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We leven in een uitzonderlijke tijd. Nooit eerder hebben we als mensheid de macht gehad
om het leven op aarde zo diepgaand te bepalen. Nooit eerder zijn we zo kwetsbaar
geworden voor hoe we deze macht gebruiken. De keuzes die wij, de generaties die nu leven,
de komende jaren maken bepalen de kwaliteit van leven van de generaties die na ons
komen. Het komt er daarom op aan waarvoor we kiezen en waardoor we ons laten leiden.
Het goede nieuws is dat veel mensen aanvoelen dat we van koers dienen te veranderen.
Overal ter wereld zijn bemoedigende initiatieven gaande om duurzamer te leven, in harmonie
met de aarde. Vaak zijn het gemeenschappen, christelijk en anderszins, die de dragers zijn
van deze verandering. Dat biedt hoop en vertrouwen.
Het slechte nieuws is dat de wereldgemeenschap als geheel nog lang niet genoeg doet om
een ernstige ontwrichting van het leven op aarde te voorkomen. Het is een feit dat we, met
steeds meer mensen die steeds meer verlangen, de aarde overvragen.1 Onze op fossiele
brandstoffen gebaseerde economie van onbegrensde groei in productie en consumptie leidt
tot een nog immer toenemende uitstoot van broeikasgassen en temperatuurstijging. Zonder
adequate maatregelen zal de temperatuur binnen afzienbare tijd meer dan 2° Celsius stijgen,
de wetenschappelijk erkende grens waarboven risico’s onbeheersbaar worden.2 De
leefbaarheid van de wereld voor onze (klein)kinderen staat op het spel.3
We kunnen ons geen gok veroorloven met de enige aarde die we hebben, omdat we
uiteindelijk totaal afhankelijk zijn van haar gezondheid. We overleven geen dag zonder een
levende aarde die de zuurstof blijft produceren die wij allen van minuut tot minuut inademen.
De uitnodiging aan ons is om te gaan leven vanuit dit besef van verbinding. Al het leven op
aarde is relationeel van aard; niets kan bestaan zonder al het andere.
Deze notitie wil christelijke gemeenschappen, de PKN in het bijzonder, bemoedigen om hun
unieke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke en urgente duurzame omslag.
Gedragsverandering wordt gevoed door wereldbeelden en waarden die leven binnen
gemeenschappen. Religieuze gemeenschappen kunnen op dit vlak veel bieden. Want het
klimaatvraagstuk is uiteindelijk een spiritueel vraagstuk wat gaat over de vraag waartoe wij
op aarde zijn: om alsmaar meer te hebben of om meer te zijn, om de aarde te plunderen of
om haar zorgzaam te beheren zodat ook de generaties na ons kunnen leven en bloeien?4
In het besef dat alle inheemse en wereldgodsdiensten diepgaand hebben nagedacht over de
schepping en onze rol als mensen daarin, focust deze notitie op enkele actuele bijdragen
van christelijke theologen. Vanwege de protestants-christelijke achtergrond van ICCO en
Kerk in Actie ligt de nadruk op scheppingstheologie uit de kring van de Wereldraad van
Kerken.
De uitnodiging is om deze nieuwe scheppingstheologie te integreren in het kerkelijk leven en
uit te dragen in de samenleving. Mijn voorstel is om dat te doen met behulp van de drieslag
van Maat, Moed en Mystiek. In deze drieslag versterken het persoonlijke, sociaal-politieke en
spirituele elkaar en krijgen eeuwenoude christelijke praktijken zoals vasten, vieren, profetisch
spreken en gebed een krachtige nieuwe actualiteit.
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2. Zorg voor de schepping in de christelijke traditie
2.1 Een complexe relatie
De positie van de grote christelijke kerken ten aanzien van zorg voor de schepping is
historisch gezien niet eenduidig. In de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft de historicus Lynn
White Jr. veel stof doen opwaaien met zijn stelling dat het christendom verantwoordelijk zou
zijn voor de vernietiging de natuur vanwege haar dualistische mens- en Godsbeeld.5 White
poneert een direct verband tussen het westerse vooruitgangsgeloof en de joods-christelijke
lineaire tijdsopvatting van een schepping die uitmondt in het ontstaan van de mens als kroon
van het geheel. Als beeld van God (imago Dei) deelt de mens in diens transcendentie ten
opzichte van de natuur en krijgt hij de opdracht om de natuur te beheren en te bewerken.
Met dit God- en mensbeeld heeft het christendom volgens White een dualisme gecreëerd
tussen mens en natuur en heeft het de mens gelegitimeerd om de natuur te exploiteren voor
eigen gewin.6
De grote verdienste van White is dat hij met deze uitdagende these veel discussie heeft
losgemaakt.7 De relatie christendom – natuurdegradatie blijkt minder direct en eenduidig dan
hij betoogde. De westerse vooruitgang, industriële samenleving, wetenschap en technologie
zijn de resultante van een complex van factoren, waarvan christelijk denken er slechts één
is. De bijbelse scheppingsverhalen in het boek Genesis zijn geen oproep om de aarde naar
believen te exploiteren. Dat ze historisch wel zo gebruikt zijn is een kwestie van interpretatie.
Een ecologische duiding, met de nadruk op verantwoordelijk beheer van de aarde, is er
evenzeer in te lezen. Dit laatste benadrukt White zelf ook in zijn appèl aan religie
(christendom) om deel van de oplossing te zijn en niet alleen deel van het probleem. De
ecologische crisis kan niet worden opgelost met wetenschap en technologie alleen, omdat
de wortels ervan dieper liggen, in onze religieuze overtuigingen over onze verhouding tot de
natuur.8
2.2 De schepping als bron van Godsopenbaring
Het appèl van White vraagt om verder te kijken naar de christelijke verhouding tot de natuur
door de eeuwen heen. Dan blijkt dat in het vroege christendom wel degelijk sprake is
geweest van een groot respect voor de hele schepping. Het ‘boek van de natuur’ was
