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REDACTIONEEL

Wie was het die de zon verzon 
toen de allereerste dag begon 
die sterren aanstak voor de nacht 
het eerste vlokje sneeuw bedacht 

Wie blies de wind zijn adem in 
gaf mens en dier hun wezen
Wie schreef de teksten, welke pen 
voor merels en voor mezen

We zouden deze passage uit een gedichtje van Toon Hermans kunnen inter-
preteren als een vertolking van de scheppingsgeschiedenis uit het eerste bij-
belboek. In Genesis (‘ontstaan’ of ‘creatie’) ontdekken we een God die vreugde 
schept in zijn schepping: ‘Het was zeer goed.’ Het valt hierbij op dat Hij pas 
in de overtreffende trap spreekt, wanneer Hij het geheel van zijn creatie aan-
schouwt. Omdat het goed ging met de hemel, de aarde, en alles wat daarop 
leeft en groeit, was het meer dan goed.
De Schepper werd Opdrachtgever. De mens kreeg de opdracht het ‘bederf 
van de aarde’ tegen te gaan (o.a. Genesis 1:28). Maar toen de mens zich begon 
te bewegen op die aarde ging het al snel minder goed met haar … zij raakte 
uitgeput, vervuild, ze werd het toneel van een mensheid die zich niet leek te 
bekommeren om het welzijn van de ander (laat staan om het welzijn van de 
dieren).
Terug naar de greenprint van onze Schepper. Bezinning op duurzaamheid is 
daarbij een hulpbron. Het is een thema dat past bij de identiteit van Tussen-
Ruimte. Enerzijds, omdat zorg dragen voor de schepping een roeping is, die 
culturen en denominaties overstijgt. Anderzijds, omdat het onze missionaire 
geloofwaardigheid kracht bij zet. Gods creatie is immers één van de manieren 
waardoor mensen iets van zijn onzichtbare, Goddelijke eigenschappen kun-
nen ontdekken (Romeinen 1:20).
In dit nummer worden een aantal boeiende invalshoeken in kaart gebracht 
rondom ‘Zending en duurzaamheid’. Ik bedank de schrijvers en hoop dat hun 
bijdragen ons niet alleen inspireren, maar ook een transformerende werking 
op ons mogen hebben. Te beginnen bij een groentje als ik.

— Joshi van Veen, themaredacteur 
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REPORTAGE |  Laura Di jkhuizen

Al meer dan vijftien jaar reis ik regelma-
tig naar Mozambique. In die jaren heb ik 
veel groene en vruchtbare gebieden zien 
veranderen in een grijze massa van stenen, 
muren en huizen. Waar ik eerst logeerde in 
een eenkamerwoning van mijn collega’s, 
staan nu twee huizen en een garage. Bin-
nenkort wordt dit alles omgeven door een 
hoge muur van grijze betonstenen. De 
buren hebben al zo’n muur. Alle reuring, 
waar ik eerst met een kopje oploskoffie in 
de vroege ochtend van kon genieten, is nu 
alleen nog maar te horen vanachter deze 
schutting. 

Beton en cement
Ik zie het bij meer van mijn Mozambikaanse 
vrienden. De huizen groeien, natuurlijke 
speelplekken voor de kinderen verdwijnen 
en waar voorheen de ouderen uren onder 
een boom konden zitten praten, is nu alleen 
nog maar beton te zien. De steden in Afrika 
groeien dicht, het is beton en cement dat de 

boventoon voert. Misschien is het typisch 
hedendaags westers dat ik mij hier druk 
over maak. In de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw deden wij in Nederland 
per slot van rekening niet anders ... 

De Mozambikaanse regering stimuleert haar 
bewoners om geen huizen meer van gras, klei 
en geitenpoep te maken, maar van steen. Wo-
nen in een huis van betonnen blokken is voor 
velen de ultieme vorm van innovatief leven, 
naar het voorbeeld van landen zoals Neder-
land. Daarbij is er makkelijk aan cement te 
komen en het is redelijk goedkoop. Wanneer 
er weer een beetje geld is, worden er vaak al-
vast stenen gekocht om (soms lang) te wach-
ten tot deze ingebouwd kunnen worden. 

Natuurlijk bouwen in Afrika

Vijf jaar geleden kon Laura Dijkhuizen met haar organisatie 
Sarinha een mooi groen stuk land in Mozambique kopen. 
Bananenbomen in de hoek, een paar grote mangobomen, 
en een prachtige palmboom die de skyline domineert.  
Ze nam een architect en een bouwkundige in de arm, met 
Afrika-ervaring en duurzaamheid hoog in het vaandel. Ze 
ging naar workshops over duurzaam bouwen en bezocht 
een (Nederlands) bedrijf dat machines levert om van ge-
stampt leem stenen te maken. Ze was óm. 

Bouwen met lokaal 
voorradig materiaal en 

respect voor de omgeving 
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Misschien is het ook een misplaatst soort 
romantisch verlangen naar de tijd dat ik in 
Mozambique rondreed en overal om mij 
heen gemeenschappen met ronde huizen 
zag. Het bezorgde mij – zeg ik achteraf iro-
nisch – dat ‘echte Afrika-gevoel’: híer werd 
nog dicht bij de natuur geleefd, híer was de 
tijd stil blijven staan. En, tot mijn schaamte: 
híer konden de mensen hulp van mij, rijke 
westerling, goed gebruiken. 

Rondom een ‘kraal’
Op het mooie groene stuk Mozabikaans land 
dat we met Sarinha kochten, willen we bou-

wen met een natuurlijke uitstraling, met 
lokaal voorradig materiaal en op een zodani-
ge manier dat het zo min mogelijk belasting 
voor het milieu zou opleveren, met respect 
voor omgeving en cultuur plus behoud 
van authentiek Afrikaans gedachtegoed. 
Stedenbouwkundige Roos Marijn Limburg 
ontwierp voor ons een prachtig gebouwen-
complex, het Sarinha Centre, gebaseerd op 
de structuur van een traditioneel dorp, met 
functies die zich afspelen rondom een zoge-
noemde ‘kraal’, de gemeenschapsplek. 

Stichting Sarinha

Tien jaar geleden richtte TussenRuimte-redactielid Laura Dijkhuizen de stichting Sarinha op 

om in het land van haar geadopteerde dochters voedselhulp te bieden. Het verlangen is om 

een onderwijscentrum te bouwen. Sarinha wil door middel van onderwijs toekomstperspec-

tief bieden aan jongeren, zodat zij ontdekken wat het geloof kan betekenen en welke posi-

tieve waarden ze kunnen omarmen. Vanuit het onderwijscentrum worden de studenten in-

gezet binnen het kinderwerk dichtbij en in de bush, bezoeken zij gevangenen of helpen zij in 

de lokale kerken met jeugdwerk, muziek- of zangbegeleiding. Op verzoek van de lokale be-

volking bouwt Sarinha nu eerst een basisschool op het aangekochte land. Over de adoptie 

en haar stichting schreef Laura het boek Kus van Afrika. www.sarinha.org

Ontwerp van Roos Marijn Limburg (www.studioplacemakers) voor het Sarinha Centre in Mozambique.
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‘Het werkt pas door het samen te doen’

Voor dit artikel heb ik Roos Marijn Limburg weer opgezocht. Via skype weliswaar, want 
ze woont en bouwt nu samen met haar man Hans in Yène, een voorstad van Dakar in 
Senegal. Duurzaam, met de nodige uitdagingen en frustraties.   

Wat is jouw beweegreden om in West-Afrika te 
wonen en te bouwen? 
‘Wat me trekt, is de combinatie van inte-
graal ontwerpen met een maatschappelijke 
impact. Er verandert hier zo veel en zo snel, 
dat het heel verrijkend en boeiend is om 
hier te werken. Ik woon nu tweeënhalf jaar 
in West-Afrika. We bouwen samen met de 
gemeenschap in de openbare ruimte: speel-
tuinen, plekken voor handel, sport, openba-
re Wifi-punten, vergroening en bereikbaar-
heid. De afgelopen maanden hebben wij ons 
kantoor-werkplaats-huisje gebouwd en een 
gastenverblijf. 
In veel steden wordt er zonder planning 
doorgebouwd. Er is weinig toezicht op 
wat er gebeurt. Daardoor raakt de open-
bare ruimte in de vergetelheid en ont-
staan er heel onprettige steden, vooral 
daar waar armoede is en er veel op straat 
wordt geleefd. Gelukkig wordt men zich 
er steeds meer van bewust, ook binnen de 
Verenigde Naties, dat openbare plekken 
van cruciaal belang zijn voor een prettige 
leefomgeving.’

Roos vertelt lachend dat het haar doel is om 
van Yène, waar ze nu wonen, de mooiste 
voorstad van West-Afrika te maken, samen 
met de lokale bevolking, low budget en zo veel 
mogelijk gebruikmakend van lokaal aanwezi-
ge materialen. Dit doen ze bijvoorbeeld door 
schoolpleinen op te knappen en er een klim-

sculptuur op te maken. Langs de weg creëren 
ze zitjes onder een boom en vullen geulen op, 
zodat deze niet meer als afvalstortplaats ge-
bruikt worden. Of ze voorzien een vismarkt 
van de zo gewenste schaduw. In vaktermen 
wordt dit ‘urban acupuncture’ genoemd: een 
netwerk van kwalitatief hoogwaardige toe-
gankelijke ruimtes, beschikbaar voor ieder-
een, die de stad fit en vitaal houden. 

Wat betekent duurzaam bouwen in West-
Afrika? 
‘Duurzaam bouwen betekent in Senegal 
hoofdzakelijk de lokale economie draaiend 
houden en zo min mogelijk afhankelijk zijn 
van grote fabrieken en leveranciers. Zolang 
geld lokaal rouleert, ontstaat er financiële 
ruimte voor ontwikkeling. En financiële 
middelen geven kennis- en keuzevrijheid, 
wat weer leidt tot onafhankelijkheid. Als 
iets economisch gedreven is, heeft het 
bestaansrecht. Wanneer ik kijk naar de 
klassieke driehoek voor duurzaamheid: 
sociaal, economisch en ecologisch, dan ligt 
in Senegal de nadruk op het sociale en het 
economische aspect. 

Wordt er in Senegal, net als in Mozambique, ook 
zo veel met cement gebouwd? 
‘Enorm veel, alles is grijs! Ecologisch gezien 
ben ik een tegenstander van zoveel cement. 
Het proces om te verbranden is heel intensief 
en het moet op hoge temperaturen. Daarvoor 
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Natuurlijk bouwen in Afrika

is veel energie nodig. Verder is het zwaar 
materiaal, zodat het transport ook nog eens 
veel energie verbruikt. Maar omdat het overal 
en altijd werkt, is het zo populair geworden. 
Het is als bouwen met lijm, maar dan het hele 
gebouw in plaats van alleen de verbindingen.’

Jullie hebben je eigen huis gebouwd met natuur-
lijke materialen. Wat zijn de reacties van jullie 
buren? 
‘Wij hebben ons huis recht gebouwd met 
een moderne uitstraling. We wilden laten 
zien dat het ook strak kan en niet rond hoeft 
te zijn. De lokale bewoners willen geen as-
sociatie met het verleden, ze willen vooruit-
gang. Op het moment dat het af was, waren 
ze erg enthousiast. 
Eén van onze medewerkers werd erdoor ge-
stimuleerd zelf ook op deze manier een ver-
dieping op zijn huis te bouwen, ook al heeft 
hij, net als wij trouwens, weinig geld. Een 
lokaal voorbeeld spreekt natuurlijk nog veel 
meer aan, dus hij is een nog betere ambas-
sadeur van natuurlijk bouwen dan wij zelf 
zijn. We zijn heel benieuwd naar de verdere 

Madoune heeft lol bij het omscheppen 

van de stuc-mix met paardenpoep. 

Foto: Jort de Bosch-Kemper 

Elektriciteit en water worden in de muren 

geïntegreerd. Foto: Hans Goslinga

spin-off; de geluiden zijn veelbelovend. Een 
grappig detail is dat we de muren zo strak 
hebben gekregen door ze met paardenmest 
te bewerken.’

Waar loop je tegenaan in het bouwen in Afrika? 
‘Ontwikkeling heeft als gevolg dat traditi-
onele kennis en manieren van organiseren 
niet langer toereikend zijn. Vooral het over-
zien van een dergelijk bouwproject is lastig. 
Een andere uitdaging is de perceptie van 
wat ‘af ’ of wat ‘recht’ is. Leiding geven en de 
bouwers aansturen is een uitdaging, vooral 
als jonge vrouw in een islamitisch land. In 
combinatie met het organiseren van voor-
waarden als materiaal, materieel, lunches 
en lokale thee, is het soms een hele kluif. 
Daar staat wel tegenover dat we veel lol 
hebben, er wordt gedanst en gezongen op 
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de werkvloer en alles is erg flexibel. We 
hebben geen bouwvoorschriften en regel-
geving. Wat we vandaag bedenken, kan 
morgen gemaakt worden en het klimaat 
staat veel toe. Als er iets mis is gegaan, 
kunnen we het vaak eenvoudig herstellen 
of aanpassen, al proberen we ons wel aan 
de ontwerpen te houden. Die hebben we 
zorgvuldig gemaakt. Maar wat materiaal 
betreft zijn we heel flexibel en passen we 
ons aan op wat we op dat moment kunnen 
vinden.’

Natuurlijk en goedkoper
Het ontwerp dat Roos Limburg maakte 
voor het onderwijscentrum van Sarinha 
stuitte bij mijn Mozambikaanse collega’s 
op veel vragen. ‘Het kan toch ook recht-
toe rechtaan met een vrolijk kleurtje verf 
erop? En er moet zeker een schutting 
komen van beton met prikkeldraad boven-

Het bouwteam verbindt staaldraad op de 

muren voor de aansluiting van het dak. 

Foto: Roos Marijn Limburg

langs, want anders wordt alles gestolen.’ 
Van dat laatste hebben ze mij snel kunnen 
overtuigen. Om ons land af te bakenen 
hadden we namelijk een hekwerk van hout 
aangebracht. Binnen een maand was dit 
hekwerk bijna volledig weggehaald door bu-
ren die de houten planken zelf wel konden 
gebruiken. 
Aan beide kanten van de evenaar hebben 
we ons in elkaars standpunten verdiept 
en compromissen gezocht. Zo vonden wij 
voorbeelden van ‘vriendelijk ogende’ schut-
tingen die toch veiligheid bieden. 
Ook ben ik met mijn Mozambikaanse colle-
ga’s op zoek gegaan naar rechthoekige ge-
bouwen, gemaakt van natuurlijke materi-
alen zoals gestampt leem. Vlak om de hoek 
bleek de lokale Church of the Nazarene en 
de bijbehorende school op deze manier te 
zijn gebouwd. We hebben zand gezocht en 
zelfs geproefd (!) dat geschikt is om stenen 
van te maken. We zijn gaan rekenen en de 
slotsom was dat natuurlijk bouwen op de 
lange duur stukken goedkoper is. 
Uiteindelijk zijn we goed tot elkaar geko-
men en ik verwacht dat dit wederzijdse be-
grip zal blijken tijdens het bouwen. Want, 
zoals Roos Marijn Limburg hierboven ook 
aangeeft: het werkt pas door het samen te 
doen en het is het resultaat dat overtuigt.

— Laura Dijkhuizen is opleidingscoördinator 

Missionair werk bij het Evangelisch College en 

lid van de redactie van TussenRuimte.
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ONDERZOEK |  Mart ine Vonk

De huidige milieudruk en ongelijke verde-
ling van welvaart leiden tot klimaatverande-
ring, afname van biodiversiteit en structu-
rele armoede. Dat vraagt om een ingrijpende 
verandering van onze consumptie en pro-
ductie. Deze transitie is urgent en vraagt om 
meer dan enkel wat eenvoudige technische 
maatregelen. Met alleen op ledverlichting 
overgaan komen we er niet, hoe massaal dat 
ook gebeurt. We zullen dieper moeten kijken 
naar oorzaken van de hoge milieudruk en 
tegelijkertijd moeten zoeken naar waarden 
en drijfveren die ons kunnen motiveren tot 
andere gedrags- en beleidskeuzes.

Wortels van milieuproblemen
Met zijn artikel ‘The Historical Roots of our 
Ecologic Crisis’ bracht Lynn White jr. een 
grondige discussie op gang over de relatie 
tussen religie en de oorzaak van de milieu-
problematiek.1 Hij legt een directe relatie 
tussen het westerse geloof in vooruitgang 
en de christelijke visie op mens, natuur en 

ontwikkeling. Volgens White gaat het chris-
tendom ervan uit dat God de hele schepping 
expliciet ten behoeve van de mens heeft 
gemaakt. Het scheppingsverhaal benadrukt 
een dualisme tussen mens en dier, waarbij 
de mens, gemaakt naar Gods beeld, is aan-
gesteld als heerser over de natuur. Dit zou 
christenen een vrijbrief geven voor uitput-
ting van de natuur met als uiteindelijk re-
sultaat de milieucrisis, zoals die in de jaren 
zestig al zichtbaar werd.
Deze dualistische houding, gebaseerd op 
de idee van een hiërarchische relatie tus-
sen mens en natuur en de gedachte dat 
de aarde geschapen is voor de mensheid, 
vinden we ook terug in het Griekse denken. 
Aristoteles schreef bijvoorbeeld al dat de 
natuur dient voor menselijke doeleinden 
en het verschijnt later als een basisprincipe 
van het stoïcisme.2 Dit antropocentrische 
standpunt sloot gemakkelijk aan op de bij-
belse idee van de mens als heerser over alle 
levende wezens. 

Christelijke waarden en  
duurzame keuzes
In de leer bij amish, franciscanen en trappisten

De christelijke traditie biedt volop aanknopingspunten voor een 
duurzame ontwikkeling met kwaliteit van leven voor mensen, ge-
meenschappen en de natuur. Zo bieden waarden en principes van 
oude religieuze gemeenschappen hoopvolle stappen naar een duur-
zame toekomst. Martine Vonk deed er onderzoek naar bij de amish, 
franciscanen en trappisten.
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In tegenstelling tot deze lineaire hiërarchie 
kunnen we echter beter vertrekken vanuit 
de kosmologie van de oude Israëlieten, 
weergegeven als driehoek, met God, de 
mens en de natuur als hoeken.3 Deze kos-
mologie benadrukt de eigen waarde van de 
natuur en het bestaan van een directe relatie 
tussen de natuur en de Schepper, waardoor 
de mens en zijn heersopdracht een beschei-
dener plek krijgen.

White stopte niet bij de constatering dat het 
christelijk denken een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan dit dualistische denken. 
Zijn stelling is dat als de oorzaak op een 
spiritueel niveau ligt, daar ook de oplossing 
gezocht dient te worden. White stelt expli-
ciet dat religie en waarden een essentiële rol 
moeten spelen in het ombuigen van de ‘eco-
logische crisis’ en hij pleit ervoor om daar-
voor niet buiten onze cultuur te kijken, maar 
deze te zoeken in onze christelijke traditie. 

Vijf belangrijke waarden
De vraag of we in de christelijke traditie 
waarden kunnen vinden die, bedoeld of 
onbedoeld, leiden tot duurzame keuzes, 
bracht me de afgelopen jaren bij lang be-
staande gemeenschappen met een relatief 
lage milieudruk, onder andere de amish, 
de franciscanen en de trappisten. Ik heb 
onderzoek gedaan vanuit de gedachte dat 
wanneer keuzes met een lage milieudruk 

aansluiten bij waarden, geworteld in een 
levensbeschouwing, deze langer zullen be-
klijven. 
Bij de christelijke gemeenschappen heb ik 
participerend onderzoek gedaan naar hun 
keuzes omtrent voedsel, energie, landbouw 
en transport, maar ook het geestelijke en 
economische voortbestaan van hun ge-
meenschap. Daarnaast onderzocht ik hun 
ideeën over kwaliteit van leven en de waar-
den die een rol spelen in keuzeprocessen. 
Omdat deze waarden veelal geworteld zijn 
in de christelijke traditie, verwacht ik dat 
deze waarden kunnen aansluiten bij de bre-
dere christelijke gemeenschap en mogelijk 
ook inspirerend kunnen zijn voor de bre-
dere samenleving voor duurzame keuzes. Ik 
bespreek de belangrijkste waarden. 

Matiging
De waarde van matiging legt het accent op 
een andere manier van consumeren, ge-
baseerd op werkelijke behoeften. Eenvoud 
en matiging speelt bij alle groepen een 
belangrijke rol. Zij proberen hun behoef-
ten te beperken tot het essentiële, omdat 
zij ervan overtuigd zijn dat te veel bezit 
mensen kan afhouden van een spiritueel 
en sociaal leven. In de gemeenschappen 
wordt veel gedeeld, waardoor niemand 
tekort heeft. Vooral de franciscanen bena-
drukken dat alles een gave is van God. Dat 
leidt tot dankbaarheid en tevredenheid. 

