
Zondag 6 oktober 2019 
Tekst: Genesis 1: 1 – 5, 26 – 31   en Romeinen 8: 18 - 22 
Thema: Hoop voor mens en dier 

 [ DIA ] Nog even terug naar dat filmpje van het Wereld Natuur Fonds. Vanaf het eerste 
begin dat ik televisie kijk, zijn er van dit soort filmpjes, de wereld wordt bedreigd en wij 
moeten wat doen. Diersoorten sterven uit, het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en nu 
is het tijd voor actie. Maar het lijkt maar niet te gebeuren. Zijn mensen onmachtig? Is het 
allemaal te veel, te groot? En misschien gaat het over veel meer dan ons doen en laten. Als 
dat wat er gedaan moet worden zeer duidelijk is, maar het gebeurt niet, dan moeten we het 
hebben over onze diepe drijfveren. Dan moeten we het hebben over onze hoop, ons 
verlangen. Hoop is meer dan een vleugje optimisme, hoop gaat over ons diepe geloof. Hoop 
gaat over het visioen waaruit wij leven en werken. Als er geen hoop is, dan zie je de 
onrustbarende feiten wel, maar het doet je niet meer in beweging komen. En misschien 
heeft dat er alles te maken dat wij het goddelijke visioen kwijt zijn. Want voordat wij mensen 
een toekomstplaatje hadden, had God een droom. God had iets op het oog. Het is de moeite 
waard om dat visioen te schetsen, om vandaaruit de lijnen te trekken naar het punt waarom 
het de mens maar niet lijkt te lukken echt iets aan het klimaat en de zorg voor dier en mens 
te doen. 
 
[ DIA ] Meteen aan het begin van de Bijbel worden we betrokken bij Gods visioen: 

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ 
En dan volgt in zeven stappen de ontplooiing van de aarde, van de vogels, vissen, dieren en 
mensen die tevoorschijn geroepen worden. Er komt een ruimte tevoorschijn waar het goed 
toeven is. Ja, dat is het woord: ‘ruimte’. Wat God op het oog had wordt nog scherper 
getekend als de mens tevoorschijn komt. Over de mens staat er dit: 

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;  
zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 

Oftewel: de opdracht van de mens is het beeld van God zijn én dat beeld gestalte geven. En 
meteen voel je scherpe vragen opkomen: Hoe zijn mensen dan evenbeeld van God? Als het 
gaat over de ecocrisis, dan is de mens toch eerder het probleem? Zeker met betrekking tot 
zoiets als heerschappij-voeren, daarmee gaan we toch van de ene ellende naar de andere? 
Laten we die vragen nader uitwerken. 
 
[ DIA ] Laten we beginnen bij het beeld van de mens. Aan de hand van een zelfportret van 
Leonardo da Vinci, wil ik uitleggen hoe dat beeld van de mens van zeer royaal naar zeer 
beperkend is gegaan. Leonardo leefde ongeveer 500 jaar geleden, hij was een alleskunner, 
wiskundige, arts, kunstenaar, je kon het zo gek niet bedenken of hij was er ongekend goed 
in. De mens in Leonardo zijn tijd ontdekt dat hij veel kan, in de wetenschap, in de kunst, 
noem maar op, en dat ging met zoveel vaart gepaard, dat de mens zelf in het centrum kwam 
te staan. Achteraf werd Leonardo het boegbeeld van deze beweging, van de mens die 
dingen aanpakt, die onderzoek doet, die oplossingen bedenkt en die met groot optimisme 
voorwaarts gaat. Optimisme werd het nieuwe geloof, zelfdoen, eigenstandigheid, dat werd 
een breed gedragen geloofsbeeld. En hoewel Leonardo een vroom man was, werd de 
beweging  van de mens in het centrum,  steeds meer een beweging waar God naar de 
achtergrond verdween. Die op zichzelf staande mens raakte als het ware los van zijn 