evenzeer bron van Godsopenbaring als het ‘boek van de Bijbel’. Kenmerkend voor de vroegchristelijke houding is wat Irenaeus van Lyon, de eerste grote theoloog en kerkvader na de
tijd van de apostelen, schrijft aan het eind van de tweede eeuw: “We moeten over God leren
dat hij de schepper is van de hemel en de aarde, van de hele kosmos, de maker van
engelen en mensen, de Heer van alles, door wie alle dingen bestaan en alles wordt
onderhouden, genadig, bewogen en heel teer, goed en rechtvaardig”.9
Ook van andere vroeg-christelijke theologen, zoals Cyrillus van Jeruzalem, zijn prachtige
lofzangen bewaard gebleven op de schoonheid en diversiteit van de schepping.
Over de schepping
Fragment uit Cyrillus’ negende toespraak aan zijn catechisanten:
“Wat zou het effect moeten zijn van al deze wonderen? Zou de schepper moeten
worden gelasterd? Of eerder aanbeden?
(…) Kijk eens naar de lente en de bloemen van allerlei soort, die bij al hun
overeenkomsten toch allemaal van elkaar verschillen: het diepste rood van de roos
en het zuiverste wit van de lelie. En die komen voort uit dezelfde regen en dezelfde
aarde. Wie maakt dat ze verschillen? Wie geeft ze hun uiterlijk? Kijk naar de
nauwgezette zorg: uit de ene substantie van dezelfde boom dient een deel voor een
schuilplaats en een deel voor vruchten, en de ontwerper is één en dezelfde. Van
dezelfde wijnstok dient een deel voor het vuur, een deel voor scheuten, een deel voor
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bladeren, een deel voor ranken en een deel voor trossen. Bewonder ook de
massiviteit van de knopen om de rietstengel, zoals de ontwerper ze heeft gemaakt.
Uit één en dezelfde aarde komen kruipende dieren voort, de wilde dieren en het vee,
de bomen en het voedsel, goud en zilver, koper en ijzer en steen. De aard van het
water is één en hetzelfde, toch komen daaruit de vissen en de vogels voort, waarbij
de eerste zwemmen in het water en de vogels vliegen in de lucht.
(…) Wie kan de schoonheid beschrijven van de vissen in de zee? Wie kan de
grootsheid beschrijven van de walvissen of de aard van de amfibieën, hoe het
mogelijk is dat ze zowel op droog land als in het water leven? Wie kan de diepte en
de breedte van de zee meten en de kracht van zijn enorme golven? Toch blijft die
binnen zijn perken door hem die zei: ‘Tot hier en niet verder.’
(…) Wie kan de aard van de vogels onderscheiden – hoe sommigen melodieuze
stemmen hebben en andere allerlei bonte kleuren op hun vleugels; en weer anderen
midden in de lucht stil blijven staan zoals de torenvalk? Welke mens kan de
indrukwekkende vlucht van de arend vatten? Als je het zweven van de simpelste
vogel niet kunt doorgronden, hoe zul je dan ooit hun ontwerper verstaan?” 10
Uit deze woorden spreekt een grote geraaktheid door de schoonheid, diversiteit en
complexiteit van de schepping. Tegelijk gaat het hier om meer dan puur esthetische
gevoelens. Het is ook een ondubbelzinnig antwoord van de vroege kerkvaders op het
gnostische wereldbeeld van Marcion en zijn volgelingen. Tegenover de visie van de gnostici
dat de spirituele wereld de ware wereld is en de materie minderwaardig nemen alle grote
theologen van de vroege kerk stelling: de schepping is goed, de aarde is het werk van een
goede schepper, die geen ander is dan de God die in Christus tot ons gekomen is.
Ook de middeleeuwse Franciscus van Assisi, grondlegger van de kloosterorde der
Franciscanen, is een voorbeeld van een intieme verhouding tot de schepping.
Aan het einde van zijn leven, rond het jaar 1225, schreef hij een lofzang op de natuur, het
Zonnelied. Hierin bezingt hij 'de dingen van de hemel' - broeder zon en zuster maan en de
sterren -, 'de dingen van de aarde' of de vier elementen - broeder wind en zuster water,
broeder vuur en zuster aarde -, en ten slotte de levensweg van de mens. De natuur was voor
Franciscus een prachtige weergave van hoe de Schepper ons draagt en in leven houdt door
de afwisseling van ieder weer.11
In de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, leeft het beeld van God als schepper van deze
wereld die overal tegenwoordig is in de schepping nog sterk. Calvijn bijvoorbeeld ziet heel de
werkelijkheid in al haar onderdelen als gave en schepping van God. Via de schoonheid en
diversiteit van de schepping wordt de mens uitgenodigd om tot erkenning van zijn Maker te
komen.
2.3 Afstand en herwaardering van de schepping
Pas in de 17e-18e eeuw, met de opkomst van de wetenschap en de Verlichting, is er sprake
van een groeiende afstand en objectivering door mensen van de natuur. De mens ontdekt de
kracht van de rede en verwerft daarmee een grotere autonomie tegenover tot dan toe
onbegrijpelijke en onbeheersbare krachten. Galilei, Darwin, Newton, Bacon en andere
wetenschappers na hen ontsluiten de wetten van de natuur. Geleidelijk ontstaat zo een
nieuw mechanisch wereldbeeld. De natuur wordt steeds meer hulpbron voor de doeleinden
van de mens. Het christelijke scheppingsverhaal raakt in verlegenheid tegenover alle
wetenschappelijke ontdekkingen over de ouderdom van de aarde en het verloop van de
evolutie. De overwegende reactie van de kerken was een terugtrekkende beweging: een
toenemende gerichtheid op het innerlijke zielenheil ten koste van een bredere
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scheppingsspiritualiteit. De groeiende uitbuiting van de natuur viel zo buiten het blikveld van
veel kerken.
Pas de laatste decennia, onder invloed van de vele verontrustende berichten over de
uitputting van de aarde, klinken er weer steeds meer stemmen voor een nieuwe theologie
van de schepping; een theologie die de nauwe samenhang tussen gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping erkent en die vrij en creatief gebruik maakt van de
verworvenheden van de moderne wetenschap.

