enthousiasmeer je mensen? 
 We zouden duurzaamheid vanuit (de christelijke) identiteit moeten denken. 
 Er is een spreiding (nodig/mogelijk) over ‘mannelijke’ thema’s (energie e.d.) en ‘vrouwelijke’ 

(voedsel e.d.). 
 ‘Milieu’ heeft geen gezicht en is te groot om ‘op te lossen’. 

 

Ronde 2 (opvattingen):  
Vind je dat duurzaamheid in het hart van kerk, kerk-zijn, geloof en theologie hoort? Waarom? Zo ja, hoe 
kunnen we daar het best aan bijdragen? (noteren op flap-over op tafel) 

 
Korte aftrap door Trees van Montfoort: 
In de vorige ronde hebben we het over de praktijk gehad, jullie verschillende praktijken. Nu gaan we 
over tot de volgende vraag:  

Vind je dat duurzaamheid in het hart van kerk-zijn, geloof en theologie hoort? 
 
De eerste vraag is dan: Wat is het hart van kerk-zijn, geloof en theologie? Dat zal niet voor ieder 
hetzelfde zijn. Is het de kerkdienst, is het de preek, is het de eucharistie, is het naastenliefde, is het de 
aandacht voor de armen en ontrechten, is het het gebed, is het de gemeenschap, Gods aanwezigheid in 
de wereld?  
 
Op een dieper niveau is het hart van kerk-zijn, geloof en theologie het geloof in God met Jezus Christus 
als gezicht van God, de kerk als mensen van God of leerlingen van Jezus of werking van Gods Geest, de 
theologie als nadenken over dat geloof. Welke vragen stellen wij vanuit duurzaamheid aan God?  
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Hebben zonnepanelen, moestuinen, ‘weggeefkastjes’, energiecoaches e.d. te maken met God? Direct of 
alleen indirect? Dat stelt de vraag hoe wij God zien. En Gods relatie met onze wereld. Wat hebben het 
uitsterven van dieren, de vervuiling van de lucht in Nederland, de wereldwijde klimaatverandering met 
God te maken? Is dat omdat God zich bekommert om alle menselijke noden, ook die die het gevolg zijn 
van milieuproblemen. We bidden en zamelen geld in voor mensen die lijden onder droogte of 
overstromingen. Of heeft hoe het gaat met de aarde ook direct met God te maken, niet alleen via 
mensen? Bidt je bijvoorbeeld ook voor de aarde en voor dieren?  
(Hoe zie je de verhouding van God tot de aarde? Is de aarde Gods bezit, Gods geschenk aan mensen, 
Gods werkterrein, Gods huis, Gods lichaam? en wat is onze rol in het grote geheel? rentmeesters, 
medeschepselen met de andere schepselen, kroon van de schepping, medeschepper?) 
 
De vraag voor deze ronde is dus:  
Vind je dat duurzaamheid in het hart van kerk-zijn, geloof en theologie hoort? 
Waarom vind je dat? En als laatste vraag: als dat zo is, hoe kunnen we daar aan bijdragen? 
 
Genoteerd op de flappen:  
Ja, want: 
 Er zijn mensen die door ons (onduurzaam) handelen geraakt worden. 
 Duurzaamheid draait om zorgzaamheid, dankbaarheid, ontvangen en doorgeven, hoop en armoede 

(dat een divers begrip is). 
 God is niet alleen Schepper maar ook schepping geworden. Incarnatie betekent dat God zich aan de 

schepping heeft verbonden.  
 Wij zijn natuur, lijf, adem in en uit. 
 Moeten we bidden voor de schepping? Ja, dat helpt om geraakt te worden. 
 Bijbel en theologie helpen om te leren van goed en kwaad en daaruit te handelen.  
 De Bijbel gaat over veel meer dan alleen het persoonlijk (ziele)heil. 
 Het gaat erom te leren zien waar de sporen van God om eens zijn aan te treffen. Micha 6:8 biedt 

een aanknopingspunt: recht doen, aan God, naasten en de schepping.  
 Raak mensen, via kleding, muziek (479 Liedboek van de kerken; Jezus, redder van de kosmos), 

pelgrimage. 
 Aansluiten bij eigen ervaringen helpt. 
 Kunnen/durven we tegendraads zijn? Tegen de stroom in gaan, op basis van de argumentatie: God 

is Schepper, wij zijn zijn schepselen, dus moeten we zorgen voor de schepping? 
 Waar kunnen we Ja tegen zeggen? 