fundament. Het concrete effect van die op zichzelf staande mens werd zichtbaar in het 
woord ‘groei’, de mens moest groeien, hij wilde meer en meer. Waarbij bewust of onbewust 
werd vergeten dat de groei ten koste ging van de aarde en wat zij te bieden had. In de 
praktijk wordt de aarde met grote vaart leeggeroofd. Begrijp je wat er van het beeld van de 
mens terechtgekomen is? Sommigen kunnen bij de mens alleen maar denken aan een soort 
ontspoord roofdier. Het ingeperkte beeld van de menselijke opdracht leg ik uit aan de hand 
van een relatief nieuw boek, ‘Dwalen in het antropoceen’, van de voormalige denker des 
vaderlands René ten Bos. Die lastige term antropoceen wijst naar het tijdperk van de mens. 
En eigenlijk gaat het over de catastrofale gevolgen veroorzaakt door de mens:  
klimaatopwarming, meer broeikasgas, het uitsterven van soorten. Met andere woorden, we 
dwalen en verdwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat 
we met de aarde aan het doen zijn. In het beste geval is de mens verdwaald, in het slechtste 
geval begint de mens overbodig te worden. Er zijn denkers die roepen dat we beter af zijn als 
de mens uit beeld verdwijnt. 
 
[ DIA ] Zoveel is duidelijk, dit kan Gods bedoeling niet zijn, dit is wat Paulus benoemt met de 
barensweeën van de schepping. God had iets anders op het oog, maar wat? Als het woord 
‘heerschappij’ valt, dan zit daar het woord ‘heersen’ in. Het gaat fout als heerschappij-
voeren overheersen wordt, iemand eronder krijgen. De voorstelling die mensen dan van God 
maken is, dat God een god van macht is, van almacht en onderdrukken, de god die 
anderenklein maakt, of zichzelf groot maakt ten koste van. Als je dat beeld van God hebt, 
dan ga je vroeg of laat zelf ook zo handelen. Als je het Bijbelse woord ‘heersen’ in de mond 
neemt, dan moet je van die sokkel stappen. Dan moet je naast de ander gaan staan. Ooit zei 
Johan Cruyff: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ In de Bijbel zien we dat principe ook, 
de mensen hadden een lange geschiedenis nodig voordat ze het begonnen door te krijgen. 
Wat er te zien was? Dit, dat God als de Schepper van hemel en aarde niet overheerser is, 
maar dienstbaar. Dat God zelfs klein durfde te worden, om de oorspronkelijke bedoeling te 
laten zien. Heersen, dat is dienen. De oudste dient de jongste, de sterkste dient de zwakste, 
dat is Bijbels denken. 
 
[ DIA ] En wat er ook te zien is? Dat is dat God geen aarde maakt die Hij vervolgens als oud 
vuil aan de kant zet omdat mensen er een rommeltje van gemaakt hebben. De aarde is geen 
wegwerpartikel, geen tijdelijk instrument, de aarde is het toneel van Gods heerlijkheid, het 
speelveld van Gods vreugde. Iemand zei: ‘De reden om als christenen goed voor het milieu 
te zorgen is niet omdat we anders de pineut zijn. Het draait vooral om deze vraag: als we 
geen interesse tonen voor het huis dat God voor ons heeft gemaakt om nu in te wonen, hoe 
kunnen we dan wel volhouden dat we verlangen naar het huis dat God voor ons heeft 
gemaakt om er eeuwig in te wonen?’ Met andere woorden: de schepping doet er toe. En wij 
hebben daar een rol in. Dat is niet de hoofdrol zoals mensen na Leonardo da Vinci dachten. 
Maar het is ook niet een ultra kleine bijrol. Onze daden, woorden en gebaren, mogen in het 
teken staan van dankbaarheid. Dat wij laten zien, aan elkaar en anderen: de melodie die God 
oorspronkelijk in de schepping heeft gelegd klinkt misschien af en toe ongekend zacht, maar 
eens zal iedereen haar volop meezingen.  
 
[ DIA ] Laten we bidden dat onze daden en woorden inspirerend zijn, zodat anderen nu al 
mee gaan zingen. Daarom deze laatste dia: oefenen met renmeesterschap. Kies er eens één 
uit en probeer daar deze week/maand eens aan te werken: 



1. Ik eet deze maand 5 keer (extra) geen vlees  
2. Ik koop een bloemzaadbol en maak mijn tuin diervriendelijker. 
3. Ik onderzoek hoe ik het plastic gebruik kan terugdringen en ga minimaal 20 % minder 

plastic gebruiken 
4. Doe mee met de nacht van de nacht in oktober  
5. Ik zoek uit hoe ik diervriendelijker voeding kan kopen  

Dat het een teken mag zijn van onze verwachting, van onze hoop. We weten dat we als 
mens beperkt zijn, dat we vaak de plank misslaan, maar we mogen wel tekenen van Gods 
koninkrijk oprichten.  

Laat uw koninkrijk spoedig komen  
Laat uw wil worden gedaan  
In de hemel, zo ook hier op aard' 

 