Stabiliteit
De benedictijnse gelofte van stabiliteit 
betekent commitment, niet alleen aan 
de orde, maar ook aan een bepaalde 
fysieke plaats. Het stimuleert verant-

Met alleen op 
ledverlichting overgaan 

komen we er niet
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woordelijkheid voor mensen en spullen 
en een duurzaam gebruik van gebouwen 
en gronden, zodat deze ook voor de vol-
gende generaties beschikbaar blijven. 
Milieueffecten worden niet afgeschoven 
naar anderen, de natuur of de toekomst, 
maar worden onder ogen gezien en voor 
zover mogelijk ondervangen. 
Zo hebben de trappisten in Echt (zie 
www.abdij-lilbosch.nl/home/) bijvoor-
beeld besloten scharrelvarkens te fok-
ken, gevoed met biologisch graan van 
de kloostergronden. Het water wordt 
gezuiverd met een helofytenfilter en er 
zijn plannen gemaakt voor het opwekken 
van bio-energie. 

Gemeenschap
De waarde van nederigheid of beschei-
denheid verschuift de aandacht van het 
individu naar de bredere gemeenschap. De 
gemeenschap speelt een belangrijke rol 
om de waarden te blijven benoemen en te 
kunnen realiseren. Het is heel lastig om 
dit in je eentje vol te houden. Individuen, 
maar ook bedrijven, lopen aan tegen het 
sociale dilemma. Gemeenschapsvorming 
is een uitdaging voor ons, omdat sociale 

contexten en gemeenschappen aan erosie 
onderhevig zijn. Wij willen onze per-
soonlijke vrijheid en autonomie niet snel 
opgeven en zijn terughoudend geworden 
in het aangaan van langetermijnverplich-
tingen. Het gemeenschappelijke leven 
zelf biedt daarnaast ook veel mogelijkhe-
den voor het verlagen van de impact op 
het milieu, omdat materiële zaken kun-
nen worden gedeeld en de schaalgrootte 
bepaalde investeringen rendabel maakt.

Reflectie
Reflectie helpt mensen om zich steeds 
weer te richten op dat wat belangrijk is 
in het leven. De gemeenschappen hebben 
hun gemeenschappelijke waarden helder 
benoemd, ze nemen ze serieus en kop-
pelen er gedragskeuzes aan. Dit vraagt 
een voortdurende reflectie en zo nodig 
bijstelling van hun keuzes. De focus is 
behoud van kwaliteit van leven op lange 
termijn. 
Amish hebben daarom bijvoorbeeld het 
bezit van auto’s afgewezen. Ze zien wel de 
voordelen en maken gebruik van taxi’s en 
openbaar vervoer, maar beseffen ook dat 
autobezit kan leiden tot individualisme, 

Christelijke waarden en duurzame keuzes

Amish-boer met paarden aan het ploegen.
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jaloezie en een verwijdering van de lokale 
gemeenschap. 
Deze weloverwogen keuzes kunnen ons 
spiegelen en prikkelen tot reflectie. Wat 
vinden wij echt belangrijk in het leven? 
Waar kunnen we grenzen stellen om dat 
te kunnen behouden? Hoe besteden we 
onze tijd en ons geld en geeft dat op de 
lange termijn voldoening? 

Tijd
Reflectie vraagt tijd. De gemeenschappen 
hebben nadrukkelijk tijd vrijgemaakt 
voor verdieping. De kloosters kennen 
hun dagritme, met afwisseling van werk, 
gebed en bezinning. De amish kennen 
hun bijeenkomsten voorafgaand aan het 
avondmaal, waarbij ze hun waarden en 
keuzes herbenoemen. 
Binnen onze 24-uurseconomie, die steeds 
meer druk legt op de samenleving, is 
het belangrijk te zoeken naar een goede 
balans tussen enerzijds werk en ander-
zijds tijd voor ontspanning en reflectie. 
Soms lijkt het onmogelijk met onze volle 
agenda’s. Toch is het belangrijk om hier 
regelmatig tijd voor in te plannen, alleen 
of met anderen. Dit vraagt keuzes en 
goede organisatie.

In de bestudeerde gemeenschappen leiden 
deze waarden in veel gevallen tot een lagere 
milieudruk, al zijn de gemeenschappen 
niet in alle opzichten een voorbeeld op 
milieugebied. Wanneer wereldwijd het ge-
middelde aantal kinderen in een gezin zou 
overeenkomen met het amish-gemiddelde, 
zou dat wel eens tot aanzienlijke problemen 
kunnen leiden. Of denk eens aan het hoge 

energiegebruik per persoon in de oude, 
vaak tochtige kloosters. Wat deze gemeen-
schappen wel laten zien is dat kiezen voor 
kwaliteit van leven niet ligt in een groeiend 
materialisme, maar in het realiseren van 
waarden die dieper gaan. In veel gevallen 
blijkt dat ook te leiden tot een lagere milieu-
druk en eerlijker verdeling van goederen.

Drie lessen voor duurzaamheid en 
kwaliteit

Vanuit mijn onderzoeken kom ik tot drie 
concrete lessen die we kunnen leren van de 
gemeenschappen als het gaat om het rea-
liseren van duurzaamheid en kwaliteit van 
leven.

1. Focus op kwaliteit. 
De gemeenschappen verdiepen hun spiritua-
liteit en kwaliteit van leven door hun behoef-
ten te beperken tot het essentiële. Gegeven 
het feit dat veel armen in deze wereld niet 
eens kunnen voorzien in hun basisbehoef-
ten, moeten we onze consumptie laten leiden 
door kwaliteit in plaats van kwantiteit, om 
wereldwijd kwaliteit van leven mogelijk te 
maken. Nodig is een grondige wijziging van 
ons consumptiepatroon naar een minder 
materialistische en meer kwalitatieve levens-
stijl. Dit zal ook een positief langetermijnef-
fect hebben op het milieu.

2. Zoek nieuwe vormen van gemeenschap. 
Milieuproblemen worden vaak ervaren als 
een sociaal dilemma, waarbij individuele 
keuzes als zinloos worden gezien zolang 
anderen doorgaan met hun verspillend en 
vervuilend gedrag. Om dit sociale dilemma 
op te lossen is gemeenschap in welke vorm 



13Zending en duurzaamheid

dan ook nodig. Alleen zo is het probleem 
te herkennen, zijn er oplossingen te for-
muleren en kunnen we elkaar stimuleren 
gewenst gedrag te handhaven.

3. Waarden wegen, meer tijd nemen voor reflectie.
Om duurzaamheid te realiseren moeten 
waarden op de lange termijn expliciet wor-
den gemaakt en dienen keuzes, individueel 
en op beleidsniveau, aan te sluiten bij ideeën 
over kwaliteit van het leven. Zolang vooruit-
gang wordt gedefinieerd als economische 
groei, zal kortetermijnwinst het van duur-
zaamheid, sociale rechtvaardigheid en alge-
meen welzijn winnen. De huidige complexe 
milieuproblemen vereisen weloverwogen 
keuzes, omdat keuzes onomkeerbare gevol-
gen kunnen hebben voor natuur en mensen 
wereldwijd.

De genoemde gemeenschappen hebben een 
samenhangende en gedeelde levensbeschou-
wing. De waarden liggen verankerd in deze 
levensbeschouwing en worden vertaald in 
daaruit volgende gedragskeuzes. De ge-
meenschappen nemen hun waarden serieus 
en doen wat ze geloven. 

In onze samenleving zien we een zekere 
discrepantie tussen wat mensen omschrij-
ven als kwaliteit van leven en de keuzes 
die ze maken in de praktijk. Daarbij zijn 
geloofssystemen gefragmenteerd geraakt, 

wat is versneld door het proces van secula-
risatie sinds het midden van de twintigste 
eeuw. 
De gemeenschappen blijven dicht bij hun 
waarden en accepteren de consequenties 
van hun overtuiging. Dit daagt ons uit tot 
bezinning over onze waarden, over wat we 
nu precies verstaan onder kwaliteit van 
leven en hoe we die kunnen realiseren en 
vertalen naar onze dagelijkse praktijk.

Noten 
1  L. White Jr, ‘The Historical Roots of Our Eco-

logic Crisis’, in: Science, Volume 155, Issue 

3767, 1967, 1203-1207
2  P. Harrison, The Bible, Protestantism, and 

the rise of natural science, Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 1998, 177
3  J.J. Boersema, Thora en Stoa over mens en 

natuur. Een bijdrage aan het milieudebat 

over duurzaamheid en kwaliteit, Baarn: 

Callenbach, 1997, 209

Dit artikel is een bewerking van: Martine Vonk, 

‘Waarden beslissend voor transitie naar duurz- 

ame economie. In de leer bij amish, francis- 

canen en trappisten‘, 2012. Te vinden op  

wapenveldonline.nl/artikel/1101/waarden-beslis-

send-voor-transitie-naar-duurzame-economie/ 

— Martine Vonk werkt als lector Ethiek en 

Technologie bij Saxion in Enschede/Deventer. Zij 

promoveerde aan de Vrije Universiteit te Am-

sterdam en is bestuurslid van het wetenschap-

pelijk instituut van de ChristenUnie. 

www.martinevonk.nl 

Religie en waarden 
essentieel voor ombuigen 

van ‘ecologische crisis’

Christelijke waarden en duurzame keuzes

http://wapenveldonline.nl/artikel/1101/waarden-beslissend-voor-transitie-naar-duurzame-economie/
http://wapenveldonline.nl/artikel/1101/waarden-beslissend-voor-transitie-naar-duurzame-economie/
http://www.martinevonk.nl
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Lichtend voorbeeld

Hoeveel is genoeg? Misschien is dat wel een van de vragen die het moeilijkst 
te beantwoorden zijn. Het is natuurlijk ook vooral een vraag die beantwoord 
moet worden door iemand die leeft in een westers land met voldoende mogelijkheden om 
zich te ontwikkelen in de richting die hij of zij wenst. Leef je in een land in de derde wereld, 
dan heb je waarschijnlijk andere vragen: ‘Hoe kom ik vandaag aan voldoende voedsel voor 
mij en mijn gezin?’
In Nederland hebben wij te kampen met te veel. Te veel informatie, te veel muziek, te veel 
boeken, te veel cd’s en altijd te weinig tijd om te kunnen doen wat we allemaal zouden wil-
len doen. Ons hoofd kan alle mogelijkheden domweg niet aan en steeds meer mensen komen 
aan de zijlijn van de maatschappij te staan omdat ze de snelheid van het leven niet meer 
bij kunnen benen. Let op, het gaat niet per se om oude mensen. Het gaat hier om vrij jonge 
mensen!

De vraag naar genoeg is een vraag die met name voor christenen een spagaat kan veroorza-
ken. Maar al te makkelijk wordt de vrijheid in Christus, die ontspannend zou moeten zijn, 
een nieuw burgerlijk wetboek (wetticisme) dat jouzelf en ook anderen negatief beïnvloedt. 
In dat opzicht heb ik veel geleerd van Aidan. Deze wijze monnik werd in 635 van het Ierse 
eiland Iona uitgezonden naar het oostelijk deel van Brittannië, Northumbrië, om de men-
sen daar over het evangelie te vertellen. Aidan was een inspirerend, missionair mens die de 
gewoonte had om van dorp naar dorp te wandelen en vriendelijke gesprekken aan te knopen 
met de mensen die hij tegenkwam. Langzamerhand won hij hun vertrouwen en dat resul-
teerde in een oprechte interesse in het christendom van de lokale bevolking. Aidan was in 
dat opzicht een beeld van Christus; hij kwam gewoon tussen de mensen wonen en leefde een 
ander leven dat zo uitdagend en mooi was dat mensen in hoge mate waren geboeid.

Geen verandering onder dwang, maar verandering door het navolgen van een goed voor-
beeld. Aidan leert me om niet te veel te preken tegen andere mensen, maar om een ander 
leven, met andere keuzes, vorm te geven in de hoop dat anderen zullen volgen.

Deze column verscheen eerder op www.kerkenmilieu.nl en is met toestemming bekort 

overgenomen.

— Jan Wolsheimer is voorganger van CAMA Parousia Woerden en onder meer auteur van 

het boek Tegen de draad. www.eeuwigheid.nl

http://www.kerkenmilieu.nl
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Paus Franciscus begint zijn encycliek met een 
citaat uit Franciscus’ Zonnelied over ‘onze zus-
ter, Moeder aarde’, en dat de aarde pijn lijdt en 
schreeuwt door de wijze waarop wij handelen 
en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde 
gebruiken en misbruiken (2). Die aarde is het 
‘gemeenschappelijke huis’ van alle mensen, 
van alle rassen en talen. Daarom richt de paus 
zich in deze encycliek tot de hele wereld. 

Vervolgens verwijst paus Franciscus naar al 
zijn directe voorgangers, van de heilige paus 
Johannes XXIII tot aan Benedictus XVI, en 
hun zorgen om de schepping. 
Verder besteedt hij enkele paragrafen aan 
de inzet van de huidige oecumenisch patri-
arch Bartholomeus voor het milieu en zijn 
zorgen om het klimaat en de aarde. De pa-
triarch noemde het misbruik van de natuur 
en de natuurlijke hulpbronnen al een zonde 
tegen God en zijn schepping (8). 
Uiteraard staat de paus ook stil bij het leven 
van Sint Franciscus, die hij de heilige bij 
uitstek noemt die zich inzette voor de zwak-
keren, de armen en voor de gehele schep-
ping. Als patroon van de ecologie is hij bui-
ten de Kerk geliefd (10). Daarom roept deze 
paus ook iedereen op om gezamenlijk te 
zoeken naar een meer duurzame wereld en 
een meer duurzamer gebruik van de aarde 
(13). In dit verband betreurt hij dat in het 
verleden pogingen hiertoe niet zijn gelukt 
of gedeeltelijk mislukten.

VISIE |   Er ic  van Tei j l ingen

Pauselijke encycliek Laudato Si’ 

‘Ons gemeenschappelijke huis’

Na Evangelii Gaudium uit 2013 is Laudato Si’ het tweede 
grote document dat paus Franciscus publiceert. Was Evange-
lii Gaudium gericht aan alle gelovigen van de Kerk over de 
missionaire vernieuwing, Laudato Si’ (‘Wees geprezen’) is ge-
richt aan alle mensen op aarde en gaat over de ecologische 
zorgen voor het ‘gemeenschappelijke huis’, Moeder aarde, 
zoals de aardbol door de grote heilige Sint Franciscus werd 
genoemd in zijn beroemde Zonnelied. 

Op 18 juni vorig jaar werd de pauselijke 

encycliek Laudato Si’, in totaal zes hoofd-

stukken met een inleiding en gedateerd 

op 24 mei 2015 (Hoogfeest van Pinkste-

ren), in Rome gepubliceerd. De datum 

van Pinksteren, het feest van de Heilige 

Geest, is niet toevallig gekozen. Het ver-

wijst naar Gods Geest die over de oer-

vloed ging aan het begin van de schep-

ping (Genesis 1:1). Zie laudatosi.com en 

laudato-si.nl/verdieping



16

TR

TussenRuimte 2016 | 2

De aarde warmt op
Warmt de aarde nu op door menselijk toe-
doen? Klimaatsceptici claimen dat de opwar-
ming van de aarde niet veroorzaakt wordt 
door menselijk handelen. Paus Franciscus 
verwerpt deze visie: ‘Een zeer sterke weten-
schappelijke consensus geeft aan dat we thans 
getuige zijn van een verstorende opwarming 
van het klimaatsysteem. In de afgelopen de-
cennia is deze opwarming vergezeld gegaan 
met een constante stijging van de zeespiegel 
en, zo lijkt het, door een toename van extreme 
weersomstandigheden. Overigens kan er geen 
wetenschappelijk vastgestelde oorzaak aan 
elk van de afzonderlijke fenomenen worden 
toegeschreven. De mensheid wordt opgeroe-
pen te erkennen dat er een noodzaak bestaat 
om veranderingen in leefstijl, productie en 
consumptie aan te brengen, waarmee men 
deze opwarming of tenminste de menselijke 
oorzaken die haar voortbrengen of vererge-
ren, kan bestrijden’ (23). 
De mens kan zijn verantwoordelijkheid niet 
wegwuiven als het gaat om kwesties als de 
‘plastic soep’ in de oceanen, de afname van 
de biodiversiteit (onder andere de uitster-
ving van dieren) of de verstening van de 

wereld door de uitbreiding van de steden. 
Voor paus Franciscus staat één ding als een 
paal boven water: vervuiling, afval en de 
wegwerpcultuur, alsmede de overmatige 
productie en consumptie (van onder meer 
de fossiele brandstoffen) zijn niet alleen 
schadelijk voor de aarde, maar ook voor de 
(aller)armsten van de wereld. Ook zij, of: 
juist zij, zijn hier slachtoffer van. 
In dit verband maakt de paus toch verwijten 
naar de politieke, economische en sociale 
leiders in de wereld: we missen leiders die 
in staat zijn om nieuwe wegen in te slaan en 
de behoeften van de mensheid van vandaag 
te verzorgen met een zorg van alle mensen 
(53). Daarbij is de paus extra kritisch in de 
richting van de (internationale) politiek en 
politici, die naar zijn mening kansen (heb-
ben) laten liggen (54 e.v.).

Schepping
Omdat de paus zich richt tot alle mensen, 
geeft hij in de encycliek uitgebreid aandacht 
aan de (joods-)christelijke zienswijze op de 
schepping en de natuur (hoofdstuk 2). Daar-
bij geeft hij duidelijk aan dat van christenen 
extra inzet jegens natuurbehoud en milieu-
bescherming verwacht wordt (64). God, de 
Schepper van hemel en aarde, heeft de mens, 
aldus Genesis 1 en 2, de opdracht gegeven over 
de schepping te waken. De mens mag deze 
gebruiken, maar daar blijft het dan ook bij. 
Nu is de mens bezig deze te misbruiken. Sint 
Franciscus ziet de elementen in de wereld om 
hem heen (inclusief de hemel met de zon en 
de maan) als deel van zijn familie en noemt ze 
broeder en zuster in zijn Zonnelied. Met dit 
respect, zo roept de paus ons op, zouden ook 
wij meer naar de schepping, de hemel en de 
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aarde om ons heen, moeten kijken. De mens 
met zijn kennis en vernuft zou zich meer 
voor de delicate balans van de natuur (flora 
en fauna) moeten inzetten (68). De paus legt 
daarbij ook uit dat het tiranniek menselijk 
handelen geen bijbels fundament heeft (68).
Als de schepping goed is, aldus Genesis 1, 
waarom handelt de mens zoals hij doet met 
de wereld om zich heen? De mensheid heeft 
de laatste eeuw(en) een grote en ongeloof-
lijke technologische vooruitgang gekend. 
Het heeft het menselijk welzijn vergroot en 
veel welvaart gebracht. Maar wat is de scha-
duwkant van deze ontwikkelingen, vraagt 
de paus zich af. De mensheid is zo van de 
techniek afhankelijk geworden (zeg gerust: 
verslaafd, we kunnen niet meer zonder), dat 
deze dominantie ten koste gaat van het mi-
lieu en van de (aller)armsten (109).

Naar een betere toekomst
Het hart van wat de paus in zijn encycliek 
voorstelt is een integrale ecologie als een 
nieuwe weg naar rechtvaardigheid voor de 
mens en de schepping. Dat is een ecologie, 
die onze unieke plaats respecteert als men-
selijke wezens in deze wereld en onze relatie 
tot onze omgeving (15), dat wil zeggen dat 
wij de natuur niet beschouwen als iets dat 
losstaat van onszelf of als slechts een omge-
ving waarin we leven (139). 
Om dit te bereiken roept de paus (in hoofd-
stuk 5) de wereldorde, internationale orga-
nisaties en dergelijke op om zich hiervoor 
in te zetten. Vaak ontbrak de politieke wil 
om tot overeenstemming te komen. De paus 
hekelt dit en wil iedereen stimuleren zich 
voor de goede zaak in te zetten (166). Verder 
vraagt hij van iedere mens meer inzet: een 

levensstijl die voortkomt uit een obsessief 
consumentisme, vooral bij mensen die het 
zich kunnen veroorloven in dit gedrag te 
volharden, kan alleen maar leiden tot ge-
weld en wederzijdse vernietiging (204).
Een andere levensstijl is geboden, aldus 
Franciscus: soberheid als levenskeuze is 
bevrijdend (223). Zou de mens dat kunnen? 
De paus heeft er alle vertrouwen in: ‘Toch 
is niet alles verloren. Hoewel de mens tot 
het ergste in staat is, is hij ook in staat om 
boven zichzelf uit te stijgen en wederom 
te kiezen voor het goede, een nieuwe start 
te maken, ondanks zijn mentale en soci-
ale conditionering’ (205). Daarom dienen 
alle christelijke gemeenschappen een be-
langrijke rol te spelen bij de ecologische 
opvoeding (214). Hij verwacht van hen een 
voortrekkersrol. 
De paus is zich ervan bewust dat er chris-
tenen zijn die het milieuvraagstuk bagatel-
liseren en niet van plan zijn hun gewoontes 
te veranderen, niet bereid zijn tot een ecolo-
gische ommekeer (217). ‘Toch is dat belang-
rijk, want deze ecologische bekering komt 
voort uit de ontmoeting met Jezus Christus. 
En het in praktijk brengen van de roeping 
tot het beschermen van Gods werk, behoort 
wezenlijk tot een deugdzaam leven; het is 
niet facultatief of een secundair aspect van 
de christelijke ervaring’ (217).