 
Ronde 3 (bronnen):  
Wat zijn naar jouw idee de belangrijkste inspiratiebronnen voor de aandacht voor duurzaamheid en 
groene kerken? Heeft de theologie daaraan (op dit moment) iets extra’s bij te dragen? Welke accenten 
zouden daarin gelegd moeten worden? 
 
Korte aftrap door Jan Boersema: 
Naar haar aard zijn milieuvragen levensbeschouwelijke vragen en niet alleen technische, praktische 
zoals in het milieubeleid vaak werd gesteld. Natuur en God vallen in het christendom, anders dan in 
natuurgodsdiensten, niet samen. En dat stelt ook de vraag naar de positie van de mens. Behoren deze 
vragen daarmee niet tot het hart van de kerk? 
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Moet de kerk dan daarover spreken? En zo ja, wat heeft ze te zeggen? De kerk is 
enerzijds een (maatschappelijke) organisatie, met leden, maar ook met geld en gebouwen. Aan de 
andere kant is de kerk een geloofsgemeenschap, met inhoud, verleden, traditie en een bepaalde 
dynamiek daarin.  
 
De christelijke traditie is al vroeg in de beklaagdenbank gezet. Denk aan Lynn White. Dat betekent dat 
de kerk zich op z’n minst moet verantwoorden: een analyse maken, het verleden bestuderen, de 
Wirkungsgeschichte van de traditie nagaan. 
 
Het gaat daarbij om samenhang. Het gaat er niet om ‘groene elementen’ in de traditie of in het kerkelijk 
werk van nu te isoleren, maar je moet kijken hoe ‘het groene verhaal’ past in de bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen die het christendom (mede) teweeg heeft gebracht. Bij dat laatste 
wees White bijvoorbeeld op het lineaire (tijds)denken, met consequenties als het vooruitgangsgeloof en 
de centrale positie van hoop.  
 
Het gaat daarbij ook om herinterpretatie van vergeten schatten uit onze eigen traditie (i.p.v. het 
selectief shoppen in de tradities uit verre streken). Elementen daarbij zijn bijvoorbeeld: 

 De natuur is geen norm, maar heeft wel intrinsieke waarde vanwege haar verbinding met God 
 De spijswetten 
 De Psalmen, waarin de relatie tussen Schepper en schepping en de schoonheid daarvan worden 

bezongen.  
 Het boek Job, waarin het gaat om onzekerheid in en van de natuur en de grenzen van ons 

kennen (m.n. vanaf Job 38) 
 Een nieuwe manier van denken over toekomst: een future of hope inderdaad, van vooruitgang.  

Het gaat kortom om re-imagening our world, re-imagening 
modernity. Ofwel: het herdenken en herontwerpen van onze 
verhouding tot de natuur met behoud van het vooruitgangsdenken. 
In feite is dat de cultuuropdracht uit Genesis. 

 
Genoteerd op de flappen: 
 De gedachte van bewerken en bewaren. Bewaren staat 

tegenover ‘alles eruit halen’ (vooruitgang?) en staat voor beschermen van kwetsbaarheid. 
 Zorg voor de bodem. 
 De gedachte van intrinsieke waarde van de natuur (zie Gen. 9). 
 De gedachte van ‘the web of life’.  
 De spijswetten: dieren alleen doden onder strikte voorwaarden. 
 Daniël: laat zien dat iets wel of niet eten betekenis heeft. 
 Heeft de zondeval de natuur aangetast? 
 Job: de grenzen van ons weten. 
 Jezus en de leliën des velds: dat wijst op vertrouwen en overgave 
 Augustinus: wat je niet liefhebt, daar kun je niet voor zorgen. 
 Er is een prikkel nodig om ergens mee te stoppen en om op de nieuwe weg door te gaan. Dan gaat 

het bijvoorbeeld om kwaliteit van leven en plezier.  
 Het draait om overvloed en verantwoordelijkheid, soberheid en vrijheid. 
 De gedachte van (ecologische) bekering. 
 Ora et labora. 
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 Sabbat en Jubeljaar: van ophouden weten. 
 Er is aandacht nodig voor het godsbeeld: God boven de natuur of ín de natuur. 
 Dankbaarheid als motief 

