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Preek van 26 mei 2019 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

SYSTEEM! 

Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed  van groen bedekt de woestijn (Joël 2,22) 

Vroom man 

‘Systeem! Lijf dat op niets gelijkt, / Aard van ons hier en nu, / ik voel mij diep door 

U bereikt.’ Regels uit een gedicht van Leo Vroman dat hij de naam ‘Psalm 1’ 

meegaf. Hij schreef veel van dergelijke Psalmen. Hij heeft de 150 van de Bijbel 

niet gehaald. Maar hij is ver gekomen.  

Vroman was (hij overleed in 2014) een vroom man. Maar niet in de gewone zin 

van het woord. Hij bezong in zijn psalmen de lof op het Systeem. Dat klinkt wat 

kil en technisch, maar toch zijn zijn liederen warm en teder en vaak ook grappig. 

Hij was diep onder de indruk en dankbaar voor de wonderlijke orde en 

veelkleurigheid van de schepping. Dankbaar ook voor de Maker, die hij dan wel 

geen ‘god’ noemde, maar wel aansprak alsof het een persoon is. ‘Systeem! Ik 

voel mij diep door U bereikt’ 

Alles met alles verbonden 

Systeem – achter dat woord zit het diepe besef dat alles met alles is verbonden. 

Dat er een orde in de dingen zit. En als die orde ergens in het systeem verstoord 

wordt, heeft dat invloed op heel het systeem. Wees er dus zuinig op, lijkt de 

boodschap. De werkelijkheid is even kostbaar als kwetsbaar.  

Astronauten zijn daar misschien wel het meest van doordrongen. Wie eenmaal 

de aarde van buitenaf heeft gezien, schijnt voor eens en voor altijd diep onder 

de indruk te zijn van de schoonheid én de kwetsbaarheid van de aarde. Het is 

niet voor niets dat Wubbo Ockels, onze eerste ruimtevaarder, zich zo ingezet 

heeft voor duurzaamheid. Hij had het dunne laagje atmosfeer gezien dat het 

leven in al zijn complexiteit mogelijk maakt. En hij maakte zich ernstig zorgen 

over de verstoring van het systeem van de aarde.  
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‘Wees niet bang’ 

Dat alles met alles samenhangt, is een besef dat je ook in de Bijbel tegenkomt. 

Op een heel eigen manier, maar toch. Wanneer de mens verkeerd leeft, 

ondervindt de schepping er ook schade van. De profeet Joël heeft er ook oog 

voor. Maar hij bracht een hoopvolle boodschap. Niet alleen voor de mensen. 

Maar ook voor de dingen en de dieren.  

‘Wees niet bang meer,’ luidt zijn boodschap aan de dieren. Hun leven was 

bedreigd door droogte. De Bijbel zag die droogte als een straf van God voor de 

daden van de mens. Zo zouden wij het vandaag niet meer zeggen. Maar ook in 

de Bijbel leeft het besef dat wij leven in één wereld waarin alles met alles 

samenhangt. Als de mens ontspoort, heeft dat gevolgen voor de rest van het 

systeem schepping. Als de mens weer ín het spoor komt, heeft dat dus óók 

gevolgen. Dat laatste liet Joël zien. 

Mensgericht 

Binnen het christendom is aandacht voor de schepping niet het sterkste punt 

geweest. We zijn vooral mensgericht. De Bijbel heeft daar misschien onbedoeld 

aanleiding toe gegeven. God lijkt uitsluitend met mensen in de weer. Maar het 

gebrek aandacht voor de schepping heeft vooral te maken met onze Bijbeluitleg.  

Het begint al meteen met het scheppingsverhaal. Als laatste wordt de mens 

gemaakt. Als ‘kroon op de schepping’ zeiden we zelf. Maar wij zijn helemaal niet 

de kroon op de schepping. De kroon op de schepping is de sabbat: de laatste 

scheppingsdag waarop God uitrustte en genoot van alles wat hij gemaakt had – 

de planten, de dieren, de dingen en ja, ook de mensen. De sabbat is er voor de 

verwondering over het hele systeem. Dat God later in de Bijbel overwegend met 

de mens in de weer raakt, komt omdat er zoveel met mensen misgaat. Zoveel 

dat het systeem schepping er vaak onder lijdt. 

