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Ananasboer in Uganda

Klimaatvluchtelingen in Birma

Rijzende zeespiegel bedreigt inwoners van Tuvalu (Pacific)

Herbebossing in Tsjaad dat getroffen is door verwoestijning

Indeling
1.

Welke Bijbelse lessen zijn er te trekken als het gaat om ‘duurzaamheid’
in de zin van verantwoord omgaan met het milieu?

2.

Zijn er de afgelopen decennia verschuivingen waar te nemen in de
gereformeerde gezindte wat betreft opvattingen over duurzaamheid?

3.

Wat kan de overheid doen?

4.

Wat kan de kerk doen?

5.

Wat kun jij doen als student?

Deel 1: Wat zegt de Bijbel over duurzaamheid?


‘Groene Bijbel’ ? Milieuproblematiek is een recent vraagstuk



Geen rechtstreekse Bijbelse antwoorden; zorgvuldig omgaan met
Schriftgegevens > wel principes en uitgangspunten



Duurzame ontwikkeling: ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen



Rentmeesterschap: in bewaring gegeven goederen, waarvan eens rekenschap
moet worden afgelegd. ‘Wij moeten ze zo besturen, dat voortdurend in onze
oren weerklinkt het woord: “Geef rekenschap van uw rentmeesterschap”
(Lucas 16 : 2)’ (Calvijn, Institutie Boek 3, hs. 10, par. 5).

Scheppingsopdracht: Genesis 2:15
“Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen,
en dien te bewaren.”
Wie een akker bezit, moet de jaarlijkse vrucht ervan trekken en erop toezien dat hij de
grond niet door zorgeloosheid laat uitputten. Hij moet zich erop toeleggen om die
akker aan de nakomelingen over te dragen zoals hij hem heeft gekregen, of nóg
beter bebouwd. Laat hij zo de vruchten ervan eten, zonder toe te laten dat iets door
overvloedig gebruik vervalt of door verwaarlozing bederft. Bovendien, opdat deze
spaarzaamheid en ijver onder ons zullen bloeien met betrekking tot de dingen die God
ons gegeven heeft om te genieten, moet iedereen bedenken dat hij over alles wat hij
bezit, de rentmeester van God is. Zo zal het gebeuren dat hij zich niet lichtzinnig
gedraagt, noch door misbruik bederft waarvan God wil dat het bewaard wordt.
Johannes Calvijn, Schriftuitleg Genesis 2:15

Gods schepping na onze val


De Heere wilde door de zondvloed heen de diersoorten behouden; opdracht
aan Noach in Genesis 7. Mensen werden verdelgd, maar dieren behouden!
Dieren hebben niet gezondigd.



De Psalmen bezingen de grootheid van Gods schepping: Ps. 104: Loof den
HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met
majesteit en heerlijkheid.... Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn
God psalmzingen, terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik
zal mij in den HEERE verblijden.



NGB artikel 2: Wij kennen Hem door de schepping, onderhouding en regering
der gehele wereld; overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek
waarin alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn die ons de
onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen.

Opdracht aan de mens na de zondeval (1)
 Dieren behandelen als schepsel van God. Spreuken 12:10:

‘De rechtvaardige kent het leven van zijn beest, maar de
barmhartigheden der goddelozen zijn wreed’
 De natuur niet uitputten. Sabbatsjaar (Leviticus 25): herstel

van het land na Jaren van intensieve bebouwing. Matthew
Henry noemde het sabbatsjaar een ‘weldaad’: ‘De Israëlieten
mochten de grond niet gebruiken alsof hij slechts voor één
generatie was bestemd’.

Opdracht aan de mens na de zondeval (2)


Met wijsheid omgaan met de natuur. Loflied op de wijze boer
(Jesaja 28): Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort
mijn rede! Ploegt de ploeger den gehelen dag om te zaaien? Opent
en egt hij zijn land den gehelen dag? Is het niet alzo? Wanneer hij
het bovenste van hetzelve effen gemaakt heeft, dan strooit hij
wikken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in, of
uitgelezen gerst, of spelt, elk aan zijn plaats. En zijn God
onderricht hem van de wijze, Hij leert hem.