3. Naar een nieuwe theologie van de schepping
3.1 Pleidooi voor een ecologische reformatie
De Zuid-Afrikaanse protestantse theoloog Ernst Conradie12 is al vele jaren sterk betrokken bij
de problematiek van klimaatverandering in relatie tot de armoede en het onrecht in zijn land
en continent.
De christelijke kerken, zo meent Conradie, zijn weliswaar niet de veroorzaker van de
ecologische achteruitgang en klimaatverandering, maar hebben over het algemeen ook niet
veel gedaan om dit tegen te gaan of er tegen te waarschuwen. Veel verwoesting is
gelegitimeerd in naam van het christendom. Daarmee is het evenzeer deel van het probleem
als deel van de oplossing. Een ‘ecologische reformatie’ van de christelijke traditie acht hij
daarom noodzakelijk.13 In het klimaat-document van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken,
‘Climate Change – A Challenge to the Churches in South Africa’, ontvouwt Conradie hierover
een aantal gedachten.
Allereerst wijst Conradie erop hoezeer de interne verdeeldheid van kerken de christelijke
geloofwaardigheid parten speelt. Want een feit is dat er zowel veel christenen zijn met een
grote ecologische voetafdruk (met name in de westerse wereld) als veel arme christenen (in
niet-westerse landen) die vooral slachtoffer zijn van klimaatverandering. Doordat dit interne
conflict onvoldoende open wordt besproken, er geen sprake is van verzoening, ondermijnt dit
gegeven sterk de geloofwaardigheid en kracht van christelijke presentie aan de
onderhandelingstafel. Om klimaatverandering effectief te kunnen aanpakken is verbinding
voorbij de verschillen in klasse, ras, geloof, etc. een eerste vereiste. De uitdaging is om,
voorbij onderling wantrouwen, gezamenlijk te leren spreken over een gedeelde agenda: “a
common agenda, on the common good, on a planet that we share in common, also in
common with numerous other forms of life on whom we as humans depend more than they
depend upon us.”14
Een krachtige metafoor voor deze noodzakelijke gezamenlijkheid is het beeld van het
huishouden van God. Oikos, het Griekse woord voor huishouden, vormt de kern van zowel
de economie, de ecologie als de oecumenische beweging. Het streven naar economische
rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en oecumenische verbondenheid van kerken,
mensen en de hele schepping hebben alles met elkaar te maken. Een concrete dimensie die
Conradie hierbij met nadruk noemt is de noodzaak voor christenen om zich bewust te
worden van de kracht van ‘de ideologie van het consumentisme’. Christenen doen het niet
beter dan anderen, geven net zozeer toe aan de drang tot alsmaar meer consumeren en de
daarmee samenhangende hoge ecologische voetafdruk. Ook de armen, hoewel ze veel
minder bijdragen aan klimaatverandering dan de rijken, zijn niet alleen maar ‘slachtoffer’. We
zullen onze collectieve verantwoordelijkheid moeten accepteren voor de schade die we
veroorzaken. We zitten met z’n allen in de crisis en kunnen die alleen samen oplossen, ieder
naar vermogen.