Provocerende aarde 

De schepping die lijdt onder de mens - met die werkelijkheid worden ook wij 

geconfronteerd. Kort geleden verscheen een boek met de titel ‘De provocerende 

aarde’. Het is een pessimistisch boek. Het wil laten zien dat door de 

klimaatverandering de aarde onherbergzamer wordt. Door de vervuiling met 
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CO2 is het systeem aarde aangetast. Maar de aarde slaat terug. Vandaar de titel: 

‘De provocerende aarde’. 

Lang hebben we voor kennisgeving aangenomen dat er diersoorten verdwijnen. 

Maar nu gaan de alarmklokken steeds luider klinken: er verdwijnen zoveel 

diersoorten dat het leven van de mens zelf bedreigd zal worden. Want we leven 

in een uitgebalanceerd systeem. Alles heeft alles nodig. En als dat systeem 

aangetast wordt, zullen ook wij de gevolgen ervan vroeg of laat ondervinden. 

Deskundigen vertellen: het is al laat. Vijf voor twaalf. De schepping zelf houdt 

ons die boodschap voor. Ze slaat terug. Het moet anders.  

Bekering 

Er is een ommekeer nodig. ‘Bekering’ noemden we dat vroeger. Misschien een 

ouderwets woord. Je zou ook kunnen zeggen ‘verandering van levensstijl’ of 

‘mentaliteitsverandering’. Maar misschien moeten we dat ouderwetse woord 

‘bekering’ maar weer eens van stal halen. Er klinkt in door dat we ook een 

verantwoording hebben ten opzichte van de Gever van leven, de Schepper van 

die prachtige werkelijkheid die we hebben ontvangen.  

We zijn die prachtige wereld aan het verpesten. Daarmee hebben wij ons ook 

van de Schepper afgewend. Er is niets waarin Hij niet te vinden zou zijn. Elk musje 

vertelt iets over God. Elke veldbloem is een letter in Gods verhaal. Alles wat 

ademt, ademt Gods Geest. Maar als wij dat aan het vernietigen zijn, keren wij 

ons dus ook tegen God. Dan moet je niet raar opkijken als je onheil over je 

afroept. We zullen niet snel meer zeggen, zoals Joël, dat het Gods straf is. Ons 

wereldbeeld is anders en dus ook ons godsbeeld. Maar God heeft zich met ons 

verbonden in een systeem. En als wij dat systeem aantasten, doen wij ook 

onszelf kwaad.  

Op de stoel van God 

De mens is op de stoel van God gaan zitten. Wij hebben onszelf tot middelpunt 

van het universum gemaakt. En alles om ons heen, moeten louter dienen als 

decor voor ons genoegen. Of als materiaal dat wij kunnen benutten voor ons 

eigen welzijn.  

Elon Musk maakte de Tesla. Prachtige auto. Duurzaam ook. Maar hij stuurde zo’n 

auto bij wijze van grap met een replica van een astronaut achter het stuur de 
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ruimte in. De dwaasheid ten top. Wie heeft daar wat aan? Honderdduizenden 

dollars voor niets de ruimte in geschoten. Die toch al vervuild is met duizenden 

satellieten. Het wordt dringen in de ruimte. Ruimterommel. Nog even en we 

hebben ook een provocerend zonnestelsel! 

 

Ik sta daar 

En over auto’s gesproken: hoezeer wij ons vereenzelvigd hebben met ons 

vervoermiddel, blijkt uit ons spraakgebruik. U moet maar eens opletten hoe vaak 

wij ‘ik’ zeggen als wij onze auto bedoelen. ‘Waar sta jij geparkeerd?’ – ‘O, ik sta 

om de hoek.’ ‘Waar is je auto?’ – ‘In de garage, ik heb een kapotte 

versnellingsbak.’ Op een dag word ik opgebeld door mijn vrouw met een 

gejaagde stem die mij mededeelde: ‘Er zat net een Fransman bovenop me.’ Voor 

mijn geestesoog verrezen allerlei rare beelden. Maar ze bedoelde natuurlijk: een 

Fransman had haar auto aangereden. Gelukkig niet ernstig, trouwens. 

