
12 CW Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland

Als duurzaam doen van binnen uit komt, is het

geen moeten meer maar willen. Een fietsvakantie

bijvoorbeeld is duurzaam en leuk.

Het had mijn hartekreet kunnen zijn, de brochure
“Messentrekkers bij de nachtwacht” van Koos van
Noppen. Met de brochure wil hij gelovigen oproe-
pen bij milieubewustzijn te komen, want zegt hij:
“Zeer regelmatig ontmoet ik oprechte christenen,
die een graad van milieubewusteloosheid aan de
dag leggen waar ik stil van word.”
In de kerk belijden we onze liefde voor God en alles
wat Hij geschapen heeft. Hoe kan het dan dat we in
het dagelijks leven de schepping zoveel schade toe-
brengen? Dat is een vraag die ook mij erg bezig-
houdt.

Mysterie

Liefde is verbondenheid. Voor mij is dat verbonden-
heid met de ander, met al wat leeft, met heel de
aarde en met God. Die liefde maakt dat we kunnen
openstaan voor verwondering voor de natuur en ge-
nieten van haar schoonheid. Die liefde maakt dat we
ons betrokken voelen bij mensen dichtbij en ver
weg, van nu en van later. Maar het gaat dieper dan
dat. Door die liefde kunnen we ervaren dat de na-
tuur een plaats is van Gods aanwezigheid en dat
ieder schepsel iets van Zijn wijsheid en liefde weer-
spiegelt. “Er is dus een mysterie te aanschouwen in
een blad, een pad, de dauw, het gelaat van een
arme”, zoals paus Franciscus schrijft in Laudato Si’.

Plastic soep

En daarom doet het pijn, diep vanbinnen, als mensen
door klimaatverandering, of door de winning van
(fossiele) grondstoffen, voor de aanleg van sojaplan-
tages, -routes, of -havens huis en haard moeten ver-
laten omdat hun leefomgeving wordt weggevaagd
of vergiftigd. 
Dan voel je pijn bij het aanschouwen van al het afval
in de bermen, bij de wetenschap dat de oceanen zijn
veranderd in een plastic soep, een poel des doods.
Dan doet het pijn als de insecten verdwijnen. Het
doet pijn dat zoveel mensen zo makkelijk een paar
keer per jaar in het vliegtuig stappen voor een va-
kantie.

Elkaar bevragen

De kerk met haar geloofsgemeenschap is een plaats
van ontmoeting, bezinning, stilte en gebed. Het is
ook een plek om te leren. Te leren van elkaar door
elkaar aan te spreken en te bevragen. “Mens, waar
ben je?” 
Niet om te (ver)oordelen of te betuttelen, maar om
elkaar scherp te houden, te wijzen op blinde vlekken
en te bemoedigen. Om elkaar weer uit de milieube-
wusteloosheid te halen en tot milieubewustzijn te
brengen. Om elkaar te inspireren het goede te doen

uit liefde voor onze naaste, voor God en heel de
schepping; de kern van ons christen zijn.

Marjolein Tiemens-Hulscher studeerde planten-
veredeling in Wageningen. Zij werkte 15 jaar bij een
wetenschappelijk instituut. Daarna richtte zijn
GroenGeloven op. Zij geeft workshops en cursussen
over geloof, biologie en duurzaamheid. 
www.groengeloven.com

tekst Marjolein Tiemens-Hulscher beeld Rawpixel.com

‘Christenen onderscheiden zich nauwelijks van niet-christenen in hun omgang met de schepping en duurzaamheid. Dat moet
anders, uit eerbied voor de Schepper en uit verantwoordelijkheid voor de schepping.’ Zo klonk de hartekreet van Koos van
Noppen in CW 11. Maar hoe doe je dat in de praktijk, waar loop je tegenaan? In de serie over leven met aandacht voor de schep-
ping, deel 4: Marjolein Tiemens-Hulscher.

De spiraal omhoog 
naar vreugde

Tien geboden voor het milieu

Op de website van Marjolein Tiemens, Groen-
geloven.com zijn onder meer de tien geboden voor
het milieu te vinden die in 2005 op basis van uitspra-
ken van paus Benedictus XVI geformuleerd zijn

1. Gebruiken, niet misbruiken
Dit gebod gaat over allerlei vormen van uitbuiting,
zoals overbevissing en ontbossing. ‘“Als wij willen
overleven”, zei paus Benedictus, “moeten wij de
eigen wetten van de aarde respecteren, deze wet-
ten kennen en ook gehoorzamen.” 

2. Weinig minder dan een God
Dit gebod gaat over het uitgangspunt dat de mens
is geschapen naar Gods beeld, en daarom ook een
grotere verantwoordelijkheid heeft dan andere
schepselen. 

3. Eén voor allen en allen voor één
Er is maar één mensheid en één aarde, waar we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hebben,
zoals ook werd benadrukt door paus Franciscus in
Laudato Si. Vandaar dat metingssystemen als de

ecologische voetafdruk en ‘overschrijdingsdag’ 
belangrijk zijn om je eigen verantwoordelijkheid te
nemen.

4. Het is geen ‘brave new world’
Toepassingen van techniek vragen altijd om een af-
weging, niet alleen die van kosten en baten, maar
vooral ook een ethische afweging.

5. Gaia is God niet
De natuur is geen heilige realiteit die boven mense-
lijk ingrijpen staat, maar ze heeft wel iets heiligs. Dit
vijfde gebod wil  dus zeggen dat we steeds een ba-
lans moeten zoeken tussen de natuur gebruiken
voor onze behoeften en de natuur ‘met rust laten’. 

6. Vooruitgang, tot welke prijs?
Dit gebod brengt ons bij de vraag wat het doel van
vooruitgang eigenlijk is. Het middel ‘groei’ is tot doel
geworden; geluk als eigenlijk doel lijken we verge-
ten.

7. Stromen als een rivier
Dit gebod gaat over een eerlijker verdeling van grond-
stoffen en levensmiddelen. Als mensen geen drink-
water hebben, is dat in strijd met de grondrechten.

8. We zitten in hetzelfde schuitje
De economische belangen van landen en multina-
tionals zijn te groot en ze hebben zeer machtige lob-
by’s om die belangen te beschermen. Vanaf paus
Johannes XXIII pleiten de pausen daarom al voor
een echt politiek wereldgezag. 

9. Discipline is meer dan een woord
Tiemens: “Het is een uitdaging om te leven volgens
de oude wijze les ‘minder is meer’. Mijn eigen erva-
ring is dat als je maar gewoon ergens begint je in een
spiraal omhoog terecht komt van vreugde, innerlijke
vrede, tevredenheid en dankbaarheid. Dan is duur-
zaam doen geen moeten meer maar een willen, dan
komt het van binnenuit.”

10. Alles is een gave
In dit laatste gebod “Alles is een gave” gaat het om
de grondhouding van de mens ten opzichte van de
schepping. Verwondering kan op allerlei manieren
in de kerk worden gevoed, van een wandeling met
een IVN-gids tot een opruimactie in de buurt. Boven-
dien treedt je dan als kerk naar buiten. Je laat zien
dat je van waarde bent voor heel de samenleving.