	
  
Sterkere samenwerking is dus belangrijk. Maar een ecologische reformatie is meer dan dat
alleen. Het betekent vooral een erkenning van de kerken dat ze een unieke, specifieke
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bijdrage hebben te leveren aan het bestrijden van klimaatverandering – een bijdrage die is
gegrond in een hernieuwde ervaring van verbondenheid met heel de schepping en een
daarbij passende levensstijl. De grootste uitdagingen liggen op cultureel, moreel en spiritueel
terrein, niet op technologisch vlak. En juist op die terreinen heeft het christelijk geloof wat te
melden.
Waar het volgens Conradie op aankomt is dat christenen, samen met anderen, zich actief
inzetten voor een aansprekende alternatieve visie voor de huidige economische orde. Dat
vraagt moreel leiderschap dat zo’n visie krachtig uitdraagt en mensen weet te mobiliseren
met een eigen geluid wat zich onderscheidt van het seculiere discours. Want het gaat niet in
eerste plaats om de vraag hoe meer duurzaam te worden, maar de vraag wat het is wat we
willen verduurzamen. Deze vraag rammelt aan de fundamenten van onze op groei gerichte
economische orde. En legt ook een gevoelig theologisch punt bloot over het geloof in God’s
voorzienigheid. Hoe lang is nog vol te houden dat God ons trouw blijft, voor ons zorgt, als we
zo destructief blijven leven? Het bevraagt ons verstaan van God’s werk op aarde, ons
onderscheidingsvermogen van wat God aan het doen is. De christelijke boodschap van
verlossing, aldus Conradie, valt niet langer te verstaan als ‘salvation from the earth’ maar
‘salvation of the earth’. Het gaat om de redding van de hele levende schepping en niet
uitsluitend om de mens.15
Om de oproep tot ecologische reformatie handen en voeten te geven stelt Conradie een
aantal nieuwe geboden (commandments) voor: specifiek christelijke praktijken die de
spirituele energie kunnen mobiliseren voor het ombuigen van de mondiale focus op
economische groei door fossiele brandstoffen naar een nieuw aantrekkelijk visioen. Als
voorbeelden daarvan noemt hij het vieren van en dienen in gemeenschap, het eren van de
sabbatsrust, en het praktiseren van deugden als moedige nederigheid, generositeit en
matigheid. In het laatste deel van deze tekst wordt hierop nader ingegaan.
3.2 Herstel van verwondering en verbinding met God’s schepping
De oosters-orthodoxe kerk heeft een sterke reputatie waar het de betrokkenheid van de kerk
met ecologische kwesties betreft. De huidige Patriarch Bartolomeus wordt vaak de ‘groene
patriarch’ genoemd vanwege zijn consequente oproep tot spirituele omkeer inzake milieu- en
klimaatproblemen. Het is daarom de moeite waard om te kijken wat we zouden kunnen leren
van deze rijke traditie.
De oosters-orthodoxe traditie is diep doordrongen van het besef dat de huidige klimaatcrisis
niet primair ecologisch is, maar spiritueel. Het is een crisis aangaande de manier waarop we
onszelf en de wereld zien. Tegenover het westerse ideaalbeeld van het autonome individu
als kroon en heerser van de schepping stelt de oosterse orthodoxie de doorleefde ervaring
dat we in onze natuurlijke leefomgeving iets aantreffen wat groter is dan onszelf. Heel de
natuur of schepping is doortrokken van God. Het aantasten van deze schepping ten bate van
materieel gewin is een zonde.
De orthodoxe theologie en spiritualiteit reikt drie behulpzame manieren aan om het gevoel
van verwondering en verbinding met God’s schepping te herstellen:
- de weg van de ikonen als de weg van het waarnemen van de schepping;
- de weg van de liturgie als de weg van het vieren van de schepping;
- de weg van het ascetisme als de weg van het respecteren van de schepping.16
Ikonen, afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods of heiligen, behoren tot het hart van de
orthodoxe traditie. Een ikoon is een trefpunt van het materiële en het transcendente, een
medium waardoor mensen iets van het goddelijke kunnen ervaren. Zoals God mens is
geworden in Jezus Christus, zo is in de orthodoxe visie de hele levende natuur een ikoon,
een teken van God. ‘De hele wereld is een levende ikoon van het gezicht van God’, zei St
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Johannes van Damascus al in de 8e eeuw. Een ikoon helpt je om beter te zien; het
beschouwen ervan onthult iets van de goddelijke dimensie in alles wat we ervaren. In onze
westerse cultuur zijn we zo op onszelf gericht geraakt; een ikoon kan helpen dat beeld te
corrigeren, ons weer te verbinden met een ruimer perspectief van de wereld als doortrokken
van een goddelijke aanwezigheid.
Dan wordt het ook weer mogelijk om de wereld te gaan ervaren als een sacrament, als een
plaats van gemeenschap in plaats van een zielloos gebruiksvoorwerp. Liturgie wil ook juist
dat zijn: een viering van gemeenschap, van de onderlinge verbondenheid van alle mensen
en al wat leeft. Als we zó liturgie kunnen vieren dat we de hele wereld als een integraal deel
ervan kunnen ervaren, dan verwerven we een liefdevol hart voor al wat leeft. St. Maximus
noemde dit in de 7e eeuw een ‘kosmische liturgie’.17
De derde weg, de weg van ascese, is niet een negatief onderdrukken van allerlei behoeften,
maar veeleer een positieve uitdrukking van ons vermogen tot zelfbeperking, tot het zeggen
van ‘nee’ of ‘genoeg’. Het is een weg van bevrijding, gericht op delen, dienstbaarheid.
Vasten is daar een concrete expressie van. Vasten is niet zozeer het leren opgeven, maar
leren geven. Het gaat niet om ontkennen maar om offeren, om delen, je opnieuw verbinden
met mensen en natuur. Vasten breekt muren af, doet me weer God herkennen in alles en
iedereen. Uiteindelijk is vasten liefhebben; het is helder zien, wegbewegen van wat ik wil
naar wat de wereld nodig heeft.18
Het oosters-orthodoxe denken spoort zodoende aan om niet achteloos om te gaan met de
natuur; want alles is een teken, een spoor van God. Het leert ook om stil te staan, niet te
doen, en zodoende je dieper te verbinden met het wonder en mysterie van al wat leeft.
En het kan ons leren dat eenvoud en matigheid geen straf zijn, maar bevrijding. Maat
houden kan leiden tot een geest van dankbaarheid, een herontdekken van het wonder van
onze plek als mens in het web van het leven op aarde.
3.3 De wereld als lichaam van God
Feministische theologen zijn vanaf 1970 de eersten geweest die aandacht vroegen voor de
relatie tussen godsbeelden en onze houding tegenover de natuur. Hoe we God zien en hoe
we onszelf zien is van directe invloed op hoe we ons gedragen ten opzichte van elkaar (als
man en vrouw) en ten opzichte van de natuur. Een theologe die hierover bij uitstek heeft
nagedacht is Sallie McFague.19 Niet alleen de politiek en het bedrijfsleven moeten iets doen
aan klimaatverandering, ook wijzelf. Wat zijn onze overtuigingen over wie we zijn en waar we
recht op hebben? Meer dan we ons vaak bewust zijn, hebben deze overtuigingen invloed op
