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Sinds mijn jeugd heb ik met plezier liederen kunnen zingen als : "Die chaos
schiep tot mensenland (...) Schrift die
mensenoorsprong schrijft." Gevormd
als ik ben door de taal van Oosterhuis,
door de feministische en de bevrijdingstheologie, zag ik de Bijbel als een
verhaal van God met mensen dat
doorgaat tot op vandaag op weg naar
een rijk van gerechtigheid voor iedereen. Een hiernamaals speelt nauwelijks meer een rol, het lijkt te gaan om
een heel aards geloof. De afgelopen
jaren ben ik echter gaan zien dat zo'n
geloofsvoorstelling toch veel te eenzijdig is, omdat ze alleen maar over
mensen gaat. Waar blijft de aarde,
waar zijn de dieren, de planten, het
water? Zelfs de zorg om het milieu
draait vaak enkel om het voortbestaan
van onze eigen soort.
Waar komt die theologische blikvernauwing vandaan, dat wantrouwen
tegen Gods bemoeienis met de
natuur? En is het wel zo bevrijdend om
steeds op de toekomst gericht ïe zijn?
lk wil hier enkele theologen noemen
die op dit punt nieuwe wegen wijzen
doordat zij laten zien dat de Bijbel juist
wel oog heeft voor de hele aarde, voor

de hele kosmos zelfs. Geen gerechtigheid en vrede als niet de hele schepping mee mag doen!
Het koninkrijk van God als utopie
Streven naar het koninkrijk van God
kan ontaarden in utopisch denken, als
het besef verloren gaat dat het ook al
hier en nu aanwezig is. Dan gaat het
lijken op de opvattingen van fundamentalistische christenen die zich erop
voorbereiden dat de visioenen uit het
boek Openbaring letterlijk uit zullen
komen, omdat ze geloven dat de
aarde zal vergaan en er een nieuwe
aarde zal komen waarin alleen de
ware christenen een plaats hebben. Zij
venryelkomen zelfs tekenen van verderf van de aarde, want des te sneller
zal het voorbij zijn. Maatschappelijk
betrokken christenen hebben eerder
de neiging te denken dat we zelf het
koninkrijk van God kunnen en moeten
realiseren, maar ook dan is het gevaar
groot van wij-zij-denken, van een
scherpe scheiding tussen goed en
kwaad en van gebrek aan zelfkritiek.
Als het koninkrijk van God te veel gaat
samenvallen met een ideale maatschappij in de toekomst, krijgt het trekken van een utopie. Als gerechtigheid,
vrede, gelijkheid en al wat nastrevenswaardig is, alleen in de toekomst
gezocht wordt, dan ligt het perspectief
wel niet na de dood of na de eindtijd,
maar is het net zo vet venvijderd van
het goede in het gewone leven hier en

nu. Theologe Catherine Keller pleit er
daarom voor minder lineair te denken
en oog te hebben voor wat zich voortdurend aan nieuwe mogelijkheden
voordoet.

Geschiedenis tegenover natuur
Ook niet behulpzaam voor een geaard
geloof is dat sommige theologie regelrecht argwanend is ten opzichte van
de natuur. De aarde wordt dan gedegradeerd tot decor van Gods handelen
met mensen, gericht op de toekomst.
Zo ontwikkelde de invloedrijke theoloog Kornelis Heiko Miskotte (18941976) een theologie van contrasten,
van een bevrijdende God van de
geschiedenis tegenover de aardse

werkelijkheid van lichamelijkheid en
seizoenen. Theologe Kune Biezeveld
(1948-2008) vroeg - tegen deze
hoofdstroom van de protestantse theologie in - juist aandacht voor de natuur
en de menselijke ervaring als vindplaats van God. Ze ontdekte dat de
godsdienst van het oude lsraël ook
belang hechtte aan alledaagse ervaringen als eten en drinken, seksualiteit
en het baren en voeden van kinderen,
dat natuur en vruchtbaarheid positief
beleefd werden. In de Bijbel vond je
dat terug. Veel protestantse theologie
beroept zich op achterhaalde ideeën
uit de negentiende-eeuwse
Bijbelwetenschap waarin de God van
lsraël ten onrechte tegenover de
vruchtbaarheidsreligies van de omliggende volken geplaatst wordt. Kune
Biezeveld ageerde tegen een theologie die vijandig staat ten opzichte van
het vrouwelijke en van de natuur. Het
ging haar om de relevantie van God in
het alledaagse leven van mensen.