Dit artikel verscheen in bisdomblad ‘Samen 

Kerk’, nr. 6, juli 2015, en is met toestemming 

overgenomen.

— Eric van Teijlingen is priester in het bisdom 

Haarlem-Amsterdam.

‘Ons gemeenschappelijke huis’
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PORTRET |  Leo van Lei jsen

Het Patriarchaat van Constantinopel te Is-
tanboel maakte al onder Bartholomeos’ voor-
ganger, patriarch Dimitrios (1972-1991), de 
ecologie tot speerpunt. In 1989 maakte deze 
het traditionele begin van het Orthodoxe 
kerkelijke jaar, 1 september, tevens tot ‘Dag 
van gebed voor de bescherming van het mi-
lieu’. En de ‘groene patriarch’ Bartholomeos 
staat, hoewel ook initiator, tegelijkertijd in 
een bredere beweging van Orthodoxe kerken, 
theologen, denkers en gelovigen ten gunste 
van het behoud van het milieu. 

Ecologie volgens patriarch  
Bartholomeos

Bartholomeos heeft sinds zijn intronisatie 
als patriarch in 1992 zijn ecologische visie 
ten volle uitgedragen. Hij plaatst daarbij 
het behoud van het milieu in een principi-
eel bredere context. Hij wijst op een – ook 
door anderen veel gelegd – verband tussen 
eco-logie en eco-nomie, allebei afgeleid van 
het Griekse woord voor huis: oikos. Wij, 
mensen van welke achtergrond ook, zijn 
verantwoordelijk voor de wereld als ons 

aller huis – een beeld dat paus Franciscus in 
zijn vorig jaar verschenen encycliek Laudato 
Si’ eveneens gebruikt. 
Verkeerd omgaan met het milieu treft voor-
al de armen in onze wereld. Het voeden van 
de hongerigen moet gebeuren, maar be-
langrijker is het uitbannen van honger, on-
der andere via milieubehoud. Ecologie heeft 
alles met sociale rechtvaardigheid te ma-
ken, vooral ten opzichte van de zwaksten. 
Patriarch Bartholomeos’ insteek hierbij is 
die van een gezamenlijke inzet van weten-
schap en geloof. Hoewel verschillende do-
meinen, zijn het geen gescheiden werelden, 
maar veeleer tot vruchtbare samenwerking 
geroepen én ertoe in staat. 

Orthodox erfgoed
Het Orthodoxe geloofsgoed heeft iets we-
zenlijks in petto voor de wereldwijde ecolo-
gische discussie en inzet. Welke elementen 
van het christelijk geloof zoals de Orthodoxie 
dat ziet, zijn hierbij essentieel? Op het signa-
leren van deze ‘theologische’ elementen bij 
patriarch Bartholomeos concentreert zich 

Het groene patriarchaat
Orthodoxie en ecologie bij patriarch Bartholomeos I 

Patriarch Bartholomeos I van Constantinopel is de hoogste leider 
van de Oosters-Orthodoxe Kerk, ‘eerste onder gelijken’ te midden 
van de patriarchen en hoofden van de overige Orthodoxe Kerken, 
denk aan die van Rusland, Roemenië, Libanon-Syrië. Bartholo-
meos wordt ‘de groene patriarch’ genoemd vanwege zijn ijver 
voor het behoud van het milieu. 
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dit artikel. Bartholomeos spreekt zelf over een 
eucharistisch en ascetisch ethos. Voeg hierbij 
het belang dat hij met heel de Orthodoxie 
hecht aan het bijbels getuigenis. De Ame-
rikaanse Grieks-orthodoxe theoloog John 
Chryssavgis, die over de ecologische inzet van 
de Orthodoxie en met name die van Bartholo-
meos heeft geschreven, spreekt over ‘Ortho-
doxe praxis: drie modellen voor de zorg voor 
de aarde’. Zijn terminologie neem ik over.

Het bijbelse model
Voor de patriarch is, als in principe voor ieder 
christen, onze werkelijkheid – dat wil zeggen 
de wereld, de kosmos, de natuur, het milieu 
– Gods schepping, zoals ook Genesis 1 dat 
verkondigt (vergelijk Psalm 19:2). Heel deze 
schepping is een geschenk van God. Het ade-
quate antwoord van de mens op dit geschenk 
is ‘dankzegging’ aan God, eucharistia in het 
Grieks. Deze dankzegging impliceert een 
goede omgang met Gods schepping. 

Maar de mens is ook behept met afwijzing 
van dit geschenk en – meer nog – van de 
Gever ervan. De mens wil niet ontvangen van 
God, benadert Gods gave niet met dankbaar-
heid, maar wil ‘hebben’ (begeerte). Dit raakt 
aan de menselijke oerzonde uit het verhaal 
van de zondeval (Genesis 3). Deze tragische 
afwijzing, deze ‘zonde’, klinkt ook door in de 
manier waarop mensen met de schepping in 
ecologische zin omgaan en die de patriarch 

als ‘consumptisme’ omschrijft. Niet door 
te delen (communio), maar in competitief 
gedrag gaan wij met de gave van de schep-
ping en met elkaar om – ten koste van de 
allerarmsten. Dit (collectieve) wangedrag 
ten opzichte van het milieu is voor patriarch 
Bartholomeos onlosmakelijk verbonden met 
zonde. Ecologische inzet impliceert daarom 
metanoia, bekering. 

Het sacramentele model
In de Orthodoxie is de liturgie, met name 
de sacramenten, het brandpunt bij uitstek 
van het geloof. Dit geldt a fortiori voor de 
Goddelijke liturgie: de ‘eucharistia’ als het 
meest geëigende antwoord op Gods gave. 
De schepping is ‘sacred’ en daarmee sacra-
menteel. Bartholomeos citeert voortdurend 
uit de liturgie van zijn kerk. Een geliefde 
tekst komt uit het eucharistische gebed van 
de Maaltijd des Heren. De priester heft de 
gaven van brood en wijn, lichaam en bloed 
van Christus, op en zingt namens de hele 
gemeente tot God: ‘Wat van U is, [genomen] 
uit het Uwe, dát bieden wij U aan, in allen 
en voor allen.’ De mens geeft wat van God 
is, aan God – want álles wat de mens ‘heeft’, 
is Gods gave. Dit ‘geschonken zijn’ bepaalt 
onze (ver)houding tot de schepping ook in 
ecologische zin. Zoals de eucharistie een 
sacrament is, zo is ten diepste ook onze 
verhouding met het milieu sacramenteel. 
En de Orthodoxie kent ook ‘de liturgie ná de 
liturgie’: het geloof concreet (be)leven in de 
alledaagse werkelijkheid. 
Twee liturgische feesten uit het kerkelijk 
jaar zijn een bijzondere inspiratie voor de 
ecologie. Het feest van Theofanie (6 januari) 
viert Jezus’ doop in de Jordaan (Mattheüs 3 

Ecologie heeft alles 
te maken met sociale 

rechtvaardigheid 
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e.a.). In de teksten van het feest wordt niet 
zozeer Jezus geheiligd door het water van 
de doop uit handen van Johannes de Doper, 
maar de wateren zélf door Jezus. Aanvanke-
lijk bron van chaos en onheil worden ze zo 
omgevormd tot ‘middel’ van heiliging voor 
de mens. In feite wordt héél de kosmos ge-
transformeerd. Deze ‘kwaliteit’ van water is 
onvermijdelijk een appèl om goed met water 
om te gaan.
De transformatie van mens én kosmos komt 
nog pregnanter tot uitdrukking in het feest 
van Jezus’ transfiguratie (Mattheüs 17 e.a.) 
op 6 augustus. De liturgie van dit feest bena-
drukt vooral dat de aanwezige leerlingen van 
toen (Petrus, Johannes en Jacobus) én wij, de 
leerlingen van nú, worden getransfigureerd. 
Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Ge-
nesis 1), vervreemdde de mens zich van God 

en verloor de gelijkenis met Hem. ’s Mensen 
verloren gegane gelijkenis met het beeld van 
God ‘van den beginne’ wordt nu in Christus 
aan diezelfde mens terug geschonken. Deze 
weg en dit doel van de menselijke omvor-
ming, het ‘gelijkvormig zijn aan het beeld van 
Zijn Zoon [= Christus]’ (vergelijk onder andere 
Romeinen 8:29) is dierbaar aan de Orthodoxie 
in het algemeen en aan patriarch Bartholo-
meos in het bijzonder. Deze transfiguratie be-
treft opnieuw niet alleen de mens, maar héél 
de kosmos. Denken wij aan Paulus’ woorden: 
‘Want ook de schepping zal verlost worden 
uit de slavernij van de vergankelijkheid, en 
delen in de glorierijke vrijheid van Gods kin-
deren’ (Romeinen 8:21). Dit perspectief van de 
getransformeerde schepping als geheel biedt 
de mens een nieuwe verhouding tot haar en 
geeft daarmee aan de mens de grote opdracht 
van het behoud van de schepping.

Het ascetische model
Ascese (Grieks: askèsis) betekent oefening. 
Ascese verwijst in de Orthodoxie naar 
de traditie die vooral door de monniken 
is ontwikkeld, maar ook door de ‘leken’-
gelovigen wordt geleefd: de geestelijke oe-
fening (in de vorm van vasten, waken, het 
gebed, het beoefenen van de caritas, boete) 
die de metanoia (letterlijk: ‘mentaliteitsver-
andering’) op de geestelijke weg schraagt 
en voedt. De patriarch relateert ‘ascese’ aan 
askeo, het achterliggende werkwoord in 
het Grieks ‘dat de discipline inhoudt van 
leven in eenvoud’.1 Het gaat over het zich 
afwenden van een uitbuitende omgang met 
de wereld naar een ‘delende’ omgang er-
mee; over de zelfbeheersing en zelfcontrole 
die daarvoor nodig zijn; over een houding 

Patriarch Bartholomeos I van Constantinopel 
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Het groene patriarchaat

waarbij de noden van de wereld als geheel 
centraal staan. 

Activiteiten van de patriarch 
Wat maakt deze patriarch ‘groen’? Hij roept 
op tot ecologisch bewustzijn. Hij ziet daar-
bij voor zichzelf als religieus leider niet zo-
zeer, is mijn indruk, de taak weggelegd van 
concrete ecologische analyses et cetera. Wel 
de opdracht tot een voortdurende wake-up 
call én tot verbinden en faciliteren. Vanuit 
de Orthodoxe traditie roept hij mensen uit 
de wereld van politiek, wetenschap en reli-
gie op om vanuit hun specifieke terrein de 
krachten in te zetten voor het behoud van 
het milieu. Deze ‘specialisten’ zijn het die 
hij in de eerste plaats in zijn vele toespraken 
over ecologie aanspreekt. 
De patriarch treedt in dezen ook graag con-
creet op als verbindende figuur. Hij orga-
niseert daarom vrijwel elk jaar een congres 
waarvoor hij deze mensen uitnodigt. Enkele 
keren kregen die de vorm van bootreizen 
op de Adriatische Zee (2002), de Noorde-
lijke IJszee (2007) en de rivier de Missisippi 
(2009). Hij houdt ook over heel de wereld 
lezingen over de ecologie, zoals de Quasi-

modo-lezing te Utrecht in april 2014 op uit-
nodiging van de Oud-Katholieke Kerk. Hij 
stichtte ook binnen zijn eigen patriarchaat 
een instelling die het behoud van het milieu 
wil bevorderen.

Verder pleit Bartholomeos voor interreligi-
euze dialoog, waarin het patriarchaat van 
Constantinopel zelf volop participeert. Het 
milieubehoud, waarin religie volgens de pa-
triarch zo’n belangrijke rol heeft, is slechts 
in dialoog tussen mensen van verschillende 
levensovertuigingen te realiseren. En last 
but not least roept de patriarch natuurlijk 
met zijn ecologische theologie de Ortho-
doxe wereld zelf op om zich open te stellen 
en in te zetten voor het behoud van het mi-
lieu. Want ook daar valt, net als bij ons, nog 
een hele wereld te winnen.

Noot
1   Quasimodo-lezing, ‘Faith and Environment: 

An Inspirational Perspective’, 24 april 2016, 

in: An Ongoing Conversation. The Green Pa-

triarch in the Netherlands, ed. J.J. Hasselaar/ 

P.B. Smit, 2015, blz. 53

— Leo van Leijsen is theoloog en medewerker 

Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging 

voor Oecumene.

‘Wat van U 
is … dát bieden 

wij U aan’ 
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BESPIEGELING |  Chr is  Vonck

Geankerd in de Geest

Een persoonlijke impressie van redactielid Chris Vonck van 
zijn ontmoetingen en leerervaringen als Belgische protestant 
op ecologisch en Oosters-orthodox-gelovig terrein. 

Het was 1969. Samen met een collega-leraar protestantse godsdienst uit Boechout 
bij Antwerpen bezocht ik Libanon, met dank aan de publiciteit van luchtvaartmaat-
schappij Pan American in het tijdschrift Op Vrije Voeten van de gelijknamige protes-
tantse jeugdorganisatie in België. Libanon zou mij de ogen openen voor het Oosterse 
christendom, in het bijzonder voor de Armeense en Orthodoxe traditie. Opgegroeid 
in een ‘evangelische Johannes de Heer’-sfeer te Antwerpen was mijn beeld van het 
evangelie geïncarneerd in de figuur van Jezus. Enkel Jezus (one way!). En dat is thans 
nog het geval, zij het nu met meer oog voor de Drievuldigheid. 

Fysiek aanwezig
In Libanon mocht ik een sfeer ervaren die geankerd was in de Heilige Geest. Aldus 
kwam ik als jonge man tot de vaststelling dat de Roomse kerk sterker de nadruk legt 
op de Vader, de kerken uit de Reformatie eerder op de Zoon, en dat de Oosterse kerken 
geënt zijn op de Heilige Geest. 
In de lokale kerk of de Liturgische Vergadering in het Oosten is de Geest van het God-
delijke fysiek aanwezig in de priester of voorganger. Die priester kan iemand zijn die 
werkt als boer, landbouwer, restauranthouder, bediende. In de vergadering of kerk is 
hij echter sacraal. De kerk is zowel Geest als geest. De priester is in de kerk letterlijk 
Jezus. Hij zingt het Evangelie en de aanwezigen ervaren het Levende Mysterie. Een 
belevenis onder het alziende oog van God de Vader, door de werkzaamheid van de 
Geest. Voor de een kan dat indirect zijn, via een icoon, voor de ander overheerst de 
sfeer van het met elkaar zijn, de gemeenschap. Gelovigen en ongelovigen, theïsten, 
atheïsten, non-theïsten, iedereen is op dat moment één in het sacrale. De (vrijzinnig) 
protestantse theoloog Rudolf Otto zou geknield hebben! 

Inter-agerend
De achting die ik heb mogen ervaren van Orthodoxe theologen was een openbaring. 
Onder andere van theoloog en priester Anastasios Yannoulatos, primaat van de 
Albanees-Orthodoxe Kerk, die mij in de jaren tachtig in zijn geboortestad Piraeus 
bij Athene inviteerde voor een etentje met een heerlijk glas witte wijn bij de vis. Ons 
gesprek ging over de alomtegenwoordigheid van Gods Geest, zoals deze zich open-
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baarde op de Pinksterdag. Een Geest, die de mens lering, rijkdom, dankzegging en 
daadkracht bijbrengt, als een spirituele kracht inter-agerend tussen transcendentie 
en immanentie. Hij koestert dan ook een enorme achting voor de mensen die wij als 
‘primitief ’, ‘heidens’ of ‘andersgelovig’ betitelen (over wie hij enkele boeken schreef ). 

Brokje brood
In Antwerpen mocht ik vervolgens patriach Bartholomeus I ontmoeten, met wie ik 
een kort gesprek had over Søren Kierkegaard. En, inderdaad, met Kierkegaard weet je 
of je op het juiste of op het verkeerde pad zit! 
Enkele jaren later verbleef ik met mijn echtgenote op Paaszondag in Istanboel, waar 
we op zondag naar de zetel van de Orthodoxe kerk gingen: nederig, mooi en vooral 
sfeervol. Jammer van de militairen buiten de kerk, maar daaraan wen je mettertijd. Ik 
heb militairen gezien rond kerken, synagogen, tempels, moskeeën, loges … De waar-
heid van de een is nog altijd niet die van de ander. Er dreigt altijd gevaar!
En toen zong patriach Bartholomeus de woorden van Jezus uit Johannes 6:34: ‘Ik ben het 
brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben.’ Het brood van de agapè 
werd gebroken en een ieder was welkom. Niemand verliet deze heilige mystieke plek zon-
der een brokje brood. Een dergelijke spontane omarming mis ik in onze westerse kerken, 
waar een certificaat van je gevraagd wordt of je wel christen bent, gedoopt, lid bent …

Bezieling?
Vandaar ook dat ik me afvraag of de westerse kerken en denominaties, die allerlei com-
missies oprichten betreffende een ‘verantwoorde ecologie’, hier wel de nodige bezieling 
voor hebben. Commissies kunnen wel een visie en een programma opmaken voor een 
ecologisch verantwoorde manier van leven. Maar ontbreekt hen juist niet de evidentie 
van de ijver die eigen is aan de oecumenische en alomtegenwoordige totaalvisie van 
mensen die werkzaam zijn in de Oosterse christelijke orthodoxie? Een evidentie die ik 
ook en altijd weer kan terugvinden in de woorden van de westerse theoloog-filosoof 
Søren A. Kierkegaard bij Mattheüs 6:28: ‘Indien we onze gezondheid (verstand/geloof ) 
verliezen, kunnen we te rade gaan bij de lelies in het veld en de vogels in de lucht.’ 

Literatuur
Søren A. Kierkegaard, Christian Discourses, trans. Walter Lowrie, Princeton, NJ: Princeton 

University Press, blz. 11

Rudolf Otto, ‘Das Moment des Übermächtigen’, in: Das Heilige, München: Verlag C.H. 

Beck, 1971, blz. 22

— Chris Vonck is lid van de redactie van TussenRuimte namens de Verenigde Protestantse 

Kerk in België.
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Drie-zelf-formule
De ‘drie-zelf-formule’ in de missiologische 
literatuur bestaat uit de drieslag ‘self-sup-
porting’, ‘self-governing’ en ‘self-propaga-
ting’. De formule wordt toegeschreven aan 
Rufus Anderson (1796-1880) en Henry Venn 
(1796-1873). Deze twee zendingstheologen 
zetten grote stappen in de richting van 
onafhankelijkheid van de geplante kerken 
op het zendingsveld. Aan hen wordt toe-
geschreven dat ze onafhankelijk van elkaar 
ideeën hebben ontwikkeld die bekend zijn 
geworden als deze drie-zelf-formule. Een 
benaming die ze er niet zelf aan gaven, 
maar de drieslag gebruikten ze wel. 
De drie-zelf-formule stelt dat het doel 
van zending is om ‘self-governing’-, ‘self-
supporting’- en ‘self-propagating’-kerken te 
realiseren. 

-  ‘Self-governing’ wil zeggen dat het lei-
derschap uit de kerk zelf komt. De lokale 
kerk wordt niet langer gecontroleerd 
(‘governing’) door een buitenlands zen-
dingsgenootschap of denominatie, maar 
ze stelt eigen prioriteiten, ontwikkelt 

een eigen visie en stelt eigen leiders aan. 
-  Een kerk die ‘self-supporting’ is, is zelf-

voorzienend en heeft de mogelijkheid haar 
kerntaken uit te voeren door het gebruik 
van eigen, lokale bronnen, zonder op bui-
tenlandse gelden te hoeven steunen. 

-  ‘Self-propagating’ betekent voor de kerk 
dat zij een interne motivatie heeft, aan-
gewakkerd door de Heilige Geest, om het 
evangelie te delen in de lokale gemeen-
schap, ongelovigen te begeleiden naar en 
in het geloof en het Koninkrijk van God te 
verbreiden in haar omgeving. 

