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Voorwoord

Het past bij de kerk de tekenen van de tijd te onderkennen. Te zien wat er in onze 
wereld – Gods schepping, spel en speelruimte van Gods grondeloze liefde en wijsheid 
– aan de hand is en wat dat van ons vraagt. In deze tijd lijken mensen in de vrijheid 
die God hun gegeven heeft de schepping als zodanig op het spel te zetten. Dat werd 
decennia geleden al waargenomen, buiten én binnen de kerk, zoals in deze brochure 
zal worden geschetst. Sindsdien is al veel gebeurd, ook vanuit de Raad van Kerken. 
Maar nog veel meer is nodig. 

De problemen rond milieu en klimaat hebben zich in de loop der tijd verscherpt. Ze 
verbinden zich nu met armoede, ongelijkheid, migratie en de grote en levensbedrei-
gende crisis rond de biodiversiteit. Daarmee worden geloof, theologie en spiritualiteit 
ongekend uitgedaagd. Die gaan immers over vragen die het menselijk leven doortrek-
ken en daarop hopelijk ook antwoorden bieden. Heel het kerkelijk leven is ermee ge-
moeid: van pastoraat, diaconaat en kerkbeheer tot spiritualiteit, liturgie en theologie.

In de kerk is een crisis tevens een ‘kairosmoment’: een tijd van diepgaande bezinning 
over wat anders moet en kan. Dat heeft de Raad van Kerken in 2009 uitgedrukt met 
en in de brochure Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed. Klimaatverandering, 
het moment van de waarheid. Daarin worden de kerken opgeroepen klimaatverande-
ring serieus te nemen. Een oproep die nog niets van zijn actualiteit verloren heeft. 

Deze nieuwe brochure trekt die lijn daarom door. Ze beschrijft waar we als kerken 
staan bij het zoeken naar een antwoord op de duurzaamheidscrises. De blik is verscho-
ven van klimaatverandering, zoals in Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed, 
naar duurzaamheid in den brede. Niet omdat klimaatverandering minder urgent is 
geworden – integendeel: we beseffen nog scherper dat klimaatverandering verband 
houdt met de kwaliteit van natuur, milieu én de samenleving als geheel. Kerken trek-
ken zich dat aan en horen dat ook te doen, zoals onder meer Laudato si’, de encycliek 
van paus Franciscus uit 2015, benadrukt.

De inzet van deze brochure is daarom: duurzaamheid behoort tot het hart van geloof 
en kerk. Een hoopvolle stellingname die het verdient volop gehoord te worden. En die 
uitdaagt aan het werk te gaan.

Hans Schravesande, theoloog en hoofdredacteur
 Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed
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Tien jaar geleden bracht de Raad van Ker-
ken een brochure over klimaatverandering 
uit: Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid 
en moed. Het was de vooravond van de 
internationale klimaatconferentie in Kopen-
hagen, december 2009. Hoewel sinds 1992 
elk jaar een dergelijke conferentie werd (en 
wordt) gehouden, verwachtte men ditmaal 
een forse doorbraak in de onderhandelingen 
over een effectief en rechtvaardig klimaat-
beleid. De brochure was een appel aan de 
Nederlandse politiek zich hiervoor krachtig 
in te zetten. De resultaten van ‘Kopenha-

illustratie: Feiko Wouda

gen’ stelden echter teleur. De indruk was 
dat diverse landen en landenblokken teveel 
gericht waren op hun eigenbelang, wat 
de conferentievoorzitter niet had weten te 
doorbreken. 

Inmiddels zijn wij tien jaar verder. Een 
goede gelegenheid de balans op te maken. 
De brochure uit 2009 was mede een oproep 
aan de kerken om klimaatverandering een 
centrale plek te geven. In beleid en beheer, 
diaconie en pastoraat, in liturgie, prediking 
en theologie. Wat is daarvan terechtge-

Duurzaamheid en kerken
Aanleiding en inleiding
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komen? Als wij vandaag de dag zouden willen uitleggen waarom de kerken zich met het 
klimaat bezig zouden moeten houden, hoe zouden wij dat dan doen? 

Die vraag willen we in deze nieuwe brochure op allerlei manieren behandelen. In deel 1 
(Kerken, klimaat en duurzaamheid) geven we een korte terugblik op de eerdere brochure 
Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed, en plaatsen die in de actualiteit. In deel 2 
(Duurzaamheid in het hart van de kerk) laten we in een aantal korte beschouwingen zien 
dat duurzaamheid een zaak van levensbeschouwing en spiritualiteit is. Bovendien brengen 
we een aantal Bijbelse en christelijke noties ter sprake en leggen we uit dat kerken een 
eigen rol hebben en kunnen vervullen. In deel 3 (Wat kerken kunnen doen) beschrijven 
we hoe duurzaamheid in praktische zin in het hart van de kerk past en wat kerken kunnen 
doen. Verspreid tussen de hoofdstukken staan vijf persoonlijke verhalen van actieve ge-
meenteleden en parochianen over hun betrokkenheid bij duurzaamheid. 

In deze brochure passen we het onderwerp dus iets aan. Het gaat 
ons niet alleen om klimaatverandering, maar om de bredere vraag 
waarom duurzaamheid in de kerken thuishoort. Klimaatverandering is 
weliswaar een heel centraal onderwerp binnen duurzaamheid, maar 
dat geldt ook voor de aantasting van de biodiversiteit, de soortenrijk-
dom. En zoals we op verschillende plaatsen in deze brochure zullen 
laten zien gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu, maar 
ook over armoede, ongelijkheid – of liever het verhelpen daarvan – 
en over vrede, gemeenschapsvorming en participatie. En in het alge-
meen over economie en de kwaliteit van de samenleving.

Alle bijdragen in de brochure vertegenwoordigen primair de mening 
van de auteurs die eronder genoemd staan. We hebben niet per se 
gestreefd naar consensus, die vaak een compromistekst zou hebben 
opgeleverd. We menen dat, waar verschillende accenten en benade-
ringen naar voren komen, dit uitnodigt tot eigen reflectie en discus-
sie. Uiteindelijk is dat immers het belangrijkste doel van de brochure.

Christiaan Hogenhuis en Erik Borgman
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Hebben kerken, geloof en theologie ei-
genlijk wel iets van doen met klimaat 
en duurzaamheid? De brochure uit 2009 
beantwoordde deze vraag met ‘ja’. Zoals 
gezegd zullen we daarvoor in deze brochure 
diverse gronden aanreiken. Ook feitelijk 
hebben kerken onmiskenbaar met klimaat-
verandering en duurzaamheid te maken. 
In de jaren na 2009 kwamen de Groene 
Kerken op, die duurzaamheid hoog op de 
beleidsagenda zetten. Inmiddels zijn bij dit 
initiatief van Kerk in Actie en Tear meer dan 
tweehonderdvijftig geloofsgemeenschap-
pen aangesloten. In 2015 organiseerde een 
tiental christelijke organisaties in Nederland, 
samen met Kerk in Actie en de Raad van 
Kerken, in aanloop naar de klimaatconfe-
rentie in Parijs de zogenoemde Klimaatloop. 
Het was een bijdrage aan de mondiale ‘Pel-
grimage van gerechtigheid en vrede’ waar-
toe de Wereldraad van Kerken in 2013 heeft 
opgeroepen. In deze zeven jaar durende 
Pelgrimage gaat het mede om gerechtigheid 
en vrede voor de aarde. 

Bovendien verscheen in 2015 de encycliek 
Laudato si’ van paus Franciscus. Hij pleit 
daarin met kracht voor integrale ecologie 
en een ecologische bekering die leidt tot 
inzet voor brede en diepe duurzaamheid. 
Breed omdat het gaat om vermindering van 
zowel milieuvernietiging en klimaatveran-
dering, als van armoede, ongelijkheid en 
conflict. En diep omdat het niet alleen gaat 
om technische en bestuurlijke maatregelen, 
maar om een fundamentele verandering van 
de manier waarop we met elkaar en met de 
aarde omgaan. 

Kerken in Nederland houden zich echter al 
veel langer bezig met milieu en klimaat. 
Reeds in de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw groeide de aandacht ervoor, 

eerst onder de noemer van de Actie Nieuwe 
Levensstijl en later van het Conciliair Proces 
voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van 
de Schepping. Een combinatie van aanspre-
kende acties en inspirerende reflecties leid-
den tot een stroom aan publicaties. Dit alles 
was een reactie op ontwikkelingen in de 
wereldwijde oecumene, zoals we verderop 
in deze brochure zullen laten zien. Ook werd 
een oecumenische werkgroep Kerk en Milieu 
opgericht. Vervolgens zakte de aandacht 
voor duurzaamheid echter weg. Pas de laat-
ste jaren komt deze weer terug, waarbij de 
nadruk ligt op praktische activiteiten. 

Al in Kwetsbaarheid, verantwoordelijk-
heid en moed werd klimaatverandering een 
moreel, ethisch en spiritueel probleem ge-
noemd. Evenals later Laudato si’ beschouwt 
de brochure onze kwetsbaarheid als gevolg 
van onze omgang met de aarde als ‘Bijbels 
gesproken een moment van waarheid’ en 
aanleiding tot een nieuwe inzet. ‘Er is geen 
ontkennen meer mogelijk: zo staat het er 
met het leven op aarde voor.’ Dit besef kan 
leiden tot gevoelens van onmacht en wan-
hoop, van berusting en passiviteit, zo rea-
liseerden de schrijvers zich. Het kan echter 
‘ook worden gezien als een doorgangsfase 
naar een positieve inzet voor verandering’. 
Gesteld wordt dat christendom en christe-
lijke theologie mede schuldig zijn aan het 
klimaatprobleem, maar ook dat de christe-
lijke traditie het gelovigen mogelijk maakt 
zich kwetsbaar op te stellen. Traditionele 
begrippen als ‘zonde, genade en vergeving’ 
wijzen op de mogelijkheid tot ‘vernieuwing 
van het leven, door Christus’. 

Deze grote woorden ten spijt is de aandacht 
en de inzet voor klimaat en duurzaamheid 
in de kerken nog steeds marginaal. Een en 
ander speelt zich af op een paar zondagen 

Kerken, klimaat en duurzaamheid1
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in het jaar en in de activiteiten van kleine, 
zij het sterk gemotiveerde groepen kerkle-
den. Zij krijgen naar hun gevoel vaak weinig 
steun van de gemeenschap en de voor-
ganger, of worden zelfs gezien als lastige 
‘klimaatdrammers’ die teveel techniek en 
politiek de kerk in brengen. Terwijl het toch 
moet gaan om spiritualiteit en gemeen-
schapszin. Ook in het theologisch onderwijs 

en onderzoek is er nog nauwelijks aandacht 
voor duurzaamheid – in Nederland althans. 

De overtuiging dat dit moet veranderen 
leidde in 2013 tot de start van een netwerk 
dat nu als projectgroep Theologie, Kerk en 
Duurzaamheid onderdak heeft gevonden 
bij de Raad van Kerken. Deze projectgroep 
vormt de motor achter de voorliggende 
brochure. 

ets en foto: Thea Koot - ‘wereldbeeld’

Inmiddels leven we na VN-klimaatconferen-
tie van Parijs. Daar vindt, in 2015, volgens 
velen de voor ‘Kopenhagen’ verhoopte 
doorbraak alsnog plaats. Bijna alle landen 
sluiten een akkoord met de afspraak alles 
in het werk te stellen om de stijging van 
de temperatuur wereldwijd te beperken tot 
2oC, en te streven naar maximaal 1,5oC. 
Opgetogenheid alom. 

Toch worden er direct al kritische vragen ge-
steld. Zijn de gemaakte afspraken effectief? 
Zijn ze voldoende om klimaatverandering 
werkelijk in te dammen? Zullen eilanden en 
kustgebieden niet onderlopen, permafrost 
niet verder ontdooien en koraalriffen niet 
verder afsterven? Zullen de weersomstan-
digheden niet zo extreem worden dat ze lei-
den tot afnemende voedselproductie en een 
groeiend aantal klimaatdoden en klimaat-
vluchtelingen? Zijn de afspraken wel recht-
vaardig? Leiden die tot een verdedigbare 
verdeling van lasten en lusten tussen Noord 
en Zuid, arm en rijk, huidige en toekomsti-
ge generaties? Zullen ze nageleefd worden? 
Allemaal terechte vragen. Daar komt bij dat 
verschillende landen zich na 2015 uit het 
akkoord hebben teruggetrokken, of dreigen 
dat te doen. 

 Stand van zaken
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foto: Wilma Sijbrandij

Het onder verantwoordelijkheid van de 
Verenigde Naties opererende internationale 
netwerk van klimaatwetenschappers IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) heeft laten zien dat het extreem 
lastig wordt de temperatuurstijging te 
beperken tot 1,5oC, of zelfs tot 2oC. Met de 
maatregelen die de landen in 2015 in Parijs 
hebben toegezegd koersen we eerder af op 
een stijging van 3oC. Sommigen vinden het 
IPCC nog te voorzichtig en ramen de wer-
kelijke stijging op 3 à 5oC. En als met name 
rijke landen talmen met hun maatregelen, 
zoals Nederland tot nu toe – al lijkt het 
nieuwe Klimaatakkoord (2019) een flinke 
stap voorwaarts – ziet het er nog ernstiger 
uit. De gevolgen zullen dramatisch zijn. Er 
wordt gesproken van een ‘existentieel risico 
voor de menselijke beschaving’. 

Deze gevolgen hebben echter niet alleen 
betrekking op de menselijke samenleving. 
Klimaatverandering zal ook van invloed zijn 
op de natuur en haar soortenrijkdom, of 
biodiversiteit. Dit jaar heeft de VN-commis-
sie IPBES (Intergovernmental Platform for 
Biodiversity and Ecosystem Services) een 
studierapport over biodiversiteit gepubli-
ceerd. Hierin wordt gemeld dat naar schat-
ting 1 miljoen plant- en diersoorten door 
menselijk toedoen met uitsterving worden 
bedreigd. Dit toedoen omvat vervuiling, 
ontbossing, landbouw, verstedelijking en de 
door mensen versnelde klimaatverandering. 
Dit verwachte verlies aan biodiversiteit zal 
ook ons mensen weer treffen. Niet alleen 
doordat soorten verdwijnen die wij op ver-
schillende manieren waarderen, maar ook 
door het effect daarvan op de voedselpro-
ductie. 

Is dit alles reden tot wanhoop? De samen-
stellers van deze brochure menen van niet! 
Wel aanleiding voor bezorgdheid, alertheid, 
inzet voor verandering en reflectie. Daar 
kan de theologie ons bij helpen. In deze 
brochure willen we daar iets van laten zien. 
En dan blijkt er ook reden voor hoop. 

Sommigen – in de eerste plaats jongeren – 
gaan ondertussen in groten getale de straat 
op en eisen maatregelen. Anderen geloven 
niet in klimaatverandering, of niet in de mo-
gelijkheid die te stoppen. Velen zijn ervan 
overtuigd dat zwakke schouders, die boven-
dien relatief weinig aan klimaatverandering 
bijdragen, de zwaarste lasten te dragen 
zullen krijgen. 

Wij menen dat elke bijdrage aan verminde-
ring van klimaatverandering zinvol is, omdat 
daarmee de risico’s kleiner worden. 

Maar er is meer. Klimaatverandering wordt 
doorgaans als een probleem opgevoerd – 
nauwelijks als een oproep tot vernieuwing 
van onze samenleving en cultuur. In deze 
brochure willen we daar wél naar kijken. 
Ons perspectief daarbij is de brede en diepe 
duurzaamheid waar Laudato si’ op doelt. Dit 
perspectief heeft een religieuze grondslag 
en hoort tot het hart van kerk, geloof en 
theologie. Zeker, wij moeten de CO2-uitstoot 
verminderen, maar bovenal moet onze 
zorgzame, respectvolle liefde voor de schep-
ping en al onze medeschepselen groeien. 
Immers: ‘God keek naar alles wat hij ge-
maakt had en zag dat het zeer goed was.’ 
(Gen.1:31)

Christiaan Hogenhuis en Erik Borgman
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Duurzaamheid in het hart van de kerk

Wat bedoelen we daarmee, dat duurzaam-
heid een levensbeschouwelijk en religieus 
vraagstuk is? Waar hebben we het eigenlijk 
over als we het over duurzaamheid hebben?