Uitwisselen van wat we van elkaar gehoord hebben over de belangrijkste ervaringen, vragen, stappen en 
inspiratiebronnen, met een accent op de rol van de theologie. 
Een aantal elementen worden naar voren gehaald: 
 We kunnen ‘nee’ zeggen tegen het bestaande, de machten, het systeem. Zoals Daniël liet zien. Dat 

‘nee’ wordt echter in de praktijk van deze wereld niet altijd beloond. 
 De spijswetten bieden nog steeds een aanknopingspunt. Betekenis o.a.: dieren eten is niet 

vanzelfsprekend. (Planten eten wel?) En: er staat iets op het spel dat aandacht en bescherming 
behoeft. De sabbatsgedachte sluit daarbij aan: van ophouden weten.  

 Het gaat al met al om een andere manier van denken en leven. 
 Moeten we het altijd over ‘duurzaamheid’ (incl. gerechtigheid) hebben? Aan de ene kant, ja, want 

het zit in feite overal in de Bijbel. En een zekere drammerigheid hoort er misschien bij. Aan de 
andere kant: overdaad schaadt, ook m.b.t. dit thema. 

 Een theologische gedachte is dat duurzaamheid ook positief over overdaad gaat. Mensen creëren 
schaarste, maar de wereld is in essentie overdadig.  

 Huiswerk voor kerken en theologen/voorgangers is (gelovige) verhalen over duurzaamheid op te 
halen. Selectiviteit is daarbij niet te voorkomen. Maar door veel mensen aan het woord te laten kan 
het wel een veelkleurige selectiviteit worden. En we moeten bedenken dat elk ‘antwoord’ altijd 
weer een nieuwe vraag oproept. Het gesprek gaat door. 

 
Plenaire reflectie met een panel 
Panel: Erik Borgman, Atie de Vos, Tjirk van der Ziel en Marjolein Tiemens 

Eerst geven de panelleden een korte reactie: 

Marjolein: 
 Mij viel op dat tuinen bij de kerk zoveel mogelijkheden bieden om het thema duurzaamheid in alle 

geuren en kleuren zichtbaar te maken. 
 Een groene blik op de Bijbel leert vooral: het gaat om de redding van de Aarde, niet alleen de mens.  

Tjirk: 
 Er zijn veel mogelijkheden in de praktijk. Met name rond voedsel is duidelijk te maken hoe dit 

samenhangt met onrechtvaardigheid. Daar kunnen we dagelijks ‘nee’ tegen zeggen. 
 Praten leidt vaak tot allerlei beleidsdocumenten. Maar onze bijdrage zou het inzicht kunnen zijn dat 

het uiteindelijk om bekering gaat en dat daarvoor ook werkelijk alternatieven beschikbaar zijn. 
Daarbij moeten we niet zozeer ‘meedoen’ met andere organisaties, maar voorop lopen. 

Atie: 
 We praten (vaak) alsof we nog tijd genoeg hebben en gevolgen ver weg zijn. De urgentie wordt 

onvoldoende gezien (in kerken). Die zouden we meer zichtbaar moeten maken (met name bij 
kerkrentmeesters) en daarvoor methodieken ontwerpen.  

Erik: 
 Ik ben wat huiverig voor methodieken vanuit een verzet tegen elke maakbaarheidsgedachte, maar 

het gaat er wel om dat we concreet maken hoe de vraag van duurzaamheid (ook) ónze vraag is. We 
hebben daarover in de kerken wel wat te zeggen. Vergelijk maar met de kerkelijke reactie op de 
vluchtelingenproblematiek, waar kerken vanzelfsprekend zeiden: welkom. 
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 Duurzaamheid is een omvattend probleem. Het gaat om onze hele cultuur, die 
uitstoot (mensen en broeikasgassen). Zo zijn wij kennelijk. Maar dat omvattende is niet alleen een 
probleem, maar ook een kans. Het heeft iets te maken met heil (heel!). Dat roept de vraag op: wat 
geloven en vertrouwen we eigenlijk? Wat willen we bewaren? 

