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Schriftlezingen: Psalm 104 

                            Romeinen 8: 18-22 

 

Mensen van God, 

Milieu, milieu? Ik kom uit een voortréffelijk milieu. Misschien herinner je je nog die reclame 

van een energiebedrijf uit de jaren negentig, met Loes Luca, over energiebesparing. 

Energiebesparing? Ach man, ik heb plenty energie.  

Toen spraken we vooral over het milieu, vandaag de dag vooral over klimaat en 

klimaatverandering. Maar het appèl om verantwoorder met onze aarde om te gaan, is niet van 

vandaag of gisteren. Sinds het rapport van de Club van Rome in 1972, al bijna een halve eeuw 

geleden, klinken de alarmbellen. Maar vandaag klinken ze luider en onontkoombaarder dan 

ooit. Misschien hadden we nog gehoopt dat de coronacrisis een radicale verandering ten 

goede teweeg zou brengen, maar de files zijn weer terug, de advertenties voor goedkope 

vliegreizen vliegen ons om de oren en Schiphol had in de herfstvakantie weer twee miljoen 

reizigers.  

Gelukkig wordt de roep om een andere levensstijl ook steeds sterker. Gisteren deden in 

Amsterdam ruim 40.000 mensen mee aan de klimaatmars. Ook in andere steden in de wereld 

waren klimaatprotesten. De grote VN-klimaattop in Glasgow is nu halverwege. Er staat veel 

op het spel.  

Een reden voor mij om vandaag eens stil te staan bij wat we in Bijbel en kerk de schepping 

noemen.  

In een recent interview zei Marianne Thieme – oprichtster van de Partij voor de dieren - dat 

christenen een slechte reputatie hebben als het gaat om duurzaamheid en aandacht voor de 

natuur. Velen houden het christendom (mede)verantwoordelijk voor de ontstane problemen. 

Bovendien hebben de kerken en christelijke partijen niet voorop gelopen in aandacht hiervoor.  

Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze thematiek in mijn preken te weinig aan de orde heb 

gesteld in de afgelopen jaren. Ik vind het ook wel lastig. Misschien denken jullie wel : we 

horen al zes dagen in de week over klimaatverandering en wat we moeten doen, moet het daar 

op zondag in de kerk ook nog over gaan? En er is mij al vaker verteld dat ik soms moralistisch 

ben, met een geheven vingertje – en dieper kun je natuurlijk niet zinken als dominee: een 

moralist. Natuurlijk preek ik net zo goed tegen mezelf; ook mijn ecologische voetafdruk is 

nog altijd veel te groot.  

Ik ga jullie vandaag niet vertellen wat jullie moeten doen, want dat weten jullie allang.  
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In een artikel in het Nederlands Dagblad van afgelopen vrijdag schreef ds. Sam Janse dat ook 

hij als dominee daarin voorzichtig is. Maar hij legde wel een vraag in het midden:  

Hebt u ook een groen item waar u het woord ‘eigenlijk’ voor zet? ‘Eigenlijk zou ik…’ Vraag u 

eens af waarom u niet komt tot de daadwerkelijke stap naar dat wat u naar eigen zeggen 

verplicht bent. Niet eigenlijk verplicht, maar werkelijk verplicht. Moreel besef en 

schuldgevoel halen nu eenmaal geen CO2 uit de lucht. Alle klimaatconferenties zijn tot nu toe 

mislukt doordat we wel weten wat we eigenlijk moeten doen, maar het niet werkelijk doen.  

Het woord ‘eigenlijk’ mag geen stopwoord worden waarmee we stoppen op het punt tussen 

inzicht en omkeer. Van ons wordt ascese, onthouding gevraagd. Doen wat gedaan moet 

worden. Is dat de zelfverloochening en het kruisdragen waar Jezus in het evangelie over 

spreekt? Of zijn dat te grote woorden voor enige onthouding op het gebied van eten, drinken 

en mobiliteit? Als die bijbelwoorden daarvoor echt te groot zijn, laten ze wel een ernstige 

vraag achter: als je die kleine opdracht niet aan kunt, hoe zul je dan ooit, als het nodig is, die 

grote opdracht kunnen vervullen? Wie niet in het kleine getrouw is… < 

 

Genoeg om over na te denken. Maar laten we ons vandaag allereerst verwonderen over de 

schepping, aan de hand van Psalm 104. 