Het begrip duurzaamheid heeft zich de 
afgelopen decennia gevestigd in het woord-
gebruik van de samenleving. Voor sommi-
gen is duurzaamheid een containerbegrip, 
waar teveel onder valt. Ook wordt het een 
te statisch begrip gevonden, een aandui-
ding van een ‘ideale’ situatie waarin niets 
meer verandert of mag veranderen. Vaak 
wordt dan teruggegrepen op het VN-rapport 
Our common future, dat in 1987 verscheen 
als product van een VN-commissie onder 
leiding van de toenmalige Noorse premier 
Brundtland. In dat rapport wordt het begrip 
duurzame ontwikkeling geïntroduceerd. Dat 
wordt als volgt gedefinieerd: ‘Duurzame 
ontwikkeling is een ontwikkeling die aan-
sluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van toekomstige generaties 
om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen.’ De gedachte is dat de 
behoeften van toekomstige generaties in 
het gedrang kunnen komen, doordat in deze 
tijd een te zware wissel op natuur, milieu 

en grondstoffen getrokken wordt. Bij duur-
zame ontwikkeling is dus sprake van een 
gewenst evenwicht tussen economische, 
sociale en ecologische belangen. Maar goed 
beschouwd staat in deze omschrijving de 
mens centraal. Natuur en milieu worden 
bekeken naar hun betekenis voor de mense-
lijke behoefte. 

In deze brochure hanteren we een breder 
perspectief. Duurzaamheid gaat over de 
staat en de kwaliteit van de samenleving 
én de natuur. Statische grootheden zijn 
dat niet. De natuur en de samenleving 
zijn voortdurend in beweging, onder in-
vloed van natuurlijke processen en men-
selijk handelen. Dat laatste wordt bepaald 
door menselijke doelen, betekenissen en 
waarden. Duurzaamheid is daarmee geen 
statische, natuurwetenschappelijk of eco-
nomisch vaststelbare grootheid, maar gaat 
over doelen, betekenissen en waarden, en 
dus over ethiek en politiek. Zelfs voor het 
beschermen van milieu en natuur moeten 
we eerst weten wát we willen beschermen, 
en in hoeverre. Het bepalen daarvan houdt 
onvermijdelijk waardeoordelen in. Dat doen 
we niet puur voor onszelf, maar mede voor 

2

 Levensbeschouwelijk vraagstuk

We hebben al betoogd dat duurzaamheid 
niet alleen een zaak van natuur en milieu 
is. Maar het is evenmin een kwestie van 
natuurwetenschap en techniek alleen, zelfs 
niet van economie of politiek. In de kern 
is duurzaamheid een levensbeschouwe-
lijk en religieus vraagstuk. Een vraagstuk 
waar kerken en christenen zich gelukkig al 
lange tijd mee bezighouden. Dat laten we 
in onderstaand hoofdstuk zien (Duurzaam-
heid als levensbeschouwelijk vraagstuk). 

Vervolgens dragen we een aantal Bijbelse 
en christelijke noties aan die relevant zijn 
voor de duurzaamheidskwestie (Bijbelse 
en christelijke noties). En tot slot bekijken 
we welke betekenis duurzaamheid heeft 
voor kerken als instituten, organisaties en 
gemeenschappen, en welke rol zij kunnen 
spelen (De maatschappelijke betekenis en 
rol van kerken in het vraagstuk van duur-
zaamheid). 
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ets en foto: Thea Koot - ‘aarde, mijn aarde’

toekomstige generaties en voor de 
aarde zelf. Omgekeerd geeft juist dát 
ons eigen leven waarde, betekenis en 
zin, en onze identiteit inhoud. 

De waarden van toekomstige genera-
ties kennen we echter niet, waardoor 
het maken van duurzaamheidskeuzes 
moeilijk is. Wat we wel kunnen, en 
daarom ook maar het beste kunnen 
doen, is ons afvragen wat wij van 
waarde vinden en om díe reden zouden 
willen overdragen aan volgende gene-
raties. Omdat wij willen dat zij er – net 
als wij – plezier, betekenis en zin aan 
kunnen beleven. Zij zijn immers net zo 
belangrijk als wij. Dát is het centrale 
punt van duurzaamheid. En daarmee is 
duurzaamheid een culturele, ethische 
en levensbeschouwelijke kwestie. 

In de volgende bijdragen betogen we 
dat het probleem van onduurzaamheid 
het gevolg is van een cultuur die zich 
min of meer heeft losgezongen van de 
natuur. Duurzaamheid vergt een an-
dere cultuur, levenshouding en levens-
wijze. Een cultuur die zich verbonden 
voelt met, en zich verantwoordelijk 
weet voor alle leven, de hele aarde, 
ja de hele schepping die een beteke-
nis in zichzelf heeft. Die verbonden-
heid en verantwoordelijkheid behoren 
tot de kern van het christelijk geloof 
en de christelijke spiritualiteit. In het 
verleden heeft het christendom echter 
bijgedragen aan het ontstaan van de 
problemen, mede op grond van speci-
fieke interpretaties van Bijbelse tek-
sten. Dat noopt tot kritische reflectie, 
die de kerken gelukkig al vroeg hebben 
opgepakt.

Christiaan Hogenhuis en Frans Verkleij
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Verwondering
Het is een uur of vijf in de ochtend als de wekker 

gaat, misschien wel vroeger. Als we na een snel 

ontbijt in de auto stappen is het buiten nog 

donker. Eenmaal aangekomen in het bos, horen 

en zien we al wandelend de natuur langzaam tot 

leven komen.

Dit is een van mijn vele mooie jeugdherinneringen. 

Mijn vader was in die tijd natuurgids en vogelaar, 

dus trokken we geregeld met het gezin naar 

buiten. Zo herinner ik me ook dat we lol hadden 

met kleefkruid en ‘legokruid’ (heermoes), en mijn 

fascinatie voor een enorme oude sequoia boom. 

Gezien deze liefde voor de natuur is het niet 

verwonderlijk dat milieubewust leven mij met de 

paplepel is ingegoten. Het was thuis de gewoonste 

zaak om afval te scheiden, de lichten uit te doen en 

zoveel mogelijk met de fiets en de trein te reizen. 

Tegelijkertijd ben ik opgegroeid met verhalen 

uit de Bijbel. Maar in mijn beleving werden de 

verwondering voor de natuur en het geloof 

niet direct met elkaar verbonden. Dat gebeurde 

pas later, toen ik ging studeren en werken. Ik 

kwam terecht in de milieuwetenschappen – een 

omgeving met veel gelijkgestemden. Het gevoel 

dat een duurzamer wereld noodzakelijk was 

werd breed gedragen. Veel collega’s waren ervan 

overtuigd dat het allemaal van ons afhing. Immers, 

als wij de wereld niet zouden redden, wie zou het 

dan wel doen? 

Dat alles was voor mij aanleiding om me meer 

in mijn geloof te verdiepen. Want het evangelie 

vertelde me weliswaar dat God redt, maar gold dat 

alleen voor mensen of voor de hele schepping? En 

wat had de Bijbel eigenlijk te vertellen over hoe wij 

met de schepping moeten omgaan? 

Er ging een wereld voor me open. Ik ontdekte 

– en ontdekt nog steeds – dat duurzaam leven 

alles met het geloof en het evangelie te maken 

heeft. God belooft inderdaad dat zijn redding niet 

alleen ons persoonlijk geldt, maar de hele aarde. 

Ook heeft duurzaam leven te maken met onze 

roeping om een koninkrijk van priesters te zijn: 

vertegenwoordigers van God, die zijn koninkrijk 

zichtbaar maken wanneer ze de aarde tot bloei 

brengen. 

Hoewel ik in verschillende opzichten al bewust 

leefde, heeft deze zoektocht veel verandering 

teweeggebracht. Waar ik voorheen vaak iets 

deed omdat dat ‘nou eenmaal hoort’, sta ik nu 

veel bewuster stil bij mijn motivatie en keuzes. Zo 

vind ik het steeds moeilijker om bepaalde dingen 

te verantwoorden. Vliegen vind ik bijvoorbeeld 

geweldig: het biedt de mogelijkheid om de 

mooiste plekjes op aarde te bezoeken. Maar 

waarschijnlijk zijn die prachtige gebieden er meer 

bij gebaat dat ik helemaal niet in het vliegtuig stap. 

Steeds beter leer ik te genieten van wat ik al heb, 

en niet zomaar iets nieuws te kopen, maar oog te 

hebben voor de overvloed die God geeft en hem 

daarvoor te danken. 

Mijn man en ik hopen binnenkort zelf ouders te 

worden. We kijken ernaar uit onze verwondering 

en liefde voor God en zijn schepping door te geven 

aan de volgende generatie.

Sarah Gerssen-Gondelach

Sarah Gerssen-Gondelach (geb. 1985) woont in 

Den Haag, is actief lid van 

de PKN-gemeente in Delft en 

geïnteresseerd in (groene) 

theologie. 
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 Spirituele dimensie van duurzaamheid

Op 26 april 1336 waagde de Italiaanse 
dichter Francesco Petrarca zich aan de 
beklimming van de Mont Ventoux, een kale 
puist in het zuiden van Frankrijk. Hij was 
nieuwsgierig, wilde de natuur beschouwen 
en zichzelf beter leren kennen. Deze berg-
tocht kondigde een ommekeer in het mid-
deleeuwse denken aan. Niet God, maar de 
individuele en actieve mens kwam centraal 
te staan. Het humanisme dat hieruit voort-
vloeide, zou steeds sterker gaan leunen op 
de idee van een aangeboren recht op vrij-
heid. Daarin bepaalt de mens zelf wat hij wil 
worden, als heer en meester van zijn eigen 
leven. Dit staat haaks op elk religieus gezag 
van buitenaf.

Sindsdien wordt de westerse mens geken-
merkt door een fundamentele onrust. Ons 
bestaan draait vooral om de vraag hoe wij 
al onze behoeften kunnen bevredigen. Dat 
we daarbij elkaar vaak imiteren doet niets 
af aan het radicale individualisme van onze 
cultuur. We domineren de aarde en benut-
ten haar materiële hulpbronnen als een on-
beperkte bron voor onze ambities. Daarmee 
bouwen we een wereld waarin economische 
wetmatigheden het voor het zeggen hebben 
- zelfs sociale relaties zijn marktartikelen 
geworden. De zin van ons bestaan zoeken 
we in ons werk; met wat we kopen en con-
sumeren creëren we onze identiteit.

We zijn echter op het punt aanbeland dat 
grenzen worden overschreden. Het natuur-
lijk systeem loopt het gevaar te bezwijken: 
de planeet kan onze moderne levensstijl 
niet langer dragen. Sterker nog, door de 
kosten daarvan af te wentelen op het mi-
lieu en op de rest van de wereld, komt de 
bestaansbasis van al het leven in het ge-
drang. Velen verwachten oplossingen van 
nieuwe technologieën. Maar daarmee raken 

we nog verder verwijderd van wat mens-zijn 
betekent. Onze droombeelden over welvaart 
met haar obsessie voor groei en consump-
tie, verstoren het beeld van wie en wat we 
ten diepste zijn. De mens dreigt in zichzelf 
te worden opgesloten, waardoor hij geen 
voeling meer heeft met de werkelijkheid 
waarvan hij deel uitmaakt. 

De westerse cultuur is daarmee ambivalent 
van aard geworden. We hebben macht over 
de natuur, maar lopen er amper meer in 
rond. We reizen de hele aarde over, maar 
putten haar tevens uit. We hoppen van 
belevenis naar belevenis, maar ondervin-
den de eigen leefwereld voornamelijk via 
instrumenten. We zijn welvarender dan 
ooit, maar worstelen met lege ego’s. Die 
ambivalentie duidt op een spirituele crisis. 
Vragen over wat het goede leven is, wat zin 
geeft aan ons bestaan en wat kan bijdragen 
aan de vervulling van onze diepste verlan-
gens, dreigen te worden weggedrukt en 
gesmoord.

Een duurzame samenleving vraagt niet 
alleen om verandering van economisch-
financiële systemen. Ook het zoeken naar 
gemeenschappelijke waarden volstaat niet. 
Uiteindelijk draait het om de erkenning dat 
we leven binnen uiterst complexe netwer-
ken van onderling wederkerige verbanden 
en interacties die we nooit volledig kunnen 
controleren. Dit erkennen vergt een vermo-
gen tot inleving en empathie, tot bewuste 
keuzes en zelfbegrenzing, tot openstaan 
voor het groter geheel: aspecten die te 
vinden zijn in elke levensbeschouwing. Zij 
overstijgen christelijke of religieuze noties, 
omdat een appel wordt gedaan op innerlijke 
reflecties die iedereen aangaan.
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Spiritualiteit, hoe pluriform tegenwoordig 
ook, laat mensen uitstijgen boven het puur 
materiële en voedt de behoefte naar zin-
volle verbindingen. Vaak vloeit het spirituele 
zoeken voort uit een maatschappijkritische 
houding met als inzet een herbezinning op 
wat het leven echt de moeite waard maakt. 

Het groeiend aantal initiatieven in de sa-
menleving laat zien dat duurzaam denken 
en doen mensen in beweging brengt. Het 
is zaak deze impulsen richting een betere 
wereld van harte te ondersteunen.

Tjirk van der Ziel en Jan Boersema

 Waar christen zijn voor staat

Jezus gebruikt vaak beelden uit de natuur 
als hij uitlegt waar het koninkrijk van God 
voor staat. ‘Kijk naar de vogels in de lucht: 
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse 
Vader die ze voedt. (…) Kijk eens naar de 
lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze wer-
ken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs 
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed 

als een van hen.’ (Matt.6:26/28-29; vgl. 
Luc.12:24/27)

Vaak onthouden christenen alleen dat Jezus 
hún meer zorg belooft, niet dat de God die 
hij verkondigt de vogels en de bloemen ac-
tief en liefdevol doet bestaan. Maar het is in 
zijn schepping dat God ons zijn belangeloze 
liefde toont. Aan ons wordt gevraagd daarop 
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te antwoorden met liefde voor alle schepse-
len die - zoals Franciscus van Assisi dichtte - 
allemaal onze zusters en broeders zijn. Daar 
draait het om bij duurzaamheid.

Zo wordt van christenen gevraagd het beeld 
van God te zijn: ‘Wees volmaakt, zoals jul-
lie hemelse Vader volmaakt is’, zegt Jezus. 
(Matt.5:48) Jezus heeft deze goddelijke vol-
maaktheid belichaamd in menselijke vorm. 
Deze komt neer op bewonderende aandacht 
voor wat klein is en gemakkelijk over het 
hoofd kan worden gezien; belangeloze zorg 
voor wat zwak is en gauw beschadigd raakt 
of gedood kan worden; blijde dankbaar-
heid voor wat om niet ontvangen wordt, 
en als uitdrukking daarvan het bieden van 
herbergzaamheid aan wie dat nodig heeft 
- mensen en andere schepselen. Het ko-
ninkrijk van God ‘is als een zaadje van de 
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn 
tuin zaaide, waarna het groeide en een gro-
te struik werd, waar de vogels van de hemel 
in de takken kwamen nestelen’. (Luc.13:19; 
vgl. Marc.4:31-32; Matt.13:31-32) 

De natuur komt in de evangeliën ook naar 
voren als beeld van Gods vrijgevigheid. In 
het Johannesevangelie identificeert Jezus 
zich zelfs met de natuur wanneer hij over 
zichzelf en zijn betekenis spreekt. Hij verge-
lijkt zijn eigen sterven met het sterven van 
een graankorrel in de aarde om vrucht voort 
te brengen. (Joh.12:24) En hij noemt zich-
zelf een wijnstok waarvan zijn leerlingen de 
uitgegroeide vertakkingen zijn. (Joh.15:1-8)

Dit alles zegt niet alleen iets over God, 
Jezus en de gehoopte mensengemeen-
schap, maar ook over de bijbelse blik op de 
natuur. Die is er een van verwondering en 
bewondering. Toch verschijnt de natuur in 
het Nieuwe Testament niet als idyllisch en 

ondubbelzinnig, evenmin als de mensenge-
meenschap. Ranken van de wijnstok blijven 
soms onvruchtbaar en moeten dan worden 
verwijderd. Zelfs als zij wel vrucht dragen, 
moeten zij worden gesnoeid om nog meer 
vrucht te dragen. (Joh.15:2) Het graan, 
grondstof voor voedsel, kan vermengd zijn 
met onkruid. (Matt.13:24-30) Goed zaad 
verdroogt soms door de zon, of wordt als 
het toch ontkiemt, verstikt door distels. 
(Matt.13:7)

Desondanks spoort Jezus er niet toe aan de 
samenleving met geweld in het gareel te 
dwingen. Steeds weer maant hij zijn volge-
lingen te vergeven, niet te oordelen en hun 
vijanden lief te hebben - zonder naïviteit. 
Hij zegt tegen zijn leerlingen: ‘Ik zend jul-
lie als schapen onder de wolven. Wees dus 
scherpzinnig als een slang, maar behoud de 
onschuld van een duif’. (Matt.10:16; vgl. 
Luc.10:3) Evenmin pleit hij ervoor dieren 
en planten te onderwerpen. Waar moderne 
mensen in de natuur vaak meedogenloze 
onverschilligheid zien, daar openbaart zich 
volgens Jezus juist in de natuur de barm-
hartigheid van God, die de zon doet opgaan 
voor goeden en kwaden en het laat regenen 
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
(Matt.5:45) In deze barmhartigheid redt de 
natuur ons. 