Roland Allen
Interessant is dat Roland Allen (1868-1947), 
een Britse anglicaanse zendeling, in zijn 
befaamde studie Missionary methods: St. 
Paul’s or ours? uit 1912 verder bouwt op de 
drie-zelf-formule van Anderson en Venn. 
Hij gaat in tegen de gedachte om geen 
enkele haast te maken met de verzelfstan-
diging van jonge kerken; voor Allen heeft 
verzelfstandiging juist hoge prioriteit. Op 
financieel gebied is de praktijk in Allens 
tijd verre van duurzaam, omdat geplante 

ONDERZOEK |  Lars Gr i j sen

Duurzaamheid in de missionaire 
ecclesiologie

‘Wat is een duurzame kerk in de traditie van het missiologisch 
spreken over de kerk?’ Lars Grijsen geeft een beschrijving op 
hoofdlijnen van het gebruik en de betekenis van duurzaamheid 
in het spreken over de kerk in de missiologische literatuur.



25Zending en duurzaamheid

kerken in het zendingsgebied voor langere 
tijd om steun blijven vragen. Wanneer ze 
dat niet doen of niet meer kunnen, komt 
het bestaan van de kerk in gevaar. Allen 
stipt onder andere aan dat het model van 
de westerse kerk dat geïntroduceerd wordt 
in zendingsgebieden, helaas te vaak begint 
met een luxe en groot kerkgebouw: 

‘We must have the material establish-
ment before we build the spiritual 
house. (...) Thus, the foundation of a 
new mission is primarily a financial 
operation.’ 

Allen ziet daarentegen Paulus al snel na het 
planten van een kerk verder trekken, in het 

vertrouwen dat de Bijbel en de Heilige Geest 
de gelovigen zullen opbouwen. Allen roept 
ertoe op dat zendelingen in zijn tijd hetzelf-
de doen. Vanaf het begin moet er gewerkt 
worden aan de drieslag van ‘self-governing, 
‘self-supporting’ en ‘self-propagating’. Het 
resultaat moet geen kopie zijn van het wes-
terse model van kerk, maar een lokale, com-
plete kerk met de Bijbel en sacramenten in 
eigen beheer, om zelf de kerk van Christus 
te kunnen zijn. 

Tambaram
In 1938 vond een conferentie plaats van het 
International Missionary Council te Tamba-
ram in India. In een rapport dat gepubli-
ceerd werd naar aanleiding van de confe-

Een andere kijk op duurzaamheid

In deze bijdrage introduceert Lars Grijsen duurzaamheid primair als het vermogen van kerken 

om voort te blijven bestaan in uitdagende contexten. In die zin biedt het artikel een andere 

kijk op duurzaamheid dan de overige artikelen in dit themanummer van TussenRuimte, waar-

in vooral uitgegaan wordt van duurzaamheid in verband met de schepping. Zijn bijdrage is 

waardevol, omdat we het een uitdaging vinden begrippen uit verschillende discoursen met 

elkaar te verbinden om te zien welke kruisbestuiving hierbij optreedt. 

We merken ook op dat dit artikel duurzaamheid primair als een noodzakelijke en nastrevens-

waardige deugd ziet. Deze overtuiging, hoewel duidelijk beargumenteerd aan de hand van 

zowel historische als hedendaagse bronnen, wordt in het geheel van de missiologie niet 

overal gedeeld. Een missioloog als Andrew Walls heeft juist het doorgaande proces van ‘eb 

en vloed’ laten zien: het christendom verspreidt zich op een niet-lineaire manier, het christe-

lijk geloof heeft geen definitief thuisland en kan daardoor ook verdwijnen uit bepaalde ge-

bieden. 

De recente kernwaardes in de missiologie zijn kwetsbaarheid en marginaliteit: deze waardes 

bewegen zich weg van een door het verlichtingsdenken gestempelde nadruk op rationaliteit, 

reproduceerbaarheid en beheersbaarheid. In plaats daarvan benadrukt dit type theologie de 

fundamentele kwetsbaarheid van gemeente-zijn als openheid naar het werk van de Geest 

toe, die steeds in de marges van de wereld aanwezig is. — Redactie TussenRuimte
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rentie, ‘The Economic Basis of the Church’, 
krijgt de drie-zelf-formule van Anderson en 
Venn opnieuw een belangrijke plaats. Venn 
had in zijn tijd al aandacht voor manieren 
waarop de ‘euthanasie van de zending’, het 
snel zelfstandig worden van een lokale kerk 
zodat de zendeling weer verder kan, bespoe-
digd kon worden. Er moesten volgens hem 
daarom door de zendingsgenootschappen 
structuren gecreëerd worden, die com-
mercie en bediening combineerden: een 
combinatie van werkzaamheden die geld 
opleverden en werkzaamheden die de kerk 
opbouwden. Bijna een eeuw later worden 
in ‘The Economic Basis of the Church’ deze 
ideeën van Venn weer opgepikt. Het rapport 
eindigt met deze woorden: 

‘For Christians then to deal in economic 
activities is not to cross the barrier of 
their rightful domain, but to create the 
only circumstances in which the whole 
man can be built up.’

Church Growth Theory
De Church Growth Theory werd, te beginnen 
in de jaren zestig, uitgedragen door theolo-
gen als Peter Wagner en Donald McGavran. 
McGavran (1897-1990), missioloog en lange 
tijd zendeling in India, wordt algemeen 
gezien als oprichter en vader van de gelijk-
namige Church Growth Movement. McGavran 
stelt dat door de redenen, factoren en con-
dities met betrekking tot groei in de kerk te 
evalueren, de dynamiek van groei gevat kan 
worden. Die dynamiek kan vervolgens toe-
gepast worden in de praktijk. De theorie en 
haar aanhangers focussen sterk op strategie 
en effectiviteit, en kennen een pragmati-

sche aanpak. Zendelingen (en de financiën 
die zij tot hun beschikking hebben) moeten 
zich concentreren op de groepen die voor 
het evangelie gewonnen kunnen worden, in 
plaats van op plekken waar weerstand is of 
waar de oogst in de vorm van bekeerlingen 
maar mager is.

Het thema ‘duurzaamheid’ is ecclesiologisch 
gezien weinig tot niet aanwezig in de kringen 
van Church Growth Movement en exponenten 
daarvan. Het komt hoofdzakelijk naar voren 

‘Kerk zonder grenzen 
kan ongezond en 

niet-duurzaam worden’

‘Tree Church’, gegroeid uit vijf boomsoorten, 

ontwerp van Barry Cox, Ohaupo, Nieuw-Zeeland
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Duurzaamheid in de missionaire ecclesiologie

als het gaat om het streven naar een bewe-
ging van zichzelf voortdurend en spontaan 
vermenigvuldigende kerken. Als het gaat 
om duurzaamheid – weinig besproken in 
de Church Growth Movement – komt dat mis-
schien ook omdat de vraag naar autonomie, 
zoals deze wel speelde ten tijde van Anderson 
en Venn, minder van toepassing is. 
Het artikel ‘The Failure of the Megachurch’ 
van Tim Suttle is een voorbeeld van va-
ker voorkomende kritiek op modellen die 
voortkomen uit de Church Growth Move-
ment. Financiële problemen bij de megaker-
ken wijzen volgens hem op het niet-duurza-
me aspect aan dit model van kerk-zijn. Een 
kerk die groter en groter wordt, een kerk 
zonder grenzen, wordt volgens hem op den 
duur ongezond en niet-duurzaam. Suttle 
beargumenteert dat de duurzame kerk voor 
lokale problemen en vragen geen grootse 
programma’s hoeft aan te bieden, maar dat 
ze maatwerk moet leveren door zich in te 
leven in de buurt en relaties aan te gaan met 
de mensen die er wonen.

Duurzaamheid in de Emerging 
Church

Sommigen theologen stellen onomwonden 
dat uit de Church Growth Movement (1960-
1990) als reactie de Emerging Church (1990 
tot heden) is ontstaan.

Andrew Jones
Andrew Jones houdt een populaire weblog 
bij en wordt gezien als bepleiter van de 
Emerging Church. Jones schrijft dat er een 
desillusie is ontstaan onder leiders van de 
beweging van kerkplantingen, zelfs nadat 
die was ontdaan van het pragmatisme van 

de jaren tachtig omtrent Church Growth. 
De desillusie verwoordt hij in negen rede-
nen om geen kerk te planten. Een van die 
redenen is, dat de traditionele fondsen om 
projecten te financieren en de kerkplanter 
te betalen, opgedroogd zijn door de wereld-
wijde financiële crisis en verschuiving van 
prioriteiten. De traditionele aanpak van een 
kerk planten, om vervolgens wekelijks een 
reguliere kerkdienst te beleggen, is weinig 
duurzaam en leunt vooral op de gulheid en 
inzet van de initiatiefnemers en financiers. 
Dat heeft er volgens hem voor gezorgd dat 
een duurzame aanpak van missie belangrij-
ker is geworden. Een nieuwe generatie kiest 
ervoor, volgens Jones, om geen nieuwe, 
traditionele kerken te planten, maar een 
contemplatief leven te leiden en een actieve 
bediening te hebben onder de stedelijke ar-
men door gemeenschappen te stichten die 
gericht zijn op het Koninkrijk van God. Deze 

Interieur ‘Tree Church’ van Barry Cox
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Emerging Church-beweging floreert, omdat 
haar projecten duurzaam en makkelijk te re-
produceren zijn, zoals in de vroege kerk ook 
het geval was. Een duurzame beweging van 

kerkplanting helpt de crisis te overleven en 
hindert de voortgang van Gods wereldwijde 
missie niet in financieel opzicht.
Op zijn weblog noemt Jones een aantal 
voorbeelden van een dergelijke duurzame 
aanpak. Zo is in Macedonië, België en Duits-
land het runnen van een kinderopvang een 
nieuwe manier voor Emerging Churches om 
impact te hebben op de lokale gemeenschap 
en tegelijkertijd duurzamer te worden. 

Op een reis door Azië kwam Jones in Indo-
nesië een beweging tegen van bijna duizend 
kleine kerkelijke gemeenschappen, die zich-
zelf in rap tempo vermenigvuldigen. Deze 
gemeenschappen kenmerken zich niet door 
een typische zondagse dienst, maar onder 
andere wel door:

- bijbelstudies bij de mensen thuis
-  een focus op de marge van de samenleving
-  duurzaam leiderschap, waarin leiders niet 

worden onttrokken aan stabiele kerken 
maar uit eigen kring komen, dus ook uit 
de marge van de samenleving

-  een lokaal gekleurd profiel in plaats van 
replicatie van een westers model

-  simpele en dagelijkse activiteiten 
-  bovendien duurzaam op financieel gebied 

door hun ‘micro-business’, waarin ze 
agrarische producten die tot de beste van 
het land behoren duurzaam verbouwen. 

De getallen komen groots over en wekken 
mijn belangstelling, maar ook achterdocht. 
Toch zijn er ook Europese voorbeelden te 
noemen, zoals de grootschalige beweging 
van huiskerken genaamd Simple Church. 
Ook de verhalen van individuele kerkplan-
tingen die initiatieven tot nieuwe gemeen-
schappen ontplooien zijn legio. 

Alan Hirsch
Alan Hirsch is missionair theoloog, afkom-
stig uit Zuid-Afrika en later verhuisd naar 
Australië waar hij een aantal kerken heeft 
geplant. Hij noemt in zijn boek Shapings  
of Things to Come een aantal principes van 
‘eco-leadership’. 
-  Het eerste principe is ‘organisch’ en be-

tekent dat de kerk in alle opzichten te-
rug moet naar een dynamische, levende 
structuur: interactief en relationeel. Deze 
structuur komt het beste uit door kleine, 
eenvoudige, missionaire gemeenschap-
pen te planten. 

-  Het tweede principe ‘reproduceerbaar’ 
staat vermenigvuldiging voor van de kerk 
in plaats van een steeds groter groeien. Het 
idee voor deze virale, metabolische groei 
komt uit de natuur en is ook gebaseerd op 
het bijbelse concept ‘vruchtdragen’. 

-  Het derde principe is ‘duurzaam’, dat 
wil zeggen dat een duurzame kerk op 
de langere termijn blijft bestaan. Duur-
zaamheid is daarom een fundamenteel 
principe voor leiderschap in kerk. Leiders 
moeten er aandacht voor hebben hoe een 
kerkplanting goed kan wortelen, groeien 

Een levend organisme 
dat kan leven en 

zich voortplanten
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Duurzaamheid in de missionaire ecclesiologie

en floreren op de lange termijn. Daarvoor 
zijn verschillende dingen nodig tijdens 
de diverse fasen waarin een kerkplanting 
zich kan bevinden. 

Voor duurzaamheid is de ‘response-ability’ 
belangrijk: het vermogen om op basis van 
metingen aan te passen en te innoveren. 
Aanpassen en innoveren kan alleen met een 
‘bottom line’: een duidelijke visie en missie, 
waarin een duurzame basis is gelegd.
Duurzaamheid in de kerk houdt daarom ook 
in: een goed plan maken voor groei naar een 
gezonde kerk. Duurzaamheid is niet altijd 
maar blijven leunen op fondsen van de kerk. 
Een grote economische afhankelijkheid van 
kerkelijke fondsen kan problemen opleveren 
bij afwijkende ideeën of voorstellen voor 
verandering vanuit de geplante kerk. Daarom 
moeten leiders als het gaat om duurzaam-
heid, nadenken over een parttime functie 
naast het leiderschap in de kerk, het leven 
van giften en fondsenwerving buiten de kerk. 

Evenwichtige vorm
De term ‘duurzaamheid’ wordt in de litera-
tuur vaak in de oude betekenis van het woord 
gebruikt: een duurzame kerk is de kerk die 
kan blijven bestaan. Daarvoor is het omgaan 
met financiën en leiderschap natuurlijk van 
belang. Maar daarmee is niet alles gezegd, 
want een kerk die blijft bestaan is niet auto-
matisch duurzaam. Belangrijk in het spreken 
over duurzaamheid is daarom ook het motief 
van vermenigvuldiging. Een vermenigvuldi-
ging die plaats kan hebben wanneer kerken 
zich kenmerken door reproductie. 
De duurzame kerk vermenigvuldigt zich-
zelf dus, een ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden. Wanneer deze 

ontwikkeling voor langere tijd doorgaat, 
kan er uitputting dreigen voor huidige ge-
neraties en mogelijk ook voor toekomstige 
generaties. Daarom zijn bijna alle auteurs 
op zoek naar een evenwichtige vorm van 
de duurzame kerk, die in staat is zichzelf 
te bedruipen: een levend organisme dat 
kan leven en zich voortplanten met zo min 

mogelijk input van buitenaf in de vorm van 
leiderschap en financiën. 
Duurzame kerkplanting houdt volgens de 
literatuur niet automatisch in dat deze altijd 
in dezelfde vorm blijft bestaan of überhaupt 
blijft bestaan. Dat komt in de buurt van de 
officiële definitie van de commissie-Brund-
landt, waarin wordt gesteld dat duurzame 
ontwikkeling een ontwikkeling is die aan-
sluit op de behoeften van het heden. Voor 
toekomstige generaties hoeft een bepaalde 
vorm van kerkplanting niet altijd de juiste 
vorm te zijn. Duurzaamheid betekent dan 
niet stug doorgaan en daarmee mensen de 
kerk uitjagen: de duurzame kerk weet van 
ophouden en probeert nieuwe wegen te vin-
den om blijvend in de behoeften te voorzien 
van die toekomstige generaties.

— Lars Grijsen is voorganger in de Stadshart-

kerk van Amstelveen en eigenaar van Gresign 

voor websiteontwikkeling. Zijn masterscriptie 

(2013) aan de Theologische Universiteit Kam-

pen handelde over ‘De duurzame kerk’.

De duurzame kerk 
weet van ophouden 

en zoekt nieuwe wegen 
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WAS GETEKEND |  Wi l leke Brouwer
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Duurzame kerk- en kloostertuinen

Het project ‘Tuinen, planten en geloof’ is gericht op het stimuleren van duur- 
zaam tuinbeheer rond kerken, kloosters en andere gebouwen van geloofs-
gemeenschappen. Door middel van bijbelse verhalen, plantennamen en 
christelijke rituelen wil men christenen bewust maken van de relatie tussen 
geloof en natuur. 

Tini Brugge: ‘Het beeld van de tuin is een 
krachtig beeld van een paradijselijke aarde. 
We zien dit terug in zowel Genesis als Open-
baring, waar een beeld wordt geschetst van 
een tuin die openstaat voor recht, vrede en 
duurzaamheid. Deze bijbelse beelden heb-
ben monniken geïnspireerd om in het hart 
van hun klooster een dergelijk paradijs in 
herinnering te roepen: een vierkante vorm, 
als het nieuwe Jeruzalem met gelijke zijden, 

met water als bron van leven in het midden. 
Dit inspireerde mij om geloofsgemeen-
schappen te bemoedigen de grond rond hun 
gebedsruimte een meerwaarde te geven, die 
recht doet aan de schepping.’

Voorbeelden
•  Het aanleggen van een pluktuin waarvan 

de bloemen en takken gebruikt kunnen 
worden bij het versieren van de kerk:

PROJECTEN IN BEELD |  Wi lma Wolswinkel

Een beter milieu begint bij de kerk

Christenen wereldwijd weten zich geroepen zorg te dragen voor de 
schepping. In elke context zijn er daarbij weer andere uitdagingen, 
zoals klimaatverandering, natuurgeweld of consumentisme. In dit 
artikel brengen we vijf verschillende projecten rondom duurzaam-
heid in beeld: in Nederland, Indonesië en Mexico. Wat beweegt 
deze christenen en kerken? Wat inspireert hen? En hoe brengen zij 
de zorg voor de schepping in de praktijk?

Vanuit de Raad van Kerken en het project Groene Kerken (PKN/Kerk in Actie) worden ver-

schillende duurzame initiatieven binnen de kerk ondersteund. Eén daarvan is het project  

‘Tuinen, planten en geloof’. Een ander is het project ‘Samen eerlijk eten’. Initiatiefnemer van 

beide projecten is biologe Tini Brugge, die op het gebied van natuur, milieu en (christelijke) 

spiritualiteit veel heeft gepubliceerd. 
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-  Joannes de Doper-parochie in Hoofd-
dorp

- Kloostertuin ‘Hof van Lof ’ in Megen
• ��Voedsel kweken voor de Voedselbank:  

- protestantse gemeente Vorden. 
De overvloed van volkstuinen bij de kerk 
aanbieden voor een goed doel:  
- protestantse gemeente Bennekom.

•  Aan de hand van planten het verhaal 
vertellen van personen uit de christelijke 
traditie met hart voor de natuur, zoals 
Franciscus en Clara van Assisi: 

-  Parochie Joannes de Doper in Hoofd-
dorp

- Kloostertuin ‘Hof van Lof ’ in Megen

Meer informatie is te vinden op een aantal in-
spirerende websites onder beheer van de Raad 
van Kerken:

www.kerktuinen.nl
www.kloostertuinen.nl
www.symbolischschikken.nl
www.kerkenmilieu.nl – met activiteitenagenda 
en verdieping

http://www.kerktuinen.nl
http://www.kloostertuinen.nl
http://www.symbolischschikken.nl
http://www.kerkenmilieu.nl
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Eerlijke maaltijden

Het project ‘Samen eerlijk eten’ stimuleert duurzame maaltijden (met een 
verhaal) op de adem van de seizoenen en een duurzame voedselproductie op 
kerkelijke gronden. Kerken worden door middel van bijbelse verhalen en chris-
telijke gebruiken en rituelen geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. 

Tini Brugge: ‘De gezamenlijke maaltijd aan 
het begin van de sabbat is nog steeds een 
wekelijks hoogtepunt in joodse families. 
Ook in de christelijke traditie is de maaltijd, 
in de vorm van brood en wijn, een centraal 
en bindend ritueel.’ Joris Vercammen, aarts-
bisschop van de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland, verwoordde het treffend: ‘Eu-
charistie komt van het Grieks en betekent 
‘dankzegging’ (…) Een eucharistische le-
venshouding heeft weet van het feit dat alles 
wat echt waardevol is in het leven ‘geschenk’ 
is. Een geschenk is gekregen en is dus geen 
‘bezit’ dat werd toegeëigend. Leven vanuit 
de eucharistie is dus het tegenovergestelde 
van consumentisme.’

Recepten uit de christelijke traditie in rela-
tie tot het kerkelijk jaar worden op de pro-
jectwebsite verzameld. Ook worden nieuwe 
recepten aangeboden met seizoensproduc-
ten. Bij de recepten wordt uitleg gegeven 
over de betekenis van ingrediënten, kleuren 
en manier van bereiding. Op praktische 
wijze wordt zo geloof en duurzaam eerlijk 
voedsel met elkaar verbonden. Het project 
kreeg een start door de uitgave van het 
kookboek Koken met bezieling, waaraan ook 
kookdominee Han Wilmink meewerkte.

www.sameneerlijketen.nl
www.scheppingvieren.nl – voor passende tek-
sten, rituelen en gebeden rond de maaltijd

Een beter milieu begint bij de kerk

http://www.sameneerlijketen.nl
http://www.scheppingvieren.nl
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Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

Al 25 jaar is op het landgoed Stoutenburg bij Amersfoort de Stichting Francis-
caans Milieuproject actief. Dit project heeft als doel om de relatie tussen God, 
mens en natuur te onderhouden. In het landhuis woont een religieuze leefge-
meenschap, waar mensen hun leven delen in een kloosterritme, al werkend en 
zorgend voor huis, tuin en gasten. 