De aarde wordt beschreven als een ecosysteem waarin alles met elkaar samenhangt en 

afhankelijk is van God.  

Misschien ben je onlangs nog in een  bos geweest met prachtige herfstkleuren. Je kunt zo 

onder de indruk komen van de natuur. Vroeger zeiden mensen wel eens: wij gaan naar ‘de 

kerk van ongekorven hout’. Oftewel: ze gingen lieven naar het bos dan naar de kerk, op 

zondagmorgen. Daar kon je God net zo goed of zelfs beter ontmoeten.  

Niet iedereen zal de psalm misschien op deze manier kunnen meemaken in zijn poëtische en 

belijdende taal. Wat hier aan God wordt toegeschreven, dat doet de natuur toch zelf? Dat is 

waar, maar Psalm 104 houdt schepping en Schepper dicht bij elkaar. God zorgt voor deze 

wereld en tegelijk zorgt de wereld voor zichzelf. Misschien dat de huidige milieucrisis en de 

klimaatverandering ons ervan doordringen dat we de schepping en de wetten van de 

schepping niet beheersen. Dat er krachten zijn die ons kennen en kunnen te boven gaan en die 

ons bescheiden en afhankelijk maken.  

 

Hoe talrijk zijn uw werken, Heer, zegt de psalm in vers 24. God heeft zoveel variatie in zijn 

schepping gelegd, onvoorstelbaar. Die biodiversiteit staat onder druk, door toedoen van de 

mens. Er worden hier dieren genoemd waar de mens niet direct iets aan heeft: ooievaars, 
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steenbokken, klipdassen, leeuwen, de Leviatan, dat mythologische zeemonster. Deze 

schepping is niet mooi omdat wij er wat aan hebben, zelfs niet omdat wij iets mooi zijn gaan 

vinden. Deze schepping is prachtig omdat het Gods schepping is. God zelf beleeft er vreugde 

aan.  

Vers 24 gaat dan verder met: alles hebt U met wijsheid gemaakt. De verwondering over de 

samenhang in Gods schepping is groot. Het regent op de bergen, beken brengen het water 

naar het dal en daar kunnen mensen graan verbouwen op vruchtbare grond. God maakte dag 

en nacht, de dag voor de mensen om te werken, de nacht voor de roofdieren om op jacht te 

gaan. God plant machtige ceders op de Libanon, voor de ooievaar een ideale plek om zijn nest 

te bouwen.  

De schepping is één groot samenhangend geheel. Het is een uitdaging voor de mens om de 

schepping te onderzoeken en te gebruiken. Maar ook een waarschuwing: het gaat fout als wij 

wijzer dan God proberen te zijn en als we de samenhang uit het oog verliezen.  

 

Die samenhang tussen al wat leeft heeft te maken met de Geest van God die deze schepping 

bezielt en beademt. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw 

gelaat. Veel in deze psalm staat in de tegenwoordige tijd; God schept steeds weer opnieuw.  

Vol van úw schepselen is de aarde. Met die aarde en met veel van die schepselen gaat het 

helemaal niet goed. Natuurgebieden verdwijnen, plant- en diersoorten sterven uit. Wat is onze 

roeping als kinderen van de Schepper?  

In het Nederlands Dagblad van twee weken geleden staat een interview met Hans Bouma, 

predikant en al vele decennia een voorvechter van dierenrechten. Hij zegt:  

Rechtvaardigheid betekent: respect en mededogen jegens anderen. Daarin hebben we ons 

heel ver ontwikkeld. Eerst betrof medemenselijkheid alleen de eigen stam, daarna het eigen 

volk. Later keken we ook naar mensen elders ter wereld: Artsen Zonder Grenzen en Amnesty 

International zijn daarvan mooie voorbeelden. Ik denk dat we nu toe zijn aan de volgende 

stap: onze morele horizon zodanig verbreden dat ook dieren daarbinnen vallen. Hiervoor heb 

ik een wat kunstmatige term bedacht, ‘medeschepselijkheid’.  