Mede-lijden met de lijdende natuur. Gods kind wordt geraakt
door het zuchten van het ganse schepsel (Romeinen 8): ‘De
zonde is een last voor de gehele schepping. Een algemene kreet
gaat op uit de gehele schepping tegen de zonde der mensen’
(Matthew Henry).

De natuur in de herschepping


Niet alleen aanbidding van het Lam, ook herstel van de schepping.



Visioen van Jesaja (hs. 11): De wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard
bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee
te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te
zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro
eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een
adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.



Openbaring aan Johannes (hs. 22): En hij toonde mij een zuivere rivier van het
water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des
Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier
was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot
maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing
der heidenen.

Matthew Henry over de herschepping
“Wanneer er een nieuwe hemel is, zal er ook een nieuwe aarde zijn. Het vuur van
de jongste dag zal een louterende en niet een verwoestende, vernietigende
brand zijn. Wat er dan wordt van de redeloze dieren, wier adem naar beneden
gaat, kan niemand zeggen. Maar uit de Schrift zou men kunnen opmaken dat er
ook voor hen in zekere mate enig herstel komen zal. En indien men daar tegenin
brengt: van welk nut zouden zij zijn voor de verheerlijkte heiligen? Dan zetten wij
daartegenover de veronderstelling dat zij hun van hetzelfde nut zullen zijn als ze
voor Adam waren in de staat der onschuld.

De vrijmaking van het schepsel wordt tot die tijd bewaard... Al de vloek en de
onreinheid die nu op het schepsel rusten, zullen weggenomen worden, wanneer
zij die met Christus op aarde hebben geleden, met Hem op aarde zullen heersen.
Daarnaar verlangt de hele schepping en ziet zij met opgestoken hoofd uit. Dit is
een goede reden waarom de gelovige ook barmhartig moet zijn voor de
dieren.”

Kanttekeningen en NGB over de herschepping


2 Petrus 3:8: De dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden



Kanttekeningen: Hoe dit voorbijgaan of vergaan van hemel en aarde geschieden zal,
zijn er verschillende meningen, zo van oude als van nieuwe leraars. Sommigen
menen, dat de substantie of het wezen zelf der wereld ten enenmale zal vergaan en
vernietigd worden; anderen, dat alleen de hoedanigheden derzelve zullen vergaan
en veranderd worden, en de substantie of wezen blijven. Welke mening wel de
algemene en waarschijnlijkste is.



NGB artikel 37 over het laatste oordeel: Ten laatste geloven wij, volgens het Woord
Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is),
gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus
uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote
heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en
doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren.

Conclusies deel 1: wat zegt de Bijbel?








Schepping – zondeval – herschepping


Het is déze wereld die gezuiverd en herschapen wordt



Bepalend voor onze omgang met de natuur

Grote waardering voor schoonheid en diversiteit


Bewondering, lofprijzing, aanbidding



Uitsterven van soorten, verwoestijning, uitputting gaat ware christen aan het hart

Bouwen en bewaren


Kennis van de natuur



Zorgvuldige balans, ontplooiing, geen overheersing, overdracht aan komende generatie



Matigheid

Rentmeesterschap


De Heere komt er op de jongste dag op terug

Deel 2: Opvattingen gereformeerde gezindte

Deel 2: opvattingen gereformeerde gezindte (4)

Conclusies deel 2: opvattingen gereformeerde
gezindte


De goede kant op?



Nee:





Traditionele, belastende leefstijl komt nog veel voor
Vliegvakanties nemen hand over hand toe

Ja:
 SGP jongeren willen verkiezingsprogramma aanscherpen
 Aandacht in RD en andere christelijke media voor het thema groeit
 Christelijke ondernemers: Leev, DWA
 Veranderingen in consumptiepatronen, energiegebruik etc.

