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Kan Godsdienst Helpen om de Aarde te Redden? – Margaret Barker 

 

an godsdienst helpen om de aarde te redden? In de bijbel-gebaseerde kerk waarmee ik groot 

gebracht ben, draaide het geloof om het behoud van mij en niet van de aarde. Het duurde 

lang voordat ik me realiseerde dat christendom meer betekende dan alleen mijn behoud. 

Misschien is dat ook de eerste plaats, waar wij, zoals de titel van dit symposium suggereert, het 

evenwicht moeten herstellen. In veel kerken gebeurt dit nu.  

Godsdienst – iedere godsdienst- vormt het wereldbeeld van hun die zichzelf daaraan toevertrouwen. 
En mijn wereldbeeld is gevormd door de Bijbel zoals ik dat op de zondagschool heb geleerd en zoals 
ik het hoorde preken in kerk op zondag.  
En er zijn vele Christenen die ditzelfde verhaal vertellen. 
 
Ik leerde over God die de wereld schiep, dat Adam was gemaakt naar het beeld van God. En dat 

Adam werd geboden om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, om de aarde te bezetten en 

te onderwerpen en om heerschappij te hebben over ieder levend schepsel. Eeuwenlang is die 

Hebreeuwse tekst op deze manier vertaald, waaruit met trots de beschrijving van Adams macht over 

de schepping begrepen werd. Híj was de heerser met een door Godgegeven plicht om ontelbare 

kinderen voort te brengen en het recht om de hulpbronnen te gebruiken van de aarde die hem 

gegeven is. 

Ik leerde ook over de belangrijke verbonden met Abraham, met Mozes en met David, en ik leerde 

over het nieuwe verbond. Daarna ging ik verder met mijn studie van de Bijbel. Ik leerde dat het Oude 

Testament de geschiedenis verhaalde van het uitverkoren volk en dat het Nieuwe Testament over 

mijn persoonlijke verlossing vertelde. 

Maar dit is een ander tijdperk waarin wij het evenwicht moeten herstellen.  
Mij, en vele anderen met mij, is maar het halve verhaal verteld.  
De Schepping, Adam en Eva, Abraham, Mozes, David en alle andere belangrijke helden in de Bijbel, 
het verhaal van Jezus en zijn discipelen en hoe de Kerk zich verspreidde vanuit Jeruzalem – wat had 
dit te maken met de zorg voor de schepping? Iedereen die wel eens moet preken over de zorg voor 
de schepping en zoekt naar een tekst in het Nieuwe Testament, weet dat er weinig te vinden is. 
‘Beschouw de lelies in het veld…’ (Matt. 6.28) gaat niet over de zorg voor de schepping, maar over 
vertrouwen in God en zijn zorg voor ons.  
[Volledige tekstzin: Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven 
niet…] 
 
Voor herstel van een evenwichtige voorstelling van wat de Bijbel ons leert, moeten we de gehele 
Bijbel gebruiken en zijn visie van de Schepping herontdekken. De Bijbel heeft een prachtige en 
wereldwijze verklaring van de schepping en de rol van de mensen, maar dit staat niet in één tekst. 
Het moet heroverd worden uit het gehele Oude Testament: uit de dichtkunst van de profeten en de 
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spreuken van de wijzen, uit de rituelen van de priesters en de parabels van de vertellers. Omdat het 
Nieuwe Testament deze visie van de schepping deelt, is dat de basis voor het Christelijke geloof over 
het milieu.  
Maar dit werd over het hoofd gezien en die balans moet hersteld worden. 
 
Jarenlang legden de Bijbelse geleerden de nadruk op de Bijbel als geschiedenis. School en college 
programma’s onderwezen studenten over de koningen en helden van Oud Israël, geïllustreerd met 
opwindende archeologische vondsten. Het verbond werd gepresenteerd in historische en politieke 
termen, waarvan de bron gezocht werd bij de oude Hittieten.  
Terugkijkend naar boeken die standaardtekst waren voor de studenten, lijkt het erop dat zij een 
onderliggende angst hadden dat ieder verhaal over de schepping, behalve dan Genesis, erfelijk belast 
was met vruchtbaarheidsriten.  
De godsdienst van het Oude Testament werd omschreven en gepresenteerd als geschiedenis – al is 
het dan geschiedenis over de verlossing – en de ‘schepping’ elementen waren een vreemde invloed.  
Er waren ook andere stemmen, maar veel minder in aantal.  
Veel Protestants Bijbelse wetenschap wordt nog steeds beïnvloed door de Verlichting en de 

verwerping van ieder idee van goddelijke openbaring. Met daarbij voor Bijbelse geleerden de 

ontwikkeling van een historisch kritische methode, die nog steeds het strijdveld beheerst. Johann 

Gablers fameuze lezing in 17871 markeerde de scheiding van de wegen: Bijbelse theologie moest 

uitsluitend historische discipline zijn die de meningen van de verschillende schrijvers uit de Bijbel 

samenbracht.  