Niet alleen een God van mensen
lk ga door in haar spoor, maar vanuit
een ecologisch perspectief. lk werk
aan een boek over ecologische theologie. Het gaat mij om God en de hele
aarde. De ecologische crisis - klimaatverandering, vervuiling, uitsterven
van soorten - is zodanig dat je er ook
als christen niet omheen kunt. ln
Nederland benaderen de kerken het
thema milieu vaak vooral praktisch. ln
de theologische reflectie, in exegese
en preken spreekt de natuur zelden
mee. Als er al aandacht is voor milieuvragen, is dat vanuit antropocentrisch
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perspectief. Dat is mede te wijten aan
diezelfde theologie waar Kune
Biezeveld zich tegen vezette, waarin
heilsgeschiedenis tegenover natuur
staat.

Voor een ecologische theologie is het
belangrijk de Bijbel niet alleen vanuit
Exodus en de profeten te lezen. Als je
het eerste scheppingsverhaal van
Genesis (Gen. 1:1 - 2:4) aandachtig
leest, zie je dat mensen een verantwoordelijkheid krijgen voor de aarde,
maar dat het niet allemaal om mensen
draait. Het scheppingsverhaal van
Genesis 1 laat zien dat mensen onderdeel zijn van een veel groter geheel.
Mensen hebben geen eigen scheppingsdag, maar delen de zesde dag
met de dieren van het land. Het verhaal begint en eindigt met God. De
sabbat is de kroon op de schepping.
God overziet het geheel, al die verschillende soorten, en ziet dat het zeer
goed is. Steeds weer gaat het in de
Bijbel over God als de God van hemel
en aarde. Dat betekent: van de hele
kosmos. Ons dualisme van de hemel
tegenover de aarde, God tegenover de
natuur, is pas ontstaan in de moderne
tijd. Het is deze God van alwat
bestaat die een verbond sluit met

Noach en zijn nakomelingen, maar óók
met de dieren én met de hele aarde.
Vele psalmen bezingen hoe de hele
schepping God looft. "Laat bruisen de
zee en alles wat daar leeft, laat juichen
de wereld met haar bewoners. Laat de
rivieren in de handen klappen en
samen met de bergen jubelen." (Ps.
98: 7,8) En de mensen? Die mogen
meedoen in die lofzang. Zo'n spiritualiteit kan werken als tegengif tegen
onze laat-kaoitalistische orestatiecultuur.

sprak nog over 'zuster aarde'. Bij
Calvijn gold nog de hele wereld als
'theater van Gods glorie' en volgens
de Nederlandse Geloofsbelijdenis kon
je God ook uit de natuur leren kennen.
In de moderne tijd echter werd God
steeds meer exclusief 'een God van
mensen'. Het wordt tijd om ons geloof
weer te aarden, omwille van de God
van hemel en aarde en het welzijn van
de hele schepping.
S!
Verder lezen:

- Rick Benjamins Catherine Keller's
Omwille van God en de hele aardse
werkelijkheid
Ook in het Nieuwe Testament is God
nauw verbonden met de hele aardse
werkelijkheid. Zo wordt Jezus'soÍer
tou kosmou', redder van de wereld letterlijk: kosmos * genoemd. Helaas
zijn wij de wereld steeds meer gaan
zien als enkel mensenland. Vanaf de
renaissance is in de westerse wereld
de mens steeds meer centraal komen
te staan. De natuur werd materiaal, de
aarde werd gereduceerd tot hulpbron.
Het besef van verbondenheid met en
afhankelijkheid van de aarde als ecosysteem verdween. De kerken gingen
mee in deze ontwikkeling. Franciscus
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- Kune Biezeveld Als scheruen spreken. Over God in het leven van alledag. Meinema, 2008
- Paus Franciscus Laudato Si'. Over
de zorg voor het gemeenschappeltjk
huis. 2015
(Een deel van dit artikel is een bewerking van: Trees van Montfooti
'Geboeid door Kune Biezeveld. Ook in
de natuur ls God te vinden"'in: Soteria.
Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 2017, nr.2)
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