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Hoe duurzaam is de kerk?
Diaconaal kerk zijn (3)
Genesis 1:28 | Romeinen 8:22 | Kolossenzen 1:16
Diaconaal zijn gaat niet alleen over ménsen die in nood
zijn maar ook over een áárde die in nood is. Als christenen aandacht hebben voor duurzaamheid, kun je dat
‘scheppingsdiaconaat’ noemen. Aan de drie begrippen
die rond duurzaamheid vaak worden gebruik – People
(mensen), Profit (winst), Planet (aarde) – voegt de kerk
er nog een toe: Pneuma (Geest). Het is de Geest van de
schepping, de Geest van Jezus, de Geest van het koninkrijk die ons aanzet tot een duurzame levensstijl.
Zorg voor de schepping is per definitie ook zorg voor
mensen: de toekomstige generaties!

als in barensweeën en lijdt (Rom. 8:20-22). Het is dus
niet in de eerste plaats ons menselijk handelen nú
waardoor de schepping lijdt, maar het lijden van de
schepping is Gods rechtvaardige oordeel als gevolg van
de zonde (Gen. 3:14-19). Bij onze aandacht voor onze
menselijke verantwoordelijkheid voor een milieu in crisis is het belangrijk om dit te weten. Dat leidt vervolgens
niet tot berusting in de situatie, want vanuit de hoop die
er is (Rom. 8:20, 23-25) is er een sterke stimulans voor
christenen om nu al tekens van de toekomst op te richten: heelheid van de schepping!

Wat een Schepper!
Aandacht voor duurzaamheid begint bij verwondering:
we geloven in een machtige, creatieve Schepper die de
aarde ongelooflijk mooi heeft gemaakt (zéér tof, Gen.
1:31). Deze aarde is een schitterend kunstwerk en tegelijk een prachtig geschenk aan ons mensen. Niet de leegte, de onherbergzaamheid, de chaos, de puinhoop, de
wanorde, de dreiging zijn kenmerkend voor de schepping (tohu wabohu, Gen 1:2). God schept juist orde:
licht, zon, maan, sterren, water, land, mensen, dieren,
planten, natuurwetten, ecosystemen. Zo geordend is de
aarde een bewoonbare planeet: de schepping is een plek
om thuis te zijn. Daarin proeven we ook de liefde van de
schepper-Vader: hij wil samen met de mensen op aarde
wonen. De wereld die God maakt is een uitdrukkingsvorm van zijn genade en een voorbeeld van diaconie: de
aarde is dienstbaar aan mensen! Op zijn beurt is de
mens (kroon op Gods schepping) dienstbaar aan de
aarde (Gen. 1:28).

Discipelschap en duurzaamheid
De Christus van de kerk, die we ontmoeten in Woord en
brood en wijn, is ook de Christus van de schepping. ‘Alles is in hem, door hem en voor hem geschapen’ (Kol.
1:16). Deze Christus (schepper, verzoener, vredestichter
door zijn bloed) volgen omvat daarom ook aandacht
voor duurzaamheid. Discipelschap, diakonie en duurzaamheid blijken alles met elkaar te maken te hebben!
Daarin kun je groeien in je persoonlijk leven, op je
werkplek en in de kerk als geloofsgemeenschap rondom
Christus Creator.

Ten prooi aan zinloosheid
Maar mensen hebben hun taak verzaakt: dienen heeft
plaats gemaakt vor uitbuiten. De zonde (Gen. 3) heeft
niet alleen voor mensen gevolgen, maar ook voor de
aarde: de schepping is ten prooi aan zinloosheid, zucht

Duurzaam leven
Ook op dit gebied gaat het om een leerproces waarin,
hart, hoofd en handen samen opgaan.
1) Bid om de Geest (Pneuma): hij doorademt en vernieuwt de schepping en zal je leiden op je zoektocht
naar een meer duurzame levensstijl. Duurzaamheid
maakt deel it van de Geestesbeweging van het koninkrijk.
2) Ontwikkel je ‘groene (ecologische) intelligentie’: leer
groen denken, omdat onze Schepper een groen hart
heeft. Zoek naar nieuwe verbondenheid tussen menselijke activiteit en onze natuurlijke omgeving.
3) Begin klein en maak concrete keuzes: groene ener-

Om te lezen
Genesis 1:1-24
Genesis 1:26-2:17
Psalm 104:1-35
Romeinen 8:18-30
Openbaring 21:1-5
Voor een geloofsgesprek
1. Welke rol speelt duurzaamheid in
jouw leven?
2. Wat vind jij mooi aan Gods
schepping?
3. Herken je wat bedoeld wordt met
‘scheppingsdiaconaat’? Hoe kan
de kerk meer aan duurzaamheid
doen?
4. Lees Kolossenzen 1:15-20. Wat
leer je hier over Christus en de
schepping?
5. Welke concrete stap(pen) kun je
zetten om duurzamer te gaan leven?
Om te bidden
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping. (Psalm 145:9)
Websites
www.goedewaar.nl
www.energiebespaarwijzer.nl
www.duurzamekerk.nl
www.kerkenmilieu.nl
www.arocha.nl
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gie, geen plastic tassen, fairtrade koffie/thee, vaker
fietsen, biologisch voedsel. En: Geniet van genoeg!

Om te lezen
Genesis 1:1-24
Genesis 1:26-2:17
Psalm 104:1-35
Romeinen 8:18-30
Openbaring 21:1-5
Voor een geloofsgesprek
1. Welke rol speelt duurzaamheid in
jouw leven?
2. Wat vind jij mooi aan Gods
schepping?
3. Herken je wat bedoeld wordt met
‘scheppingsdiaconaat’? Hoe kan
de kerk meer aan duurzaamheid
doen?
4. Lees Kolossenzen 1:15-20. Wat
leer je hier over Christus en de
schepping?
5. Welke concrete stap(pen) kun je
zetten om duurzamer te gaan leven?
Om te bidden
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping. (Psalm 145:9)
Websites
www.goedewaar.nl
www.energiebespaarwijzer.nl
www.duurzamekerk.nl
www.kerkenmilieu.nl
www.arocha.nl

