Momenten van diaconale bezinning
Genesis 1: 26-28
Bijzonder
De mens is geschapen naar Gods beeld. Jij en ik, wij lijken op Hem. Dat is nogal wat!
Als je op iemand lijkt, is dat te zien. Dit eerste hoofdstuk van de Bijbel laat ons een God zien
die zorgvuldig, zorgend en zorgzaam is ten opzichte van Zijn schepping en schepselen. En wij
lijken op Hem!

Voorop lopen
Hierover nadenkend kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat wij nogal eens flink
tekortschieten op dit punt. De naaste liefhebben is ons op het hart geschreven, maar hoe zit
dat met de schepping?
Schepping, milieu, of hoe je het ook wilt noemen, het heeft in onze kringen toch nog vaak een
‘rood randje’: dat is iets voor linkse figuren met geitenwollen sokken. Maar is dat terecht?
Laten we zo niet een onderwerp waarover de Bijbel - de geschiedenis van God en de mens
maar ook van God en héél de schepping - zo duidelijk is, kapen door een groep die niets met
diezelfde Bijbel heeft?
Zouden we als christenen juist niet voorop in plaats van achterop moeten lopen?

Opdracht
Het is zo jammer dat de discussie over zorg voor de schepping ook onder ons momenteel zo
vaak wordt gevoerd vanuit een stuk urgentiebesef. Zou het feit dat wij beeld van God zijn en
de verwondering over de majesteit van de Schepper, niet al voldoende moeten zijn om ons in
beweging te krijgen?
Dan hebben we het nog niet eens over de expliciete opdracht die God ons geeft in vers 28:
‘vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over … (de dieren)’. Nee, vervullen,
onderwerpen en heersen betekenen niet dat we maar met de schepping kunnen doen wat ons
belieft. Het betekent nooit overheersen. Het betekent niets anders dan bewerken en
onderhouden (Genesis 2:15).

Tuinman
Kijk maar eens naar hoe een tuinman te werk gaat: hij onderwerpt een tuin om het beste uit
haar te halen, om haar te laten schitteren, niet om haar te verwoesten en onvruchtbaar te
maken. Je kunt de zorg van de tuinman zien als je naar de tuin kijkt.
Is onze zorg voor de schepping zichtbaar als je naar die schepping kijkt? Floreert ze?
Zomaar een paar woorden: plastic soep, CO2-uitstoot, bio-industrie, kaalslag van
regenwouden, de stijgende zeespiegel waardoor het water mensen in derdewereldlanden aan
de lippen staat … Is onze zorg voor de schepping zichtbaar?

Beeld van God
Er zijn niet overal makkelijke antwoorden op te geven als het gaat om zorg voor de
schepping. Maar dat is geen reden om de vraag niet te stellen en een bezinning op dit
onderwerp te starten. Ook niet als de uitkomst van de bezinning gevolgen zal hebben voor
onze levensstijl en ons koopgedrag.

Maar daar ging het toch ook niet om? Het ging immers om het feit dat wij beeld van God en
Zijn navolgers zijn, nietwaar?

(Gespreks)vragen
1. Hoe speelt de zorg voor de schepping voor u en in uw gemeente een rol?
2. Wat vindt u van de uitspraak ‘zouden we als christenen juist niet voorop in plaats van
achterop moeten lopen als het gaat om zorg voor de schepping?

Trudy Luth