Bewoner Marjan Bosch: ‘Het leven op het 
landgoed is eenvoudig, we hebben geen auto 
en er wordt biologisch en vegetarisch gege-
ten, het liefst uit eigen tuin. In de dagelijkse 
meditaties, het werk in de moestuin en het 
gastenverblijf, en het samenleven als ge-
meenschap, proberen we invulling te geven 
aan die verbondenheid tussen God, mens en 
natuur. De diversiteit aan bewoners komt tot 
uiting in de diversiteit aan bronnen waaruit 
men zich weet geïnspireerd: het christen-
dom en Franciscus, maar ook het boeddhis-
me, literatuur en de natuur.’
Stoutenburg organiseert diverse acti-
viteiten, zoals tuinweken en retraites, 
maar ook lezingen en workshops rond 
thema’s als duurzaamheid, koken met de 
seizoenen, Franciscaanse spiritualiteit en 
bewust natuurlijk leven. Daarnaast wor-
den er lezingen in het land gegeven. Tot 
slot is het project nauw verbonden met 

de Franciscanen in Nederland. Er wordt 
samengewerkt in verschillende activitei-
ten, waaronder de Schipholwakes tegen 
vreemdelingendetentie. 

Iedere maand: 
workshop ‘Koken met de seizoenen’

Zondag 2 oktober: 
Franciscusviering en Stoutenburglezing

Zondag 16 oktober: 
Wereldmaaltijd op Wereldvoedseldag 

www.stoutenburg.nl

http://www.stoutenburg.nl
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Een beter milieu begint bij de kerk

Biologische landbouw vanuit de kerk op Java

De Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) is een kleine protestantse kerk 
op Noord-Midden-Java. De kerk heeft een sterke missionaire focus en runt een 
eigen diaconaal centrum, Yayasan Sion. 

Samen met de lokale bevolking zoekt de 
staf naar duurzame oplossingen voor lo-
kale problemen. Hierbij wordt zij onder-
steund door de Stichting Salatiga Zending 
in Nederland. De meeste mensen met wie 
Yayasan Sion werkt, wonen op de veraf-
gelegen hellingen van de bergen Merbabu 
en Merapi. Zij hebben weinig bronnen van 
inkomsten. Aardverschuivingen komen 
regelmatig voor, wat grote gevolgen heeft 
voor huisvesting, maar ook de landbouw.
Yayasan Sion helpt lokale boeren op biologi-
sche wijze hun land te verbouwen. Dit zorgt 
niet alleen voor een hogere opbrengst, maar 
bespaart ook op de kosten van kunstmest. 
Op deze manier wordt de levensstandaard 
van de mensen verhoogd. 
Debora Suparni, directeur van Yayasa Sion: 
‘We proberen lokale boeren bewust te maken 
van hun verantwoordelijkheid voor toekom-
stige generaties. Zo zijn biologische meststof-
fen veel minder schadelijk voor de grond dan 
kunstmest. Dit vraagt wel om een gedrags-
verandering bij de boeren en dat is niet altijd 
eenvoudig. Een mooi voorbeeld is het bio-

gasproject, waar de uitwerpselen van koeien 
worden gebruikt voor energieproductie. Gas 
is duur en veel mensen gebruiken hout om op 
te koken, wat niet zonder gevaar is. Nu zijn 
er in de omgeving honderd reactoren voor 
biogas waar zo’n vijfhonderd mensen gebruik 
van maken. De reactoren produceren niet 
alleen energie, maar de restanten vormen ook 
weer biologische meststof.’ Hieraan gekop-
peld is een koeienproject voor mensen met 
weinig inkomen. Zodra de koe gekalfd heeft, 
geven zij de koe weer terug. Het kalf blijft hun 
eigendom. De mest van het kalf wordt weer 
gebruikt voor de productie van biogas.

Kijk voor meer duurzame projecten van Yayasan 
Sion op www.salatiga-zending.info

http://www.salatiga-zending.info
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Groene levensstijl onder christenen in Mexico

Erika en Machiel Kommers werken als missionair-diaconaal toerusters vanuit 
de GZB in de Presbyteriaanse Kerk van Mexico. Daarnaast zijn ze betrokken bij 
Centro Shalom, een opvangcentrum voor verslaafden. Duurzaamheid is in hun 
werk een belangrijk thema. 

Erika: ‘In de kerk organiseren we conferen-
ties rondom het thema Natuur & Milieu. De 
nadruk ligt op de rol die wij als christenen 
hebben om goed voor de aarde te zorgen. We 
geven praktische tips die bruikbaar zijn voor 
elk gezin: hoe verminder je afval, hoe maak 
je een composthoop, hoe kun je zelf materia-
len hergebruiken? Zo geef ik zelf regelmatig 
workshops hoe je bijvoorbeeld van plastic 
zakjes een tas kunt haken of T-shirts kunt 
hergebruiken. In Mexico is UNICEL, een soort 
plastic dat in Europa al jaren verboden is, 
mateloos populair. We proberen het gebruik 
hiervan in de kerk uit te bannen door een af-
wasrooster voor te stellen in plaats van plastic 
borden, bekers en bestek te gebruiken. 
Een ander belangrijk thema op deze confe-
renties is gezonde voeding. Van de Mexicaan-
se bevolking heeft 70 procent overgewicht en 
33 procent obesitas. We motiveren mensen 
om lokale producten te kopen, die duurza-
mer zijn geproduceerd en hierdoor gezonder 
zijn. Daarnaast stimuleren we mensen zelf 
groente te verbouwen in hun eigen tuin. 
Ook in Centro Shalom is er aandacht voor 

een groene levensstijl. Het opvangcentrum 
verzamelt plastic uit de hele streek om dit 
door te verkopen aan een recyclebedrijf. 
Elke vrijdag gaan cliënten naar de kerken 
om plastic op te halen. Voor Centro Shalom 
is dit een extra inkomstenbron, maar tege-
lijkertijd maakt het gemeenteleden ervan 
bewust dat recyclen ook een optie is. Niet 
alles verdwijnt zomaar op de vuilnisbelt. Elk 
kwartaal halen we zo’n duizend kilo plastic 
op. Daarnaast verzamelen we blik, papier 
en karton. Tot slot fokt het centrum op 
duurzame wijze hanen, die we vervolgens 
verkopen. Hierdoor duurt het wel wat langer 
voordat er winst is van de investering, maar 
het is beter voor het milieu, diervriendelij-
ker en gezonder voor de mens.’

www.gzb.nl/zendingswerkers/machiel-en-erika-
kommers/home?user_id=121 

centroshalomtijuana.com

http://www.gzb.nl/zendingswerkers/machiel-en-erika-kommers/home?user_id=121
http://www.gzb.nl/zendingswerkers/machiel-en-erika-kommers/home?user_id=121
http://centroshalomtijuana.com/
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De luxe van duurzaam 
bezig zijn 

Eigenlijk gaat het bij ons best aardig, als we het hebben over duurzaamheid.  
Natuurlijk drinken we Fair Trade-koffie, geven we slaafvrije chocola cadeau en zijn 
we zuinig met energie. We zouden ook graag meer met het openbaar vervoer reizen, 
maar vanwege de dan soms bijna dubbele reistijd is dat niet echt haalbaar. Wel kopen 
wij, in tegenstelling tot anderen in onze straat, niet om de paar jaar nieuwe meubels, 
maar gebruiken ze zeker vijftien jaar. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen van 
hoe we ons best doen om rekening te houden met het milieu. Een ‘groene kerk’ heb-
ben we nog niet, maar misschien kunnen we ons daar de komende tijd ook voor gaan 
inzetten.

Jammer genoeg komt ons geweten, in de vorm van mensen uit onze zustergemeente 
in Roemenië, af en toe langs. Met een enkele opmerking wordt ons goede gedrag de 
(gescheiden) afvalbak in geworpen. Zij zijn blij als ze hun huis kunnen inrichten met 
de meubels die hun grootouders gekregen hebben bij hun trouwen. De auto gebruiken 
ze alleen als het niet anders kan, want de benzine is extreem duur. In de winter kost 
het te veel tijd en geld om het kerkgebouw te verwarmen, dus worden de diensten in 
een kerkzaaltje gehouden. Of men vraagt de gemeenteleden extra lagen kleding aan 
te doen. 
Gescheiden afval kennen ze ook: de Roma die op de vuilnisbelten leven zoeken alles 
uit en verkopen wat nog enige waarde heeft. Fair Trade is echter een onderwerp waar 
ze cynisch hun schouders over ophalen: worden ze niet uitgebuit door de lokale werk-
gevers en politici, dan gebeurt het wel door het Westen. Veel Roemenen werken als 
goedkope arbeidskrachten of seksslavinnen in West-Europa.

Daar gaat ons goede gevoel over duurzaam bezig zijn … Zo’n bezoek zet je verant-
woorde wereld op zijn kop en ons mooie gedrag in een ander perspectief: blijkbaar is 
het luxe dat we zo duurzaam bezig (denken te) zijn. 

— Foka van de Beek is theoloog en stafmedewerker bij de Nederlandse  

Zendingsraad.

COLUMN |  Foka van de Beek
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In de protestantse traditie is de term rent-
meester dominant geworden. Het is de 
vraag of die term niet eerder deel van het 
probleem is dan van de oplossing. De term 
rentmeester suggereert dat wij namens God 
heersen over de natuur waar we zelf niet bij 
horen. Vanuit de Bijbel en de breedte van de 
christelijke traditie wereldwijd komen er 
andere inzichten naar voren, die meer recht 

doen aan de aarde, vrouwen en armen. En 
bovenal aan God.

Rentmeesterschap en overheersing
Het is een misverstand dat rentmeester een 
bijbels begrip is. Ja, het komt in de Bijbel 
voor, maar daar is het een economische 
term die gaat over het beheren van geld en 
goederen, bijvoorbeeld in de gelijkenis van 

VISIE |  Trees van Montfoort

De aarde is van God

De natuur speelt in de moderne westerse geloofsbeleving en theo-
logie een marginale rol. In het licht van de ecologische crisis komen 
echter vragen op naar de relatie tussen God en de wereld en de 
plaats van mensen daarbinnen. Trees van Montfoort verkent deze 
vragen en toont perspectieven.

De verhouding tussen religie, theologie en de ‘schepping’ kent een eigen vocabulaire. Dit vo-

cabulaire behelst meer dan woorden alleen, het geeft ook uitdrukking aan de manier waar-

op de relatie mens-wereld of mens-schepping gezien wordt. Daarmee legitimeren ze ook een 

bepaalde houding van de mens ten opzichte van de rest van de kosmos en de ene of de an-

dere omgang ermee. 

In de protestantse theologie is het steekwoord ‘rentmeesterschap’ een klassieke notie. Het 

roept enerzijds op tot verantwoordelijkheid, maar lijkt de mens ook boven de rest van de 

schepping te stellen. Alleen al om die reden zijn er vragen bij het begrip te stellen en alterna-

tieven te verkennen – juist ook om de inhoud van het concept ‘rentmeesterschap’ in zijn 

reikwijdte te peilen en om te bezien of de verhouding tussen mens en wereld ook nog an-

ders bekeken en met andere begrippen beschreven kan worden. Hetgeen wellicht tot een 

andere verhouding tussen beiden en een andere houding van de mens ten opzichte van de 

wereld waarin hij leeft kan leiden. Trees van Montfoort biedt een dergelijke verkenning van 

het begrip ‘rentmeesterschap’, wijst op de grenzen ervan en toont perspectieven om verder 

en anders te denken. — Redactie TussenRuimte
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de onrechtvaardige rentmeester of als de 
rentmeester van Herodes genoemd wordt. 
De term rentmeester, toegepast op de rela-
tie van mensen tot de natuur, schept grote 
afstand tussen mensen en de rest van de 
wereld. Die afstand is juist een van de oor-
zaken van de huidige milieuproblemen. 

Rentmeesterschap impliceert dat wij de 
aarde beheren in naam van God. Dat is im-
mers wat een rentmeester doet: in naam 
van een opdrachtgever een bezit beheren. 
De rentmeester staat aan de kant van de 
opdrachtgever, hij of zij is geen onderdeel 
van het bezit. En vaak heeft de rentmeester 
zoveel handelingsvrijheid dat de opdracht-
gever op de achtergrond raakt. Al te gemak-
kelijk raakt het besef zoek dat de aarde van 
God is. Als mensen een taak hebben ten 
opzichte van de natuur, dan is dat met het 
oog op het welzijn van mensen. In zo’n we-
reldbeeld heeft de natuur geen waarde op 
zich, de natuur is enkel leefomgeving, hulp-
bron, productiemiddel.

Gebruiksartikel
De paus kritiseert in zijn encycliek Laudato 
Si’ het technocratisch-economisch para-
digma. In 1966 verweet de historicus Lynn 
White de christelijke kerken al dat ze door 
hun antropocentrische theologie de natuur 
gedegradeerd hadden tot gebruiksartikel. 
Het christendom heeft de grond rijp ge-
maakt voor westerse natuurwetenschap en 

technologie. De kerken, stelt hij, hebben 
de technologische overmeestering van de 
natuur gelegitimeerd alsof die overeen zou 
komen met Gods plan. 
White kreeg wel weerwoord van verschil-
lende theologen die het christendom verde-
digden als niet-antropocentrisch met een 
beroep op de Bijbel. Het gaat in de Bijbel 
om de hele werkelijkheid, de hele wereld, de 
hele schepping, zeiden zij terecht. Maar het 
theologisch antropocentrisme waar White 
kritiek op had, betreft niet zozeer de Bijbel 
zelf, maar een bijbeluitleg en theologie die 
God exclusief in verband brengt met men-
sen. Als mensen al met de niet-menselijke 
werkelijkheid in verband gebracht worden, 
is dat bijvoorbeeld als kroon op de schep-
ping. De heilsgeschiedenis gaat dan enkel 
over het heil voor mensen, de verlossing 
van mensen staat centraal. 

Eenzijdig
De protestantse theologie legt vanouds een 
grote nadruk op het Woord dat van buitenaf 
tot ons komt. Die nadruk op alleen het 
Woord wordt teruggevoerd op de profeten 
met hun kritiek op beelden en verering van 
de natuur. Dat is een nogal eenzijdig ge-
bruik van de Bijbel. 
Teksten waarin het gaat over de verbon-
denheid van God met de natuur worden 
overgeslagen, zoals de psalmen over de 
schepping. Natuur en lichamelijkheid zijn 
dan geen vindplaatsen van God. Zo’n theo-
logie versterkt oude tegenstellingen waarbij 
God staat aan de kant van het geestelijke, 
het verstand, het mannelijke, de cultuur en 
de beschaving. Aan de andere kant staan 
de aarde, het materiële, het lichamelijke, 

Alles wat er is 
komt voort 

uit Gods Geest
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de ervaring, het vrouwelijke, de natuur en 
het wilde en de wilde. Waarbij de eerste 
categorie meer gewicht heeft dan de laatste 
en er zelfs over moet heersen: de geest over 
het lichaam, de mens (als God/in naam van 
God) over de natuur, het mannelijke over 
het vrouwelijke, beschaving over het wilde 
en de wilden. 
Het beeld van de rentmeester past in deze 
hiërarchische dualismen en is daarom noch 
voor de aarde, noch voor vrouwen, noch voor 
andere niet-dominante groepen positief.

De Bijbel opnieuw lezen
Er gebeurt in de kerken inmiddels het een 
en ander op het gebied van duurzaamheid, 
maar het blijft vaak marginaal: een van de 
vele aandachtsvelden van de diaconie. Door 
de heersende theologie blijft het vaak bij en-
kele praktische maatregelen als zonnepane-

len op het dak of eerlijke koffie. De kerken 
kunnen echter meer doen dan de milieube-
weging volgen. Ze kunnen putten uit hun 
geloof en rijke traditie. Er zijn zoveel meer 
bijbelteksten die over schepping gaan dan 
Genesis 1 en 2. En ook die eerste hoofdstuk-
ken van Genesis zijn zoveel rijker dan alleen 
de opdracht tot heersen over de schepping 
(Genesis 1) of het behoeden en bewaren van 
de tuin (Genesis 2). In onze tijd en situatie 
zijn andere teksten veel relevanter. 

Creatieve kracht
Volgens Genesis 2 zijn mensen gemaakt van 
aarde en geest, genomen uit de aarde en be-
zield met Gods adem. Beide elementen zijn 
wezenlijk. Het is niet die geest die ons on-
derscheidt van de rest van de werkelijkheid. 
De Bijbel zet geest en materie niet tegenover 
elkaar. Je moet uitkijken dat je woorden in de 

Het gaat God om de hele wereld: mensen, dieren, planten, drinkwater.
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De aarde is van God

Bijbel als geest, wereld, vlees niet invult van-
uit een modern wereldbeeld. Descartes en an-
dere denkers van de Verlichting maakten een 
groot onderscheid tussen geest en materie, 
en die opvatting werkt nog altijd sterk door. 
Je leest de Bijbel altijd door een bepaalde bril. 
Je leest altijd selectief. Vanuit een andere 
situatie kijk je weer anders, hoor en zie je 
weer andere dingen. Als je denkt dat het God 
alleen om mensen gaat, lees je dat ook. Als je 
een dualistisch wereldbeeld hebt, lees je dat 
terug. Als je tegelijk nieuwe vragen stelt en 
zorgvuldig leest, kun je nieuwe bevrijdende 
inzichten vinden, juist doordat de Bijbel uit 
zo’n andere cultuur komt dan de onze.

Volgens Genesis 1 komt alles wat er is voort 
uit Gods Geest, Gods adem waarop Hij de 
woorden spreekt. In de geloofsbelijdenis 
van Nicea wordt de Geest degene genoemd 
‘die Heer is en het leven geeft’. En de middel-
eeuwse hymne ‘Kom Schepper Geest’ (Veni 
Creator Spiritus) weerspiegelt ook dat besef 
van aanwezigheid en werkzaamheid van de 
Geest in de hele werkelijkheid. Dat inzicht 
is deels verloren gegaan in de moderne tijd. 
Terwijl het wel weer goed past in de heden-
daagse natuurwetenschappelijke inzichten. 
Vroeger zag men de werkelijkheid van de 
natuur als statisch, ooit door God gemaakt 
en vanaf toen door God in stand gehouden. 
Nu weten we dat het heelal dynamisch is, je 
kunt geschiedenis niet meer tegenover na-
tuur plaatsen, natuur is ook voortdurende 

verandering. Vanuit dat inzicht krijgt het 
beeld van de Geest nieuwe betekenis. De na-
tuur is de plaats waar God is. God overstijgt 
de wereld, maar is ook de creatieve kracht in 
het hart van de wereld. 
Een mooi beeld daarvoor is het beeld van 
God als zwangere vrouw, van de Noord-
Amerikaanse theologe Elisabeth Johnson: 
God draagt de wereld, die in God is. Ik heb 
gemerkt dat het een passend beeld is om de 
moeilijke tekst uit Kolossenzen 1:15-20 uit te 
leggen. Over Christus als eerstgeborene van 
de schepping in wie alles geschapen is, in 
wie alles bestaat. Deze tekst van Paulus refe-
reert aan Vrouwe Wijsheid als eerstgeborene 
van de schepping (Spreuken 8). Christus 
is Gods Woord ofwel Gods Wijsheid en 
tegelijk de schepping zoals ze zou moeten 
zijn, terwijl de rest van de schepping nog in 
barensweeën is en nog wacht op verlossing 
(Romeinen 8).

Nieuwe toegang
De ecologische crisis stelt nieuwe vragen 
en tegelijk geven hedendaagse natuurwe-
tenschappelijke en filosofische inzichten 
nieuwe toegang tot die oude teksten van de 
Bijbel. Neem bijvoorbeeld psalmen waarin 
rivieren in hun handen klappen voor God 
(Psalm 98) en jonge leeuwen brullend God 
om voedsel vragen (Psalm 104). Vanuit het 
wereldbeeld van de Verlichting zijn dat 
vreemde teksten. Maar niet vanuit het besef 
dat mensen deel zijn van de materiële we-
reld, van de natuur, en dat anderzijds onze 
medeschepselen geen dingen zijn. Ze han-
delen ook en ontwikkelen zich en staan in 
relatie. Het postmoderne wereldbeeld (post-
humanistisch, postmaterialistisch) zou wel 

Gods redding in 
Christus geldt
de hele wereld
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eens veel dichter bij de Bijbel kunnen staan 
dan het moderne wereldbeeld.