ons gedrag, op onze beleving van onze plek in het grotere geheel.
De boodschap van McFague is ondubbelzinnig: we staan niet op onszelf, maar behoren toe
aan de aarde. Dat we dat meestal niet zo ervaren komt door onze onbewuste (culturele)
ideeën over onszelf en God. Als ik mezelf, diep van binnen, ervaar als superieur aan andere
dieren en levensvormen (als blank, westers, goed-opgeleid, etc.), dan zal ik handelen op een
manier die deze positie in stand houdt. Dat geldt ook voor mijn Godsbeeld. Als ik, diep van
binnen, God ervaar als een super-wezen, ergens ver weg boven en gescheiden van de
wereld, dan is deze God geen factor in mijn dagelijkse acties. Kortom, wie God is en wie wij
zijn zijn centrale vragen als we ons gedrag willen verduurzamen. De wortels van het
probleem liggen in onze theologie en antropologie. Het gaat in die zin om een spiritueel
probleem.
Zoals Conradie pleit voor een ecologische reformatie, pleit McFague voor een ecologische
kerk: een kerk die het gaat om het bloeien van heel de levende natuur waar mensen deel
van zijn.20 Dit impliceert volgens haar een terugkeer naar de oudste en diepste christelijke
theologie, een kosmologische theologie.21 De incarnatie (menswording) van Christus gaat
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juist hierover dat God met ons is in het vlees, hier en nu, op deze aarde. Het is aan ons om
uit te vinden wat het betekent om de wereld lief te hebben. En om opnieuw onze plek te
bepalen, als hoeders van de aarde.
Het gaat hierbij in feite om de definitie van wat goed leven is en hoe dat te doen. Heil gaat
niet over het eeuwige leven voor een selecte groep, maar over wat de vroeg-christelijke
theoloog Irenaeus zo mooi noemde “the glory of God is every creature fully alive”. Het is
daarom geen keuze of de kerk al dan niet publiek spreekt. Het evangelie vraagt erom dat de
kerk zich bemoeit met gerechtigheid en duurzaamheid. Economie gaat niet alleen over geld,
maar over wie leeft en sterft, over wat nodig is om leven te laten bloeien. Economie gaat
over de basiswetten van leven op aarde, over eerlijk delen wat er beschikbaar is. Omdat het
geheel niet gezond kan zijn als de delen ziek zijn. Oecumene, ecologie en economie grijpen
in elkaar, verschaffen samen de regels waardoor mensen goed en rechtvaardig kunnen
samenleven met elkaar en met al wat leeft.22
Met deze stellingname kritiseert ook McFague onze valse notie van individualisme. We zijn
ons persoonlijke plezier en voordeel als recht gaan zien, voelen geen verantwoordelijkheid
voor het grotere geheel – terwijl we daar op tal van manieren van afhankelijk zijn. Ze pleit
daarom voor een nieuw model van gemeenschap, wat uitgaat van onze fundamentele
onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid. Dit is ook wat de nieuwste inzichten van de
wetenschap over de ontwikkeling van het universum ons vertellen: alles is verbonden met al
het andere.
Acceptatie van deze basisregel voor onze manier van omgaan met elkaar en met de wereld
leidt volgens McFague tot twee antwoorden: waardering en zorg. De wereld is geen hotel
wat we naar believen instrumenteel kunnen gebruiken, maar ons thuis. Om ons huis in
goede staat te houden zijn enkele huisregels onmisbaar:
1. Neem niet meer dan je deel. Eet niet de hele koektrommel of koelkast leeg, want alle
wezens in ons huis hebben voedsel nodig om te kunnen leven. Verdelende
rechtvaardigheid is noodzakelijk menselijk gedrag. Dit is geen liefdadigheid, maar
een wet van planetair welzijn.
2. Laat je spullen niet slingeren en opruimen door iemand anders. In een gezond
systeem wordt alles hergebruikt, is er geen afval. We moeten onze samenlevingen
ook zo inrichten, we hebben maar één huis.
3. Draag het huis goed over aan anderen. We zijn geen huiseigenaar maar mogen het
gebruiken tijdens ons leven, moeten het goed nalaten voor wie na ons komen.23
Wij, mensen, zijn niet het centrum van de schepping, maar één temidden van velen van wie
we afhankelijk zijn. Het is niet aan ons om te heersen over andere wezens, maar om als
God’s partners mee te werken aan een rechtvaardige en duurzame aarde.
God is niet ergens ver weg, verborgen, maar geïncarneerd in de wereld. De wereld is God’s
lichaam. Als we God ergens kunnen ontmoeten, is het in en door de wereld, in ons
dagelijkse leven, in schoonheid en lijden.
“If we cannot find the transcendent in the world, in its beauty and its suffering, then for
us bodily, earthy creatures it is probably not to be found at all. Finding transcendence
in and through the earth means paying attention to others: the ethical rests on the
aesthetic, the prior movement of realizing that something outside of oneself is real.”24
Het transcendente element in het hart van het christelijke geloof is het ontwaken voor de
noden en het lijden van anderen. De vraag is of we onszelf kunnen leegmaken, ontledigen,
zodat er plaats komt voor de ander, in de gedaante van een hongerig mens, een gekapt bos
of bedreigde soort.
“Loving God means feeding the suffering body of the world. Loving God is not a
mystical immersion but a mundane task, a ‘female’, nurturing, caring task.”25
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McFague eindigt haar betoog met een oproep voor twee bij deze tijd passende religieuze
praktijken: profetisch en sacramenteel. In profetische zin gaat het om anders te leven op het
lichamelijke, materiële vlak – om eerst en vooral aandacht, compassie te hebben voor de
fysieke noden en gezondheid van de aarde en haar bewoners. Matiging, zelf-beperking ten
bate van het welzijn van anderen. Niet als ontkenning van het leven, maar als weg naar
volheid van leven voor allen. Het is zowel een persoonlijke, spirituele oefening als een ethiek
voor mondiaal welzijn. Het geheel bloeit alleen als alle delen goed functioneren.26
Als sacramentele praktijk bepleit ze een houding van respect, waardering, dankbaarheid ten
overstaan van de onvoorstelbare schoonheid, diversiteit en complexiteit van het leven op
aarde en het geschenk van hier tijdelijk te mogen leven. Ecologische geletterdheid, begrip
van hoe het web van het leven functioneert, voedt en ondersteunt deze houding.
Het gaat om een houding ook van hoop. Dubbel zien (double vision), zoals de christelijke
mystici deden, doet ons alles zien zoals het is en tegelijk als een reflectie van God,
geschapen naar God’s beeld. Dat God altijd overal in alles aanwezig is geeft hoop. Niet een
romantische hoop dat God het wel voor ons zal oplossen, maar het geloof dat, hoe de
ontwikkelingen in de wereld ook mogen gaan, de wereld en alle schepselen worden
gedragen, gehouden in God. De realiteit is op een ondoorgrondelijke manier gericht op het
welzijn van het geheel. Dit weten maakt ons vrij om te handelen zonder ons druk te maken
over de resultaten ervan. We hoeven niet de hele wereld te redden; alleen ons deel te doen.

