Bijzondere leerstoel
Ecologische Theologie
De schepping lijdt onder het gedrag van mensen.
Het klimaat verandert, de biodiversiteit neemt
af. De verschillen tussen arm en rijk
worden steeds groter. De mens,
geschapen als beeld van God,
Bijbel daarover? Een bijzonder
hoogleraar Ecologische Theologie
onderzoekt, doordenkt en zet
aan tot bezinning.

Bedoeling
Vragen rond klimaat, milieubewust leven, het
beheer van de schepping in het licht van afnemende
biodiversiteit en de effecten van de ecologische crisis
op arme en rijke delen van de wereld, zijn in de theologie en christelijke ethiek relatief nieuw. Ze krijgen hier
en daar de aandacht maar worden niet systematisch
behandeld. Er is onder christenen (en breder) verlegenheid en een soms maar moeizaam op gang komende bezinning. Welke weg wijst de Bijbel? Wat zegt de
christelijke ethiek? Wat is precies de plaats en de rol van
de mens in het geheel van de schepping? Hoe sluit dat
aan bij de Bijbelse opdracht van het zoeken van Gods
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid? Gaat het dan ook om
ecologische gerechtigheid? Hoe moet het leven op deze
bedreigde aarde eruitzien in het licht van het christelijk
geloof?

Urgentie

bijzonder leerstoel

Wij zijn ervan overtuigd dat
ondersteunen?
theologie en christelijke
ethiek bij kunnen dragen
Neem dan contact op
aan een nieuwe benademet Theanne Boer
ring van het ecologisch
(info@theanneboer.nl)
vraagstuk. Daarom willen
voor meer
wij ons inzetten voor een
informatie.
bijzondere leerstoel. Daar
kan programmatisch aan
deze vragen worden
gewerkt en via onderwijs en onderzoek
nieuwe bezinning tot stand komen.

Profiel

Praktisch
De TU Kampen|Utrecht is bereid om de bijzondere
leerstoel onderdak te verlenen en wil dat doen in
samenwerking met partners
Ook met de bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie van dr. Jan van der Stoep (WUR) wordt samenwerking en uitwisseling gezocht
De bijzondere leerstoel wordt gedragen en mede
mogelijk gemaakt door een consortium van organisaties die de zorg voor de schepping en het zoeken
naar gerechtigheid tot hun doelstellingen rekenen
Om een bijzonder hoogleraar een halve weekaanstelling te geven is ca. €60.000 per jaar nodig.
Er wordt een stichting opgericht die als rechtspersoon de bijzonder hoogleraar aanstelt en voor
fondsen zorgt.
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Theologie heeft als opdracht ecoloUitvoering
gische en gerechtigheidsvraagstukken theologisch te doordenken en
De initiatiefnemers laten
met een breed publiek te delen. De
zich inspireren door het
hoogleraar moet een inspirator
werk van dr. Martine Vonk
zijn, iemand die het publiek goed
(1974-2019). Zij zette
weet te bereiken. Iemand die studenzich tijdens haar leven
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en aanzet tot kennis van en inzicht
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in het ‘groene hart van het geloof’.
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dan ook haar naam. Het bestuur
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Dat zoeken naar wereldwijde
financieel. Ook zoeken wij contact
voormalig directeur A Rocha
gerechtigheid is een onderdeel van
met fondsen voor de financiering.
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het onderzoek.
projectleider A Rocha