In de verdere discussie komen daar allerlei reacties op: 

 Theologisch gezien is het nóóit vijf over twaalf. Geloven we dat nog? Weten we in de christelijke 
traditie niet dat we altijd falen en dat dat niet het einde is? 

 Moeten we niet meer de profetische verontwaardiging laten zien, die jongeren bijvoorbeeld meer 
tonen? 

Daartegenover:  

 Moeten we als kerken wel voorop lopen? Of gaat het er veeleer om dat we vólgen? De Geest 
volgen, waar die zich ook voordoet. Dan gaat het er wel om de Geest te herkennen. Profetisch 
spreken en handelen? Ja, maar dat hoeven niet per se wij of de kerken te doen. Het profetische kan 
zich overal voordoen. 

 Laten we niet vergeten dat het om een majeure culturele verandering gaat. De huidige cultuur is het 
product van minimaal twintig eeuwen. De vooruitgangsgedachte is minstens voor een deel een 
erfenis van het protestantisme en de Verlichting (zeg maar sinds 1800). Verandering daarvan zal ook 
meerdere generaties vergen.  

 Er is ook daadwerkelijk vooruitgang geweest. Die mag verdedigd worden. Laat bovendien de 
positieve ontwikkelingen zien (vgl. World’s best news; Future of Hope e.d.). Laat bijvoorbeeld zien 
wat voor geweldig positieve bijdrage de mobiele telefoon heeft geleverd in Afrika. 

 Maar laat ook zien wat er misgaat: denk aan de reactie van de Paus op Lampedusa: laten we bidden 
voor de slachtoffers. 

Verder: een centrale vraag is: waarom weten we wat we moeten doen, maar doen we het niet? Is dat 
vanuit de gedachte dat de wetenschap het wel oplost? Dat roept reacties op die in een afsluitende 
ronde langs het panel worden geïnventariseerd: 

Erik: 
 Dit ‘waarom weten we …’ is een lastig punt. Houden we ons kennelijk niet aan onze eigen principes? 

Nee, het gaat erom dat dit onze wereld is en dat dat een complexe wereld is. Moraliseren is daarin 
een te gemakkelijke en niet de juiste reactie. 

 Wat is dan de bijdrage van de theologie: de moed helpen bewaren; geloven dat de positieve 
voorbeelden méér betekenen dan alleen die voorbeelden op zichzelf [CH: was mij niet helemaal 
duidelijk]; en helpen te leren leven met paradoxen. 

 Wat cruciaal is, is zelf (persoonlijk en als kerk) te gaan staan voor wat je beweegt, in plaats van 
steeds te wijzen naar wat anderen moeten doen, niet doen of niet mogen doen. Daarmee moeten 
en kunnen we gezag ‘veroveren’.  

Marjolein: 
 Het gaat erom elkaar te blijven bemoedigen. Met verhalen. En daaruit te leven. 
 Ga eens (vanuit de kerk, in plaats van de kerkdienst) het bos in met een boswachter. 

Trees: 
 Een rol van de theologie is bij te dragen aan een discussie over mensbeelden. De Bijbel is geen 

mensenboek, maar een Godboek. 
 Een twee de rol is: aanwijzen waar zich het profetische voordoet en afgoden ontmaskeren.  
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Tjirk:  
 We moeten lokaal aan de slag gaan, mét niet-christenen. Dat kan bijvoorbeeld met het creëren van 

woon-communities. Deze kunnen voor anderen inspiratie bieden.   

 

4. Afronding 
Christiaan Hogenhuis bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage. Het is indrukwekkend om te zien 
hoeveel kennis, ervaring en visie we zo bij elkaar in de ruimte hebben. Daarbij zijn een paar belangrijke 
noties naar voren gekomen. Duurzaamheid hoort in het hart van kerk en theologie. Daarbij komen 
vragen op als: wat geloven en vertrouwen we eigenlijk? Wat willen we bewaren? Geloven we nog dat 
het nooit te laat is? Waar doet het profetische zich voor? Kunnen we het idee van vooruitgang 
behouden en ‘duurzaam omdenken’? Kan de theologie helpen de moed te bewaren en te leren leven 
met paradoxen? Dit vraagt er in feite om dergelijke bijeenkomsten vaker te organiseren. En ondertussen 
kunnen we allemaal praktisch aan de slag, al of niet lokaal.  