4. Christelijke waarden en praktijken voor een zorgzame omgang met de aarde
In de voorgaande theologische reflecties zijn diverse christelijke waarden en praktijken
aangeduid die duurzame gedragskeuzes kunnen voeden en ondersteunen. Kerken en
christelijke organisaties hebben daarmee een sterk verhaal in huis. De uitdaging is om dat
verhaal oprecht, met overtuiging en met gevoel voor de huidige tijdgeest uit te dragen.
Indachtig wat Conradie c.s. hierover hebben gezegd, is mijn voorstel om dat te doen met de
drieslag van Maat, Moed en Mystiek. In deze drieslag versterken het persoonlijke, sociaalpolitieke en spirituele elkaar en krijgen eeuwenoude christelijke praktijken zoals vasten,
vieren, profetisch spreken en gebed een krachtige nieuwe actualiteit.
4.1 Maat
Alle grote religieuze tradities erkennen de waarde van matigheid, ascese, de juiste maat, de
weg van het midden. Het gaat er daarbij niet om jezelf de geneugten van het leven te
ontzeggen, maar om te ontdekken hoe bevrijdend het kan zijn om niet meer te gebruiken dan
je nodig hebt; om niet (of zo min mogelijk) te leven ten koste van ander leven. De schepping
is in de Bijbel een feest van creatie, uitbundigheid, overvloed, vruchtbaarheid, maar tegelijk
is er ook sprake van een vervulling binnen grenzen. Want buitensporige groei zou de
integriteit van het geheel bedreigen. Het impliceert dat we op enig moment tevreden kunnen
zijn met wat we hebben. Dat lukt beter naarmate we onze werkelijke prioriteiten kennen: ‘wie
eerst het koninkrijk zoekt zal het land beërven’.27 Boven een inkomensniveau waarin aan
basisbehoeften kan worden voldaan, draagt meer geld niet bij aan een grotere kwaliteit van
leven; welzijn en geluk worden dan vooral bepaald door niet-materiële factoren zoals sociale
relaties, gezondheid en mogelijkheden tot vrije geestelijke ontwikkeling.28
Beproefde christelijke praktijken die van doen hebben met maat houden zijn onder andere
het vasten en de sabbatsrust. Wat dat laatste betreft wordt er in de bijbel herhaaldelijk op
gewezen dat zowel mensen, dieren als het land de kans moeten krijgen om zich te herstellen
en beschermd te worden tegen overmatige exploitatie. Alleen zo blijft de vitaliteit en
vruchtbaarheid intact. Het impliceert qua menselijk gedrag dat je niet tot het uiterste gaat,
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maar vrije tijd en ruimte laat waarin ontspanning en herstel mogelijk is. Het betekent meer
aandacht voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.29
Groene Kerken
Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je
herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een
groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een
bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk. De Open Hof kerk, een protestantse
wijkgemeente in Apeldoorn, is zo’n Groene Kerk:
Wat we gaan doen:
Energiebesparing en duurzame energietoepassing PV verder uitwerken en zo
mogelijk realiseren. Uitwisseling en samenwerking met andere kerken.
Actieve deelname aan een wijkinitiatief, in samenwerking met de burgerlijke
gemeente, om de wijk in 2020 energieneutraal te laten zijn.
Voortzetting van reeds gestarte acties rondom hergebruik, recycling en energie en
dat stimuleren in breder verband, samen met de werkgroep Duurzaamheid van de
Apeldoornse Raad van Kerken.
Bewust inkopen doen door milieubewust aanschaffen en gebruik van fair trade
producten.
Excursies organiseren in samenwerking met anderen, waarmee mensen geïnspireerd
worden door schepping en natuur.
Wat we al hebben gedaan:
Het beleid van de kerk kerk m.b.t. duurzaamheid aangepast, vooral gericht op
duurzaam kerkbeheer. De voortgang wordt gemonitord via een vast agendapunt op
de kerkeraadsvergadering.
Met de energiescan zijn energiebesparende maatregelen gerealiseerd, zoals andere
instelling CV-ketel, ventilatie, LED-verlichting, betere afstemming van het gebruik van
de ruimtes en extra dubbele beglazing. Dit leverde een energiebesparing van 10%
op. Daarnaast is het papierverbruik verminderd door wekelijkse digitale nieuwsbrief.
De kerk heeft een repaircafe opgezet en organiseert jaarlijks een voorjaarsmarkt
waarbij hergebruik wordt gestimuleerd. De opbrengst wordt besteed aan een goed
doel.30
De intentie van deze ‘groene’ kerkelijke initiatieven is om een eigen, positieve bijdrage te
leveren aan een duurzame rechtvaardige samenleving. Dankbaarheid voor het cadeau van
de schepping voedt het besef dat we God’s gaven op een verantwoorde manier horen te
gebruiken.
4.2 Moed
Het vraagt moed om kritisch naar onszelf te durven kijken en om onrecht aan te kaarten.
Moed heeft alles van doen met een tweede grondbeginsel van alle grote religieuze tradities:
rechtvaardigheid. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. Niet alleen vanuit
eigenbelang, maar ook vanuit empathie; vanuit het besef dat het geheel niet kan bloeien als
delen lijden. Veel van onze gewoonten, zoals voedsel kopen wat aan de andere kant van de
wereld is geproduceerd, berusten op micro-ethische overwegingen met macro gevolgen die
we verontachtzamen. Ethicus Larry Rasmussen formuleert het scherp:
“Who is being taxed for the ecological debt already owned future generations and the
poor? Who is paying interest on all we’ve borrowed against our children’s future?
Why hasn’t a faith that knows from its own scriptures about blessings and burdens
redounding unto the third and fourth generations (Deuteronomy 5:9-10) picked up on
this?” 31
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Rasmussen meent dat we verblind zijn door soorten-trots (species pride). We nemen onszelf
als maat en centrum, gescheiden van of staand boven anderen, zeker waar het de natuur of
niet-menselijke wezens betreft. In onze persoonlijke moraal en ethiek lijken we te zijn
vergeten dat onze gezondheid en welzijn totaal afhankelijk zijn van het welzijn van de hele
aarde. We zullen dan ook de moed moeten opbrengen om, als kerk en samenleving, van
koers te veranderen naar een geloof en ethiek die de aarde respecteert (earth-honoring faith
and ethic). Gerechtigheid gaat niet alleen over mensen, maar over het recht doen aan al wat
leeft.32
Te gaan leven naar dit besef van verbinding is dus niet alleen een economische opgave,
maar evenzeer een ethische en spirituele opgave: het vraagt om een brede, inclusieve visie
op mondiaal samenleven, en op daarmee coherente waarden en praktijken. Het vraagt om
erkenning van het feit dat ons huidige model van onbeperkte economische groei en hoge
niveaus van consumptie (in de rijkere landen en onder de rijkere lagen van de bevolking
wereldwijd) onhoudbaar en onrechtvaardig is. De ecologische en sociale kosten van
produktie en consumptie worden niet doorberekend in de prijzen.33
Evenmin erkent dit model dat opwarming en klimaatverandering niet iedereen in gelijke mate
treffen. Het zijn vooral arme landen en bevolkingsgroepen, die nauwelijks bijdragen aan de
opwarming, die er het sterkst onder lijden doordat ze in marginale of laaggelegen gebieden
wonen. Het is vanuit deze realiteit dat ontwikkelingslanden van rijke westerse landen vragen
dat zij hun ‘klimaatschuld’ (ecological debt) erkennen en omzetten in proportionele en
compenserende maatregelen.34
Het klimaatvraagstuk is dus in essentie een vraagstuk van sociale rechtvaardigheid en van
herstel van verbinding, met medemensen en andere levensvormen wereldwijd. Het is om die
reden dat ecologische en sociale rechtvaardigheid (ecojustice) internationaal hoog op de
agenda staat van christelijke kerken en organisaties.
FairClimate
Als ontwikkelingsorganisaties met een mondiaal partnernetwerk weten ICCO en Kerk
in Actie uit ervaring wat klimaatverandering voor arme bevolkingsgroepen betekent.
Het in 2002 gestarte FairClimate programma zet zich er voor in de uitstoot van
broeikasgassen te reduceren door arme doelgroepen in ontwikkelingslanden te
ondersteunen bij het omschakelen naar duurzame vormen van energie. Bijvoorbeeld,
door mensen in India te helpen omschakelen van koken op biogasinstallaties in
plaats van hout.
Omdat klimaatverandering over grenzen heengaat en de Westerse landen met hun
hoge ‘ecologische voetafdruk’35 verhoudingsgewijs het meeste bijdragen aan de
opwarming van de aarde, is het FairClimate programma ook in Nederland actief. Dat
doet het door bedrijven, kerkelijke gemeenten en particulieren te ondersteunen bij het
Verminderen van de CO2 uitstoot, het Veranderen van een te hoog energieverbruik
en het Vergoeden van een te hoge ecologische voetafdruk. Dat laatste gebeurt door
het verhandelen van fair trade CO2 rechten van de energiebesparende programma’s
in het Zuiden volgens officiële betrouwbare standaarden. Hiervoor is het FairClimate
Fund opgericht.36
4.3 Mystiek
Maat en Moed verlangen het gezelschap van Mystiek. Ze zijn alleen vol te houden, wanneer
ze worden gedragen door de levende ervaring dat iedereen, inclusief jijzelf, er toe doet in de
ogen van God. Wanneer we mensen en alle levende wezens zien voor wat ze werkelijk zijn:
doortrokken van God’s aanwezigheid, ledematen van het lichaam van God. We kunnen dan
niet anders dan ze waarderen en respectvol behandelen.
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Deze ervaring doet ons beseffen dat we niet de baas zijn over de wereld, maar geroepen om
haar te verzorgen als iets wat aan ons is toevertrouwd. Dat we geschapen zijn naar God’s
beeld gaat niet primair over het hebben van privileges, maar over het in vreugdevolle
dankbaarheid genieten van al wat ons gegeven is, en daar vervolgens verantwoordelijkheid
voor nemen. De fundamentele relatie tussen mens en natuur is er een van samenwerking,
zorg, partnerschap, en niet van exploitatie.
Ons behoeden van de aarde (earthkeeping) is een van de fundamentele ecologische
principes die aanwijsbaar zijn in de bijbel. In Genesis 2 wordt de mens gevraagd om de tuin
te bewaren en te behoeden. Het hebreeuwse woord voor behoeden, shamar, betekent een
liefdevolle, zorgzame manier van behoeden die de vitaliteit, schoonheid en het netwerk van
relaties van de betreffende schepselen voedt en bewaart. Het gaat om hetzelfde liefdevolle
behoeden als we terugvinden in de zegen van Aäron (Numeri 6:24), ‘de Heer zegene je en
behoede je’.37
Scheppingsspiritualiteit berust op het doorleefde inzicht dat de mens met zijn leven en zijn
verantwoordelijkheid is ingebed in de grote scheppingsgemeenschap, waarin elke
levensvorm uniek is en recht heeft op respect. Daarom past ons geen hoogmoed maar
‘kosmische deemoed’.38 Doorgaande verdieping en vernieuwing van gebed, meditatie en
gezamenlijk vieren bieden de bodem en bedding voor deze mystiek.