Zodoende gebeurde het dat, toen mensen zich bewust werden van de milieu crisis, de Bijbel-
gebaseerde Kerken onvoldoende bronnen hadden om over de schepping te onderwijzen. Daarbij 
waren er ook veel Bijbelse geleerden die hun werk niet als relevant of tot nut van 
Christengemeenschappen beschouwden.  
Veertig jaar geleden, zei wijlen bisschop Hugh Montefiore, jarenlang lid van dit Symposium: ‘Geen 
wonder dat theologie door zo veel mensen als onzinnig word beschouwd omdat die theologie zich 
niet bezig houdt met de echte wereld waarin wij leven.’2 

 

En veertig jaar geleden, toen mensen zich de conditie van het milieu bewust werden, leidde het 
verhaal van Adam en zijn rol tot een beschuldiging van de Kerk.3  

Adams aanspraak op zijn speciale status als heerser van de aarde, zeiden ze, is de oorzaak van de 
dreigende crisis. En het waren de Christenen, vooral de Protestant christelijken, die de mensen 
hadden geleerd dat zij het recht, of zelfs de plicht, hadden om de aarde te gebruiken zoals het hun 
schikte.  
Om de aarde te redden, zo betoogden zij, moesten mensen anders over zichzelf gaan denken: De 
mens was deel van de schepping, onderdeel van het geheel, maar hij had geen speciale status of 
rechten op de schepping. 
 
De heerschappij van Adam staat inderdaad centraal in het Bijbelse beeld over het menselijk leven, 
net als het geloof dat mensen meer zijn dan alleen maar dieren. Daarom moeten de originele 
Hebreeuwse woorden in Genesis zorgvuldig onderzocht worden.  
De eerste Christenen beschreven Jezus als de nieuwe Adam ofwel de tweede Adam, maar zij hadden 
een heel verschillend idee over Adams voorgenomen rol in de schepping en hoe hij ‘heerste’ toen zij 
dat voor Jezus opeisten. Sommige van de recente voorstellen om Adam te begrijpen, zoals Adam de 
rentmeester, of Adam de opzichter van de aarde, zijn nuttig voor lesgeven, maar zij zouden 
onbekend zijn voor de eerste Christenen. 
Als wij in het huidige debat iets terug kunnen brengen van de Bijbelse visie over de schepping zoals 
de eerste Christenen dat kenden, iets van hun geloof over Adam en de voorgenomen rol van de 
mensen, dat kan Bijbel-gebaseerd christendom veel doen om een manier van denken en leven te 
vormen die kan helpen om de aarde te redden. 
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Allereerst het verbond, dat is een basis idee in de Bijbel met vele gedaantes.  
De meeste fundamentele vorm is echter genegeerd, en zo is er nog een heel gebied waar we de 
balans moeten herstellen. Het eerste verbond dat in de Bijbel genoemd wordt, in het verhaal van 
Noah, is het eeuwigdurende verbond, het verbond met ieder levend schepsel. (Gen. 9.16) Elders 
wordt dat het verbond van de vrede genoemd, ofwel het verbond van heelheid en volledigheid. 
 
Zij stelden het eeuwigdurende verbond voor als een stelsel van banden die de gehele schepping bij 

elkaar hielden in een systeem en verbonden met de Schepper, de bron van dit leven. Zonde werd 

gedefinieerd als alles dat dit verbond verbrak, en werd vertaald als ‘ongerechtigheid’ maar het 

betekent letterlijk vervorming. Als er teveel banden werden verbroken of vervormd, zou het hele 

systeem ineenstorten. Dit is de bron van die verschrikkelijke beelden uit de Apocalyps: vallende 

sterren, schuddende bergen, en de hemel die oprolt als een krul. ( Openb. 6.12-4) 

Menselijke zonde kan de schepping vernietigen. Van de eerste start van dit Symposium in 1995 is 

gezegd dat aantasten van het milieu een zonde is, een positie die diep geworteld is in het 

veronachtzaamde aspect van het convenant. 

En wat betreft Adams rol? De beschrijving in Genesis, dat Adam voorbestemd was om de aarde te 
onderwerpen en heerschappij over ieder levend ding te hebben, beschreef Adam vòòr zijn 
ongehoorzaamheid, voordat hij besloten had de dingen op zijn manier te doen.  
Die woorden, op deze manier vertaald en uit zijn verband gehaald, hebben inderdaad bijgedragen 
aan de huidige crisis. 
Maar hoe werden deze woorden begrepen door de eerste Christenen, toen zij Jezus benoemden als 

de nieuwe Adam? 

Laat ons stilstaan bij één woord: onderwerpen, kabaš.  
De meeste gebruikte betekenis van dit woord voor mensen is dat zij onderwerpen, bekrachtigen of 
gebruiken ( Num. 32.22; Jer. 34.11). Maar wanneer dit gebruikt wordt voor de Heer dan heeft het 
een ander belang, dat echter wel gerelateerd is.  
Het betekent verbinden in de relatie tot helen en herstellen.  
De profeet Micah zei dat de Heer behagen schept in liefde: Hij heeft compassie met ons en heelt 
onze vervormingen. (Mic. 7.19)  
Liefde en compassie passen niet goed bij het idee van onderwerpen. 
Omdat Adam was geschapen naar het beeld van God, was hij geschapen om met liefde en compassie 

te handelen en om vervormingen, die het eeuwigdurende verbond bedreigden, te helen. Adam moet 

de banden waarborgen.  

Eén van de eerste Christelijke hymnes die St Paul aanhaalt, beschrijft Jezus als de nieuwe Adam: Hij is 

het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping, en hij houdt alles bij 

elkaar.’ (Col. 1.15,17) Wat anders kan dit betekenen dan dat Adam naar beeld van God, was 

voorbeschikt om alle zaken bij elkaar te houden, en het eeuwigdurende verbond van de schepping te 

behouden? 

Kan godsdienst helpen om de aarde te redden? Voor een Bijbel-gebaseerde Christelijke, moet het 

antwoord ‘ja’ zijn, maar alleen als we de balans herstellen in de manier waarop we de Bijbel lezen en 

onderwijzen. 

© Margaret Barker 
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