In een gelovig verstaan betekent duurzaam-
heid niet alleen dat wij als mensen onszelf 
en de rest van de schepping hoop op toe-
komst te geven hebben, maar ook dat wij 
die hoop steeds opnieuw dankzij de schep-
ping ontvangen. Naar wij geloven zal God 
uiteindelijk alles nieuw maken - hemel en 
aarde. (Openb.21:1/5)

Erik Borgman en Christiaan Hogenhuis
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 Heeft onduurzaamheid christelijke wortels?

In het voorgaande is sprake van de 
christelijke blik op de toekomst. Maar 
welke rol speelde het christendom in 
het ontstaan van de problemen? 

‘Vroeger had je al die milieuproblemen 
niet’, hoor je weleens verzuchten. Deels 
is dat juist: de risico’s die de moderne 
technologie en chemie met zich mee-
brengen kenden onze overgrootouders 
niet. Maar aangezien culturen zich 
vormen in interactie met het natuurlijk 
milieu, heeft de mens dat natuurlijk 
milieu altijd beïnvloed. De eigentijdse 
problemen zijn het resultaat van een 
eeuwenlange ontwikkeling. Daarom is 
een historische blik nodig om ze te kun-
nen begrijpen.

De Amerikaanse historicus Lynn 
White (1907-1987) stelt in een veel 
aangehaald artikel uit 1967 dat de 
‘ecologische crisis’ - onze verstoorde 
verhouding met de natuur - in de kern 
een religieus probleem is, omdat het 
Bijbelboek Genesis de mens als heerser 
boven de rest van de schepping plaatst. 
Of deze teksten daarmee een vrijbrief 
zijn voor uitbuiting, valt te betwijfe-
len. Zo zijn ze in ieder geval vanaf de 
kerkvaders niet uitgelegd. Wel neemt 
de mens binnen het christendom in het 
geheel van de schepping een aparte 
plaats in. White en anderen bepleiten 
daarentegen een gelijkwaardige positie 
van alle creaturen. Betekent dat dat we 
naar een andere religieuze antropolo-
gie toe moeten, waarin de mens een 
schepsel is als elk ander schepsel? Een 
verandering, kortom, van antropocen-
trisch naar ecocentrisch denken? Zo 

ja, is er dan nog wel plaats voor de menselijke 
verantwoordelijkheid voor deze aarde? 

Een andere actuele vraag met een lang verleden 
betreft de aard van de schepping. In de gang-
bare lezing van Genesis verandert ook de natuur 
zelf door de gebeurtenissen in de hof van Eden. 
Ze heeft mensvijandige trekken gekregen. Dit 
is binnen het christendom eeuwenlang de domi-
nante opvatting geweest. Het was onze opdracht 
om die weerbarstige aarde in cultuur te brengen, 
het in cultuur gebrachte goed te verzorgen, en 
het wilde, bedreigende, terug te dringen of te 
beheersen. Met behulp van wetenschap en tech-
nologie is dat de afgelopen eeuwen behoorlijk 
gelukt, en in dat proces is de wildernis nage-
noeg uit de beschaving verdwenen. Terugkijkend 
zijn velen nu van mening dat we daarin veel te 
ver zijn doorgeschoten. Het wordt tijd voor een 
andere ‘cultuuropdracht’ die ruimte laat en biedt 
aan de niet-menselijke schepping. Een waarin 
de mens zich veel terughoudender opstelt en die 
gebaseerd is op het voorzorgprincipe. Gezien de 
kaalslag die op veel plaatsen is aangericht, lijkt 
ook rewilding een verdedigbaar idee. Maar hoe 
ver gaan we daarin? Moet er niet altijd een hek 
om die (nieuwe) wildernis?

Een historische analyse
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Dan is er de Bijbels-christelijke opvatting 
over de tijd als lineair proces, met een ver-
leden, heden en toekomst, waarin verande-
ringen zichtbaar worden. Door de kerkvader 
Augustinus is die opvatting met veel succes 
in de westerse cultuur verankerd. Veran-
dering geeft hoop op verbetering en op 
die hoop is het vooruitgangsdenken geënt. 
Economen hebben dat denken vervolgens 
versmald tot (economische) groei; groei 
die de afgelopen tijd onder veel milieudruk 
gerealiseerd is. Maar nu is dit ‘groeigeloof’ 
vanwege de grote milieubelasting onder kri-
tiek komen te staan, terwijl men toch blijft 
streven naar verbetering. Derhalve wordt 
de kernvraag voor de komende tijd: kunnen 
we reële vooruitgang realiseren binnen de 
grenzen van de planeet? Dat is waar duur-
zame ontwikkeling over gaat.

Die vooruitgang moet voor iedereen gelden. 
Dat brengt ons bij een laatste notie die ons 
vanuit het verleden wordt aangereikt: so-
ciale rechtvaardigheid. Vanuit de zorg voor 
de armen heeft die zich ontwikkeld tot een 
meer structurele maatschappelijke aanpak 
van armoede. De moderne geldeconomie 
leidt echter tot grotere ongelijkheid en (re-
latieve) armoede.

White had gelijk. Vragen rond mens, natuur 
en milieu zijn in de kern levensbeschou-
welijk van aard. Kritische doordenking van 
onze christelijke religieuze erfenis is ge-
boden om verantwoord nieuwe wegen te 
kunnen inslaan.

Jan Boersema en Frans Verkleij

ets en foto: Thea Koot - ‘die chaos schiep’
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Nuttig reizen
Tijdens gesprekken over ecologische gerechtigheid 

kom ik vaak dit merkwaardig economisch denken 

tegen: ons handelen moet vooral ‘nut’ hebben. Het 

moet voordeel opleveren, het liefst direct. Als dat 

niet het geval is heeft een bepaalde actie of keuze 

‘geen zin’. Die opmerking krijg ik vaak te horen als 

ik uitleg dat mijn vervoerskeuzes alles te maken 

hebben met het aanbidden van God. 

Sinds 2018 is reizen met de trein in Nederland 

klimaatneutraal, omdat de Nederlandse 

Spoorwegen gebruikmaken van 100% 

windenergie. Dat maakt de fabricage van een trein 

en het aanleggen van spoorrails natuurlijk niet 

klimaatneutraal, maar de reis zelf wel. Gewapend 

met mijn tweedehands vouwfiets reis ik stad 

en land af, dankzij de mogelijkheden die het 

uitstekende treinnetwerk in Nederland ons biedt. 

Zo is reizen voor mij iets spiritueels geworden.

In 2018 heb ik bewust niet per vliegtuig gereisd, en 

in 2019 kon ik mijn eerste zakelijke reizen in Europa 

prima met de trein doen. Dat is beter voor het 

klimaat én beter voor mijzelf, ontdekte ik. Reizen 

per trein is ontspannend. Ik kan een boek lezen, 

wat werken, bidden of gewoon dromerig uit het 

raam staren naar het landschap dat voorbijtrekt. 

Ik geniet van de relatieve traagheid en van het feit 

dat ik niet hoef te sturen. Ontspannen kom ik zo 

aan op mijn bestemming. 

Mijn treinreizen zullen de wereld niet redden. Dus 

nuttig zijn ze in die zin niet: ze leveren niet het 

gewenste resultaat. Misschien wel als iedereen het 

gaat doen, maar dat geloof heb ik niet meer. Toch 

is mijn manier van reizen beslist niet nutteloos. 

Onwillekeurig moet ik altijd aan die arme Ezechiël 

denken. God had hem uitgekozen om het onrecht 

in zijn dagen uit te beelden. Zo moest hij 390 

dagen op zijn linkerzij liggen en vervolgens 40 

dagen op zijn rechterzij. En of dat nog niet gek 

genoeg was gaf God hem opdracht om in die 

periode zijn voedsel te bereiden op menselijke 

poep. Na wat handjeklap kreeg Ezechiël het voor 

elkaar daar koeienpoep van te maken.

Als er één actie in de Bijbel staat die volkomen 

nutteloos lijkt, dan is het wel deze demonstratie 

van Ezechiël. God had ook nog uitgelegd dat 

het volk waarbinnen Ezechiël zijn acties moest 

ondernemen, niet eens zou luisteren. Een lekkere 

opdracht... Maar Ezechiël wilde God dienen en 

deed wat hem werd opgedragen, als daad van 

aanbidding. Als God hem wilde gebruiken voor iets 

nutteloos, om duidelijk te maken dat Hij behoorlijk 

boos was over het onrecht binnen de Israëlische 

samenleving, dan was dat maar zo.

Hoe kunnen we op zondag de Schepper 

aanbidden en op maandag bijdragen aan de 

verwoesting van zijn gave aan alle levende 

wezens? (Psalm 104) ‘Nuttig’ is een economisch, 

geen spiritueel begrip. Veel religieuze en spirituele 

handelingen zijn niet ‘nuttig’ vanuit economisch 

denken, maar ze geven wel leven. Ze vormen de 

mens die in dankbaarheid voor God wil leven. En 

dat lijkt me pas echt nuttig!

Jan Wolsheimer

Jan Wolsheimer (geb. 1970) is theoloog en was 

dertien jaar voorganger in een evangelische kerk in 

Woerden. Hij is directeur van MissieNederland en 

woont in Woerden.
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 Duurzaamheid in de internationale oecumene

De doordenking waar het vorige hoofdstukje 
voor pleit is gelukkig al een tijd gaande. 
Sterker nog, kerken en christenen waren er 
internationaal gezien tamelijk vroeg bij. Een 
terugblik.

Geloof en duurzaamheid horen bij elkaar. 
Wie op zoek gaat naar de oorsprong van het 
begrip duurzaamheid ontdekt dat al in 1350 
sprake is van ‘duurzaam’ gebruik van een 
bos, aldus een document van het Bene-
dictijner klooster van Camaldoli in Noord-
Toscane. Het sluit aan bij de kloosterregel 
van de heilige Benedictus van Nursia (480-
547) waarin gesproken wordt van zorgvul-
dige omgang met elkaar en met natuurlijke 
hulpbronnen. Ook de volgelingen van Fran-
ciscus van Assisi (vanaf 1209) hebben altijd 
bijzonder veel zorg gehad voor de natuur en 
‘zuster aarde’.

In de recente geschiedenis is de kerk op-
nieuw van invloed op de aandacht voor 
duurzaamheid. Reeds in 1971 – dus nog 
voor de publicatie in 1972 van het fameuze 
rapport Grenzen aan de Groei van de Club 
van Rome – schrijft paus Paulus VI in de 
encycliek Octogesima adveniens: 

Opeens merkt de mens dat hij de natuur 
door zijn onbezonnen roofbouw dreigt te 
vernietigen en op zijn beurt het slachtof-
fer dreigt te worden van de milieuveront-
reiniging. (…) De mens heeft bovendien 
zijn eigen samenleving niet meer in de 
hand, zodat de levensomstandigheden die 
hij aan de toekomst nalaat ondraaglijk 
kunnen worden.

Het begrip duurzaamheid wordt voor het 
eerst letterlijk in een kerkelijk document ge-
noemd in 1974. Namelijk in een rapport van 

de Wereldraad van Kerken, samengesteld 
na contact tussen een oecumenische studie-
commissie over wetenschap, technologie en 
de toekomst, en wetenschappers verbonden 
met de Club van Rome. In datzelfde jaar 
pakken de Nederlandse kerken duurzaam-
heid op met de Oproep tot een Nieuwe 
Levensstijl. Dit leidt tot de Actie Nieuwe 
Levensstijl die tot het eind van de jaren 
zeventig zou voortduren. 

Meer dan in de niet-kerkelijke discussie 
wordt zorgvuldig beheer van natuur en mi-
lieu verbonden met het bereiken en behou-
den van voldoende kwaliteit van de samen-
leving. Centraal staan rechtvaardigheid, 
eerlijke participatiemogelijkheden en een 
consumptieniveau dat binnen de grenzen 
van de natuur blijft. Zo wordt duurzaamheid 
wel een tamelijk antropocentrisch en ethisch 
begrip: het gaat om het leven van mensen 
en een juiste handelwijze, gericht op sober-
heid en begrensde consumptie.

Dit verandert in de jaren erna. Onder druk 
van kerken uit het Zuiden, die bezorgd zijn 
dat er te weinig aandacht is voor armoede 
en ongelijkheid, worden rechtvaardigheid en 
participatie sterker benadrukt. Dit leidt uit-
eindelijk tot de drieslag van een rechtvaar-
dige, participatieve en duurzame samenle-
ving als richtsnoer voor het sociaal-ethische 
werk van de Wereldraad van Kerken. Het 
gevolg is echter dat het begrip duurzaam-
heid in kerkelijke kring versmalt tot zorg-
vuldige omgang met natuur en milieu, en 
verzakelijkt tot een milieugebruiksruimte die 

Hoe kerken wereldwijd het thema duurzaamheid oppakken

geloof en duurzaamheid 
horen bij elkaar
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niet mag worden overschreden. Uiteindelijk 
munt in 1987 de VN-commissie Brundtland 
het begrip ‘duurzame ontwikkeling’, waarin 
armoedebestrijding en natuur- en milieube-
scherming weer samenkomen.

Begin jaren tachtig verdwijnt het begrip duur-
zaamheid binnen de oecumene naar de mar-
ge. De Wereldraad van Kerken start in 1983 
een Conciliair Proces gericht op rechtvaardig-
heid, vrede en heelheid van de schepping. 
Doordat de Koude Oorlog op scherp staat, 
komt de vrede op de voorgrond te staan. Het 
natuurwetenschappelijke en zakelijke begrip 
duurzaamheid wordt vervangen door het 
meer theologische heelheid van de schepping. 

Daarin gaat het om een spirituele verbon-
denheid met en een zorgzame houding 
tegenover de natuur ten behoeve van het 
welzijn van de hele schepping. Zo wordt 
duurzaamheid minder antropocentrisch, 
minder een zaak van ethiek en econo-
mie en meer gebaseerd op een spirituele 
grondhouding. Achtergronden hiervan zijn 
waarschijnlijk de groeiende invloed van 
de Oosters-Orthodoxe kerken binnen de 
Wereldraad, de opkomende feministische 
theologie en het verminderde contact tus-
sen kerken en natuurwetenschappers. 

Vanaf 1991 raakt de Wereldraad betrokken 
bij de conferenties over milieu en ontwik-
keling van de Verenigde Naties en bij de 
VN-klimaatonderhandelingen. Het leidt 
tot hernieuwde aandacht voor duurzaam-
heid. De focus komt dan te liggen op de 
dominante economie die wordt gezien 
als basisoorzaak van onrecht, uitbuiting, 
armoede en ongelijkheid, conflicten en mi-
lieuvernietiging. Dit blijkt duidelijk uit het 
zogenaamde AGAPÈ-proces (Alternative 
Globalisation Addressing People and Earth) 
en het werk van de werkgroep Poverty, 
Wealth and Ecology van de Wereldraad 
van Kerken. Een vergelijkbare benadering 
spreekt uit een scherpe verklaring over de 
economie van de WARC (World Alliance, 
nu World Communion of Reformed 
Churches). 