Ons taalgebruik verraadt hoezeer wij ons identificeren met de technische 

middelen die wij zelf hebben gemaakt. Ze hebben ons veel gebracht, maar ook 

veel kapotgemaakt. En ons vervreemd van het gegeven leven. De techniek maakt  

het ons mogelijk om verder dan ooit het heelal in te kijken, maar diezelfde 

techniek heeft ons ook blind gemaakt voor andere zaken.  

Ziende blind 

Ik ben geen vegetariër. Maar ik ben ervan overtuigd dat latere generaties met 

afschuw zullen kijken hoe wij met dieren in de bio-industrie zijn omgegaan. Laten 

wij alsjeblieft niet doen alsof wij het hoogtepunt van mensheid zijn. Dat dachten 

westerlingen in de 18de eeuw ook, terwijl ze ondertussen wel slaven hielden. Nu 

verafschuwen we slavernij. Toen was het voor de meeste mensen gewoon. Ze 

waren ziende blind. Denken wij dan dat wij niet blind zijn voor onze eigen 

fouten?  

Maar het systeem schepping houdt ons een spiegel voor die ons steeds dichter 

op de neus gedrukt zal worden. De zeespiegel stijgt. Ze zal de mensheid steeds 

verder in het nauw brengen. Wie denkt: ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’ leeft op 

het kapitaal van zijn eigen kleinkinderen of neefjes en nichtjes. En nu al 

ondervinden juist de armen de gevolgen van de klimaatverandering. 
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Deskundigen voorspellen dat die nog veel grotere migrantenstromingen zal 

veroorzaken. Met alle sociale spanningen die dat weer teweeg zal brengen.  

Hoop 

Een doemscenario? Ja, als er niets gebeurt wel. Maar toch zijn we niet zonder 

hoop. De oude woorden van Joël laten zien dat de mens de schepping mee kan 

sleuren in zijn val, maar ook dat de mens niet onverbeterlijk is. Er is altijd 

ommekeer mogelijk. ‘Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed 

van groen bedekt de woestijn.’ Israël had zich namelijk bekeerd. 

Zo kan ook eens de boodschap klinken: ‘Wees niet bang meer, ijsbeer, het ijs zal 

weer aangroeien. En wees niet bang, orang oetang, de jungle zal een veilige plek 

zijn. Wees niet bang, insecten, het gif zal geen bedreiging meer zijn. Wees niet 

bang, vissen der zee, het plastic is verdwijnen.’ 

Bekering is de corebusiness 

Daar zal heel wat voor nodig zijn. Het vraagt ook om bovenpersoonlijke 

oplossingen. Want al moeten we er als individu zelf alles aan doen, individuen 

alleen lossen het niet op. Maar alle inspanningen, in het groot of klein, zullen op 

niets uitlopen als ze niet beginnen met een besef van schuld en noodzaak van 

ommekeer. Bekering noemen we dat. 

Wij zijn een Groene kerk. Dat houdt natuurlijk in dat wij elkaar leren duurzamer 

te leven en hoe je dat dan doet. Maar als het daar bij blijft, is het te oppervlakkig. 

Die kennis kun je namelijk ook krijgen bij je energievoorziener of Milieudefensie 

of Wakker Dier. En vaak nog beter ook. Nee, een Groene kerk moet vooral 

verstand hebben van de spirituele bronnen voor een duurzamer leven. De 

kerntaak van de kerk op dit punt is allereerst het besef van de noodzaak tot 

bekering. Bekering tot het mysterie van de Gever die zich laat vinden in het 

wonderlijke systeem waarin hij ons geboren liet worden. God hult zich in het 

veelkleurig geborduurde kleed van zijn schepping. Dat maakt alle leven – dier en 

ding en plant en mens - tot een heilige zaak en taak. Laten we dat besef van 

heiligheid terugvinden.  


