H O O F D A RT I K E L

Blijven we dromen
over het Koninkrijk
van God of gaan we
aan de slag?

het ons tot nu is gelukt.
Dit brengt ons weer terug bij ‘De droom’ van Van der Werf
en bij het ‘geroepen zijn tot Hoop’.
En ook de Bijbel geeft ons aanwijzingen. Bijvoorbeeld
in het eerste en tweede gebod: Heb God lief met heel
je hart en met heel je verstand en heb je naaste lief als
jezelf. En ook in de Bergrede van Jezus, zoals verwoord
in het Evangelie volgens Mattheus 5 e.v., krijgen we
opnieuw handvatten over hoe we in Zijn spoor bij kunnen
dragen aan de heelheid van Gods schepping, van héél de
Schepping dus!
Een utopie? Een droom die nooit vervuld kan worden?
Hoe zo niet?

Tijdens de gemeenteavond van 9 maart j.l. hebben we
gesproken over een visie voor onze gemeente; i.v.m. het
nieuw op te stellen beleidsplan voor de komende jaren. De
vraag “Wat is jouw droom voor onze gemeente” stond die
avond centraal.
Enkele dagen daarna stuurde een gemeentelid een artikel
van dr. J. van der Werf: ‘De droom’, uit het boekje ‘Afgaande
op het Koninkrijk’ uit 1979. Dat artikel trof mij vooral
vanwege de actualiteit van het thema:
“Hoe kunnen we handen en voeten geven aan onze
opdracht om iets van het koninkrijk van God zichtbaar te
maken op aarde, in de tijd waarin we leven?”
De gedachte, dat we in al die jaren nog geen steek
opgeschoten waren, duurde niet lang. Het besef dat we als
mens in elke tijd waarin we leven steeds opnieuw naar het
Goede mogen en moeten zoeken, nam de overhand. Iedere
generatie heeft blijkbaar een eigen zoektocht te gaan in de
tijd waarin men leeft.
Ik herinnerde mij ook de opkomst van het gedachtengoed
rond het Conciliair proces (1983) waar in oecumenisch
verband werd nagedacht over vrede, gerechtigheid
en heelheid van de schepping. Het was de tijd na de
kerkenconferentie ‘Geroepen tot Hoop’ die in 1978 plaats
vond. Begrippen als het beheren en bewaren van de aarde
en het rentmeesterschap kregen de volle aandacht.
Het was een ware zoektocht van de kerken en haar leden
hoe vanuit de oecumene, over de eigen grenzen heen, een
nieuwe Geest te laten waaien.
Ik ervaar bovenstaande als heel actueel voor onze
gemeente in deze tijd. Als kerk willen we immers een
geloofsgemeenschap met mensen zijn die naar elkaar
omzien. En wij willen van betekenis zijn in de wereld
om ons heen. Bovendien komt met het jaarthema
‘Groen geloven’ onze verantwoordelijkheid rond heel de
schepping heel dichtbij.
Waar liggen de parallellen met de zoektocht van 40-50
jaar geleden? Het besef van het tekort schieten wat betreft
6

de verantwoordelijkheid van de mens is niet wezenlijk
veranderd. Destijds en nu in nog heviger mate blijkt dat
de mens de schepping aan het uitwonen is. Klimaatcrisis,
oorlogen, dichtbij en verder weg waren actueel en zijn dat
nu zeker. Het gebrek aan een veilige plek om te wonen
wordt pijnlijker, diersoorten en plantenrassen sterven
uit of overwoekeren andere, soms schaarse soorten.
Grondstoffen die de aarde ons geeft, raken werkelijk
uitgeput en het winnen ervan blijkt nadelig voor mens
en milieu.
De noodzaak om als (gelovige) mens en als
geloofsgemeenschap een bijdrage te leveren aan het
keren van het tij was toen, en nu nog, dringend.