In 2015 publiceert paus Franciscus de 
encycliek Laudato si’, waarin benadrukt 
wordt dat duurzaamheid niet slechts een 
natuurwetenschappelijke, technische, eco-
nomische of bestuurlijke kwestie is, maar 
allereerst een sociaal-ethische en spiritue-
le. Ook deze encycliek verbindt de vernie-
tiging van natuur en milieu naadloos met 

de encycliek Laudato si’ 
trekt wereldwijd enorm 
veel aandacht 
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armoede en ongelijkheid en neemt enige 
afstand van het antropocentrisme. Er wordt 
gesproken van de noodzaak tot ecologische 
bekering en integrale ecologie, waarin we-
tenschap, technologie, economie, politiek, 
cultuur en natuur op elkaar zijn afgestemd. 
De encycliek trekt wereldwijd enorm veel 
aandacht en heeft volgens sommigen bijge-
dragen aan de totstandkoming en acceptatie 
van het Parijse klimaatakkoord en de duur-
zame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties, eveneens in 2015.

De encycliek komt niet uit de lucht vallen. 
Nadat paus Paulus VI zich al in 1971 over 
de milieuproblematiek uitlaat, onderstreept 
paus Johannes Paulus II in 1990 de milieu-
bedreigingen in een boodschap. Paus Bene-
dictus XVI plaatst vervolgens in de encycliek 
Caritas in veritate (2009) de duurzaam-
heidsthematiek in het teken van de caritas 
– niet in de zin van liefdadigheid, maar in 
die van de ‘gevende liefde’, de agapè. Bo-
vendien verwijst paus Franciscus in Laudato 
si’ naar lokale bisschoppenconferenties en 
naar de oecumenisch patriarch Bartholo-
meus van Constantinopel, geestelijk leider 
van de Oosters-Orthodoxe kerken. Deze 
‘groene’ patriarch drukt al langer zijn zorgen 
uit over de groeiende milieuproblemen, met 
name klimaatverandering. Al in 1989 roept 
zijn voorganger álle christelijke kerken op 
jaarlijks 1 september te vieren als dag van 
de schepping. 

Deze oproep geeft de inzet voor het milieu 
binnen de Conferentie van Europese Kerken 
(CEC, 114 lidkerken) een grote stimulans. 
In 1998 wordt vanuit de CEC het Europees 
Christelijk Milieunetwerk (ECEN) opgericht, 
waarin onderwerpen aan de orde komen als 
klimaatverandering, eco-theologie, biodiver-
siteit, milieueducatie, duurzaam kerkbeheer 
en verandering van levensstijl. Schep-
pingsdag wordt door ECEN verbreed tot 
scheppingsperiode, lopend van 1 september 
tot en met 4 oktober – het feest van Sint 
Franciscus. Inmiddels wordt de scheppings-
periode in vele kerken wereldwijd gevierd.

Christiaan Hogenhuis en Marijke van Duinde scheppingsperiode 
loopt van 1 september 
tot en met 4 oktober
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We beschouwen de specifieke plaats die de 
mens daarin toch heeft. Daarbij draait het 
om verbondenheid, gemeenschappelijkheid, 
gelijkheid, verantwoordelijkheid, zorg en 
naastenliefde. 

Wie is eigenlijk die naaste? En hoe verhou-
den menselijke zorg, verantwoordelijkheid 
en handelen zich tot het handelen van God 
en de belofte van het koninkrijk van God? 
Moeten wij de aarde redden? Kunnen we dat 
überhaupt? Of redt de aarde, de natuur op 
een bepaalde manier ook ons? Moeten en 
mogen we de aarde niet in de eerste plaats 
als een gave zien? 

Bijbelse en christelijke noties

Duurzaamheid is een levensbeschouwelijk 
vraagstuk, zo blijkt uit het voorgaande. Een 
christelijk vraagstuk ook. Bepaalde inter-
pretaties van Bijbelse teksten hebben zelfs 
bijgedragen aan het ontstaan van de pro-
blemen. Kunnen we dergelijke teksten ook 
anders bekijken? Kan het christelijk geloof 
een positieve kracht zijn bij het streven 
naar duurzaamheid? Welke noties bieden 
daarvoor aanknopingspunten?

Dat bekijken we in dit deel, zonder de il-
lusie daarbij compleet te zijn. We kijken 
naar het verbond dat God sloot, niet alleen 
met de mens, maar met de hele aarde. 

Het verhaal van de schepping in de Bijbel 
vertelt hoe alle schepselen, inclusief de 
mens, met elkaar verbonden en van el-
kaar afhankelijk zijn. God schiep de mens 
nadat Hij de zon en de maan, de aarde en 
de planten en dieren geschapen had. De 
mens kwam in een al geschapen, voorge-
geven wereld. Hij had daarin zijn plek en 
was afhankelijk van de andere schepselen. 
De zon gaf licht en verwarmde hem; er was 
water, er was voedsel. God gaf de mens de 
opdracht de aarde te beheren, in het besef 
dat ‘van de Heer de aarde is en al wat daar 
leeft’. (Ps.24:1)
 
Ook vanuit de biologie wordt gewezen op 
de verwantschap van de mens met andere 
organismen. In deze visie is de mens een 
relatieve laatkomer op aarde, verwant met 
de miljoenen organismen die hem zijn voor-
gegaan. 

 Verbond met heel de aarde

Als een refrein lezen we in het eerste schep-
pingsverhaal, Genesis 1, dat de wereld goed 
is. De hele natuur, de lucht, het water, de 
planten en dieren, zijn goed. Alle schepselen 
verwijzen naar God en zijn openbaringen 
van het goddelijke. Dat heeft consequenties 
voor onze houding tegenover de ons omrin-
gende planten en dieren. Als schepselen van 
God hebben zij een eigen waarde, die wij 
dienen te respecteren. 

De hele schepping is een lofzang op God. 
(Ps.136:1-9, Ps.148) De rijkdom van de 
natuur, de onvoorstelbare diversiteit aan 
planten en dieren, de wetmatigheden die 
ten grondslag liggen aan het leven op aarde 
– zij getuigen alle van Gods wijsheid. God 
heeft niet alleen alles geschapen, Hij blíjft 
verbonden met zijn schepping. Hij laat haar 
niet als een ‘ingenieur in ruste’ aan haar 
lot over. God bemint al zijn schepselen. 
(Ps.145:9) Ook al misdraagt de mens zich 
zodanig dat God besluit tot de zondvloed, 
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hij behoudt de rechtschapen Noach en diens 
familie, alsook vertegenwoordigers van alle 
dieren (planten horen in de Bijbel niet bij de 
levende wezens, maar bij de aarde). God 
sluit een verbond met alle levende wezens 
en met de hele aarde, gesymboliseerd in de 
regenboog. (Gen.9)

Paus Franciscus spreekt in zijn encycliek 
Laudato si’ over de aarde als ons gemeen-
schappelijk huis. De ecologie, wat letterlijk 
betekent ‘de leer van het huis’, leert dat in 
dat huis – in de levende en niet-levende 
natuur – alles met elkaar verbonden is. 
Dat zien we bijvoorbeeld in het voedsel-
web waarin de onderlinge afhankelijkheid 
van planten en dieren onmiskenbaar is. 
De verschillende planten en dieren hebben 
hun eigen plaats in dat web. Zo is het ene 
dier voedsel voor het andere dier. En er is 
samenwerking: bijen voeden zich bijvoor-
beeld met nectar en stuifmeel van planten, 

en spelen daarbij een essentiële rol in de 
bestuiving. Ook de mens maakt deel uit 
van dit web van afhankelijkheid. Duurzame 
landbouw en veeteelt is dan ook alleen 
mogelijk als ecologische principes in acht 
worden genomen (kringlooplandbouw).

Dit netwerk vol afhankelijkheid is kwetsbaar. 
De huidige ecologische crisis heeft gaten 
in het netwerk geslagen waarvan we de 
gevolgen maar deels overzien. Juist omdat 
alles met alles samenhangt, kan een enkele 
verstoring een domino-effect teweegbren-
gen. Dat blijkt uit diverse klimaatonderzoe-
ken. Opwarming van de aarde met slechts 
enkele graden heeft grote gevolgen voor de 
gehele toestand van de aarde. In beeldende 
taal zegt de paus dat God ‘ons zo nauw met 
de wereld heeft verbonden, dat de woes-
tijnvorming als het ware een ziekte is en wij 
mogen klagen over het uitsterven van een 
soort als ware het een verminking’. (Lau-
dato si’, alinea 89)

De schepping wordt mooi en goed genoemd, 
maar dat neemt niet weg dat lijden en dood 
alom aanwezig zijn. Paulus spreekt dan van 
de schepping – inclusief de mensheid – die 
zucht en lijdt in barensweeën. (Rom.8:22)
Dit beeld suggereert dat de situatie niet 
definitief is. De schepping zal verlost wor-
den uit de slavernij der vergankelijkheid. 
(Rom.8:19)

Dus ook vanuit het perspectief van de 
eindtijd zijn wij bond- en lotgenoten in Gods 
schepping. We worden uitgenodigd ons daar 
steeds meer naar te voegen en zo bij te 
dragen aan de heelheid van de schepping.

Frans Verkleij en Trinus Hoekstra

ets en foto: Thea Koot - ‘golf en regenboog’
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Voedsel kiezen
In het scheppingsverhaal lezen we hoe de aarde 

en alles wat daarop leeft met zorg en liefde wordt 

geschapen. Het zit allemaal zo fantastisch in elkaar. 

Neem de kringloop: planten die dankzij zonlicht 

voedsel kunnen maken, dieren en mensen die 

daarvan leven, en met hun ‘afval’ de planten weer 

van voedsel voorzien. Daarom kiezen wij voor 

landbouw die aansluit bij de kringlopen en bij al 

het leven wat daarmee samenhangt. We eten bij 

voorkeur biologisch geteeld voedsel en groente 

van het seizoen. Het lekkerst is groente uit onze 

eigen tuin, die we zelf hebben verzorgd en zien 

groeien. En natuurlijk proberen we geen voedsel 

weg te gooien.

De laatste jaren zijn we minder vlees gaan eten. 

Er zijn tegenwoordig heerlijke vegetarische 

recepten. Zo dragen we bij aan de vermindering 

van vervuiling en aan een betere beschikbaarheid 

van voedsel voor alle mensen. En áls we vlees eten, 

kiezen we zoveel mogelijk voor keurmerken die 

garanderen dat de dieren een goed leven hebben 

gehad.

We geloven dat ons hier op aarde veel is gegeven, 

er is genoeg voor iedereen. Het is een mooie 

opdracht om die gaven samen te delen zonder de 

natuur uit te buiten of te vergiftigen.

Verantwoordelijkheid dragen voor de schepping 

betekent zowel zorg hebben voor de medemens 

als voor de natuur. Dat zijn niet twee heel 

verschillende dingen, ze liggen in elkaars 

verlengde. Bij ‘de natuur’ denken we dan ook niet 

alleen aan de ‘wilde’ natuur, maar bijvoorbeeld 

ook aan de dieren in de veehouderij. Ook kopen 

we zoveel mogelijk fair trade producten. Het eten 

smaakt beter als je weet dat de mensen die ervoor 

gewerkt hebben dat met plezier en tegen een 

eerlijke beloning hebben gedaan.

Zo gaan we dan aan tafel. We beginnen met een 

stil gebed, waarbij we danken voor het eten. Het is 

immers een wondertje dat het voor ons klaarstaat, 

en het is fijn dat we ervan mogen genieten. We 

worden ook herinnerd aan onze roeping onze 

gaven te delen met anderen, die minder hebben. 

De maaltijd zelf ervaren we als een rustmoment in 

een drukke dag. Een moment waarop we aandacht 

willen geven aan degene(n) met wie we aan tafel 

zitten.

Margreet Koetsier en Jan Wolter Oosterhuis

Margreet Koetsier (geb. 1959) en Jan Wolter 

Oosterhuis (geb. 1954) wonen in Vught en zijn actieve 

leden van de PKN-gemeente in die plaats. Margreet is 

dirigent van de cantorij, Jan Wolter is diaken.



De hele schepping is een lofzang op God, 
zo blijkt uit het voorgaande. De Psalmen 
herhalen het keer op keer in verschillende 
bewoordingen. Maar heeft de mens dan 
geen speciale positie in de schepping?

‘Laten wij mensen maken die ons even-
beeld zijn en die op ons lijken’, staat in 
Genesis 1 vers 26. Dit wordt verbonden 
met ‘heerschappij voeren’. Als deze woor-
den los van het tweede scheppingsverhaal 
(Gen.2:4b-25) gelezen worden, dreigen ze 
een absolute heerschappij van de mens over 
andere schepselen te rechtvaardigen. In het 
tweede scheppingsverhaal klinkt de vraag 
door hoe God zich verhoudt tot de wereld. 
Van het antwoord op deze cruciale vraag 
hangt af op welke wijze de mens beeld en 
gelijkenis van God zal zijn. De contouren 
daarvan worden al geschetst in het tweede 
scheppingsverhaal, vergelijkbaar met hoe 
Jezus de mens beschrijft als beeld en gelij-
kenis van God.

In Genesis 2 vanaf vers 4b worden de 
schepping en de plaats en de rol van de 
mens erin verder ingekleurd. De passage 
blikt kort terug op het voorgaande gedeelte 
(Gen.1:1-2:4a) en laat zien hoe de mens 
vanaf de schepping bestemd is om in een 

goede en vertrouwelijke relatie met God, 
de aardbodem, medemensen, dieren en 
planten, in de ‘tuin van Eden’ (de wereld) te 
leven. 

Als climax van wat aan de aarde nog ont-
breekt, wordt aan het slot van vers 5b 
meegedeeld dat er geen ‘adam’ (mens) was 
om de ‘adama’ (aardbodem) te bewerken. 
Dit bewerken lijkt hier de betekenis te heb-
ben van vormgeven. De vormgeving van de 
‘adama’ is dus afhankelijk van het werk van 
de ‘adam’. De woordspeling tussen de He-
breeuwse woorden ‘adam’ en ‘adama’ drukt 
op een prachtige manier de nauwe band uit 
tussen de mens en de aardbodem van waar-
uit hij genomen is (zie vers 7).

Vers 15 vertelt dat God de mens in de tuin 
van Eden plaatst om deze te bewerken en 
erover te waken. In andere vertalingen 
wordt voor ‘waken’ ook gelezen ‘onderhou-
den’ of ‘bewaren’. De heerschappij waar 
eerder sprake van was, wordt ingevuld als 
dienen en zorgen. De hof van Eden wordt 
gesitueerd in het midden van de (oude) 
wereld, zoals ook Jeruzalem met zijn tempel 
als het middelpunt van de aarde wordt be-
schouwd. En Jeruzalem is op zijn beurt weer 
het middelpunt van het beloofde land. 

 Plaats en rol van de mens in de schepping 

foto: Wilma Sijbrandij
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Het woordpaar ‘awoda’ en ‘sjamar’ (bewer-
ken en bewaren) heeft tot doel de tuin – het 
beloofde land, de aarde – tot zijn recht te 
laten komen. Oftewel vorm te geven in 
overeenstemming met zijn aard en bestem-
ming, opdat het er goed samenleven is. 
De mens dient daartoe respect te hebben 
voor alles wat God hem gegeven en toever-
trouwd heeft. Het is een opdracht die, mede 
in verband met het verblijf van Israël in 
het beloofde land, van Godswege in allerlei 
toonaarden steeds opnieuw zal klinken. De 
mens die in de tuin van Eden alles wat God 
goed gemaakt heeft tot zijn beschikking 
heeft, hoort vervolgens in vers 17 dat hij 
daarbij bepaalde grenzen niet moet over-
schrijden. Om de tuin te ‘bewaren’ of, zoals 
gezegd, vorm te geven in overeenstemming 
met Gods bedoelingen, moet hij bepaalde 
grenzen respecteren.