5. Tot besluit
De erkenning en getuigenis van het inzicht dat we met ons leven en onze
verantwoordelijkheid zijn ingebed in de grote scheppingsgemeenschap, is een van de
grootste uitdagingen voor de kerk en theologie van de 21e eeuw. Het gaat erom met maat,
moed en mystiek – bold humility in de woorden van Ernst Conradie – te getuigen dat wij
mensen niet de makers zijn van dit grootse geheel wat de levende aardegemeenschap is,
maar het hebben ontvangen om van te genieten, goed te beheren en te bewaren voor wie na
ons komt.
Kerken, christelijke organisaties en individuele christenen hebben elk hun eigen rol en
verantwoordelijkheid in het handen en voeten geven aan deze getuigenis. Maar niemand
hoeft dat alleen te doen. Allerlei vormen van gemeenschap zijn aanwezig en kunnen groeien,
waarin gezamenlijk wordt nagedacht over het probleem en mogelijke oplossingen.
Gemeenschap is van grote waarde om individuele keuzes te helpen dragen. Gemeenschap
biedt ook tegenwicht voor het sociale dilemma dat persoonlijke duurzame keuzes zinloos zijn
zolang niet iedereen meedoet.39
Het is de moed om als christelijke gemeenschap deze weg te gaan die Ernst Conradie
bedoelt met zijn oproep tot een ecologische reformatie. Het is ook deze moed die de Raad
van Kerken in Nederland voor ogen stond toen zij in 2009 een verklaring over
klimaatverandering uitgaf onder de titel ‘Kwetsbaarheid, Verantwoordelijkheid en Moed’.40
De Raad roept hierin de kerken en christenen op om klimaatverandering en haar gevolgen
een belangrijke plaats te geven in hun werkzaamheden. O.a. door in contacten met overheid
en politieke partijen aan te dringen op rechtvaardig en effectief klimaatbeleid, en door zelf
zoveel mogelijk werk te maken van een duurzame levensstijl. De Raad neemt zich tevens
voor om reflectie op de theologische en ethische achtergronden van het vraagstuk te
stimuleren en internationale oecumenische programma’s rond klimaatverandering meer
bekendheid te geven.
Het zou mooi zijn als maat, moed en mystiek er toe zouden kunnen bijdragen dat deze
belangrijke oproep van de Raad van Kerken de navolging krijgt die het verdient. Omwille van
de gerechtigheid, de vrede en de heelheid waarnaar heel de schepping verlangt.
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Samenvatting
Deze notitie gaat over Maat, Moed en Mystiek als christelijke bronnen voor een zorgzame
omgang met de aarde.
Om een halt toe te roepen aan onze uitputting van de aarde en aan de klimaatverandering
die daar het gevolg van is, zijn spirituele bronnen onmisbaar. Politieke en economische
maatregelen zijn noodzakelijk, maar behoeven aanvulling van een groter zingevend en
ethisch kader voor een duurzame koerswijziging op maatschappelijk en persoonlijk niveau.
In het besef dat alle grote wereldgodsdiensten veel waardevols te bieden hebben, kiest deze
notitie voor een focus op christelijke visies, waarden en praktijken die inspirerend en relevant
zijn voor een zorgzame omgang met de aarde.
Lange tijd heeft het christendom de natuur erkend als een vindplaats van God naast de
Bijbel. De aarde werd bejegend met verwondering, respect en ontzag. Vanaf de Verlichting
en de opkomst van de wetenschap groeide er meer afstand ten opzichte van de natuur. De
aarde werd steeds meer hulpbron voor de doeleinden van de mens. Het christelijke
scheppingsverhaal raakte in verlegenheid tegenover de wetenschappelijke ontdekkingen
over de evolutie van het leven op aarde. De overwegende reactie van de kerken was een
terugtrekkende beweging, een toenemende gerichtheid op het innerlijke zielenheil. Pas de
laatste decennia, onder invloed van de verontrustende berichten over de toestand van de
aarde, klinken er steeds meer stemmen voor een nieuwe theologie van de schepping; een
theologie die de grote thema’s van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping in hun
onderlinge samenhang beschouwt.
Het hart van deze notitie bestaat uit enkele vernieuwende bijdragen aan zo’n nieuwe
scheppingstheologie uit de kring van de Wereldraad van Kerken. Tezamen bieden ze een rijk
palet aan inzichten in hoe christelijk geloof betekenisvol kan zijn voor het actuele vraagstuk
van klimaatverandering. Het klimaatvraagstuk is uiteindelijk een spiritueel vraagstuk wat
verband houdt met ons Gods- en mensbeeld. Wat we geloven bepaalt wat we zien en hoe
we ons gedragen: zien we onszelf als afgescheiden van of superieur aan de overige
schepping, of kunnen we de hele schepping, inclusief onszelf als mensheid, ervaren als
leden van het lichaam van God?
Er zijn grote mogelijkheden en uitdagingen voor kerken om meer invulling te geven aan een
eigentijdse scheppingsspiritualiteit die de samenhang erkent tussen mondiale
rechtvaardigheid en duurzaamheid. Metaforen als het huishouden van God en het lichaam
van God roepen krachtige beelden op van onderlinge relatie en afhankelijkheid. Het geheel
kan niet bloeien zonder het welzijn van de delen.
Ook een aansprekende alternatieve visie voor de huidige economische orde is van groot
belang. Wat is het wat we willen verduurzamen? Welk beeld hebben we van het goede
leven? Wat draagt werkelijk bij aan kwaliteit van leven? Christelijke waarden en praktijken
zoals matigheid, dankbaarheid en gemeenschapsleven blijken verrassend actueel te zijn.
De uitdaging voor kerken en christenen is om deze waarden en praktijken oprecht en met
gevoel voor de huidige tijdgeest over te brengen. Dat kan met de drieslag van Maat, Moed
en Mystiek. In deze drieslag versterken het persoonlijke, sociaal-politieke en spirituele elkaar
en krijgen eeuwenoude christelijke praktijken zoals vasten, vieren, profetisch spreken en
gebed een nieuwe actualiteit.
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Bijlage: Klimaatverandering
Wereldwijd bestaat er tegenwoordig overeenstemming over de menselijke invloed op
klimaatverandering, in het bijzonder de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.
Broeikasgassen remmen het vermogen van de aarde om warmte kwijt te raken, waardoor
het langzaam maar zeker steeds warmer wordt. Deze opwarming, hoewel nog beperkt tot
minder dan 1°C, heeft op dit moment reeds grote invloed op de natuurlijke en menselijke
condities in alle delen van de wereld.41 Zowel extreme droogte als extreme regenval en
overstromingen zijn er een direct gevolg van, met alle gevolgen vandien voor
voedselproduktie en de overlevingskansen van soorten. Wanneer de meest recente
statistieken over een opwarming van 4 graden C aan het eind van deze eeuw bij te laat
ingrijpen bewaarheid zouden worden, zijn de gevolgen daarvan niet te overzien.42
Het lastige van klimaatverandering is dat het een sluipend proces is. Maar wie kijkt bemerkt
al snel vele onrustbarende signalen: koraalriffen sterven af doordat oceanen opwarmen en
verzuren, gletschers en Noordpoolijs smelten steeds verder weg, droogten en
overstromingen zorgen wereldwijd voor verlies van mensenlevens en misoogsten, etc.
De vraag is of we de signalen tijdig (willen) herkennen en er naar handelen. Kennis over het
functioneren van vitale systemen op aarde is niet het probleem; want deze kennis is
aanwezig en ontwikkelt zich zeer snel. Waar we met name alert op moeten zijn, zijn
zogeheten kantelpunten (tipping points). Deze punten geven aan wanneer zaken
onomkeerbaar worden. Bijvoorbeeld, als het poolijs gesmolten is komt dat niet meer terug.
Of als de temperatuur meer dan 2°C stijgt, smelt de permafrost in de poolstreken en komen
er grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer – een zeer sterk broeikasgas wat de
temperatuurstijging zal versnellen. Het zijn deze kantelpunten die snel en adequaat ingrijpen
zo urgent maken. Want naarmate er meer kantelpunten worden bereikt, zullen
veranderingen in de biosfeer en atmosfeer op aarde steeds sneller en onvoorspelbaarder
gaan plaatsvinden.
Goede informatiebronnen voor actuele informatie over klimaatverandering zijn:
www.knmi.nl/klimaat : feiten over klimaatverandering, klimaatscenario’s voor Nederland
www.wnf.nl : informatief thema ‘klimaatverandering’, links naar diverse rapporten
http://www.kerkenmilieu.nl/category/thema/klimaat/ : signaleert (kerkelijke) klimaatactiviteiten
in binnen- en buitenland
www.fairclimatefund.nl : klimaatneutrale oplossingen, CO2 scan, CO2 compensatie
www.ipcc.ch : klimaatrapportages van het VN Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange : veel feiten en rapporten over mondiale
klimaatverandering, online cursus over het Wereldbank-rapport Turn down the heat: why a
4°C warmer world must be avoided.
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change : activiteiten van de Wereldraad
van Kerken op het gebied van klimaatverandering. O.a. vasten voor het klimaat en Time for
creation gebedsmaand.
www.arcworld.org : Alliance of Religions and Conservation website signaleert
klimaatactiviteiten van alle grote wereldreligies, met nuttige links en resources.
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1	
  In 1986 overschreed de mensheid voor het eerst de draagkracht van de aarde door per jaar meer hulpbronnen
te gebruiken dan de aarde kan leveren. Sindsdien is deze overschrijding alleen maar toegenomen. In 2013 heeft
de mensheid deze drempel reeds overschreden op 20 augustus. Vier maanden per jaar leven we dus op de pof.
2	
  Enkele recente gezaghebbende rapporten over de noodzaak van snelle mondiale actie voor CO2 reductie zijn
The Emissions Gap report (UNEP, november 2012) en Turn down the heat. Why a 4° C warmer world must be
avoided (Wereldbank, november 2012). De kloof tussen politieke beloften en feitelijke actie voor CO2 reductie
wordt steeds groter. De aarde zal zonder serieuze maatregelen steeds verder opwarmen, zelfs tot 4 graden
Celsius in de loop van deze eeuw. De gevolgen van een dergelijke opwarming zijn desastreus voor de hele
wereld.
3	
  Meer informatie over klimaatverandering is te vinden in de Bijlage op pagina 14.