 Voedsel en drinkwater
Het Noachitische verbond in Genesis 9 
is een verbond met alle levende wezens. 
Mensen mochten dan ook niet zomaar 
het leven van dieren nemen. In Genesis 1 
kregen mensen toestemming om planten 
te eten. Dus mensen zijn bedoeld als vege-
tariërs, wat in het licht van de ecologische 
gevolgen van onze vleesconsumptie een 
nieuwe betekenis krijgt. Na de zondvloed, 
als een soort concessie, mogen mensen ook 
vlees eten, maar het bloed, wat staat voor 
het leven, mogen ze niet eten. Hierover 
doordenkend kun je je afvragen wat voor 
onze tijd zinvolle spijswetten zouden zijn. 
Sommige Joden spreken van ecokasjroet: zo 
omgaan met voedsel dat je de aarde zo min 
mogelijk belast. 

Levend water
Het verhaal uit Johannes 4 over de vrouw bij 
de bron ben ik onder invloed van de Brazi-
liaanse theologe Ivone Gebara anders gaan 
lezen. Door haar denk ik aan al die arme 
vrouwen wereldwijd die elke dag veel moei-
te moeten doen om schoon water te putten 
voor hun gezin, als dat al lukt. Gebara be-
drijft theologie vanuit het dagelijks leven 
van vrouwen in de sloppenwijk waar zij 
woont. Die vervuilen het minst, maar heb-
ben wel het meeste last van vervuiling, want 
het is meestal hun taak om voor schoon 
water en gezond voedsel voor hun gezin te 
zorgen. Die Samaritaanse vrouw was bezig 
met een van haar dagelijkse taken: water 
halen. Staat dat gewone water dan tegen-
óver water van eeuwig leven of liggen ze in 
elkaars verlengde? 
De kerken in Afrika ten zuiden van de Sa-
hara zijn een actie begonnen om het Zam-
besibekken te behouden dat dertig miljoen 
mensen van drinkwater voorziet, dieren 
en planten nog niet meegerekend, maar 
dat door mijnbouw steeds meer vervuild 
raakt. Het verhaal van de vrouw bij de bron 
eindigt met de uitspraak van haar stadsge-
noten dat Jezus de redder van de wereld is. 
Vroeger las ik altijd, met mijn antropocen-
trische bril: redder van alle mensen, Joden 
en Samaritanen, vrouwen en mannen. Nu 
lees ik: van de hele wereld, dus ook van de 
dieren, de planten, het water. 
Gods redding in Christus heeft betrekking 
op de hele wereld, niet alleen op mensen. 
Zorg voor de aarde hoort bij de kern van het 
christelijk geloof.

... psalmen waarin rivieren in hun handen klap-

pen voor God ... Victoriawatervallen, Zambesi-

rivier tussen Zambia en Zimbabwe
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De aarde is van God

Ecologisch ascetisme
De Oosterse kerken zijn veel minder gekleurd 
door de Verlichting en veranderen niet snel. 
Een voordeel daarvan is dat in hun liturgie 
‘ouderwetse’ teksten als de scheppingspsal-
men levend gehouden zijn. In deze traditie 
staat Elisabeth Theokritoff met haar boek 

Living in God’s Creation. Orthodox Perspectives 
on Ecology (St Vladimir’s Seminary Press, 
2009). Bij haar zijn schepping en verlossing 
nauw verbonden in een ecologische en een 
sterk christocentrische theologie. 
Verlossing, ofwel het doel van de schep-
ping, is dat God alles in alles zal zijn, stelt ze 
in navolging van de oosterse kerkvaders en 
van Paulus. God grijpt niet in van buitenaf, 
want er is geen buiten: ‘God het Woord is 
deel van de wereld geworden die door Hem 
geschapen is. Door dit cruciale gebeuren is 
de schepping niet alleen middel tot fysiek 
leven, maar ook de gave van Gods eigen 
leven aan ons.’ God is aanwezig in de mate-
riële wereld. Schepping, incarnatie, opstan-
ding en avondmaal zijn nauw verweven: ze 
drukken – op een verschillende schaal – uit 
hoe God aanwezig is in de materiële werke-
lijkheid. 
De rol van mensen is om met de hele 
schepping God te loven en eraan mee te 
werken dat God alles in alles kan worden. 
Maar mensen gebruiken de schepping ver-
keerd, dat is de zondeval. Door de zondeval 
is de mens verworden tot een ‘roofdier’, 

een consument. De menselijke neiging 
om te grijpen en te bezitten is de grootste 
zonde, volgens Theokritoff. En de reme-
die is ascetisme, dat wil zeggen: afstand 
nemen van mensen en dingen, te begin-
nen met wat het dichtst bij is, het eigen 
lichaam, om zich geheel op God te richten. 
Deze levenslange oefening van lichaam 
en ziel leidt tot een vrijheid om de wereld 
lief te hebben zonder bezitsdrang. Ascese 
geeft zo toegang tot het juiste gebruik van 
materiële zaken. Ze pleit voor ecologisch 
ascetisme. Het westerse geloof in genieten 
als sleutel tot een vervuld en gelukkig le-
ven, noemt ze een leugen. Zelfbeperking, 
‘sterven voor de wereld’ in de zin van de 
asceten, is nodig en geeft meer vreugde.

Ecologische bekering
Het christendom heeft dus bijgedragen 
aan de ecologische crisis, maar kan ook 
bijdragen aan de oplossing ervan. Daar-
voor hebben we een rijke bron in de Bijbel 
en de traditie, die we dan wel anders moe-
ten bekijken dan door moderne westerse 
antropocentrische ogen. Voor-moderne en 
niet-westerse blikken kunnen helpen bij 
wat de paus ‘ecologische bekering’ noemt. 
Dan lezen we dat het God om de hele we-
reld gaat, waar Hij zich in Christus mee 
verbonden heeft, ervaarbaar in alle schep-
selen en in ons voedsel en drinkwater. Wij 
hoeven de wereld niet te redden, dat doet 
God, maar we kunnen wel mee- of tegen-
werken.

— Trees van Montfoort is theologe en journa-

liste. www.vanmontfoortcommunicatie.nl

‘Alles en in allen’ 
– God grijpt niet in 

van buitenaf

http://www.vanmontfoortcommunicatie.nl
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PERSPECTIEF |  Johan Graaf land

Dierenrechten in bijbels perspectief
Het dier neemt in de Bijbel een opvallend grote plaats in. Veel 
vaker dan wij ons realiseren wordt melding gemaakt van die-
ren, in het wild dan wel veehoudend, alsook van bepaalde 
diersoorten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
de Israëliet in het alledaagse leven veel dichter bij het dier 
stond dan wij in onze moderne samenleving. Maar dat niet al-
leen. Ook meer principieel speelt het dier een belangrijke rol 
en wordt het in de Bijbel van hoge waarde geacht. 

Aan de hand van een aantal teksten uit het Oude en Nieuwe Testament illus-
treer ik de rol van het dier in de Bijbel. Vervolgens wil ik van daaruit laten zien 
dat de hedendaagse notie van dierenrechten ook bijbelse wortels heeft en wel-
ke verantwoordelijkheid dat mensen geeft in de omgang met de schepping.

Redder van de hele wereld

In het gesprek over het streven naar duurzaamheid vanuit een bijbels perspectief gezien, zou 

men in de veronderstelling kunnen leven dat de Bijbel hiertoe oproept ten gunste van de 

menselijke bewoners en gebruikers van Gods schepping. Er zijn echter geluiden van christe-

lijke denkers die oproepen tot het (opnieuw) lezen van bijbelpassages en het exegetisch aan-

nemelijk maken dat Gods plan – van Genesis tot Openbaring, van schepping tot herschep-

ping – ook betrekking heeft op planten en dieren.

Jürgen Moltmann is een voorbeeld van zo’n denker. In een aantal werken – waaronder The 

Spirit of Life: A Universal Affirmation – gaat hij in op passages als 1 Korintiërs 15:35-50. Zijn 

doelstelling is aan te tonen hoe groot de reikwijdte is van de inclusie van Gods hoopvolle 

toekomstplan: het gaat alle mensen aan, maar ook dieren, planten, rotsen en al wat er ooit 

geschapen is. Dit leidt tot een bijschaven van zowel het Godsbeeld als de visie op het God-

delijk handelen en ingrijpen ten opzichte van de aarde: uit liefde voor de wereld gaf God  

zijn Zoon niet (uitsluitend) voor de mensheid. Hij kwam als soter tou kosmou (Johannes 

3:16), dat wil zeggen, als Redder van de hele wereld, mens én dier. Prof.dr. Johan Graafland 

staat in zijn bijdrage stil bij juist het dier vanuit bijbels perspectief. Zijn artikel is gebaseerd op 

fragmenten uit zijn boek En God schiep. Over dieren en rentmeesterschap, Artios-reeks,  

Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015. — Redactie TussenRuimte
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De intrinsieke waarde van het dier
Meteen al aan het begin van de Bijbel, in het cruciale hoofdstuk over de schep-
ping in Genesis 1, nemen de dieren een prominente plaats in. In het schep-
pingsverhaal komt naar voren dat de dieren in de zee, in de lucht en op het 
land voluit deel uitmaken van de schepping zoals God die voor ogen had. Elke 
keer eindigt de tekst met de conclusie: ‘En God zag dat het goed was.’ Het door 
God geschapen dierenrijk is in al zijn diversiteit van grote waarde in de ogen 
van God. Hij geniet van de overvloed van het dierenleven, de grote variatie 
erin, van zeemonsters tot de kleine mier die op de grond rondscharrelt. 
Hierin is een duidelijke parallel tussen mens en dier, want tegen beide wordt 
gezegd dat zij vruchtbaar en talrijk moeten zijn en de aarde bevolken. Voor 
beide is plaats op de door God geschapen aarde. Zij vullen elkaar aan en hoeven 
elkaar niet te verdringen. De een hoeft niet uit te groeien tot een plaag voor de 
ander. Beide zijn tot eer van God geschapen en worden opgeroepen om God te 
loven voor de schepping (Psalm 148) en ook in de eindtijd delen dieren in de lof-
prijzing van God en Christus (Openbaring 5:13). Bij mensen is die lofprijzing een 
bewuste uiting van eerbied aan God, bij dieren vloeit die lofprijzing voort uit 
het simpele feit dat zij er zijn als schepselen van God. Mens en dier staan dicht 
bij elkaar, beide zijn uit stof gemaakt (Genesis 2:7 en 19). En zoals God de mens 
tot een levend wezen maakte door hem levensadem in de neus te blazen, wordt 
ook over de dieren gesproken als wezens waarin de levensadem is (Genesis 7:15).
Uit Genesis 1 volgt direct een heel belangrijke bevinding, namelijk dat dieren er 
volgens de Bijbel niet enkel zijn om het leven van mensen te veraangenamen, 
maar dat ze doel op zichzelf zijn voor God. Genesis 1 draagt hiermee een reden 
aan voor het behoud van biodiversiteit, die in de gangbare ethische theorieën 
nog nagenoeg ontbreekt. Omdat God de biodiversiteit gewild heeft, rust er 
op de mens de plicht om er als rentmeester zorg voor te dragen dat deze niet 
teloor gaat door menselijk handelen. 

Rechten van dieren
De hoge mate van gelijkschakeling van mens en dier zet zich voort na de zon-
deval en uit zich dan onder andere in het feit dat beide sterfelijk zijn (Prediker 
3:18-21). Het leed van dieren dat in de Bijbel beschreven wordt, is mede het 
gevolg van de straf van God op de zonde van mensen. Maar dat niet alleen; de 
zondeval brengt ook met zich mee, dat heel veel leed dat dieren treft het ge-
volg is van de wreedheid van de mens zelf. 
God heeft daarom in de Bijbel ook allerlei regels gesteld om dieren te bescher-
men. Ook al mogen dieren worden gebruikt ten dienste van mensen en mogen 
mensen dieren in bezit hebben, dat betekent niet dat mensen willekeurig alles 
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met ze mogen doen. Als wij rechten opvatten als een uitdrukking van funda-
mentele morele grenzen, die sterke, in plaats van zwakke verplichtingen je-
gens dieren uitdrukken, kunnen deze regels worden opgevat als een expressie 
van dierenrechten. Deze rechten drukken uit dat dieren niet enkel middelen 
of goederen zijn ten bate van de belangen van mensen, maar dat dieren als 
schepselen van God intrinsieke of inherente waarde toekomt. Dat betekent 
niet dat dierenrechten absoluut zijn (evenmin als dat vaak het geval is met de 
rechten van mensen), maar wel dat in normale situaties er zekere grenzen en 
verantwoordelijkheden zijn in hoe wij dieren behandelen. Hardheid en wreed-
heid jegens dieren zijn niet alleen onmenselijk, maar strijden ook tegen de 
wet van God en zijn daarom goddeloos.

Zoals God rustte op de zevende dag, 
zo moeten ook mens én dier op krachten 
kunnen komen na een week van arbeid

Er zijn om te beginnen heel veel teksten die uitdrukken dat de mens zorg 
dient te hebben voor (zieke of zwakke) dieren (Ezechiël 34:2-4; Exodus 23:4-5; 

Net zoals bij de ark van van Noach is er God veel aan gelegen dat zijn schepping 

van de dieren in stand blijft.
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Deuteronomium 22:1-4). Sprekend is in dit verband Spreuken 12:10: ‘Een recht-
vaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed.’ Recht-
vaardige behandeling van dieren is ook een thema dat terugkeert in teksten 
die het recht van dieren op een aandeel in de oogst geven, vanwege de arbeid 
die zij verrichten (Deuteronomium 25:4). Het dier mag zeker worden inge-
schakeld voor werkzaamheden ten behoeve van de mens. Maar het mag niet 
slechts object zijn van de economische belangen van de mens. Want het dier is 
ook en daarboven een medeschepsel waarvoor de mens zorg draagt. Het mag 
niet worden blootgesteld aan honger en dient een eerlijk deel te krijgen in de 
oogst. 
De zorg voor het dier komt ook tot uitdrukking in het recht op rust (Deuterono-
mium 5:13-14; zie ook Exodus 20:10; 23:12). Het is veelzeggend dat de dieren ook 
genoemd worden in de Tien Geboden. Ook de dieren hebben hun rust nodig, 
net zoals de mensen. Dat het sabbatsgebod dit ook echt bedoelt, blijkt het dui-
delijkst in de formulering in Exodus 23:12: ‘opdat uw rund en uw ezel uitrusten, 
en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen’. Zoals God rustte 
op de zevende dag na zijn scheppingswerk, zo moeten ook mens en dier kun-
nen rusten. Zij moeten op krachten kunnen komen na een week van arbeid. Er 
is hier dus weer sprake van een opvallende gelijkstelling van dier en mens. On-
danks de grote verschillen dienen zij allen in staat te worden gesteld om te kun-
nen genieten van de sabbatsrust. De os mag ophouden met ploegen en dorsen, 
de ezel hoeft even geen lasten te dragen, net zoals de heer van de huishouding 
rust neemt en de slaven even verlost worden van het zwoegen op het land. 

Aan het respect voor de natuur 
wordt zelfs de belofte 

van een lang leven verbonden

Naast verantwoordelijkheid voor het welzijn van het eigen vee, heeft de mens 
ook verantwoordelijkheid voor de wilde dieren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
sabbatsjaar (Exodus 23:10-11; Deuteronomium 15; Leviticus 25:7). Ook de wilde 
dieren profiteerden hiervan. Net zoals bij de ark van Noach is er God veel aan 
gelegen dat zijn schepping van de dieren in stand blijft en Hij schakelt men-
sen in om daar zorg voor te dragen. Onbewuste of bewuste uitroeiing van 
dieren getuigt van disrespect voor de schepping met zijn rijke gevarieerdheid 
aan dierenleven en daarmee van disrespect voor God als de Schepper daarvan.
In dit verband zijn de teksten vermeldenswaard die de voortplanting van de 
wilde dieren beschermen. De Israëlieten waren voor hun voedsel niet alleen 

Dierenrechten in bijbels perspectief
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aangewezen op hun vee, maar zij aten bijvoorbeeld ook eieren van wild gevo-
gelte. Maar om diersoorten te beschermen tegen uitroeiing, werpt het Oude 
Testament regels op die voorkomen dat moedervogels en jongen beide wor-
den weggehaald (Deuteronomium 22:6-7). De tekst draagt de sporen van wat 
wij tegenwoordig ‘duurzaamheid’ noemen. Niet alleen in de zin dat het in  
leven laten van de moeder de basis vormt voor nesten in de toekomst, maar 
ook omdat het voor het welvaren van de mens van belang is. Aan het respect 
voor de natuur wordt zelfs de belofte van een lang leven verbonden. Een ande-
re wet waaruit dit principe wordt afgeleid is het verbod om een rund of schaap 
tegelijk met het jong van het moederdier te slachten (Leviticus 22:27-28). 

De verantwoordelijkheid van mens voor dier
De Bijbel laat zien dat mensen dieren mogen inzetten in het productiepro-
ces. Maar het dier is niet alleen geschapen met het doel om de belangen van 
mensen te dienen. Het dierenleven komt intrinsieke waarde toe als schepsel 
van God. Van een onbegrensd gebruik van dieren door de mens kan daarom 
geen sprake zijn. De mens is door God aangewezen om de orde in de wereld 
te handhaven. Ten aanzien van de soorten heeft de mens de opdracht om de 
diversiteit in het dierenleven te beschermen.

Om ook de wilde diersoorten te beschermen tegen uitroeiing mochten Israëlieten 

bijvoorbeeld niet moedervogels en jongen beide weghalen. Jan-van-Genten, kust 

van Bretagne.
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Lange tijd is de mens een onderdeel van de schepping geweest, zonder dat het 
menselijk leven van grote invloed was op de leefomgeving. De ecologische gren-
zen, die de mensheid lange tijd heeft moeten respecteren, worden door de mo-
derne mens tot het uiterste opgerekt door een economie van onbegrensde groei 
en consumptie. Het moderne project waarbij de mens zichzelf steeds meer ziet 
als de schepper van de toekomst, heeft ertoe geleid dat hij vergeten is dat hij zelf 
schepsel is naast andere schepselen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat wanneer 
deze grenzen overschreden worden er een catastrofe ontstaat. Daarmee wordt 
de opdracht uit Genesis 1 om zorg te dragen voor de schepping van steeds gro-
ter belang. Met de groeiende macht neemt ook de verantwoordelijkheid van de 
mens toe. Daarvoor is nodig dat de mens de gegevenheid van de schepping aan-
vaardt en zijn afhankelijkheid ervan meer bewust wordt.
Veel christenen hebben moeite met de gedachte dat dieren ook rechten toeko-
men. Zij zijn bang dat het toekennen van dierenrechten te veel inbreuk maakt 
op de rechten van mensen. Maar het spreken over dierenrechten beoogt niet 
anders dan de morele reflectie over de wijze waarop dieren behandeld worden 
te bevorderen door tot uitdrukking te brengen dat mensen bepaalde verplich-
tingen hebben jegens dieren. De verantwoordelijkheid van de mens voor het 
dier betekent dat de mens niet alleen zijn eigen belang kan nastreven, maar 
ook het belang van de dieren tot gelding moet laten komen naargelang de aard 
van het dier. Net zoals in de relatie tussen mensen de zorg voor de zwakken 
en armen de toets vormt waarop God de mens beoordeelt, zo creëert ook de 
macht die mensen over dieren uitoefenen juist de verantwoordelijkheid om 
het zwakke en kwetsbare in stand te houden. Als de mens deze rechten veron-
achtzaamt, is hij schuldig en ook strafbaar. 
Evenals de rechten van mensen zijn de rechten van dieren evenwel niet ab-
soluut. Men kan niet zonder meer uit het principe dat men anderen niet 
mag schaden, afleiden dat dierenleed te allen tijde voorkomen moet worden. 
Vanuit een bijbels perspectief leven mens en dier in een gemeenschap en in 
concrete situaties zal er altijd een gewetensvolle afweging moeten worden 
gemaakt als de rechten van mensen op gespannen voet staan met de rechten 
van dieren. Hoe zo’n gewetensvolle afweging in verschillende situaties moet 
worden gemaakt, is nog grotendeels onontgonnen terrein en op dit punt staat 
de ethiek nog in de kinderschoenen. 

— Johan Graafland is econoom en theoloog en gespecialiseerd in filosofie van de 

economie, economische ethiek, bedrijfsethiek/maatschappelijk verantwoord on-

dernemen en christelijke visie op economie. Hij is als hoogleraar verbonden aan de 

Tilburg School of Economics and Management.

