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Sint-Odulphus van Brabant

GROENE THEOLOGIE...
EEN INSPIREREND BOEK

In

de

lijn van

de encycliek Laudato Si van paus

Franciscus stelt het boek ook aan de orde, dat het aantasten

van de ecologische samenhang ook een aantasting van
Door: pastor Wilfted uan lVunen

de menselijke waardigheid

inhoudt, die het

eerste en het

zw^arste gevoeld wordt door de armen. Een waarheid als een

God is een God van en voor

koe, want nu al zien we in Azië mensen hun huizen verliezen

mensen. Dachten we. Denken

door het wassende water, terwijl populistische partijen in

we vaak nog. Maar... God is ook

Europa voorstellen om niet meer te investeren in ontwikke-

scheppervan hemel en aarde

lingswerk, maar in plaats daarvan het geld in te zetten voor

en alwat daarop is. Bergen

beschermende maatregelen zoals het ophogen van de dijken

en rivieren, zeeën en wouden,

in eigen land.
Groene Theologie nodigt uit om mondiaal te denken

planten en dieren; de hele
kosmos. De hele ecotogische

en lokaal te handelen.'Wat kunnen wíi doen om te laten zien,

werkelijkheid die een

dat we het behoud van de goedheid en de schoonheid van de

wonderlijke samenhang in zich

schepping serieus nemen? Van het hangen van insectenhotels

heeft. TaI van Bijbelverhalen

in ons achtertuintje tot het zaaienvan bijen-aantrekkende

illustreren, dat God zich niet enkel aan mensen verbonden

bloemen op het kerkhof. Van het opvangen van hemelwater

heeft, maar ook aan de niet-menselijke schepping. In het

(mooi woord!) in regentonnen, in plaats van het in het riool

boek Genesis verschijnt na de'zondvtoed', als de zon door

te laten lopen, tot het bewust doen van boodschappen bij een

de regen heen breekt, de regenboog. Daarvan zegt God zelf

plaatselijke boer ... iedereen kan stapjes en stappen zetren!

dat dat het teken is van zijn verbond met de hele aarde en

Hebt u

een gro€n hart en bent u erin geïnteresseerd

met alles wat leven heeft. In allerlei Psalmen krijgen bomen

om mee te denken over stappen die we in en vanuit onze

en rivieren, vogets en vissen zelfs een 'stem'waarmee ze

geloofsgemeenschappen kunnen zetten? Laat het mij dan

de Schepper loven. Dat godsdienst atleen mensen zou

weten (pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl) ! Samen

aangaan, is een vergissing!

kunnen we bezien hoe we de komende tijd ook onze parochie
kunnen vergroenen en daarmee de kleur van de hoop kunnen

Dit vooriaar verscheen een uiterst interessant boek met
als titel: Groene Theologie. De auteur, Trees van Montfoort,

geyen op een leefbare toekomst voor heel de schepping.

gaatin op die vergissing van het mens-centrale denken,

september: Werelddag van gebed voor de zorg
voor de Schepping.
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dat vaak vanuit het geloof gelegitimeerd is. En gebaseerd op
een eenzij dig e lezíngvan teksten als het scheppingsv erhaal,

waarin de mens de opdracht van God krijgt om te "heersen
over de vogels in de lucht en over de vissen van de zee, over alle

wilde en tamme dieren." Samen met €en louter economische
benadering van de waarde van de natuur voor mensen, heeft
deze eenzljdige lezing gezorgdvoor een superieure

houding

van de mens over de niet-menselijke schepping. In feite ligt

hier de oorzaakvan de ecologische crisis, waarin we ons nu
bevinden.

In Groene Theologie worden tal van (Bijbelse)
bronnen beschreven die laten zien dat de mens allereerst
schepsel is te midden van medeschepselen; participanr in
plaats van rentmeester (wat een economische term is).

Als de mens, die van de natuur vervreemd is geraakt, zich
weer gaat zien als schepsel te midden van medeschepselen, is
er een opening dat mensen een weg vinden

uit

de problemen

waar we nu tegenaan lopen, zoals overbevissing, ontbossing,

plastic soep in de oceanen, het afnemen van de biodiversiteit
en niet op de laatste plaats de klimaatverandering.
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