4	
  Een universele expressie van deze notie is te vinden in het Earth Charter: “Wij dienen ons te realiseren dat

wanneer in de eerste levensbehoeften is voorzien, menselijke ontwikkeling in de eerste plaats gaat om meer te
zíjn, niet om meer te hébben.” Het Earth Charter, in Nederland ook het Handvest van de Aarde genoemd, is een
internationaal breed gedragen verklaring over een aantal fundamentele ethische principes die nodig zijn om in de
21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. De wereldreligies
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de tot stand koming ervan.
5	
  White heeft deze these geponeerd in zijn artikel ‘The Historical Roots of Our Ecological Crisis’, 1967. 	
  
6	
  Voor een goede bespreking van de ‘White-these’ zie Martine Vonk, 2011, pp.14-18
7	
  Zie onder andere Jürgen Moltmann, ‘God in Creation’. London, SCM Press, 1985.
8	
  Vonk, 2011, p.15

van de Beek, 2009, p. 27	
  
van de Beek, 2009, p. 27
11
Voor de volledige tekst van het Zonnelied, zie bijv. http://home.kpn.nl/h_sevenhoven/francis/zonnelied.htm
12
Ernst M. Conradie is associate professor aan de Faculteit van Religie en Theologie van de Universiteit van
West Cape, Zuid Afrika. Hij doceert systematische theologie en ethiek. Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd
aan het document van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken (SACC) over klimaatverandering, ‘Climate Change –
A Challenge to the Churches in South Africa’ (oktober 2009).
13
	
  De term ‘ecological reformation’ komt van James A. Nash, ‘Towards the Ecological Reformation of Christianity’,
Interpretation 50.1 (1996). Geciteerd in: Ernst Conradie, juli 2010, p.159
14
Conradie, juli 2010, p.167	
  
15
Conradie, november 2010, p.217. Een diepgaander uiteenzetting over het verstaan van God’s werk op aarde is
te vinden in Conradie’s inaugurele rede ‘The earth in God’s economy: reflections on the narrative of God’s labour.’
(2007)
16
Chryssavgis, juli 2010, p.216. Rev Dr John Chryssavgis is orthodox priester en theologisch adviseur voor
milieuzaken van het Oecumenische Patriarchaat.
17
	
  Chryssavgis, juli 2010, p.218
18
Chryssavgis, juli 2010, p.219	
  
19
Sallie McFague, A new climate for theology. God, the world and global warming (2008). Sallie McFague (1933)
is een Amerikaanse feministische theologe, bekend om haar analyse van metafoor als wijze van spreken over
God.
20
De Franse theologe Simone Weil vroeg eerder al hoe christenen zichzelf ‘katholiek’ (universeel) kunnen
noemen als de schepping buiten beschouwing wordt gelaten. Ook de paleontoloog, theoloog en Jezuïet Teilhard
de Chardin suggereert een bredere definitie van katholiciteit: de hele wereld omvattend. God’s huishouden is de
hele planeet, omvat mensen in hun interdependente relaties met andere levende wezens en de processen van de
aarde.	
  
21
McFague verwijst hier naar de theoloog George Hendry die 3 belangrijke contexten ziet voor christelijke
theologie: kosmologisch, politiek en psychologisch. Alle drie zijn noodzakelijk: integriteit van de schepping, welzijn
van alle mensen en innerlijke vrede. 	
  
22	
  McFague, 2008, p.35-36
9

10

23	
  McFague, 2008, p.53-56
24	
  McFague, 2008, p.113
25	
  McFague, 2008, p.115
26	
  In haar nieuwste boek, Blessed are the Consumers. Climate Change and the Practice of Restraint (2013),

bouwt McFague voort op de religieuze notie van kenosis, het jezelf leegmaken. Ze wijst op wegen naar
persoonlijk en planetair welzijn, zoals de praktijk van vrijwillige armoede, de discipline van leven in onderlinge
afhankelijkheid en de ontwikkeling van een ‘universeel zelf’ door middel van steeds wijdere kringen van
compassie en inclusiviteit.
27
Psalm 37 en Matt.5:5, geciteerd in DeWitt, 1995, p.8-9.
28	
  	
  Vonk, 2011, p.11-12
29
Calvin DeWitt, 1995, p.6
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30	
  www.groenekerken.nl/kerken/apeldoorn-2

31	
  Larry Rasmussen, An Earth-Honoring Faith, 2010, p.2; gepubliceerd op Sojourners (http://sojo.net).
Rasmussen, Reinhold Niebuhr Professor Sociale Ethiek (emeritus) aan het Union Theological Seminary, pleit
voor een aarde ethiek waarin we de aarde opnieuw gaan zien als een complexe en onderling verweven
gemeenschap van natuur en menselijke samenleving tezamen.
32	
  Rasmussen, 2010, p.4.
33	
  In onze vleesprijzen bijvoorbeeld wordt niet verdisconteerd dat voor het veevoer regenwoud wordt gekapt en
soja de halve wereld over wordt vervoerd. Behalve het directe verlies aan bos is hierbij ook sprake van een
verlies van belangrijke ‘ecosysteemdiensten’: alle functies die het bos vervulde voor regulering van het klimaat,
opslag van CO2 en produktie van zuurstof, behoud van biodiversiteit, produktie van planten met medicinale
eigenschappen en levering van bosprodukten zoals noten, honing, vruchten, rotan. Ook de esthetische,
recreatieve en spirituele waarde van het bos voor het welzijn van de mensen die ervan afhankelijk zijn mag
hiertoe worden gerekend. Evenals de mest- en gezondheidsproblemen (antibiotica) in de intensieve veeteelt in de
westerse landen waaronder Nederland. 	
  
34	
  In de internationale klimaatonderhandelingen heeft dit perspectief z’n weerslag gevonden in algemeen erkende
principes als evenwichtige aandacht voor huidige en toekomstige generaties; bijdrage naar vermogen als basis
voor klimaatmaatregelen (‘common but differentiated responsibilities and respective capabilities’); speciale
aandacht voor de behoeften en omstandigheden van de meeste kwetsbare landen en gemeenschappen; en het
recht op (duurzame) ontwikkeling van ontwikkelingslanden.
35	
  De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel grond- en wateroppervlakte een bepaalde
bevolkingsgroep in een jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te
kunnen verwerken. (Wikipedia) Zie voor meer informatie: http://janjuffermans.nl/inhoud/Boek%20voetafdruk.pdf
en het tweejaarlijkse Living Planet Report van WWF.	
  
36	
  Zie voor meer informatie www.fairclimatefund.nl

37	
  DeWitt, 1995, p.5
38	
  Moltmann, september 2011
39	
  Vonk, 2011
40

Kwetsbaarheid, Verantwoordelijkheid en Moed. Klimaatverandering: het moment van de waarheid. Verklaring
van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort, 2009.
41
De huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer ligt op 391 ppm (parts per million) tegenover 278 ppm in het
pre-industriële tijdperk. Het huidige niveau van CO2 is daarmee hoger dan ooit in de afgelopen 15 miljoen jaar.
Bron: Wereldbank, november 2012, p.xiv
42
Wereldbank, november 2012
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