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D uurzaamheid behoort tot
het hart van de kerk. Voor
velen is dit echter geen

vanzelfsprekendheid. Dat merk ik
bijvoorbeeld in koffietafelgesprek-
ken na de viering. Mensen kijken
me soms raar aan als ik laat vallen
dat wij geen auto hebben uit zorg
voor de schepping. Ook hoor ik nog
regelmatig opmerkingen als ‘moet
het nu alweer over het milieu gaan?’

Ik begrijp dit wel, want wanneer
hoor je op de zondag iets over de
relatie tussen mens en aarde? In de
kerk wordt vooral over de relaties
tussen mensen onderling en tussen
mensen en God gepraat. De Bijbel
wordt gelezen als een verhaal over
God en mensen.

Over het verbond dat God na de
zondvloed sloot, wordt gesproken
als over een verbond tussen God en
de mensen. Dat het een verbond
was met heel de aarde en álle leven-
de wezens wordt vaak over het
hoofd gezien. Daarom is het mis-
schien niet zo vreemd, dat de ma-
nier waarop we omgaan met de
aarde, niet direct in verband wordt
gebracht met christen zijn. Toch
heb ik me, als dochter van twee
biologen, altijd afgevraagd hoe ‘zorg
voor de schepping’ hiermee te rij-
men is.

Liefde voor God?
In 2013 ontstond de werkgroep
Theologie en Duurzaamheid (de
werkgroep is nu de projectgroep

Theologie Kerk en Duurzaamheid
van de Raad van Kerken) bestaande
uit onder anderen theologen en
natuurwetenschappers. Het doel
was en is om de aandacht voor
duurzaamheid in de kerken, maar
vooral ook in de theologische oplei-
dingen te versterken.

Ik herinner me nog een discussie
uit de begintijd. Het ging om de
vraag ‘zonder auto’: doe je dat uit
liefde voor God, of uit bezorgdheid
voor klimaat en natuur? Al pratende
bleken natuur, schepping, God,
Schepper, medemens, zo met elkaar
verbonden dat er geen sprake kon
zijn van ‘of’. Liefde, zorgen voor en
bezorgd zijn om, zijn niet los ver-
krijgbaar.

Daarom was ik in 2015 heel blij
met Laudato si’. Een encycliek over
onze omgang met de aarde met als
rode draad: ‘alles hangt met alles
samen’. Geweldig vond ik dat, want
als je dat goed tot je door laat drin-
gen begrijp je ook dat alles wat je
doet invloed heeft op het milieu, de

natuur, het leven van anderen. Jouw
keuzes doen er dus toe, zowel in
positieve als in negatieve zin.

De paus heeft zich voor de ency-
cliek duidelijk laten inspireren door
Franciscus van Assisi (1182-1226). Hij
beschouwde het hele universum als
een broeder- en zusterschap; een
verbondenheid in een web van
leven, waarin ieder schepsel een
eigen waarde heeft. Hij leefde van-
uit een open houding voor de ver-
wondering voor de natuur. Een
openheid die onmisbaar blijkt voor
een duurzame levenshouding.

Innerlijke verbondenheid voelen
‘Als wij ons innerlijk verbonden
voelen met alles wat bestaat, zullen
soberheid en zorg spontaan ont-
staan.’ Dit is voor mij een van de
belangrijkste zinnen in de ency-
cliek. Het zijn maar een paar woor-
den, maar er staat ontzettend veel.
Ik denk dat we ons ervan bewust
moeten zijn dat er een groot ver-
schil is tussen ons verbonden weten
met alles wat is en verbonden voe-
len.

Bedenk maar eens waarmee we
allemaal verbonden zijn als we een
appel of een boterham eten. Dat
noem ik verbonden weten. De paus
heeft het echter over ons innerlijk
verbonden voelen. Dan gaat het
over liefde en emoties. Ik denk dat
iedereen die innerlijke verbonden-
heid in zich heeft, maar zich daar
niet altijd van bewust is. Ik zie die
verbondenheid in een glimlach als
je vlinders ziet fladderen van bloem
tot bloem, in de blijheid van het
zien van een ijsvogeltje, in de ont-
roering van een prachtig uitzicht.
Maar ook in de pijn van het zien van
een verdroogde hei, in het geraakt
zijn wanneer mensen verdreven
worden van hun woonplek door wat
voor ramp dan ook.