Overheid


Belangrijke rol:



Wetten en regels; toezicht
Stimuleren van duurzaam gedrag



Klimaatakkoord van Parijs



Energieagenda



Landbouwbeleid



Politiek lastig:
 Mensen zijn met islam en veiligheid bezig
 Veilig achter de dijk

Kerk


Houding: matigheid als protestantse leefstijl
 Prediking moet dicht bij het Woord blijven
 Geen lijstjes met geboden en verboden



Concrete acties in en rond de kerk:
 Gebouw: duurzame bouwstijl, hergebruik
Energieleverantie en energieverbruik
 Duurzaam beleggen en sparen
 Kosterij: geen wegwerpproducten; duurzame voedselproducten





Lopen of fietsen naar de kerk
www.groenekerken.nl

GGG
Groene Gereformeerde
Gemeenten
Waarom niet?

Student: wat kun jij doen?


Je bent arm...



Je bent druk...



Voor alles moet je geld lenen...

Of...


Je bent creatief!



Je bent gedreven!



Je hebt idealen!

Hebben


Geniet: van het weinige dat je hebt



Geef: van je eigen spullen, met jouw verhaal erbij



Tweedehands: www.marktplaats.nl



Ruil: www.ruilen.com en www.ruilen.nl



Leen/deel: www.peerby.com



Koop anders: www.allesduurzaam.nl

Kopen




Eten en drinken: koop kritisch:


Kijk naar keurmerken: download de Keurmerken App van
www.MilieuCentraal.nl



Kijk naar de milieudruk: bv. Groente- en fruitkalender App van
MilieuCentraal;



Vlees is een dingetje!

Andere producten: kies eerlijk en duurzaam:


Bezoek de website www.rankabrand.nl



Van je kledingstuk tot je mobiele telefoon, alles staat erop



Lees: verhalen op www.OneWorld.nl over hoe onze wereld in elkaar steekt
en waar onze spullen vandaan komen



Geef: aan organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en tegen
armoede

Sporen


Voedsel:
 Eenderde van al het voedsel verdwijnt in de prullenbak
 www.kromkommer.com
 www.ah.nl/buitenbeentjes



Afval:
 In 2050 meer plastic dan vis in de oceaan
 Neem je eigen tas mee
 Repareer wat stuk is



Vervoer:
 Afstudeeronderzoek in Liberia of Sri Lanka, vakantie in Zeeland of Limburg
 www.ecopassenger.org

Octavius Winslow (1808-1878) over Rom. 8:22
God, the infitely great God, has a tender regard of his creation. He commends us to be
their advocate against heartless cruelties: ‘Open thy mouth for the dumb’ (Proverbs
31:8). And he will, hating nothing that he has created, make inquisition for blood; he will
redress their wrongs, and visit their merciless taskmasters and inhuman oppressors with
tokens of his just displeasure. How striking and touching is his tender regard for the
inferior race as exhibited in his word: ‘Thou shalt not muzzle the ox when he treads out
the corn’ (Proverbs 12:10). ‘Thou openest thy hand and suppliest the want of every living
thing’ (Psalm 145). ‘He giveth to the beast his food, and to the young ravens when they
cry’ (Psalm 147).
The regard which we pay to the brute creation must always be considered a test of
disposition and character.
No individual can be trusted for his humane feeling to his own species who is not humane
in his feelings towards the inferior tribes.

Dank voor jullie aandacht!

Stellingen: ‘Duurzaamheid: rage of roeping?’
1. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten is de koers kwijt met
de Koersvakanties per vliegtuig.

2. Gul geld geven aan arme mensen en intussen de natuur
uitputten, is nemen wat je eerst gaf.
3. Wie een verborgen leven heeft met de Heere, gaat teer om met
Zijn schepping.
4. ‘Van de Partij voor de Dieren kunnen we veel leren’ (oud SGP
partijleider Van der Vlies).

5. ‘God weet heel goed hoe wij van nature geneigd zijn tot een
beestachtige liefde voor deze wereld’ (Calvijn).