Trees van Montfoort schrijft in haar boek Groene Theologie: ‘Psalm 104 geeft het meest 

uitgebreide portret van de hele schepping als een gemeenschap van schepselen. Elk schepsel 

heeft zijn plaats in de wereld van God gekregen en krijgt van God zijn bestaansmiddelen. De 

mens is slechts een van de schepselen, God staat centraal. Psalm 104 geeft ons mensen dus 

een bescheiden plaats te midden van de enorme verscheidenheid aan levende wezens en toont 

ons de uiteenlopende manieren waarop deze andere schepselen floreren tot eer van God, elk 
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op eigen wijze getuigend van diens kracht en wijsheid. De rol van mensen is om God te 

prijzen en zo vreugde te vinden in God en zich met God te verheugen in het goede van de 

schepping.’ 

De Bijbel is een bibliotheek van boeken en er wordt dan ook verschillend gesproken over de 

positie en rol van de mens. In Genesis 1 bijvoorbeeld zegt God tegen de mensen: Wees 

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de 

vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde 

rondkruipen. Met dat heersen is het flink misgegaan. Voor de mens, geschapen als God 

evenbeeld, zou dat moeten betekenen: dienen, zorgen voor. Maar het verwerd tot de baas 

spelen over, uitbuiten, gebruiken als een ding.  

Ook Psalm 8 legt een ander accent:  

U hebt de mens bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd… 

In de protestantse traditie is graag gesproken over rentmeesterschap en zorgen voor de 

schepping. Daar zitten zeker goede kanten aan, als die zorg verantwoord en liefdevol gebeurt, 

met hart voor de natuur en voor alle levende wezens. Maar er zit ook een gevaar in: dat de 

mens zich buiten de schepping plaatst of erboven.  

Als de mens geroepen is om te zorgen, goed te regeren, dan is dat ons wel heel slecht gelukt. 

Daarom zijn er steeds meer mensen die zeggen dat de aarde beter zonder mensen kan bestaan. 

De aarde kan heel goed zonder ons. Als er geen mensen meer zouden zijn, zou de aarde snel 

opknappen. De natuur is veerkrachtig genoeg. Kijk maar naar de lockdowntijd. In China 

vielen duizenden doden door het coronavirus. Maar nog meer menslevens zijn gered door de 

schonere lucht in de steden tijdens de lockdown. Ook in Nederland waren de files verdwenen, 

de lucht was blauw zonder die witte vliegtuigstrepen. De natuur kon weer even op adem 

komen. Bewijst dat niet dat de aarde beter af is zonder de mens. 

Dat is niet de lijn van de Bijbel. Wel kunnen we leren van Psalm 104 om de mens volledig als 

onderdeel van de schepping te zien. 

De mens wordt nog wel op één plaats prominent genoemd en dat is even schrikken. In het 

laatste vers: Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet 

meer bestaan.  
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De zondaar is de mens die denkt dat alles om hem draait. De mens die zijn plaats niet kent en 

denkt dat hijzelf de maat is van alle dingen. De mens die geen boodschap heeft aan welke 

scheppingsorde, welk ecosysteem, welke balans, welke samenhang dan ook. De mens die in 

de schepping kan huishouden als een olifant in een porseleinkast. 

Hoe lang zal God nog geduld hebben en de mens tijd gunnen om tot inkeer te komen? In 

Romeinen 8 schrijft Paulus  dat Gods Geest met de schepping zucht en benauwd is en 

reikhalzend uitziet naar Gods nieuwe wereld die komt.    

 

De psalm eindigt met de toon van lofprijzing: Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een 

lied voor mijn God zolang ik besta. Prijs de Heer, mijn ziel. Halleluja. Dat is mooi.  Maar je 

loflied klinkt alleen als muziek in de oren van God als je zo leeft dat ook de vogels van de 

hemel hun loflied voor de Schepper zullen kunnen blijven zingen. Als je zo leeft dat alles wat 

adem heeft kan leven, kan bloeien en zo de Heer kan loven. De wereld waarin wij mogen 

leven is van God. En ze is er ook voor God. Ze is geschapen voor zijn vreugde. Laat de Heer 

zich verheugen in zijn werken. En dat gebeurt waar alles wat God geschapen heeft helemaal 

tot zijn recht komt en kan opbloeien. 

Moge de klimaattop in Glasgow bijdragen aan zo’n wereld.  

Amen.  