Dierenrechten in bijbels perspectief
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BEELDMEDITATIE |  Mar leen Hengelaar-Rookmaaker

Groene verbeelding

Duurzaamheid is geen holle trend of modieuze oprisping, maar noodzaak 
voor het verminderen en oplossen van wereldwijde problemen. Dat besef 
leeft in toenemende mate ook onder kunstenaars en designers. De kunstenaar 
speelt hierbij eerder een bewustmakende rol, terwijl de designer praktische 
duurzame oplossingen bedenkt gecombineerd met pakkend design. Iemand 
die deze beide disciplines in zichzelf verenigt, is de Friese architect Nynke-
Rixt Jukema. 
Haar ontwerpen bewegen zich minder op het terrein van de nieuwbouw en 
meer op dat van een verantwoorde transformatie van bestaande gebouwen. 
‘Rond steden ontstaan technologisch hoogwaardige bedrijvenparken met 
energiezuinige panden. Ondertussen verpauperen bedrijfsterreinen in de bin-
nensteden en staan hele winkelstraten leeg. Dat is verspilling.’ 
Ook oude kerken geeft ze graag een nieuwe bestemming. ‘Ik ben geen archi-
tect die beslist wil bouwen. Het kapitaal voor de toekomst zit verweven in 
onze omgeving. Maar in welke mate herkennen wij de kwaliteiten van onze 
natuur, landschap, gebouwen, cultureel erfgoed, herinneringen en dromen? 
En hoe kunnen we die kwaliteiten op een duurzame manier integreren met 
maatschappelijke ontwikkelingen?’ 
Jukema doet ook ingrepen in het landschap, zoals haar ‘stekje’ in het oude 
veenlandschap van Noordoost-Friesland: een weldadige plek om even uit te 
rusten, alleen of in ontmoeting met de ander, en de geluiden en geuren van de 
natuur in je op te nemen. 
Het ontwerp, dat hiernaast staat afgebeeld, berust op een omkering: niet de 
hut in de boom, maar de boom in de hut. Binnen de hut kan de jonge bezoeker 
in de boom klimmen en uitkijken door de bladvormige gaten. Wil je bouwen 
aan een grotere groene verbeelding, dan kun je maar beter beginnen bij de 
generatie van de toekomst!

— Marleen Hengelaar-Rookmaaker studeerde muziekwetenschap en kunstgeschie-

denis. Ze is hoofdredacteur van ArtWay, www.artway.eu, een website over kunst en 

geloof.
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‘Boomtoren’ in Aqua Zoo Leeuwarden, ontworpen door Nynke-Rixt 

Jukema, www.nrjarchitectuur.nl
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IMPRESSIES |  samenstel l ing:  P iet  Both

Samen met anderen orga-
niseerde Foka van de Beek 
(NZR) in maart een confe-
rentie over vrouwenhandel. 
De conferentie vond plaats 
in de buurt van Cluj-Napoca 
in Roemenië. Aanwezig 
waren ongeveer dertig men-
sen uit Roemenië, Moldavië 
en Nederland. De meesten 
van hen werken in de hulp-
verlening aan slachtoffers 
van vrouwenhandel. Er 
waren ook enkele predi-

kanten, journalisten en 
medewerkers van de politie. 
De bedoeling was om elkaar 
(beter) te leren kennen, zo-
dat er beter hulp geboden 
kan worden. Er werden ook 
concrete plannen gemaakt 
om de preventie aan te 
scherpen. Hierbij kwamen 
niet alleen vrouwenhandel 
en gedwongen prostitutie 
ter sprake, maar ook men-
senhandel in het algemeen. 
Veel (jonge) mensen uit 

Oost-Europa komen in 
West-Europa terecht in 
situaties van uitbuiting en 
(seksuele) slavernij. Naast 
scholen zouden ook kerken 
een grote rol kunnen spelen 
in preventie. In Roemenië 
neemt de kerk een grote 
plaats in in de samenleving 
en veel jongeren kunnen 
daarom via catechisatie, 
clubs en jeugdkampen be-
reikt worden. 
— Foka van de Beek

De Hongaarse Gerefor-
meerde Kerk in Roemenië 
is op twee manieren een 
minderheidskerk: etnisch 
en confessioneel. In de 
meeste regio’s in Trans-
sylvanië, de bakermat van 
deze kerk, zijn er concen-
traties van gemeenten. Een 
uitzondering hierop zijn 
de zuidelijke classes: in 
deze classes zijn er over het 
algemeen alleen kleinere 
en verspreide gemeenten. 
Deze gemeenten kampen 
naast de problemen van het 
leven als (dubbele) min-
derheid ook nog met een 
enorme leegloop. Sinds de 

val van het communisme is 
de werkgelegenheid in deze 
gebieden drastisch afgeno-
men, zo’n dertig procent 
van de bevolking is ver-
trokken. Voor predikanten 
is het niet eenvoudig om 
hier te werken. Vanwege de 
afstanden is het moeilijk 
om regelmatig contact 
te houden met collega’s 
en ondanks hard werken 
krimpen en vergrijzen de 
gemeenten in een zeer ras 
tempo. Foka van de Beek 
(NZR) en Stichting Hulp 
Oost-Europa organiseer-
den een bijeenkomst voor 
predikanten uit enkele van 

deze classes. We bespra-
ken de mogelijkheden om 
als predikant staande te 
blijven in zo’n situatie, het 
contact met andere kerken 
en etnische groepen en wat 
in deze regio ‘missionair’ 
betekent. Voor velen bete-
kent missionair kerk-zijn 
geen kwantitatieve groei, 
omdat dat in deze regio 
niet reëel is. Missionair 
betekent hier wel: de ach-
tergebleven ouderen zo 
goed mogelijk helpen en de 
jongeren voorbereiden op 
een leven ver van familie en 
kerkelijke thuisgemeente. 
— Foka van de Beek

Conferentie vrouwenhandel

Predikanten in de ‘diaspora’
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Op 21 maart sprak Tomáš 
Halík in de Parish Church 
of our Saviour in Den Haag 
over Geduld met God en zijn 
nieuwste boek De nacht van 
de biechtvader.
Een verrassend gevarieerd 
publiek kwam op deze le-
zing af. Halík vertelde hoe 
Jezus’ schreeuw aan het 
kruis, ‘Mijn God, waarom 
hebt U mij verlaten’, de 
basis vormt voor zijn 
theologie. Die vraag toont 
hoe God zichzelf voor een 
moment als atheïst ziet en 
zijn solidariteit betoont met 
mensen die een diepe verla-
tenheid ervaren. Anderzijds 
vraagt Jezus oprecht naar 
het doel van alles. God ant-
woordt niet in woorden, 
maar door Jezus ‘back in the 

game’ te plaatsen. Alleen 
wie hem heel goed hebben 
gekend herkennen hem, 
wanneer hij brood breekt, 
zijn wonden toont, Maria’s 
naam noemt. Jezus is her-
kenbaar aan zijn liefde. Het 
antwoord op het lijden van 
de wereld is de onherken-
bare Jezus, de vreemdeling 
langs de weg. Maria, Tho-
mas en ook Augustinus (tol-
le, lege – neem en lees) had-
den geen na-opstandings-
ervaringen, maar maakten 
deel uit van de voortgaande 
opstanding. De steen is nú 
weg en de nieuwe morgen 
daagt. En zo konden de aan-
wezigen vol goede moed de 
tijd van Pasen in. Erik Borg-
man vatte de lezing samen, 
plaatste wat eigen accenten 

en nodigde uit tot een ge-
sprek. De onzekere actuali-
teit (aanslagen, vluchtelin-
gen) kwam aan de orde en 
ook de onzekerheden waar 
kerken zich voor geplaatst 
zien. Halík gaf aan dat de 
existentiële dialoog het hele 
leven betreft. Juist deze tijd 
vraagt om geduld: luisteren 
naar de zachte muziek van 
Gods stilte, dwars door al 
het nieuws en alle ellende 
heen. De uitgever overhan-
digde het eerste exemplaar 
van De nacht van de biecht-
vader en de avond werd 
besloten met een borrel. Het 
was een inspirerende bij-
eenkomst, die veel stof tot 
nadenken (en preken) heeft 
opgeleverd.
— Ds. Marloes Meijer

‘Mystiek en politiek’ was 
voor Dag Hammarskjöld 
(1905-1961) een combinatie 
van levensbelang. In een 
volgepakte Gertrudiskapel 
te Utrecht wees aartsbis-
schop em.prof.dr. K.G. 
Hammar van Uppsala ons 
als luisteraars op deze twee 
woorden die als een rode 

draad door het leven van 
de voormalig secretaris-
generaal van de Verenigde 
Naties lopen. 
Hammar schetste hoe Mar-
tin Bubers Ik en gij en het 
werk van andere schrijvers 
zoals Meister Eckhart en 
Thomas à Kempis, Ham-
marskjölds politieke hande-

len kleurden. In zijn laatste 
uren, op weg naar onder-
handelingen met Moise 
Tshombe, besteedde Ham-
marskjöld zijn aandacht 
niet aan strategieën maar 
aan het vertalen van Bubers 
belangrijkste werk. Volgens 
Hammar ‘om zich in een 
“Buberiaanse stemming” 

Tomáš Halík in Nederland

Moedig leiderschap – tiende Quasimodolezing 
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te zetten, zodat Hammar-
skjöld zijn vijand Tshombe 
zou kunnen ontmoeten als 
een Gij en niet als een Het’. 
Deze schets van Ham-
marskjölds mystieke spiri-
tualiteit als sleutel tot zijn 
politieke keuzes en hande-
len is een leidraad voor ver-
dere verkenningen van het 
tweeluik ‘mystiek en poli-
tiek’. Hammar slaagde erin 
een prachtig en diepgaand 
portret neer te zetten van 
de mysticus die ook nog 
eens politiek actief was. 
Een reactie op de lezing 
werd verzorgd door Carola 

Schouten, lid van de Twee-
de Kamer voor de Christen-
Unie. Zij ging verder in op 
Hammars opmerking dat 
politiek altijd een keuze 
betekent en hoe we onze 
spirituele bronnen daar-
bij gebruiken. Eerlijk en 
kwetsbaar vertelde ze over 
een moeilijke keuze die zij 
heeft moeten maken: voor 
of tegen het bombarderen 
van IS? Hoe te kiezen als je 
weet niet alles te weten? Het 
publiek waardeerde haar 
openheid en kwetsbaarheid 
en luisterde regelmatig 
ademloos. Het gaat er vol-

gens Schouten om dat een 
christen in de politiek zich 
moet durven laten bevragen 
op de invloed van macht op 
hem of haar, en altijd terug 
moet keren naar de inner-
lijke kern. 
De muzikale intermezzo’s 
werden verzorgd door het 
Vocaal Theologen Ensemble 
onder leiding van Hanna 
Rijken: Skandinavische mu-
ziek, waaronder enkele tek-
sten van Hammarskjöld uit 
zijn boek Vägmärken (Merk-
stenen), recent op muziek 
gezet door Anders Widmark.
— Ruben van de Belt

TR

De kerk worstelt met de rol 
in de publieke ruimte. Bo-
vendien worden christenen 
aan de openbare gespreks-
tafel nogal eens negatief 
weggezet. Aanwezigen op 
de voorjaarsconferentie van 
de Confessionele Vereniging 
op 13 april dachten erover 
na hoe de kerk zichtbaarder 
kan worden. Een viertal 
sprekers legde daar de 
vinger bij: Gert-Jan Segers 
(fractievoorzitter Christen-
Unie in de Tweede Kamer), 
Arjan Plaisier (toen nog 
scriba van de Protestantse 

Kerk in Nederland), Geesje 
Werkman (Kerk in Actie) en 
Sjirk Kuijper (hoofdredac-
teur van het Nederlands Dag-
blad). Segers vindt het ver-
rassend hoe hij in zijn strijd 
tegen prostitutie de felste 
feministen aan zijn zijde 
vindt. Onverwachte bond-
genootschappen bieden 
kansen, zegt hij. Plaisier be-
nadrukt de waarde van het 
privédomein tegenover de 
publieke ruimte. Intimiteit 
versus hijgerigheid. Toch 
is de kerk zelf een openbaar 
gebeuren en de gelovige is 

er om de Boodschap door te 
geven – in dienstbaarheid 
en in vrijheid – je doet het 
omdat je wat bij te dragen 
hebt. Dat verhaal, van God 
die naar mensen toekomt 
en ons aanraakt in onze 
zonden en kwetsbaarheid, 
is waar de wereld volgens 
Plaisier op zit te wachten. 
Werkman bepleit barmhar-
tigheid aan vluchtelingen 
en vreemdelingen. Kuijper 
wijst erop dat christenen 
best wat vrijmoediger mo-
gen zijn. Een predikant 
zou misschien wel een heel 

Present zijn als kerk
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Ds. Bas Plaisier was van 
2010 tot 2013 gasthoogleraar 
Missiologie aan het Luthe-
ran Theological Seminary 
in Hongkong. Hij sprak op 
22 april met de Nederlandse 
Zendingsraad over de groei 
van de kerk in China, het 
‘wonder van het huidige 
wereldchristendom’, en 
wat die groei ons te zeggen 
heeft. De Raad besloot een 
werkgroep te vormen om 
de ervaring van NZR-leden 
met de verschillende kerken 
in China breder bekend te 
maken.
Wat gebeurt en gebeurde 
er in China nadat de zende-
lingen en hun kerken er in 
1949 door Mao Zedong uit-
gezet werden? De officieel 
geregistreerde protestantse 
kerk Three-Self Patriotic 

Movement en de niet-gere-
gistreerde kerken groeien 
onstuimig. Er zijn meer 
protestanten dan commu-
nistische partijleden. Sa-
men tellen deze kerken naar 
schatting 70 tot 90 miljoen 
leden. Geregistreerd en 
niet-geregistreerd trekt ge-
scheiden op en ook onder de 
niet-geregistreerden weet 
men vaak niet van elkaars 
bestaan. Bezoekers van bui-
ten lukt het vaak niet om 
met beide kerken tegelijker-
tijd in contact te zijn. Leden 
van de NZR, voor zover zij 
contact hebben met China, 
hebben vaak contact met 
of alleen de geregistreerde 
kerk of met alleen niet-gere-
gistreerde kerken. Westerse 
bezoekers worden geraakt 
door de vrijmoedigheid in 

het geloof, de omgang met 
de Bijbel, het persoonlijke 
gebed, het directe spreken 
over Jezus en de verande-
ring in het leven van leden. 
Veel kerkleden zijn tot 
geloof gekomen naar aan-
leiding van een genezing 
of omdat men een zieke 
meemaakt die ondanks de 
ziekte anderen tot zegen 
is. Op een van de getoonde 
foto’s stond een oude dame, 
weduwe van een martelaar, 
die met haar vinger een 
bijbeltekst aanwijst: ‘Het 
enige wat ik had, was de 
Bijbel.’ Zo hoort zij de stem 
van God en ziet zij de weg 
die zij mag gaan. Over wat 
dat ons te zeggen heeft, zal 
de nieuwe werkgroep zich 
buigen. 
— Piet Both

NZR-vergadering: China

goede woordvoerder in 
het publieke domein kun-
nen zijn. Hij stelt voor dat 

dominees bijscholing in 
communicatie krijgen, zo-
dat ze welbespraakt kunnen 

aanschuiven bij Pauw en De 
Leeuw. 
— Marie Verheij-van Beijnum
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KUNST & CULTUUR 

Boeken

Peter Rollins, De orthodoxe ketter en andere 
onmogelijke verhalen, Vught: Skandalon, 
2016, 160 bladzijden, € 15,95

‘Wat ben ik al die jaren 
een dwaas geweest! Het 
is me ineens duidelijk 
dat er geen God bestaat 
die voor me zorgt en 
dat er geen tekst is die, 
hoe heilig ook, mij de 
weg wijst. Ook is er 
natuurlijk geen Geest 

die me inspireert en beschermt.’ 
Deze passage komt uit een verhaal in het 
boek De orthodoxe ketter en andere onmogelijke 
verhalen van de Ierse theoloog en filosoof 
Peter Rollins, in het Nederlands vertaald 
door Rudolf Kooiman. Het boek barst van 
verhalen als deze. 

Ik was begin april bij de boekpresentatie, 
mocht er wat van zeggen en ben tamelijk en-
thousiast geworden over deze theoloog, die 
er echt werk van maakt om te laten zien hoe 
het dwaze van God de wijsheid van mensen 
te kijk zet. Rollins is wars van allerlei gewich-
tigheid en keert telkens terug naar Jezus die 
er alles aan deed om mensen uit de verstar-
ring van het geloof weg te halen. Geloof 
dreigt namelijk voortdurend te verstarren. 
De gelovigen weten het al gauw wel of den-
ken het te weten. Terwijl ze moeten worden 
wakker geschud, juist diegenen die denken 
alles te weten over de bedoeling van God met 
het leven. Het boek is een plezier om te lezen, 
zeker voor wie tegen een stootje kan en durft 
te aanvaarden dat humor nodig is om de 
schellen van de ogen te laten vallen. 

Herontdekken
Bij het lezen beginnen allerlei gelovige idee-
en door elkaar te schudden. Wat is ortho-

ips van de edactie 
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dox, wat is ketters? Het eerder geciteerde 
fragment gaat over een voorganger die een 
ongewone gave had. Als hij persoonlijk voor 
mensen bad, raakten die mensen op een 
bovennatuurlijke manier al hun religieuze 
overtuigingen kwijt. Dus beperkte deze 
voorganger zich tot inspirerende preken en 
goede werken. Maar toen kwam hij een za-
kenman tegen en ontstond er een gesprek. 
Op zeker moment moest er toch gebeden 
worden. Dat wilde de zakenman. En het 
had het voor de lezer al bekende gevolg. 
Het verhaal eindigt dan als volgt: ‘Nadat ze 
afscheid hadden genomen, keerde de za-
kenman terug naar huis, overrompeld door 
deze gebeurtenis. Maar nu hij niet meer 
geloofde, begon hij het steeds moeilijker 
te vinden om door te gaan met zijn manier 
van werken. Geconfronteerd met het feit dat 
hij in plaats van een gelovige, nu alleen een 
harde zakenman was die werkte in een cor-
rupt systeem, begon hij zijn activiteiten te 

verachten. Binnen een paar maanden stortte 
hij in en snel daarna gaf hij zijn werk hele-
maal op. Toen hij zich beter voelde, begon 
hij aan mensen die arm waren, uit te delen 
van wat hij had verdiend; hij gebruikte zijn 
geweldige kennis als leidinggevende om het 
systeem, waarvan hij ooit deel uitmaakte, te 
bekritiseren; en hij hielp degenen die er-
door werden onderdrukt. Jaren later trof hij, 
terwijl hij door de stad liep, de voorganger 
opnieuw. Hij liep naar de overkant van de 
straat, knielde voor de voorganger neer en 
begon van blijdschap te huilen. Ten slotte 
keek hij op en glimlachte: “Dank je, mijn 
beste vriend,” zei hij, “dat je me hebt gehol-
pen om mijn geloof te herontdekken.”’

Eerherstel
En zo is dit boek een onverwacht en merk-
waardig eerherstel voor de ketter. Dat is de 
mens die een loopje neemt met de ortho-
doxie. En dat moest nou net gebeuren. Want 

ips van de edactie 

Boeken bij het thema 
•  C.T. Hogenhuis, De ceder en de saxofoon. Improviseren op een volwassen economie en 

duurzame welvaart, Budel: Damon, 2012

•  Paus Franciscus, Laudato Si’ – ‘Wees geprezen’. Over de zorg voor het gemeenschappelijke 

huis, Schiedam: Stichting InterKerk, 2015

•  Jürgen Moltmann, The Spirit of Life: A Universal Affirmation, Minneapolis: Fortress Press, 

1992

Websites bij het thema
•  www.groengeloven.com 

Workshops, cursussen, lezingen, gastcolleges en advies voor een duurzame en sociale sa-

menleving die recht doet aan de draagkracht van de aarde.

• www.groengelovig.nl
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ips van de edactie 

Boeken bij het thema 
•  Nick Spencer, R.S. White & Virginia Vroblesky, Christianity, Climate Change, and Sustainable 

Living, Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2009

•  Martine Vonk en Jacqueline Bloemhof (red.), Duurzaamheid. Kiezen voor kwaliteit, Amers-

foort: G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie / 

Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2011

•  Bob Goudzwaard en Koo van der Wal (red.), Van grenzen weten. Aanzetten tot een nieuw 

denken over duurzaamheid, Budel: Damon, 2006

•  Jan Jacob van Dijk, Een schrijnend gebrek. Een begin van een christelijk-sociale visie op 

rentmeesterschap, Utrecht: Kok, 2011

geloven is erg vermoeiend als je denkt dat 
je braaf moet zijn omdat je anders verlo-
ren gaat. Goed beschouwd bezitten wij de 
waarheid niet, maar bevinden we ons in het 
donker. Het probleem is alleen dat de meeste 
ketters die dat zeggen, geneigd zijn weer or-
thodox te worden door te vinden dat dit don-
ker heel verhelderend is of dat het zo heeft 
moeten zijn. En zo rollen de termen over 
elkaar heen: wat is orthodox, wat is ketters? 
De schrijver en gelovige ketter Peter Rollins 
weet het ook niet en zegt dat we daarom zo 
goed en zo kwaad als dat gaat Jezus vooral 
moeten volgen, hoe onnavolgbaar hij ook 
is. Daar gaat het om volgens Rollins. En 
dan nog zullen we het nooit weten en het 
ook niet moeten willen weten. Het boek is 
de eerste vertaling van een werk van Rol-
lins, die met zijn eigenzinnige manier van 
theoloog en christen zijn naar ik mag hopen 
bekender zal worden in dit lage land. 
— Aart Mak 

Deze recensie verscheen ook in het Radiomaga-

zine van Radio Bloemendaal.