Vervolgens staat de tekst in het teken van 
het probleem van het alleen-zijn van de 
mens. Dat is een gevaar voor de mens, 
want in de Bijbel is leven nauw verbonden 
met bestaan in een gemeenschap. Om 
‘goed’ te zijn heeft de mens een ‘ezer’, een 
‘helper’ nodig. Het gaat bij deze ‘ezer’ om 
een volkomen gelijkwaardige tegenhanger. 

Noties van superioriteit of ondergeschikt-
heid zijn in geen enkel opzicht aan deze 
term te ontlenen. Het zoeken van de helper 
beheerst het vervolg van de tekst, waarin 
de mens de andere schepselen bij hun 
naam roept – dat wil zeggen ze een plaats 
geeft in de schepping. Hij vindt de gelijk-
waardige helper echter niet. Vervolgens 
wordt de vrouw uit de mens zelf genomen. 
En zó, in deze tweezijdigheid, wordt de 
mens man en vrouw. 

De uitroep ‘eindelijk een gelijke aan mij’ is 
tegelijk een maatstaf voor alle menselijke 
verhoudingen. De medemens als gelijk-
waardige partner en tegenhanger zien, is 
kenmerkend voor het wonen in de hof van 
Eden, precies zoals dat ook voor het be-
loofde land geldt. Op deze wijze, in gelijk-
waardigheid, tweezijdigheid en gemeen-
schap, is de mens Gods beeld en gelijkenis. 
(Gen.1:27) Het is ook in deze gezamenlijk-
heid dat de mens, als lot- en bondgenoot 
van en in de schepping, opgeroepen wordt 
zich verbonden te weten met de gehele 
schepping en zorg te dragen voor al het 
leven.

Trinus Hoekstra en Frans Verkleij
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 Heb je naaste lief

‘Heb je naaste lief’ noemt Jezus het belangrijkste 
gebod, gelijk aan het liefhebben van God. Je naaste 
liefhebben kunnen we op verschillende manieren 
verstaan en er op verschillende manieren vorm aan 
geven. Zoals aandacht hebben voor, zorgen voor, de 
ander werkelijk zien. Maar wie is eigenlijk je naaste? 
Hoe breed moet, kun, wil je dat zien? Jezus vertelt 
de parabel van de barmhartige Samaritaan om te 
laten zien dat de naaste een verrassend andere kan 
zijn. Door het hele evangelie heen zien we dat Jezus 
vooral de zorg voor armen, kwetsbare mensen en 
alles wat kwetsbaar is, benadrukt. 

Hoe staat ‘heb je naaste lief’ in relatie tot duur-
zaamheid? Hier volgen drie zienswijzen.

Zorg voor de armen kan niet zonder zorg voor de 
aarde. De zorg voor de armen is een kwestie van 
diaconie, een taak van de kerk, van christenen en 
christelijke gemeenschappen. Paus Franciscus heeft 
in de encycliek Laudato si’ laten zien dat zorg voor 
de armen niet los gezien kan worden van zorg voor 
de aarde. Het zijn immers de armen die het meest 
te lijden hebben van de gevolgen van ecologische 
crises en klimaatverandering. Omdat ons moderne 
westerse consumptiepatroon leidt tot ontbossing, 
overbevissing, vervuiling, verlies van biodiversiteit 
en klimaatverandering, is een duurzame levensstijl 
die minder verspillend en vervuilend is, in feite niets 
meer of minder dan een manier om je naaste lief 
te hebben. Een duurzame levensstijl zou je kunnen 
omschrijven als een levensstijl die zich verbonden 
weet met en verantwoordelijk voelt voor alle leven. 
Het gaat in wezen om de christelijke waarden recht-
vaardigheid en solidariteit, om eerlijk delen. Hoe 
we met de natuur omgaan is daarom eveneens een 
kwestie van rechtvaardigheid. 

De aarde is de nieuwe arme. Lang hebben we hier 
in het Westen gedacht dat we de aarde naar ons 
eigen goeddunken konden exploiteren en manipu-
leren. Zo langzamerhand komen we erachter dat de 
aarde niet zo robuust is als we dachten. Toen astro-

nauten de aarde voor het eerst van-
uit de ruimte zagen, realiseerden 
ze zich hoe kwetsbaar die blauwe 
planeet met haar dunne dampkring 
is. Ze blijkt ook geen oneindige 
hoeveelheid hulpbronnen te heb-
ben. Veel planten en dieren sterven 
uit, mede door menselijk toedoen. 
Bodem, water en lucht raken ver-
vuild. Paus Franciscus noemt dit de 
ziektesymptomen, veroorzaakt door 
het geweld in ons door zonde ge-
wonde hart: ‘Daarom behoort onze 
onderdrukte en verwoeste aarde 
tot de meest in de steek gelaten en 
slecht behandelde armen’. (Laudato 
si’, alinea 2) Sallie Mc Fague, een 
Amerikaanse ecotheologe, noemde 
de aarde ook al de nieuwe arme. 
Gods liefde is onbegrensd en in het 
bijzonder gericht op de onderdruk-
ten en kwetsbaren, op de lichamen 
die niet voor zichzelf kunnen op-
komen, geen stem hebben, geen 
eigenwaarde voor zichzelf kunnen 
opeisen. In navolging van Jezus 
zouden christenen zich moeten be-
kommeren om de kwetsbare aarde 

foto: Wilma Sijbrandij
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als een naaste die zelf geen stem 
heeft. 

De natuur is onze naaste. Hoe zou 
de wereld eruitzien als we al onze 
medeschepselen, maar ook de ber-
gen en rivieren, zouden ervaren als 
onze naasten? Als we ons werkelijk 
met hen verbonden zouden voelen? 
Franciscus van Assisi zingt in zijn 

Zonnelied over zuster aarde, maan en water, over 
broeder zon, wind en vuur. Hiermee laat hij zien dat 
voor hem heel het universum een grote broeder- 
en zusterschap is, waarin alles aan elkaar verwant 
en met elkaar verbonden is. Ons lichaam wordt 
gevormd door de elementen van de aarde, en we 
ademen dezelfde lucht en drinken hetzelfde water 
als de planten en de dieren.

Christenen van nu zijn niet gewend planten en 
dieren als naasten te zien. We beschouwen de 
natuur van de buitenkant, als een object. En met 
objecten kun je doen wat je wilt. Hoe anders wordt 
het als we de natuur en al haar schepselen zien 
als subjecten, waarmee we een relatie hebben. De 
catechismus van de rooms-katholieke kerk (nrs. 
339 en 340) leert ons dat alle schepselen bestaan 
in relatie tot elkaar en daarmee afhankelijk zijn van 
elkaar. Tegelijk heeft elk schepsel zijn eigen goed-
heid en volmaaktheid. De verschillende schepselen 
weerspiegelen ieder op hun eigen wijze én in hun 
samenhang de oneindige wijsheid van God. Daarom 
zijn wij geroepen tot een liefdevolle, zorgzame om-
gang met de natuur.

Marjolein Tiemens-Hulscher en Trinus Hoekstra

Duurzaamheid heeft een profetische houding nodig

 De belofte van het koninkrijk

Kunnen we de zorgzame omgang die in het 
voorgaande werd genoemd, verder invullen?

Duurzaamheid is altijd gericht op later. Ons 
gedrag vandaag heeft invloed op de wereld 
van morgen. Ook omgekeerd geldt: hoe 
sterker ons beeld van de toekomst, des te 
groter de motivatie om die te realiseren. 
Maar soms gaan veranderingen zo snel dat 
we ons geen voorstelling van de toekomst 
kunnen maken. Onze verbeeldingskracht 

schiet dan te kort. Wat overblijft is het 
voornemen de aarde zo goed mogelijk door 
te geven, in ieder geval aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Een nobel streven, maar 
om vastberaden en geïnspireerd te blijven 
werken aan een duurzamere samenleving is 
meer nodig. 

Het volk Israël kon in het Oude Testament 
evenmin zonder een bezield toekomstbeeld. 
Daartoe kon het terecht in de tabernakel, en 
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illustratie: Feiko Wouda

later in de tempel in Jeruzalem. De rituelen 
op deze plaatsen stelden symbolisch de hele 
kosmos voor, als Gods heiligdom. Ze wezen 
vooruit naar een situatie waarin Gods glorie 
de aarde geheel zal omvatten. Met andere 
woorden, de Israëlieten proefden in het 
heiligdom iets van wat ooit gerealiseerd zal 
worden. Zonder precies te kunnen aangeven 
hoe, gaf dat hun hoop dat elke situatie zich 
ten goede keert.

De Bijbel is doortrokken van bevrijding 
en verlossing. In Israël, en later in Jezus 
Christus, worden alle volken meegenomen 
in een veelomvattend verhaal van God 
die naar zijn schepping blijft omkijken. De 
uitdrukking ‘zeer goed’ aan het einde van 
de zesde scheppingsdag (Gen.1:31) wijst op 
de uitgebalanceerde, ecologische integra-
tie van het geheel. God is zo betrokken bij 
deze wereld dat Hij zijn Geest vooruit zendt. 
Waar die waait vindt de schepping wederom 
plaats en krijgt de aarde een nieuw gelaat. 
(Ps.104:30) God is een God van léven. In 
Openbaring wordt aangekondigd dat dege-
nen die de aarde aan het vernietigen zijn, 
zelf ooit vernietigd zullen worden. 
Dit zet de zaak op scherp. 

Duurzaamheid gaat niet alleen over be-
scherming van de natuur. De levensvat-
baarheid van al het aardse leven, inclusief 
de mens en de menselijke samenleving, is 
in het geding. Dat kan ons angst inboeze-
men. Angst kan verlammend werken, of 
ons aanzetten tot wanhopige, krampachtige 
inspanningen. Het is echter hoop die vrees 
doet verdampen en ons voor doemdenken 
behoedt. Gelovig aansluiten bij het verhaal 
van de komst van Gods koninkrijk, geeft 
onze hoop richting. 

Aansluiten bij dit verhaal kunnen we al-
lemaal. Zoals de profeten het volk Israël 
telkens weer bij de les hielden, zo spreekt 
Gods woord ons rechtstreeks aan. We wor-
den geroepen Gods opzet voor een harmo-
nische omgang met elkaar en met de schep-
ping waar te maken. God blijft de vraag 
herhalen: ‘Mens, waar ben je?’. (Gen.3:9)

Zijn stem klinkt vaak in het verborgene, net 
zoals de opbouw van zijn koninkrijk lang 
niet altijd zichtbaar is. Maar zijn levend-
makende Geest oefent onze ogen en oren, 
opdat wij in beweging komen. God wil zich 
van ons afhankelijk maken. Hij zoekt men-
sen en schakelt hen in om zijn rijk gestalte 
te geven, hier en nu. Dit mondt uit in een 
vernieuwde aarde als de residentie van 
God: Hij komt voor altijd bij ons wonen, en 
dan zal het voorgoed ‘zeer goed’ zijn.
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Deze visie op de toekomst sluit passiviteit 
uit, maar ook activistisch fanatisme. Het 
besef dat we geroepen zijn om gezamenlijk 
van Godswege mee te doen in de beweging 
naar het koninkrijk, geeft ons handelen 
eeuwigheidswaarde. Alle daden die vrede 
en gerechtigheid bevorderen, groot én 
klein, zijn onmisbare bouwstenen van Gods 
koninkrijk. Maar tegelijkertijd zijn wij niet 
degenen die de komst van het koninkrijk 
kunnen bewerkstelligen. Zoals Israël door 
haar volstrekt eigen leefwijze andere vol-
ken naar God moest toetrekken, zo worden 
christenen uitgezonden om in Gods naam 
de wereld te laten zien hoe we recht kunnen 
maken wat krom is en helen wat gebroken 
is. Deze richtinggevende, zowel bescheiden 
als ambitieuze profetische daden hebben 
een begeleidende, bekrachtigende, verhel-
derende profetische stem nodig om ze in 
het juiste licht te plaatsen en ze te laten ze-
gevieren. Een scherpe blik én een begees-
terde wil zijn nodig om ons in dienst te zien 
en te stellen van de hoop die in ons leeft en 
steeds opnieuw gewekt wordt.

Tjirk van der Ziel en Erik Borgman

Gebed

Schepper van onze binnen-
en van onze buitenkant,
met myriaden van draden
zijn wij verbonden
met Uw schepping;
zo wijd als de kosmos,
zo teer als een bloem.

Sta ons bij
als het duizelingwekkende besef
tot ons doordringt
van de verbondenheid
met ziel en met lichaam
met dit wondere geheel.

Open ons hart
zodat Uw liefde
in de schepping kan binnenstromen
en wij mensen worden
met hart voor al wat U geschapen hebt.

Guy Dilweg

foto: Wilma Sijbrandij
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foto: Marjolein Tiemens-Hulscher

Misschien is het meest in het oog springen-
de verschil tussen het Bijbelse en het mo-
derne wereldbeeld het besef dat de aarde 
een gave is. Dit is wat ‘schepping’ betekent: 
niet dat de aarde er ooit niet was en door 
God is gemaakt, maar dat zij met alles wat 
zij omvat nog altijd bestaat en daarmee als 
het ware steeds opnieuw gegeven wordt, 
dankzij Gods goedheid. ‘Van God is de aarde 
en al wat daar leeft’, begint Psalm 24, ‘de 
wereld en wie haar bewonen.’ 

Het gaat niet om een geschenk waar de-
genen die het ontvangen vervolgens mee 
mogen doen wat zij willen. Het is ook niet 
zo dat de aarde ons mensen in bewaring is 
gegeven om er een tijdje op te passen, zo-
als het beeld dat wij ‘rentmeesters van Gods 
schepping’ zouden zijn, kan suggereren. Als 
deel van Gods schepping ontvangen wij het 
leven van God. Steeds weer, altijd door. 

In het beeld dat moderne mensen van de 
wereld hebben, bestaat zij gewoon. Dat is 
een neutraal feit en daarmee is de kous af. 
Moderne mensen gaan ervan uit dat de din-
gen die samen de wereld vormen, in zichzelf 
geen betekenis of zin hebben. Wij spreken, 
ook in de kerk, vaak van betekenis- of 
zingeving. Maar voor de Bijbelschrijvers 
hebben de dingen waarde en betekenis. In 
zichzelf. Uit het feit dat zij bestaan blijkt dat 
God ze tot bestaan geroepen heeft, en nog 
steeds roept. Dat maakt dat ze door te be-
staan getuigen van Gods goedheid en wijs-
heid, van Gods liefde, van Gods creativiteit. 

De wereld en wat er leeft is volgens Bijbelse 
visie niet alleen een gave aan de mens. Al-
les en iedereen is en wordt aan elkaar gege-
ven. In hoofdstuk 2 en 3 van het Bijbelboek 
Genesis wordt de mens nadrukkelijk mid-
denin een tuin geplaatst die God aanlegt. 

 De aarde is een gave

foto: Wilma Sijbrandij

Tapijt van het leven

God,

leer ons en onze kinderen

dat de Aarde onze moeder is.

Als mensen haar bespuwen,

spuwen zij op zichzelf.

De Aarde is niet van de mensen,

de mens is van de Aarde.

Het tapijt van het leven

werd niet door de mens geweven;

hij is er slechts een draadje van.

U, God, staat boven alles.

Deel uit een gebed van Noord-
Amerikaanse indianen

30
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Een tuin is een plaats waar de wereld klopt, 
waar voor alles gezorgd wordt, en waar al-
les voor elkaar zorgt. Inclusief de mens: ook 
voor haar en hem wordt gezorgd, en ook 
zij zorgen. Er is sprake van een doordachte 
wederkerigheid. Want als de mens de aarde 
goed dient en leefbaar houdt, kan hij vol-
uit zegen verwachten. In Psalm 104 wordt 
bezongen hoe elk schepsel zijn plaats dankt 
aan andere schepselen, die hun plaats op 
hun beurt weer aan andere schepselen dan-
ken. Te midden van dat weefsel is er plaats 
voor de mens en de menselijke arbeid (zie 
vers 22). 

In dit samenspel worden Gods goedheid en 
grootsheid zichtbaar. Zij scheppen een ruim-
te waarin alles op zijn of haar eigen manier 
kan bestaan en leven, en zichzelf waardevol 
en geliefd mag weten. 