Als we ons innerlijk verbonden
voelen, zijn we betrokken en dan
kan duurzaamheid, zorg en sober-
heid van binnenuit ontstaan. We
hoeven echter maar om ons heen te
kijken om te constateren dat die
soberheid nog lang geen werkelijk-

heid is. We gedragen ons alsof alles
op aarde er is voor de mens en we
de aarde naar believen mogen ex-
ploiteren en manipuleren. Bijbels
kunnen we spreken van gebroken
relaties tussen mens-mens, mens-
aarde en mens-God, ‘omdat wij de
pretentie hebben gehad de plaats
van God in te nemen’ zoals in de
encycliek staat. We leven alsof de

mens de kroon op de schepping is
en we de alleenheerschappij daar-
over hebben.

Laudato si’ spoort ons aan om ons
te bezinnen, te reflecteren op ons
eigen gedrag en te komen tot een
innerlijke bekering. Om te werken
aan het herstellen van de gebroken
relaties, om onze plaats en rol in de
schepping ter hervinden. Duur-
zaamheid, of beter het gebrek aan
duurzaamheid, is daarom in de
diepste zin een levensbeschouwelijk
en spiritueel probleem dat niet
alleen met technologie is op te
lossen.

Soberheid
Wat verstaan we eigenlijk onder
soberheid? De paus schrijft: ‘Sober-
heid, die onbevangen en bewust
wordt geleefd (dus van binnenuit),
werkt bevrijdend. Het betekent niet
minder leven of met een lage inten-
siteit, maar het tegendeel.’

In ons gezin proberen we met
enige soberheid te leven. We voelen
ons daar goed bij. Maar dat sober-
heid bevrijdend werkt, had ik me
niet direct gerealiseerd. Na enige
overpeinzingen herkende ik het
echter wel. Dat bevrijdende ervaar

ik bijvoorbeeld in dat ik me niet gek
laat maken door reclame voor din-
gen die je eigenlijk niet nodig hebt
of voor de must-haves.

Ik kan me ook helemaal aanslui-
ten bij de overtuiging dat een zeke-
re mate van soberheid maakt dat je
intenser leeft. Een van de belang-
rijkste dingen is het leren genieten
van de kleine dingen en dankbaar
zijn voor wat je ontvangt. Je wordt
je bewuster van wat je werkelijk
van waarde vindt, zoals, familie,
vriendschappen, natuur, stilte,
schoonheid. Soberheid wakkert ook
je creativiteit aan ommeer te ma-
ken van minder. Het is gewoon leuk
om dingen of kleren zelf te maken,
te repareren of op te knappen met
wat je toevallig nog hebt liggen. De
paus noemt het een daad van liefde:
‘Iets hergebruiken in plaats van het
weg te werpen kan een daad van
liefde zijn die onze waardigheid tot
uitdrukking brengt.’

Groene specht
Ik heb de ervaring dat een duurza-
me levensstijl heel veel vreugde en
dankbaarheid kan geven, als je er
open voor staat. Vanmiddag (even
als pauze tussen het schrijven door)
fietste ik in de motregen naar de
biologische boerderij om zuivel en
groente te kopen. Opeens zag ik een
groene specht. Ik werd helemaal
blij. Meestal hoor ik ze me alleen
maar uitlachen. Deze liet zich mooi
zien, zat even stil op een boomstam
en vloog toen golvend weg. Dit soort
belevenissen zijn de onverwachte
cadeautjes die het leven mooi ma-
ken. In de auto mis je dat allemaal.

Marjolein Tiemens-Hulscher
geeft lezingen en workshops op
het gebied van geloof en duur-
zaamheid. Zie voor meer infor-
matie www.groengeloven.com.
Ze is voorzitter van de werkgroep
Theologie Kerk en Duurzaamheid

Volgende week beschouwt Ro-
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Marjolein Tiemens-Hulscher haalt boodschappen bij de biologische boerderij. Foto: Marnix Schmidt
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