Groene Bijbel

Later dit jaar brengt het Nederlands Bij-

belgenootschap in samenwerking met 

Royal Jongbloed de Groene Bijbel uit. 

Alle teksten over natuur en duurzaam-

heid worden met groene inkt gemar-

keerd. Het zijn er zo’n 1500. De bijbel-

tekst wordt aangevuld met verhalen over 

geloof en duurzaamheid en de bijbel 

wordt gedrukt op het oude papier van 

eerder ingezamelde bijbels. ‘De Groene 

Bijbel zet ons hopelijk in beweging. Dan 

leidt groen (bijbel)lezen ook tot groen 

leven’, schrijven de uitgevers.
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Muziek

Michael Jackson
‘Earth Song’
1995

Met kinderlijk vertrouwen 

Het laatste decennium is er in Nederland 
(hernieuwde) belangstelling waarneembaar 
voor initiatieven waarbij popmuziek een 
plaats heeft in de liturgie of een rol speelt 
bij missionaire activiteiten. Zo ontstonden 
er U2-kerkdiensten (2006), TOP2000-kerk-
diensten (2013) en kwam de Evangelische 
Omroep met een Nederlandse variant van 
‘The Passion’ (2011).
Doorgaans vindt daarbij een hermeneuti-
sche proces plaats, dat we framing noemen. 
Men zoekt niet zozeer naar de betekenis die 
de componist in een muziekstuk heeft wil-
len leggen; het is de luisteraar zelf die een 
beleefde betekenis toekent aan de muziek. 
Zodoende wordt een cultuuruiting in een 

ander kader (frame) geplaatst, en kan secu-
liere muziek als religieus worden beleefd.1 

Zo gebruik ik het lied ‘Earth Song’, uitge-
bracht door Michael Jackson in 1995, gere-
geld als muzikale inleiding bij een preek 
over duurzaamheid. Als ik zelf luister en 
kijk naar deze videoclip, beleef ik een in-
dringende expressie over de erbarmelijke 
toestanden waarin vele medemensen en die-
ren moeten zien te overleven. ‘Earth Song’ 
functioneert als ‘vraagsteller’ aan het begin 
van de preek, om vervolgens de verbinding 
te leggen met een bijbelgedeelte als Romei-
nen 8:18-31, waarin Paulus spreekt over het 
lijden dat op aarde plaatsvindt.

Geween
Wat geeft het lied ons mee? Qua muziek is 
het lastig dit lied onder één genre te plaat-
sen; we zouden het een moderne ballad 
kunnen noemen, met invloeden van blues, 
gospel en (operatic) pop. Qua tekst en beeld 
kunnen we drie fases van de toestand op 
aarde onderscheiden: een vredig begin, een 
middenfase met angst en vernietiging, een 

eindfase waarin alles eclatant 
wordt hersteld. In theologisch 
jargon: schepping – tegenwoor-
dige tijd – herschepping.
Het begin is sereen. We zien 
vogels en apen die onge-
stoord leven in het Amazone-
regenwoud. Opeens worden 
de bewoners opgeschrikt door 
een bulldozer, opdoemend tus-
sen de bomen (de mensen in 
beeld zijn geen acteurs, maar 
woonden daadwerkelijk in dit 
gebied, dat een week na voltooi-
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ing van de clip grotendeels 
is vernietigd). Vervolgens 
zien we mensen op de vlucht 
in Karlovac (oorlogsgebied 
Kroatië), en een gestroopte 
olifant in Tanzania. De zan-
ger loopt door het gebied 
waar eerst de bomen stonden 
en vraagt zich af: ‘Wat heb-
ben we de aarde aangedaan? 
Kun je haar geween horen?’ 
Het refrein vertolkt dit hui-
len door haar lange ‘Ah’- en 
‘Ooh’-klanken. 
De mensheid verlangt intens naar herstel: 
terug naar het harmonieuze leven uit de 
begintijd. We zien hoe zij zich stort op de 
aarde en als het ware de vrede wil opgraven. 
Tegen alle verwachtingen in vindt er een 
spectaculair herstel plaats – waarbij de beel-
den achterstevoren worden afgespeeld: de 
bulldozer wordt door een stormwind terug-
gedrongen terwijl de bomen herrijzen en 
de olifant zijn ogen weer opent. ‘Hoe zit het 
met ons, hoe zit het met het beloofde land?’, 
vraagt de zanger zich af; terwijl hij zijn ar-
men spreidt om zich vast te klampen aan de 
twee bomen in de storm van herstel. Begrij-
pelijk dat kijkers indertijd dit beeld associ-
eerden met Christus aan het kruishout. 

Het begint bij de Geest
Wat geeft Paulus ons mee in Romeinen 8? 
Intelligent en welsprekend als hij was, kiest 
Paulus ervoor zijn hart te laten spreken: hij 
ziet weliswaar het lijden in de huidige tijd, 
maar is ervan overtuigd dat het niet opweegt 
tegen de heerlijkheid die God zal openbaren.
De schepping lijdt onder alle ongerechtig-

heid en zinloosheid. Zij ziet uit naar de dag 
dat ze hiervan zal worden bevrijdt. Tot die 
Goddelijke bevrijdingsdag klinkt ‘Earth 
Song’: zoals Jackson het wenen van de aarde 
uitzingt, verwoordt Paulus haar zuchten. 
‘Ze verkeert in barensnood’: dat is een zuch-
ten met hoop, zoals een vrouw moeiten door-
staat voorafgaand aan de geboorte, maar 
zich vastklampt aan het vooruitzicht van 
nieuw leven in haar armen.
De schepping verlangt niet alleen naar haar 
eigen bevrijding, ook ‘verwacht ze met reik-
halzend verlangen het openbaar worden van 
de kinderen van God’. Dat zijn: zij die gelo-
ven in Christus Jezus (Galaten 3:26). Voor 
hen geldt dat, wat hen nu ook overkomt op 
de ‘oude aarde’, God ‘alle dingen doet mee-
werken ten goede’. Op de waaromvragen 
naar het lijden reikt Paulus ons hiermee 
geen sluitende antwoorden aan. Hij wijst 
echter wel op Christus door wie we vrede 
leren sluiten in ons hart.
Tot de dag van herschepping komt God met 
zijn Geest de mensheid te hulp. Want hoe 
oprecht onze intenties – en grote woorden 
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ook mogen zijn … inzake het verbeteren 
van leefomstandigheden voor mens en dier, 
lopen we meer dan eens aan tegen onze 
menselijke zwakheden. Zonder de Geest 
weten we zelfs niet wat wij bidden zullen 
zoals het behoort! De hulp van de Geest 
biedt ons geen surrogaat-vroom excuus, 
om een passieve houding aan te nemen. 
Integendeel, daden kunnen geloofsdaden 
worden door zijn hulp. Een betere toestand 
voor de (huidige) aarde begint bij de Geest 
van haar Ontwerper, via hart en hoofd, naar 
de handen van de gelovigen. Zo mogen we 
iets bijdragen, aan het zichtbaar maken van 
de contouren van de nieuwe aarde.
 
Volharding
Hopen op een nieuwe aarde, waar duurzame 
agenda’s overbodig zijn geworden, omdat 
alles in een volmaakte staat verkeert. Dit 
hopen vraagt volharding, omdat het haaks 
staat op dat wat je ogen registreren. Dit is 
het wezenlijke van hoop, stelt Paulus: ‘Hoop 
nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, 
wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog 
hopen?
Geloven in de geboorte van een nieuwe 
schepping, je ratio wellicht hevig proteste-
rend op de achtergrond. De Schepper vraagt 
een aannemen zonder begrijpen; noem het 
kinderlijk vertrouwen. Een principe dat 
Jackson leek te omarmen. Hij verwoordde de 
kern van zijn geloof als volgt: 

Caring, and reading the Bible, learning 
about God, Jesus, love. He said: ‘Bring 
on the children’, ‘Imitate the children’, 
‘Be like the children’ and ‘Take care of 
others’.2 

Hoe zouden die nieuwe hemel en die nieuwe 
aarde eruit zien? Hoewel we enkele aanwijzin-
gen treffen omtrent licht en blijdschap, in het 
visioen van Johannes (Openbaring 21), hebben 
we te kampen met ons beperkte bevattings-
vermogen. Erover fantaseren helpt. Totdat het 
tegendeel bewezen is geloof ik dat de nieuwe 
schepping iets weg heeft van Neverland.3

Noten
1  Borgman betoogt dat dit niet alleen opgaat 

bij muziek, maar geldt voor het religieuze in 

algemene zin: niets is zonder meer religieus; 

afhankelijk van de menselijke omgang ermee 

kan in alles het religieuze verschijnen en een 

religieuze betekenis krijgen. Erik Borgman, 

Metamorfosen. Over religie en moderne cul-

tuur, Kampen: Klement, 2006, 65.
2  Quote van Jackson uit een televisie-interview 

van Geraldo Rivera, 2005.
3  De Neverland Ranch werd geopend in 1988, 

als verblijfplaats maar bovenal privépretpark 

van Michael Jackson. Dit landgoed in Califor-

nië was zo’n 1.100 hectare groot en bevatte 

onder andere een stoomtrein, diverse ker-

misattracties en een dierentuin. Regelmatig 

werd het park opengesteld voor kansarme 

en zieke kinderen. In de hoogtijdagen be-

droegen de onkosten voor het park 240.000 

dollar per maand.

— Joshi van Veen is vanaf 2009 werkzaam als in-

terkerkelijk predikant en sinds kort verbonden aan 

de Baptistengemeente Meppel (zie ook: www.

prediking.nl). Op het vlak van communicatie en 

PR is hij betrokken bij diverse christelijke organisa-

ties en hij is redactielid van TussenRuimte.

http://www.prediking.nl
http://www.prediking.nl
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Agenda

23 juni
Symposium ‘Wat ik geloof’

Kort geleden schreef remonstrants theo-
loog dr. Eginhard Meijering een ‘pleidooi 
om te (blijven) geloven’. Iets wat je met 
een klassieke term een apologie zou kun-
nen noemen. Het boek heet: Ja, dat geloof ik 
(en wel hierom). Geloven in de context van 
onze seculariserende samenleving is één 
ding, maar uitdragen waarom je dat zou 
doen, is nog iets anders. Dat laatste vormt 
het uitgangspunt van een symposium dat 
wordt georganiseerd door de seminaria van 
Remonstranten en Doopsgezinden. Open 
voor iedereen met belangstelling voor kerk, 
geloof en theologie. Naast Meijering zelf 
spreken drie andere ‘moderne apologeten’: 
remonstrants hoogleraar Christa Anbeek, 
de visiting professor van het Doopsgezind 
Seminarium Erik Borgman, en VU-hoog-
leraar Stefan Paas. De sprekers zullen hun 
eigen visie neerzetten en met elkaar in dis-
cussie gaan. 11.00-16.00 uur, Frankestraat 
24, 2011 HC Haarlem. Kosten: € 15 (inclu-
sief lunch en high tea). Opgave: Vera Kok, 
v.l.m.kok@vu.nl

1 september
Opleiding migrantenpastors

Het Centrum voor Migrantenkerken en 
Theologie (CMKT) plant per 1 september de 
start van een ambtsopleiding voor christe-
lijke migrantenvoorgangers en -kerkleiders. 
Speciaal hiervoor is een eenjarig post-
graduate programma (60 EC) ontwikkeld 
in opdracht van Samen Kerk in Nederland 
(SKIN). Met dit programma, dat voorziet 

in de behoefte aan christelijke migran-
tenvoorgangers, wordt een lacune in de 
theologische opleiding aan de Nederlandse 
universiteiten opgevuld. De toelatingseis 
voor deelname aan dit programma is een 
aantoonbare afgeronde MA. Nederland telt 
ruim 1,3 miljoen migrantenchristenen. Een 
half miljoen daarvan komt uit niet-westerse 
landen. p.h.m.p.roelofsma@vu.nl

1 september t/m 15 oktober
 Oecumenische aandacht voor de 
schepping

In de orthodoxe kerken begint op 1 sep-
tember de voorbereidingsperiode van het 
openbaar worden van Jezus als licht van 
de wereld. Een tijd van verdieping bij het 
afnemende licht. Om een helpende hand te 
bieden rond de zorg voor de aarde, zijn in 
oecumenisch verband een aantal websites 
ontwikkeld met diverse materialen. 
·  www.scheppingvieren.nl – gebeden, ge-

dichten, meditaties en rituelen
·  www.symbolischschikken.nl – milieu-

vriendelijke bloemversieringen 

mailto:kok@vu.nl
http://www.scheppingvieren.nl
http://www.symbolischschikken.nl
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·  www.sameneerlijketen.nl – recepten voor 
bijzondere dagen en startzondag 

·  www.kerktuinen.nl – voor het inrichten 
of herinrichten van een eigen kerktuin of 
inspiratie opdoen uit verhalen rond bloe-
men en kruiden

6 september
Duurzame dinsdag

Op de eerste dinsdag van september, zul-
len diverse initiatieven en ideeën omtrent 
duurzaamheid aan het kabinet worden 
voorgelegd. Iedereen uit de samenleving 
kan meedenken, en op www.duurzame- 
dinsdag.nl eigen ideeën indienen.

14 september
 Studiemiddag ‘Werk en welvaart’

Hoofdlezing door bisschop Gerard de Korte, 
bisschop-referent voor ‘Kerk en samenle-
ving’. De predikanten Dick Couvée (Pau-
luskerk, Rotterdam) en Ruben van Zwieten 
(Zuidas, Amsterdam) worden geïnterviewd 
over hoe zij in de verschillende circuits van 
hun werk de thematiek tegenkomen. Het 
programma wordt afgesloten met het aan-
bieden van de gelijknamige publicatie Werk 
en welvaart van morgen aan ChristenUnie-
politica Carola Schouten (Tweede Kamerlid 
en lid van de vaste Kamercommissie voor 
arbeidsmarktbeleid) en haar reactie op de 
publicatie. Moderator is Vincenza La Porta. 
Opgave voor de studiemiddag van 13.30-
17.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort: 
rvk@raadvankerken.nl

30 september 
Waar blijft de kerk?

Hoe verhoudt de kerk zich tot seculiere 
mensen? Over deze en andere vragen gaat 
het bij de open bijeenkomst die de beraad-
groep Geloven en kerkelijke gemeenschap 
belegt op 30 september van 13.30-16.30 uur 
bij de Raad van Kerken, Kon. Wilhelmina-
laan 5 te Amersfoort. Erik Borgman spreekt 
over zijn boek Waar blijft de kerk? en wordt 
vervolgens door Wim Dekker en Koen  
Holtzapffel bevraagd. Margriet Gosker leidt 
het gesprek. Doel is een bijdrage leveren 
aan de publieke discussie over de plaats van 
de kerk in het toekomstige seculiere land-
schap. Opgave: rvk@raadvankerken.nl

8 oktober
Groene Kerkendag

De jaarlijkse Groene Kerkendag is dit jaar op 
8 oktober, rond de Dag van duurzaamheid. 
Deze dag belicht duurzame initiatieven en 
bij ruim 150 verschillende kerken valt veel 
inspiratie op te doen. www.groenekerken.nl

28-30 oktober
Inspiratiefestival Terschelling

Een weekend ‘geestelijk uitwaaien’ en veel 
inspiratie opdoen, georganiseerd door ker-
ken en andere organisaties op Terschelling 
en de Protestantse Kerk. Informatie:  
Mathilde de Graaff, (0562) 44 31 51;  
mdegraaff85@gmail.com; 
www.pthu.nl/inspiratiefestival

http://www.sameneerlijketen.nl
http://www.kerktuinen.nl
file:///Volumes/DATA_Garage-bno/PLANNING/TussenRuimte/kopij/www.duurzamedinsdag.nl
file:///Volumes/DATA_Garage-bno/PLANNING/TussenRuimte/kopij/www.duurzamedinsdag.nl
mailto:rvk@raadvankerken.nl
mailto:rvk@raadvankerken.nl
http://www.groenekerken.nl
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Mannen en missie

Wat is de rol van man-zijn en mannelijk-
heid in de missie en in de missiologie? Deze 
vraag komt zelden aan bod: is het niet de 
‘normale’ situatie dat ‘mannelijke mannen’ 
in beide gebieden toonaangevend zijn? 
Als dat zo is, is er des te meer reden om er 
aandacht aan te besteden. Vaak krijgt dat 
wat als ‘normaal’ beschouwd wordt weinig 
aandacht en wordt het niet zo snel kritisch 
doordacht als de uitzondering (zoals bij-
voorbeeld vrouwen in het zendingswerk). 
In het septembernummer van TussenRuimte 
staan daarom mannelijkheid en mannen 
centraal, met bijdragen die de samenhang 
hiervan met missie en missiologie doorden-
ken. Dit gebeurt vanuit bijbels perspectief, 

door middel van een historische bijdrage, door contemporain godsdienst-
antropologisch onderzoek, met hulp van een intercultureel georiënteerde 
bijdrage, langs de weg van het interview en de verschillende vaste rubrieken 
van het blad. Het doel is om zo enerzijds de rol van mannen en mannelijkheid 
voor het voetlicht te brengen en anderzijds handvatten te bieden om over de 
rol hiervan in de eigen praktijk verder na te denken. Het wordt een spannend 
en innovatief nummer dat aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in theolo-
gie en religiewetenschap.

TussenRuimte 2016 | 4 wordt een themanummer over ‘Geloven in Europa’.
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zoektocht naar geluk. Hoe kun je een bezield leven 
leiden? Janneke de Leede beschrijft verschillende 
aspecten van het christelijke geloof, onder andere 
dankbaarheid, stilte, loslaten, kwetsbaarheid en 
hoop komen aan bod. Oude christelijke leefregels 
blijken opvallend actueel en sluiten aan bij de 
nieuwste inzichten. 

€ 14,99 gebonden | 128 blz. 

JOS DOUMA

Leven voor 
een ander
Verlangen naar 
barmhartigheid

Paus Franciscus 
heeft voor 2016 het thema barmhartigheid 
benoemd. Veel protestante kerkleiders omarmen 
deze gedachte: laten we als christenen vooral 
barmhartig in deze wereld leven. Maar hoe? En 
wat is barmhartigheid precies? Jos Douma geeft 
een theologische verkenning, gevolgd door vijftig 
inspirerende overdenkingen: barmhartig zijn zoals 
de Bijbel dat ziet. Een prachtig full colour boek.

€ 19,99 gebonden | 96 pagina’s

JANE BAER-KRAUSE

Wat is de 
achternaam 
van God 
Nieuwsgierige vragen 
van kinderen over de 
wereldreligies 

Wat is de achternaam van God bevat 
nieuwsgierige vragen van kinderen over de 
vijf wereldgodsdiensten: islam, christendom, 
jodendom, hindoeïsme, en boeddhisme. In dit 
boek komen de belangrijkste thema’s uit deze 
religies aan bod. Godsdienstvrijheid, de eeuwigheid, 
religieuze gebouwen en andere thema’s worden 
op een eenvoudige manier uitgelegd. Vrolijk , 
informatief, prachtige foto’s van Jan Van Holleben 
en veel vragen en antwoorden. 

€ 19,99  paperback | 184 blz.

TINI BRUGGE & 
VANESSA VAN KOPPEN

De rijke 
wereld van 
klooster-
kruiden
Tini en Vanessa openen de deuren naar De rijke 
wereld van kloosterkruiden. Zij verbinden de 
eeuwenlange kloostertraditie van koken met 
kruiden met eenvoudige aardse recepten: passend 
bij het seizoen, gezond en lekker. Koken met 
verse kruiden geeft een extra dimensie aan een 
gerecht, de dimensie van duurzaamheid, rust en 
culinair genieten. Het boek bevat inspirerende 
verhalen vanuit de stilte van een kloostertuin en 
veel informatie over kruiden en kruidentuinen in 
Nederland en België. De ‘smakelijke’ kleurenfoto’s 
van de veertig gerechten maken het helemaal af. 

€ 24,99 gebonden | 154 pagina’s

JE LEEFT NIET VOOR JEZELF, MAAR VOOR DE ANDER!

KINDERBOEK

 160620-TR-2.indd   1 25-05-16   10:09 8 713791 905035


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