Maar is de aarde zoals wij haar aantref-
fen dan niet een plaats van schaarste en 
moeite, van dreiging en geweld? Volgens 
de Bijbel wordt de mens inderdaad uit de 
tuin van Eden verdreven en de akkergrond 
vervloekt: ‘Zwoegen zul je om ervan te 
eten, je leven lang. Dorens en distels zullen 
er groeien, toch moet je van zijn gewassen 
leven.’ (Gen.3:17-18) Vervolgens is er bij 
Noach sprake van een gigantische overstro-
ming en bij Jozef van grote hongersnood. 
In Openbaring schildert Johannes de Ziener 
natuurrampen van kosmische omvang. En 
als het volk Israël door de woestijn trekt, 
wordt het bedreigd door honger en dorst 
waarvan het op wonderbaarlijke wijze wordt 
gered. 

Die wonderbaarlijke redding lijkt een ver-
beelding te zijn van wat er steevast gebeurt 
als voedsel en drank voorhanden zijn. Hoe-
zeer daar ook voor gewerkt is – ze zijn toch 

 De aarde is een gave

altijd een gave. Volgens het Marcusevange-
lie vergelijkt Jezus Gods koninkrijk met een 
man die zijn land heeft ingezaaid:

Hij slaapt en staat op, dag in dag uit, 
terwijl het zaad ontkiemt en opkomt, ook 
al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit 
zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan 
de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 
(Marc.4:27-28)

Soms moet er inderdaad hard gewerkt 
worden. Dat weet elke boer. Dat weet ook 
de wijngaardenier over wie Jezus in het 
Lucasevangelie spreekt. Hij neemt zich voor 
de grond om te spitten en te bemesten, 
maar uiteindelijk moet hij afwachten of de 
vijgenboom die hij in zijn wijngaard geplant 
heeft, vrucht gaat dragen. (Luc.13:8-9)

Ook wie dreigende schaarste bestrijdt, is 
afhankelijk van Gods vrijgevigheid zoals die 
in de schepping zichtbaar wordt. Een net 
dat letterlijk tot scheuren aan toe vol vissen 
zit, verbeeldt in het Johannesevangelie de 
overvloed die God ons gunt. (Joh.21:11) Dit 
maakt dat wij zelfs te midden van schaarste 
met een zekere zorgeloosheid mogen leven: 
‘Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot 
aan de rand van de akker’, maant het boek 
Leviticus (23:22), ‘en raap wat blijft liggen 
niet bijeen, maar laat het liggen voor de 
armen.’ Hieruit rijst het dominante Bijbelse 
beeld: het delen van wat je zelf van God 
hebt ontvangen. Indachtig het beeld van 
de natuur als ‘nieuwe arme’, zou daaraan 
toegevoegd kunnen worden: laat wat liggen 
voor de mussen, zodat ook zij een graantje 
kunnen meepikken. 
Zo is wie de aarde als gave ziet vrijgevig en 
aangenaam ontspannen.

Erik Borgman en Tjirk van der Ziel
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Als duurzaamheid in de kern een levensbe-
schouwelijke, religieuze en zelfs christelijke 
kwestie is zoals we hiervoor zagen, dan is 
wel duidelijk dat kerken een rol te spelen 
hebben. 

Kerken hebben een belangrijk aandeel in 
de opbouw van een bepaalde cultuur en 
levenswijze. Namelijk een van verbonden 
zijn en samenleven met, en respect heb-
ben voor, alles wat ons omgeeft en draagt. 
Maar er is ook een meer directe reden voor 
hun rol: kerken zijn naast ‘gemeenschap 
der heiligen’ simpelweg maatschappelijke 
organisaties. Kerken maken deel uit van de 
samenleving en oefenen, net als andere or-
ganisaties, bedrijven, overheden, netwerken 
enzovoort, invloed uit op die samenleving. 

Dat is heel belangrijk. Duurzaamheid is 
immers geen zaak die wie of welke instan-
tie dan ook op eigen kracht kan realiseren. 
Daarvoor is het een te complex vraagstuk. 

Net als andere organisaties beïnvloeden 
kerken - gewild of ongewild - het denken 
en doen van mensen. Bovendien hebben 
en onderhouden zij gebouwen. Ze heb-
ben medewerkers en werknemers, geld en 
beleggingen. Ze organiseren bijeenkomsten 
waarvoor mensen moeten reizen. Ze gebrui-
ken energie en materialen. Van die realiteit 
dienen zij zich bewust te zijn. En dan kun-
nen ze hun invloed positief gebruiken, op 
een geheel eigen wijze. In een volgend deel 
van deze brochure werken we uit wat dat 
concreet kan betekenen. 

Maatschappelijke betekenis en rol van kerken

 Kerken als broedplaatsen van een nieuwe geest

Duurzaamheid is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. Niemand kan individueel 
de wereld, de mondiale samenleving, duur-
zaam maken – daarvoor is ieders bijdrage 
te klein. We kunnen dat alleen gezamenlijk. 
Maar wel hebben we allemaal onze eigen rol 
te spelen. 

Dat is ook van toepassing op organisaties 
en netwerken. Immers, elke organisatie 
‘doet’ iets en heeft daarmee invloed op de 
wereld, op de manier waarop we samen-
leven. Bijvoorbeeld door de keuze waar zij 
zich vestigt. Door de keuze hoe zij haar 
onderkomen bouwt, onderhoudt, verwarmt. 
Door de keuze wie zij als medewerkers aan-
trekt en hoe zij hen behandelt. Enzovoort. 
Organisaties hebben daardoor niet alleen 
een feitelijke, praktische rol, maar geven 

ook een voorbeeld – aan mensen en andere 
organisaties, overheden en bedrijven. 

Datzelfde geldt voor kerken, dat zijn immers 
ook organisaties. Alleen al om die reden is 
duurzaamheid een thema voor kerken. Maar 
er is meer. Kerken zijn ook ‘verbanden van 
de Geest’. Ze staan, zoals we al zagen, voor 
een bepaalde manier van denken, handelen 
en leven die zij (willen) laten zien en waar-
over zij zich (willen) laten horen. 

De christelijke traditie getuigt vaak van 
een kritisch tegengeluid, gevoed vanuit een 
sterk besef van menselijke waardigheid. Dat 
besef van waardigheid kunnen we uitbrei-
den naar de natuurlijke wereld. Tegenover 
de taal van botte macht kunnen kerken tot 
uitdrukking brengen waarom schade aan 
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hechten. Kerken hebben veel te bieden 
om die plek gestalte te geven: de kracht 
van een lokale gemeente ligt in zicht-
bare kleinschaligheid en betrokkenheid, 
bij elkaar en bij de omgeving. 

Bovendien kan de kerk in het publieke 
domein ruimte scheppen voor deze taal 
en rituelen. Daartoe dienen we de ker-
kelijke verlegenheid te overwinnen en in 
het hier en nu te beginnen; daar waar 
we de zorg van de Schepper uitdrukken 
in onze omgeving. Het is dan een stap 
in geloof. Bij de vermenigvuldiging van 
de vijf broden en de twee vissen maakte 
Jezus gebruik van wat voorhanden was. 
Dat geeft ons de moed en het vertrou-
wen ons leven ruimhartig te delen.

De kerk kan ook andere plekken opzoe-
ken, waar mensen ondanks alles blijven 
hopen op een beter bestaan. Daarbij 
kan het gaan om netwerken rond ar-
moede en eenzaamheid, en solidariteit 
met kwetsbare naasten. Of om nieuwe 
netwerken rond voedsel, waarin burgers 
initiatieven nemen uit onvrede met de 
bestaande, anonieme productiesyste-
men. Zulke kringen blijken broedplaat-
sen van andere sociale, ecologische en 
economische verhoudingen tussen mens 
en natuur. 

Laat de kerk zo een ethisch-spiritueel 
perspectief aanreiken om de waarden 
omtrent gezondheid en duurzaamheid 
op een hoger plan te tillen en een die-
pere laag te geven.

Tjirk van der Ziel en Christiaan Hogenhuis

illustratie: Feiko Wouda

het milieu ons aan het hart gaat. Die taal helpt 
betekenis geven aan de beleefde werkelijk-
heid, legt bloot dat dingen anders kunnen zijn 
en gezien kunnen worden dan ze vaak lijken, 
fluistert ons toe waarom we hier zijn, spreekt 
over beperkingen en afhankelijk zijn, over hei-
liging en heling, genade en verzoening. Ze zet 
vraagtekens bij de vanzelfsprekendheden van 
de seculiere tijd, zoals de illusie dat we onze 
omgeving geheel naar onze hand kunnen zet-
ten. Eerlijke woorden, die ver voorbij de clichés 
uit reclame en politiek de mens tot in z’n ziel 
aanspreken.

Deze taal is er eerder een van poëzie, ontvan-
kelijkheid en verbinding dan van wetenschap, 
beheersing en concurrentie. Het is een taal van 
spirituele gevoeligheid en ontvankelijkheid voor 
natuurlijke ritmes, die dienen als voedingsbo-
dem voor (nieuwe) rituelen waarmee we het 
gegeven leven gezamenlijk kunnen vieren. Met 
die rituelen komt ook de eigen vestigingsplaats 
in beeld. Ergens wonen is je ergens nestelen, 
oog krijgen voor de diversiteit om je heen en 
je daar onderdeel van weten. De vertrouwde 
thuisplek is duurzaam, want daar leer je je 
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Duurzaam huishouden
In mijn herinnering was het leven tijdens mijn 

jeugd in de jaren vijftig en zestig uitermate 

duurzaam. We hadden weinig tot geen apparaten 

‘met een stekker’. Slagroom werd geklopt met 

een garde. Groene zeep was standaard aanwezig, 

en Klok was – ook toen al – ons wasmiddel. Toch 

was er ook een keerzijde. Onze kachel gebruikte 

’s winters eierkolen en cokes, en stroom kwam 

uit een kolengestookte elektriciteitscentrale. 

Dat er uit een paar fabrieksschoorstenen vette 

walmende rook kwam, vonden we toen nog niet 

zo verontrustend. 

Eind zestiger jaren kwam het woord ‘welvaart’ in 

zwang. Nederland werd rijker, onder meer door de 

aardgasbaten. De aanschaf van een autootje kwam 

in zicht, inclusief een ‘ik hoor erbij’-gevoel. Maar 

al snel kwamen er, mede via kerkelijke kanalen, 

zorgelijke berichten over de keerzijde van ons 

luxeleven: vervuilde rivieren door industrieel afval 

en zure regen door onder meer uitlaatgassen. Deze 

informatie maakte veel indruk op mij. Wij waren als 

consument en afnemer van welvaartsproducten 

immers medeveroorzaker van deze problemen. 

Al in die tijd werd consu-minderen in plaats van 

consu-meren gepromoot.

Een ander moment van bewustwording, ook 

alweer jaren geleden, betrof een zondagse collecte 

voor Kerk in Actie bestemd voor een project in 

Bangladesh. Vanaf de kansel werd uitgelegd 

dat dit land enorm te lijden had (heeft) van 

klimaatverandering, vanwege langdurige droogte 

of extreem veel neerslag. Het rijke westen liet (laat) 

de arme bevolking van Bangladesh het prijskaartje 

van ons luxeleven – veel te veel uitstoot van CO2 – 

betalen.

Deze uitleg trof mij diep. En wij maar bidden en 

vragen aan God dat Hij goed mag zijn voor alle 

mensen! Terwijl het in het begin goed geregeld 

was: ‘En de HERE God nam de mens en plaatste 

hem in de hof van Eden om die te bewerken en te 

bewaren.’ (Gen.2:15) Zo werd mij duidelijk dat ik 

zelf verantwoordelijk ben voor mijn doen en laten. 

Het uitgangspunt is dat ik zorgdraag voor mijn 

medemens, en dat kan ik tot uitdrukking brengen 

in mijn dagelijkse huishouding.

Op ons huis liggen inmiddels zonnepanelen. 

In het keukenkastje staan ‘eco’was- en 

schoonmaakmiddelen, zoveel mogelijk 

in kartonnen verpakking. De fiets is mijn 

hoofdvervoermiddel. Vervangers voor 

melkproducten en vlees staan veel vaker op het 

menu, en niet-noodzakelijke apparaten ‘met een 

stekker’ worden niet meer aangeschaft. Websites 

als www.milieubewust.net vormen een bron van 

duurzame tips. 

Waarom zouden we zo’n huishouding niet ook 

in de kerk voeren? Met een groepje begonnen 

we de keukenkastjes van onze koster te 

inspecteren. Stonden daar eco-verantwoorde 

schoonmaakmiddelen? Gebruikten we wel 

biologische Avondmaalswijn en fair trade koffie 

en thee? Het lijken kleine kiezeltjes in de vijver, 

maar ze zijn uitgegroeid tot bakstenen. Wij, De 

Inham in Hoogland, zijn nu een Groene Kerk, 

inclusief zonnepanelen op het dak. En we hopen 

dat de bakstenen mogen uitgroeien tot formaat 

Amersfoortse Kei.

Gees Hummel

Gees Hummel (geb. 1949) is 

protestant, woont in Amersfoort, 

is actief lid van De Inham in 

Hoogland en betrokken bij ZWO-

werk (zending, werelddiaconaat 

en ontwikkelingssamenwerking).
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Het is de mens eigen om steeds te verlan-
gen naar méér. Dat is een erfenis van ons 
oerbrein uit de tijd dat we nog jagers en 
verzamelaars waren. Een tijd van schaarste 
en onzekerheid over het voedselaanbod van 
de volgende dag. Maar onze hedendaagse 
westerse cultuur kent doorgaans overvloed. 
Het verlangen naar meer hebben, meer 
consumeren, en naar status en macht, is de 
motor van de economie geworden. ‘Genoeg’ 
is een woord dat niet in het economisch 
jargon voorkomt. Bij genoeg 
stopt immers de motor van onze 
groei-economie. En een andere 
economie kunnen we ons amper 
voorstellen. Toch wordt daar 
door velen naar gezocht.

Onze huidige economie is geba-
seerd op de aanname dat een 
hoog niveau van materiële con-
sumptie leidt tot een vreugdevol 
en gelukkig leven. Dit blijkt een 
misvatting te zijn. Enerzijds is 
het overmatig consumentisme 
en het daarmee samenhangende 
egocentrisme een belangrijke 
oorzaak van de ecologische cri-
sis. Anderzijds zijn rijke mensen 
lang niet altijd gelukkig. Bevre-
diging door toename van rijkdom 
of goederen heeft een beperkte levensduur; 
er treedt gewenning op. Het verlangen naar 
meer blijft. Deze fanatieke zoektocht naar 
meer, beter en sneller leidt tot burn-outs, 
depressies, overgewicht en – paradoxaal 
genoeg – ondervoeding, armoede, ongelijk-
heid en conflict. 

‘Zalig gij die arm zijt!’, staat er geschreven. 
Natuurlijk gaat het niet om de uitzichtloze, 
desolate armoede die mensen overkomt 
doordat anderen hen uitbuiten of links laten 

liggen. En natuurlijk scheppen we voor ons 
levensgeluk een aantal materiële voorwaar-
den: een dak boven ons hoofd, kleding, 
voedsel. Maar of we echt gelukkig leven 
hangt daar niet van af. De armen van geest 
– zij die vrijwillig kiezen voor armoede of 
soberheid en nederigheid - zijn in het oog 
van de wereld eenvoudige zielen, omdat ze 
niet meedoen aan de race naar macht en 
geld. Ze zoeken hun heil buiten zichzelf, bij 
elkaar, in de rijkdom van de natuur. En zij 

weten zich gelukkig door hun vertrouwen 
op God. Als Hij immers zorgt voor de lelies 
op het veld en de vogels in de lucht, zal Hij 
ook voor hen zorgen. Al is het maar via de 
liefdevolle aandacht van mensen die zich in 
Gods bedoelingen laten inschakelen.