Mens, dier en natuur zijn met elkaar
verbonden en leven met elkaar
in samenhang, elk met een eigen rol.
Wel zie ik een duidelijk verschil tussen toen en nu.
In haar boek ‘Groene Theologie’ (2021) geeft Van Montfoort
inzicht in de rol van de mens binnen Gods schepping. De
mens stond lang centraal om als ‘hoofd’ van de schepping
zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen in het proces
van vrede en gerechtigheid en het heel maken van die
schepping. Van Montfoort betoogt dat niet de mens dé
centrale rol in de schepping heeft; zij zet God zelf weer
centraal in zijn schepping. Mens, dier en natuur zijn met
elkaar verbonden en leven met elkaar in samenhang, elk
met een eigen rol. Niet overheersend of superieur moet de
mens zich gedragen, maar liefdevol en dienend.
Van Montfoort stelt in het derde hoofdstuk van haar
boek dat de verantwoordelijkheid van de mens in het
beheren en bewaren van de schepping, een liefdevolle
verantwoordelijkheid is, zoals God die zelf heeft voor zijn
kostbare schepping.

God heeft ons zijn zoon Jezus, als mens tussen mensen
gegeven. Zijn rol was een dienende rol. Jezus heeft ons
laten zien wat het betekent om de naaste lief te hebben
en van betekenis te zijn voor de samenleving. Wanneer het
gaat om de rol van de mens in de schepping, kunnen we
zijn spoor proberen te volgen: oog en oor hebbend voor de
gehele schepping. Op die manier kan de mens bijdragen
aan een samenleving zoals God die heeft bedoeld.
Het Paasfeest ligt net achter ons. God heeft, met de
opstanding van Jezus uit de dood, laten zien dat dood
en ellende niet het laatste woord hebben. Dat er ruimte
is voor bevrijding voor al wat leeft van doemdenken,
van overheersing en van mislukking. De mens mag
zichzelf bevrijd weten van het gevoel te falen of van
prestatiedrang. Bevrijd-zijn betekent zijn wie je bent:
een mens naar Gods hart. Je hoeft niet de beste te zijn.
Tegelijkertijd is bevrijd-zijn ook een werkwoord waar we

mee aan de slag moeten. Het is de opdracht om ook zelf
bevrijdend te zijn voor anderen: mens, dier en natuur en
ons dienend en troostend in te zetten voor meer heelheid
in de Schepping. Niet superieur en overheersend, maar in
het spoor van Jezus vooral dienend en troostend.
Díe bevrijding is de basis waarmee we als individu en als
geloofsgemeenschap, iedere dag opnieuw mee aan het
werk kunnen. Op de plek waar we staan en op een manier
die past bij onze mogelijkheden, kunnen we ons inzetten
voor meer heelheid. Door ons te verbinden aan de ander,
elkaar in de ogen te zien en om ons heen te kijken, kunnen
we zorgen voor mens, dier en natuur.

Die Geest gaat ons helpen om in het spoor
van Jezus ons steentje bij te dragen aan een
betere wereld.
We zijn onderweg naar Pinksteren, het feest van het vuur
van de Geest. Die Geest gaat ons helpen om in het spoor
van Jezus ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.
Die Wind waait waarheen zij wil en komt soms uit
onverwachte hoek. Ze brengt nieuwe moed en nieuw elan.
Laten we samen op weg gaan met onze droom voor
een mooiere wereld en een betere samenleving voor
al wat leeft. Laten we die droom verbinden aan onze
werkelijkheid van alledag. Bevrijd kunnen we in het hier
en nu, met vallen en opstaan, gaan richting het Koninkrijk
van God, een samenleving zoals ook zelf door Hem
gedroomd…

Karin Jobse

De kerk, ook onze geloofsgemeenschap, heeft een
zoektocht te gaan. Zij is onderweg om van betekenis te zijn
in de wereld, dichtbij en verder weg en om in samenhang
met de hele schepping, er iets beters van te maken dan dat
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