De christelijke spiritualiteit ‘stelt een an-
dere wijze voor om de kwaliteit van leven te 
meten en nodigt uit tot een contemplatieve 
levensstijl die in staat is een diepe vreugde 
te kennen zonder door consumptie geobse-

 Minder is meer

ets en foto: Thea Koot - ‘hemel en aarde’
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Zou een kerkgemeenschap geen plek kun-
nen – en moeten – zijn waar geleerd wordt 
dat het naleven van deugden als soberheid, 
tevredenheid en nederigheid bevrijdend kan 
werken en het leven meer diepgang kan 
geven? Een plek waar mensen veiligheid 
en zekerheid creëren, niet door op te pot-
ten, maar door werkelijk te delen? Een plek 
waar ruimte is voor persoonlijke groei, voor 
werkelijke aandacht voor de ander, waar 
we ontdekken dat onze eigenwaarde geen 
statussymbolen, geld of goed nodig heeft? 
Sterker nog: dat het verlangen naar rijk-
dom ons vervreemdt van ons eigen hart en 
van God? God kan alleen in ons werken als 
wij hem toelaten. In een hart dat vol is van 
begeerte naar macht en geld is geen plek 
voor God. Of elkaar. Of de natuur. 

Marjolein Tiemens-Hulscher en Jan Wolsheimer

deerd te zijn.’ (Laudato si’, alinea 222) Kort 
gezegd: minder is meer. Het gaat om open-
staan voor verwondering, om de kunst van 
het genieten van kleine dingen, om dank-
baarheid voor wat het leven te bieden heeft, 
zonder ons te hechten aan wat we hebben 
of krampachtig te streven naar wat we niet 
hebben. 
Het Bijbelboek Exodus kan hiertoe tot 
inspiratie dienen. In dit boek leert God zijn 
volk gedurende de veertigjarige tocht in de 
woestijn een ‘economie van genoeg’. Elke 
dag mogen ze brood verzamelen, voldoende 
voor die dag. Er is genoeg voor iedereen, 
zolang ze het niet oppotten maar verdelen. 
En dan is daar nog het prachtige sabbat-
systeem met het jubeljaar als resetknop, 
teneinde langdurig onrecht teniet te doen. 
Wat zouden we kunnen leren van de eco-
nomische les die God hiermee aan zijn volk 
geeft? Hoe kunnen we dat als kerk uitdra-
gen?

Het is een onverwacht perspectief: ‘Zelfs 
de mus vindt een huis en de zwaluw een 
nest waarin zij haar jongen neerlegt, bij 
uw altaren, Heer van de hemelse machten.’ 
(Ps.84:4) De psalmist laat ons even door 
het oog van de vogels naar een gebouw kij-
ken. ‘Gelukkig wie wonen in uw huis’, gaat 
de psalm verder. Zoals die vogels, wil de 
psalmist zeggen. Net als zij zoeken mensen 
een schuilplaats. 

Moderne mensen kijken naar de wereld als-
of zij er het centrum van zijn. Al het andere 
komt in beeld als voedsel of bouwstof, als 
omgeving of uitzicht, als lieflijk, imponerend 

of bedreigend. Deze blik, die alles aan zich 
onderwerpt, heeft problemen veroorzaakt 
die de mens vanuit die positie niet in volle 
omvang heeft gezien. En dat heeft geleid 
tot het ‘Antropoceen’, zo wordt gezegd. Een 
tijdperk waarin de mens de beslissende 
factor is geworden voor de ontwikkeling van 
het leven en de lotgevallen van de aarde. 
Je kunt daar misschien een wrange vorm 
van gerechtigheid in zien: de mens heeft 
de problemen veroorzaakt en moet ze dan 
ook maar oplossen. Ware het niet dat niet 
‘de mens’, maar concrete mensen de pro-
blemen hebben veroorzaakt. En nog steeds 
veroorzaken. Mensen die ten volle profite-

 Met het oog op vrede
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illustratie: Feiko Wouda

ren, ten koste van andere schepselen, onder 
wie andere mensen. Niet iedereen is even 
‘schuldig’. 

Denken in termen van een Antropoceen 
dreigt echter opnieuw alles wat is te be-
schouwen vanuit menselijk oogpunt, van 
wat mensen ermee willen en doen. ‘Het is 
oorlog’, zei een milieuactivist laatst. Om de 
aarde te redden moeten we volgens hem 
dwingende maatregelen opleggen waarvan 
de wetenschap ons vertelt dat ze helpen. 
Het is alles of niets. Opnieuw verschijnen 
hier de mensen ten tonele als de enige 
schepselen die op betekenisvolle wijze 
handelen. Opnieuw staat het doel van hun 
handelen centraal en wordt al het overige 
gezien als middel. Opnieuw wordt vrede al-
leen mogelijk geacht als alles aan de men-
selijke wil wordt onderworpen, zij het nu 
die van de milieuactivist en -wetenschapper. 
Desnoods met geweld. 

Aan Albert Einstein (1879-1955) wordt de 
uitspraak toegeschreven dat problemen niet 
kunnen worden opgelost met de middelen 
die ze hebben veroorzaakt. Dat geldt ook 
voor het denken in termen van middelen en 
doelstellingen zelf. Als we het klimaatpro-
bleem willen oplossen op de manier waarop 
wij gewend zijn problemen op te lossen – 
met dwingende technische, juridische en 
financiële maatregelen voor afzonderlijke 
problemen, en van bovenaf – , dan zijn de 
te nemen maatregelen misschien zo ingrij-
pend dat het de vraag is of ze ook daadwer-
kelijk en op tijd zullen worden genomen. Er 
is geen macht die ze effectief kan opleggen. 
Dan blijft alleen de keus over tussen fa-
natisme en defaitisme. In de huidige sa-
menleving staan deze posities steeds vaker 
tegenover elkaar. Haast op voet van oorlog 
inderdaad. Geen van beide posities is een 
optie voor christenen. 



foto: Marjolein Tiemens-Hulscher

Zo presenteert de Bijbel niet ‘de biodiversi-
teit’ als waardevol, maar verhaalt van Gods 
zorg voor concrete dieren. In het verlengde 
hiervan kunnen we ons landschap en ons 
leven zo inrichten dat het bestaan van spe-
cifieke dier- en plantensoorten wordt be-
vorderd. In dezelfde lijn is het bijvoorbeeld 
ook de vraag of ‘slechts’ de CO2-uitstoot 
naar beneden moet, óf dat wij wat wij als 
afval beschouwen weer als grondstof moe-
ten leren zien, en de productie van wat echt 
afval is zoveel mogelijk moeten beperken. 
Zo leren wij al doende dat wij de wereld niet 
dienen te beschouwen als bezit dat wij naar 
willekeur kunnen behandelen, maar als een 
wereld die uit medeschepselen bestaat – 
mensen, dieren, planten en zelfs de aarde 
als zodanig – waar we vrede mee moeten 
sluiten.

Het Bijbelse shalom duidt een situatie aan 
waarin volgens de psalm trouw en waar-
heid elkaar omhelzen, en recht en vrede 
elkaar kussen. (Ps.85:11) Het is een situatie 
waarin de bloei van het een niet ten koste 
gaat van het andere, en geluk niet veroverd 
hoeft te worden op een ander. Overal waar 
hiervan iets zichtbaar wordt, is deze shalom 
aanwezig. Shalom vraagt erom te worden 
bekrachtigd en ondersteund, teneinde zich 
uit te breiden. 

De kerk kan duidelijk maken dat het onze 
roeping is ons van deze shalom in dienst 
te stellen. En zo te ontdekken dat wij leven 
van de hoop die steeds opnieuw, en vaak 
tegen de verdrukking in, gegeven wordt.

Erik Borgman en Tjirk van der Ziel 

‘Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade 
verleend naar de maat van Christus’ gave’, 
schrijft Paulus in Efese 4:7. Maar:

Sommigen maakte Hij apostelen, anderen 
profeten, anderen evangelisten, weer an-
deren herders en leraars, om de heiligen 
toe te rusten voor het werk der bediening, 
tot opbouw van het lichaam van Chris-

tus, totdat wij allen tezamen komen tot 
de eenheid in het geloof en de kennis van 
Gods Zoon, tot de volmaakte mens, tot 
de gehele omvang van de volheid van de 
Christus. (Ef.4:11-13)

Inmiddels mag duidelijk zijn dat de kerk 
als ‘het lichaam van Christus’ in dienst 
staat van de hele schepping, die deelt in de 

 De gemeenschap der heiligen
Over complexiteit, vele handen, reflectie en de eigen rol van kerken
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belofte van Gods koninkrijk. Alleen in dat 
verband kunnen we ‘volmaakt mens’ zijn. 
Hierin heeft iedereen die zich verbonden 
weet met de gemeenschap van Christus een 
eigen rol. 

Het verhaal van de onstuitbare komst van 
Gods koninkrijk dat al bij de schepping 
begon en de hele kosmos omvat, is geen 
vrijbrief voor passiviteit. Gelovigen kun-
nen zich van harte aansluiten bij de brede 
duurzaamheidsbeweging, zonder fanatisme. 
Het koninkrijk is niet van ieder afzonderlijk 
afhankelijk, maar ieder heeft wel een eigen 
inbreng. Elke stap telt, hoe groot of klein 
ook, maar niemand kan op eigen kracht de 
komst van het koninkrijk bewerkstelligen. 
Het gaat dus niet om een heilige oorlog te-
gen de milieuvernietigers. Al was het maar 
omdat wij daar zelf ook toe behoren. 

Er is meer. Duurzaamheid is geen project 
dat we met de juiste strategie en inzet van 
middelen, goed gecoördineerd en centraal 
aangestuurd, tot een succes kunnen maken. 
Het is om te beginnen de vraag wat succes 
in dit verband inhoudt en wie dat bepaalt. 
Maar bovendien is duurzaamheid een zaak 
van complexiteit, van verwevenheid van 
alles met alles. Dit geldt alleen al voor de 
ecologische kant van duurzaamheid: milieu-
problemen zijn niet los verkrijgbaar, omdat 
in de natuur alles met elkaar verbonden 
is. Die onoverzienbare complexiteit maakt 
dat onze kennis van natuur en milieu altijd 

onvolledig en onzeker blijft. Tegelijk weten 
we inmiddels dat duurzaamheid uiteindelijk 
betrekking heeft op shalom: vrede tussen 
alle schepselen. En die omvat de vrede tus-
sen en het welzijn van mensen. 

Duurzaamheid impliceert dus ook een flore-
rende samenleving en houdt verband met 
politiek, economie en bestuur. Het gaat over 
armoede, ongelijkheid en migratie. Over 
zinvol werk, goed onderwijs en waardige 
zorg, enzovoort. Al deze zaken raken el-
kaar, versterken of verstoren elkaar, al naar 
gelang. Dit is niet ‘zomaar’ ingewikkeld, 
maar laat zich principieel niet vanuit één 
punt overzien en aansturen. Duurzaamheid 
vereist niet een strategie die alle partijen 
en betrokkenen achter één doel en in één 
werkwijze samenbrengt, maar een bewe-
ging waarin iedereen steeds weer probeert 
te ontdekken wat geboden is en wat hij 
of zij kan doen. Niet in isolement, maar 
in onderlinge verbondenheid en voortdu-
rende afstemming. Niet in het wilde weg, 
maar gericht op een verder liggend doel dat 
steeds weer moet worden geactualiseerd. 

Duurzaamheid is dus een zaak van kleine 
stappen én van lange adem, van persoon-
lijke keuzes én van economische en sociale 
transities, van lokale initiatieven én van de 
mondiale aaneenschakeling daarvan, van 
kleine daden én van grote woorden en om-
vattende visies. Duurzaamheid vergt zowel 
gedrevenheid als bescheidenheid. Het ge-
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perspectieven niet verdisconteren, vergro-
ten we de problemen. We hebben steeds 
weer elkaars inzichten en reflecties nodig 
om gecorrigeerd te worden en te weten wat 
we moeten doen. Evenals elkaars inspiratie. 
Wie een tijdje weinig perspectief ziet en 
moeite heeft zich in te zetten, kan worden 
aangestoken door de begeestering van an-
deren elders. Als ‘gemeenschap der heiligen’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen inbreng 
heeft, kunnen kerken juist op dit punt hun 
waardevolle rol en hun eigen bijdrage aan 
de samenleving laten zien.

Christiaan Hogenhuis, Erik Borgman en 
Tjirk van der Ziel

voel voor urgentie moet gepaard gaan met 
geduld. Het vertrouwen dat de oplossing die 
we nu nog niet zien zich zal aandienen als 
we maar blijven kijken, zoeken en proberen, 
wordt gecompleteerd door de vaste wil daar 
dan ook meteen op in te spelen, individu-
eel en vooral gezamenlijk. Duurzaamheid 
vraagt met andere woorden om ‘gericht 
invoegen’ in wat zich aandient, met ‘gedul-
dige haast’.

Om te bepalen wat dat op elk moment con-
creet inhoudt is voortdurende reflectie no-
dig. ‘Kunnen wij ons de luxe van geduld nog 
wel permitteren?’, wordt vaak gevraagd. 
Het gaat echter niet om luxe. Als we de 
verschillende visies vanuit verschillende 

Moeder aarde genezen

Bewust op de aarde lopen kan onze vrede en harmonie herstellen,

maar ook de vrede en de harmonie van de aarde zelf.

Wij zijn kinderen van de aarde.

We hebben haar voor ons geluk nodig, maar zij heeft ons ook nodig.

Of de aarde mooi is, fris en groen of dor en droog

hangt van onze manier van lopen af.

Wanneer wij op een mooie manier loopmeditatie beoefenen,

masseren we de aarde met onze voeten

en zaaien we vreugde en geluk bij iedere stap.

Onze moeder aarde zal ons genezen

en wij zullen haar genezen.

Tich Nhat Hanh
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Duurzaamheid staat in de aandacht, zo-
veel is duidelijk. Het wordt gepresenteerd 
als een maatschappelijke kwestie waarop 
bestuurders en technici een antwoord 
zoeken. Hoe voldoen wij aan de klimaat-
afspraken van Parijs? Hoe reduceren wij 
de CO2-uitstoot, hoe zorgen wij ervoor dat 
onze huishoudens van het gas afgaan en 
onze kolencentrales worden gesloten? Hoe 
verdelen wij de kosten daarvoor eerlijk? 
In een wereld die al veel problemen kent, 
ervaren we duurzaamheid als een probleem 
erbij. Volgens sommigen het belangrijkste 
probleem. Volgens anderen een schijnpro-

bleem, een poging om ons bang te maken 
en op kosten te jagen. 

In het voorgaande hebben we laten zien dat 
er andere manieren zijn om naar duurzaam-
heid te kijken en ermee om te gaan. En dat 
kerken, christenen, Bijbel, geloof en theo-
logie hierover iets te zeggen hebben. In dit 
deel typeren we deze ‘andere benadering’ 
nog een keer, als een soort samenvatting. 
Daarna gaan we concreter in op wat kerken 
en mensen in kerken - met name theologen, 
predikanten en pastores – hiermee kunnen 
doen.

Angst lijkt vaak de drijfveer te zijn voor 
het streven naar duurzaamheid. De rap-
portages van het IPCC, het internationale 
netwerk van klimaatwetenschappers, 
versterken dat. Die voorspellen nogal wat 
rampspoed als noodzakelijke doelen niet 
worden gehaald. Overstromingen, droogte, 
extreem weer en – zeer verontrustend – 
kettingreacties. Zo kan opwarming van 
de aarde leiden tot het ontdooien van de 
bevroren bodem (permafrost) in Siberië 
en elders, waardoor grote hoeveelheden 
broeikasgassen vrijkomen die de opwar-
ming verder aanjagen. 

Deze berichtgeving wekt weerstand. ‘Ik 
heb toch ook recht om te leven!’ ‘Nu wil-
len ze mij ook al mijn vliegvakantie en 
mijn hamburger afpakken!’ ‘Wij mogen 
geen gasketel meer, maar zíj hebben twee 
auto’s en een boot.’ 

Kerken kunnen uitnodigen om anders naar 
duurzaamheid te kijken. Gelovig gesproken 

is duurzaamheid geen vervelende, moei-
zame en vooral dure verplichting. Het is de 
uitdrukking van onze verbondenheid met 
alle mensen, met alles wat bestaat. 

Klimaatverandering laat zien dat het met 
onze relatie met de overige schepping fun-
damenteel fout zit. Wij behandelen de aarde 

Wat kerken kunnen doen3

foto: Wilma Sijbrandij

 Een andere benadering
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als een voorraad materialen die we naar wil-
lekeur kunnen gebruiken, en weer kunnen 
weggooien als ze niet langer nuttig voor ons 
zijn. Deze benadering blíjft een probleem, 
ook als wij uit welbegrepen eigenbelang wat 
zuiniger leren omgaan met het materiaal. 
Om werkelijk uit de crisis te geraken is het 
volgens de encycliek Laudato si’ van belang 
de aarde te zien als ons gemeenschappelijk 
huis, waarmee en waarin we samen met alle 
schepselen een gezamenlijke huishouding 
vormen en voeren. Naar Bijbelse voorstel-
ling staan wij niet buiten Gods schepping, 
maar maken er deel van uit. Als zodanig 
dragen wij verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van allen en alles.

Zo bezien betekent duurzaamheid leven op 
een manier die zich rekenschap geeft van 
deze verbondenheid. De schepsels voeden 
elkaar, beschutten elkaar, leven en groeien 
dankzij elkaar. De mens heeft de opdracht 
dit welbewust, intelligent en zorgvuldig te 
doen. Inzet voor duurzaamheid betekent 
niet het afwenden van een bedreiging, maar 
ervoor kiezen de schepselen waarvan wij 
toekomst ontvangen, op onze beurt toe-

komst te geven. Uit dankbaarheid en eer-
bied. Dat leidt logischerwijs tot zorgvuldig-
heid en een aandachtige soberheid, die ons 
méér laat genieten van mínder – en dus niet 
als een plicht opgelegd hoeft te worden.

In de Psalmen verbeelden water en lucht, 
bergen en dalen, planten en dieren in hun 
samenspel geregeld een lofzang op Gods 
grootheid. In deze lofzang mogen wij men-
sen onze eigen partij meezingen. De eerste 
opdracht van de kerken is dit te verkon-
digen als de vervulling van ons menszijn, 
en als zodanig voorstelbaar en leefbaar te 
maken. 

Christenen hebben ‘ja’ gezegd op Gods 
uitnodiging zorg te hebben voor zijn schep-
ping. Ze hebben ‘ja’ gezegd op Jezus’ 
uitnodiging om te zien naar wie en wat 
kwetsbaar is en geen stem heeft. Kerken 
hebben de taak hierop te reflecteren, te on-
derzoeken wat dit betekent en hoe dit vorm 
gegeven kan worden. Als uitnodiging aan 
wie het horen wil.

Marjolein Tiemens-Hulscher en Erik Borgman

Gebed

God, vader en moeder van al wat bestaat,

U heeft ons naar Uw beeld geschapen

en ons een plaats gegeven

te midden van al die andere broeders en zusters.

Wij vragen U dat we ons steeds verder openen

voor de rijkdom van Uw schepping

en haar naar vermogen tot haar recht laten komen

als uitdrukking van Uw liefde,

door Christus onze Heer.

Zie: www.francis35.org
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Kerken kennen verschillende (praktisch-)
theologische werkterreinen: liturgie en 
prediking, vorming en toerusting, pastoraat, 
diaconie en theologie. Laatstgenoemde in 
de betekenis van het doordenken van kerk 
en geloof en de verschillende werkterreinen 
in hun onderlinge samenhang. Daarnaast is 
er het praktische werkterrein van het kerk-
beheer. Al deze werkterreinen hebben een 
verbinding met duurzaamheid.

1. Kerkbeheer 
Het beheer van middelen als geld, grond en 
gebouwen, en van menskracht, kan geleide-
lijk verduurzaamd worden. Een eerste stap 
kan zijn het uitvoeren van een duurzaam-
heidsscan van alle relevante beleidsvelden. 
Kerkrentmeesters en gebouwbeheerders 
spelen hier een belangrijke rol. Zij kunnen 
analyseren hoe duurzaamheid gestalte krijgt 
in het financieel beheer (waaronder beleg-
gingen), facilitaire zaken en inkoop, ener-
gieverbruik en energieopwekking, bouwkun-
dig onderhoud en beheer van grondbezit. 
Op www.groenekerken.nl is een toolkit te 
vinden met informatie en tips op alle ter-
reinen van kerkbeheer. Duurzaamheid 
kan uiteindelijk verankerd worden in het 
beleidsplan van de kerk. Daarin kan erop 
aangestuurd worden dat ook andere mede-
werkers – diakenen, ouderlingen, bestuur-
ders, predikanten en pastores – hun taken 
bekijken vanuit de wens bij te dragen aan 
een duurzamer kerkelijk leven.

2. Liturgie en prediking
Het Avondmaal en de eucharistie, in de 
woorden van de katholieke kerk ‘bron en 
hoogtepunt van het christelijk leven’, omvat 
een veelvoud aan betekenissen: gemeen-
schap, dankzegging, offer, herdenking, 
lofprijzing, gerechtigheid. Deze betekenis-
sen kunnen met duurzaamheid verbonden 
worden en betrokken op de hele schepping, 

dus niet alleen op de mens. In de viering 
worden brood en wijn – tekens van de le-
vensweg van Jezus Christus – als vruchten 
van de aarde opgedragen aan God. In de 
verkondiging en in de gebeden kunnen we 
stilstaan bij de vraag hoe duurzaam – met 
respect voor de natuur en de mens – de 
vruchten van de aarde geproduceerd wor-
den. Bij gerechtigheid kunnen we ecologi-
sche gerechtigheid noemen: ook de overige 
schepping moet recht gedaan worden en 
de intrinsieke waarde van de schepselen 
gerespecteerd. Bij gemeenschap kunnen we 
ons afvragen in hoeverre we de natuurlijke 
omgeving met de planten en dieren tot onze 
gemeenschap rekenen. In de schuldbelijde-
nis kan uitgesproken worden hoe we tekort-
schieten in onze zorg voor de schepping. 

De lezingen volgens het vaste leesrooster 
dat veel kerken hanteren, bieden aankno-
pingspunten voor duurzaamheid wanneer 

 Praktische mogelijkheden
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een minder mensgerichte en meer natuur- 
en scheppingsinclusieve exegese wordt 
gevolgd. In themadiensten kan duurzaam-
heid uitdrukkelijk benoemd worden; er zijn 
verschillende momenten in het kerkelijk jaar 
die daartoe gelegenheid bieden. We noemen 
een paar voor de hand liggende: de bid- en 
dankdagen voor gewas en arbeid, de oogst-
dienst, de scheppingszondag (1 september), 
dierendag (4 oktober, de feestdag van Sint 
Franciscus), of de gehele scheppingsperi-
ode, van 1 september tot en met 4 oktober. 
Op de website www.laudato-si.nl worden elk 
jaar liturgische bouwstenen voor de schep-
pingsperiode aangeboden. Ook de liturgie 
van de oecumenische gemeenschap op het 
Schotse eiland Iona, die sterk verbonden is 
met de aarde, kan ons inspireren. Datzelfde 
geldt voor de vieringen volgens Taizé, popu-
lair bij jongeren. 

Er zijn dus vele mogelijkheden om duur-
zaamheid te thematiseren. Daarbij kunnen 
verschillende werkvormen worden ingezet, 
zoals het inrichten van een kerktuin, litur-
gisch bloemschikken, het organiseren van 
een duurzame maaltijd, of een (lokale) 
pelgrimage. Zie de websites 
scheppingvieren.nl, symbolischschikken.nl, 
sameneerlijketen.nl, samen-aan-tafel.nl/
kerktuinen en kerkenmilieu.nl. Ook de Walk 
of Peace van PAX en de Raad van Kerken 
bieden aanknopingspunten.

3. Vorming en toerusting
In het educatieve programma van kerken 
– catechese, zondagsschool, kinderneven-
diensten, gespreksgroepen, leerhuisavonden 
– kan duurzaamheid geïntegreerd worden. 
Denk aan vragen als: hoe ga jij om met wat 
ons als schepping gegeven is; de aarde, 
de dieren, de planten en de mensen om je 
heen; wat vind je daarbij belangrijk en wat 

geeft je richting, en hoe breng je dat in de 
praktijk in je manier van leven? Hierover is 
veel gespreksmateriaal te vinden (zie pa-
gina 48, de uitgebreide literatuurlijst op 
www.raadvankerken.nl en diverse websites 
via kerkenmilieu.nl). 

Denk ook aan gesprekken over gevoelens, 
zoals angst en kwetsbaarheid voor de eco-
logische crisis, wanhoop en machteloosheid 
om er als individu of als samenleving iets 
aan te doen. Waarom komen we zo moei-
lijk los van een groeiverslaafde economie? 
Besproken kan worden wat de zin is van 
het krampachtig vasthouden aan materi-
ele rijkdom als verzekering van het leven. 
Zou een soberder levenswijze een adequa-
ter antwoord kunnen zijn? Ook gevoelens 
van verbondenheid met de natuur kunnen 
ter sprake komen. En een wat concretere 
benadering is de vraag welke ruimte de 
persoonlijke leefsituatie, werksituatie en 
positie in de samenleving bieden om ver-
antwoordelijkheid te nemen in relatie tot 
duurzaamheid. 

4. Pastoraat
In het pastoraat, zowel individueel als in 
groepen, is het zaak een open oog en oor 
te hebben voor wat mensen in verband met 
duurzaamheid bezighoudt. Een onschul-
dig praatje over het weer kan zich in een 
periode met ongebruikelijke temperaturen 
ontwikkelen tot een gesprek over klimaat-
verandering. In een dergelijk gesprek 
kunnen allerlei vragen en gevoelens zoals 
hiervoor genoemd aan de orde komen, en 
daardoor bemoedigen, inspireren, motiveren 
en troost geven. Weliswaar zal een pas-
tor op deze vragen geen snel en adequaat 
antwoord hebben, maar hij of zij kan voor 
het aangezicht van God wel een open oog 
en oor bieden. Op deze manier kunnen we 
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6. Theologie, opleiding, onderzoek
Predikanten, pastores en kerkelijk wer-
kers dragen als professionele theologen de 
verantwoordelijkheid om het geloof van de 
kerkgemeenschap in relatie tot duurzaam-
heid te doordenken en te voeden. Deze 
theologische doordenking van duurzaamheid 
wordt nog al te vaak gezien als een per-
soonlijke interesse, voorkeur of hobby van 
de betrokken theoloog. Gezien het actuele 
belang en de urgentie van verduurzaming, 
is het zaak dat theologische opleidingen 
deze doordenking stimuleren en voeden bij 
aankomend theologen. Op landelijk niveau 
dringt de projectgroep Theologie, Kerk en 
Duurzaamheid van de Raad van Kerken er 
bij kerken en theologische opleidingen dan 
ook op aan in de curricula van (kerkelijke) 
opleidingen hieraan aandacht te besteden, 
en naast onderwijs ook (promotie)onder-
zoek op dit terrein te stimuleren.

Frans Verkleij en Trinus Hoekstra

laten horen wat ons geloof uitspreekt, na-
melijk dat God niet laat varen het werk van 
zijn handen. We mogen vertrouwen hebben 
in de toekomst. 

5. Diaconie/diaconaat
Duurzaamheid is een vanzelfsprekend 
thema in het werkveld diaconie/diaconaat, 
waar de betrokkenheid van de kerk op de 
samenleving centraal staat. Zo kan men een 
groene kerk worden door stappen te zetten 
in het verduurzamen van de lokale kerk (zie 
groenekerken.nl). Een al langer bestaande 
mogelijkheid is fair trade kerk worden (zie 
fairtradegemeenten.nl). Beide initiatieven 
worden vaak gedragen door diakenen en 
mensen van zwo-groepen (zending, wereld-
diaconaat en ontwikkelingssamenwerking) 
of mov-groepen (missie, ontwikkeling en 
vrede). 

Met name bij dat laatste ligt de verbinding 
naar werelddiaconaat voor de hand: de 
diaconale betrokkenheid op de wereld-
wijde samenleving. Hier is duurzaamheid, 
vanwege de samenhang tussen armoede, 
klimaatverandering, het fenomeen van 
klimaatvluchtelingen en conflicten, een 
indringend thema. Vergelijk ook de duur-
zame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties. In het kader van de landelijke bis-
schoppelijke advents- en vastenactie en 
soortgelijke campagnes van bijvoorbeeld A 
Rocha, Micha, Kerk in Actie en Tear, kunnen 
lokale kerken bijdragen aan de aanpak van 
problemen in het kader van duurzaamheid 
wereldwijd.

Brandend braambos

De Aarde zit boordevol hemel

En elke struik, hoe gewoon ook,

Staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet

Doet zijn schoenen uit.

De rest zit er omheen

en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning
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Na mijn studie heb ik hoofdzakelijk in de 

elektriciteitsproductie gewerkt. Sinds mijn 

pensioen, dertien jaar geleden, ben ik mij 

gaan verdiepen in klimaatverandering en de 

noodzakelijke overgang van kolen, olie en gas 

naar hernieuwbare energie. Hoe meer ik mij daarin 

verdiepte, hoe meer zorgen ik me ging maken. 

Maar in 2008 las ik het boek De aarde heeft koorts 

en dat was een belangrijk keerpunt. Ik werd mij 

ervan bewust dat ik zelf verschil kon maken, op 

individueel en collectief niveau.

Thuis begon ik ons maandelijks energieverbruik 

te meten en bekeek hoe we dat omlaag konden 

krijgen. We bleken onze CO2-uitstoot met de helft 

te kunnen verminderen door de big five toe te 

passen: minder (niet meer) vliegen, minder vlees 

eten en autorijden, minder gas en elektriciteit 

verbruiken. Daartoe schakelde ik de stand-by stand 

van computer en tv uit, en hield de ruststroom in 

de gaten via de slimme meter. Ook isoleerden we 

de gevel en de vloer en plaatsten een zonneboiler 

en zonnepanelen.

Als gelovige voel ik mij betrokken bij de schepping 

en bij de samenleving. Ik ben dan ook actief in de 

diaconie, waar duurzaamheid een steeds grotere 

rol speelt. De encycliek Laudato si’ van paus 

Franciscus heeft mij enorm geïnspireerd. Daarin 

doet de paus, met St. Franciscus, aan alle mensen 

van goede wil een oproep tot bekering, teneinde 

zorg te dragen voor de aarde en het milieu: ‘Alleen 

door degelijke deugden te ontwikkelen kan men 

zichzelf geven in een ecologisch engagement. Als 

iemand zich wat warmer kleedt in plaats van de 

verwarming aan te zetten, ook al laat zijn financiële 

situatie hem toe meer te verbruiken en uit te 

geven, dan veronderstelt dit dat hij overtuigd is en 

gevoelig is geworden voor de zorg voor het milieu.’ 

Een gedachtegang die me zeer aanspreekt. 

Samen met andere parochianen heb ik de 

Duurzaamheidsbeweging St. Chirstoffelparochie 

in gang gezet, gesteund door de pastor. Ook hij 

wil op grond van Laudato si’ duurzaamheid in 

de kerk promoten. Enerzijds zijn we praktisch 

bezig: we geven een nieuwsbrief uit, organiseren 

duurzaamheidsmarkten, hebben meegefietst 

met de Groene Kerken-route en konden – 

dankzij donateurs – zonnepanelen voor de kerk 

aanschaffen. Daarmee wekken we een kwart van 

de elektriciteit duurzaam op. Anderzijds richten 

we ons ook op verdieping en spiritualiteit. Tijdens 

het Feest van de Geest organiseren we lezingen en 

workshops over de schepping. En op de jaarlijkse 

gebedsdag voor de schepping, 1 september, 

hebben we afgelopen jaar een gezamenlijk 

scheppingswandeling gemaakt. Bovendien heeft 

onze kerk dit jaar het keurmerk Wij zijn een Groene 

Kerk ontvangen.

De zorg voor de aarde gaat iedereen aan. Daarom 

geloof ik dat we het samen moeten doen. Met 

elkaar en voor elkaar, in de kerk en daarbuiten. 

Ik heb mij dan ook aangesloten bij het Energie 

Collectief Capelle, een vrijwilligersorganisatie 

die energiebesparing in Capelle wil bevorderen. 

Samen met de gemeente hebben we vele 

buurtacties gehouden om bewoners te stimuleren 

energie te besparen, te isoleren en zonnepanelen 

te plaatsen. Duurzaamheid verbindt!

Dick Biesta

Dick Biesta (geb. 1946) 

is rooms-katholiek, 

woont in Capelle aan den 

IJssel en is actief in de 

duurzaamheidsbeweging.

CO2-uitstoot halveren
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