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Staatssecretaris Bleker van Landbouw ontkende niet zo lang geleden dat wij een ecologische 

crisis beleven. Het is natuurlijk maar wat je een ecologische crisis noemt. Als ik vroeger in de 

lente fietste in de buurt van Kampen, mijn woonplaats, werd ik voortdurend begeleid door 

alarmerende grutto’s.  Luid roepend vlogen ze vlak boven je hoofd om je af te leiden of 

misschien zelfs om je bang te maken  – als je maar niet in de buurt van hun eieren of jongen 

zou komen. Bij het volgende weiland werd je overgenomen door het daarbij behorende 

paartje. Nu ken ik in de wijde omgeving van Kampen geen enkel weiland meer waar grutto’s 

broeden. Een zelfde verhaal kun je houden over de tureluurs, over de veldleeuweriken en ga 

zo maar door. Als de megalomane plannen voor een bypass van de IJssel met drijvende 

huizen en grootse recreatievoorzieningen nog doorgaan, zal het ook met de kieviten wel 

gedaan zijn. Gelukkig zijn er de afgelopen decennia wel wat scholeksters bijgekomen, en 

vooral veel kraaien. Een enorm stuk diversiteit is verloren gegaan. En dat is dan nog alleen in 

mijn eigen omgeving en in mijn eigen belangstellingsgebied, de vogels. Iedereen kan dit 

verhaal op zijn eigen wijze aanvullen.  

 

Mijn theologische discipline is de systematische theologie. Daarin probeer je de inhoud van 

het geloof onder woorden te brengen. Die geloofsinhoud is geen tijdloze grootheid, maar 

altijd betrokken op en mee bepaald door de tijd waarin je leeft. Toch zitten er natuurlijk ook 

wel meer tijdloze aspecten aan. Het gaat per slot van rekening om het eeuwig evangelie van 

Jezus Christus. Daarom is het niet de taak van de systematische theologie om op te gaan in 

tijdsanalyse. Of er al dan niet een ecologische crisis is, dat wordt niet in ons vak uitgemaakt. 

Maar wat we vandaag meemaken, bepaalt ons wel bij de gebrokenheid van de schepping. En 

het bepaalt ons bij de roeping van de christen in die gebroken schepping. Daarover is vanuit 

de systematische theologie wel degelijk het nodige te zeggen.  

Ik wil dat in deze bijdrage doen vanuit de bekende reformatorische drieslag schepping – 

zondeval – verlossing. Dat geeft de mogelijkheid om vanuit het geheel van Gods 

geschiedenis met deze wereld onze roeping in het oog te krijgen.     



 

Schepping  

Het woord schepping heeft twee betekenissen. In de systematische theologie gebruiken we 

graag Latijn. Dat is niet alleen om de band met de traditie vast te houden, maar ook omdat 

die taal erg handig is voor begripsomschrijvingen. Schepping is creatio en we onderscheiden 

tussen creatio activa en creatio passiva. Creatio activa gaat over de schepping als daad van 

God. Als je zegt: ‘Bij de schepping heeft God alles heel goed gemaakt,’ dan gaat het over de 

creatio activa: dat wat God deed om alle dingen te maken. Creatio passiva gaat over het 

resultaat van die daad van God, de schepping als Gods gave aan ons. Als je zegt: ‘Wat is de 

natuur een prachtige schepping,’ dan heb je het over de creatio passiva: je ziet de natuur als 

resultaat van Gods scheppingsdaad.  

Dat klinkt misschien een beetje technisch en scholastisch. Maar ik zeg het toch niet 

voor niets. Mijn punt is dat ons geloof in de schepping als creatio activa onze omgang met de 

schepping als creatio passiva bepaalt. Als je Gods scheppende daad achter heel de 

werkelijkheid ziet, kun je alleen maar met de diepste eerbied en met de grootste zorg met 

de wereld omgaan. Deze wereld kwam voort uit Gods handen. Als je in God de Schepper 

gelooft, kun je nooit minachtend of slordig met zijn schepping omgaan. Het christendom is 

wel eens gezien als de oorzaak van de ecologische crisis. ‘Bevolk de aarde en breng haar 

onder je gezag’ (Gen. 1:28), zou een vrijbrief geweest zijn voor uitbuiting van de schepping. 

Zo zal het vast wel eens misbruikt zijn. Maar zo is het niet bedoeld. God vertrouwt zijn 

wereld aan ons toe. Net zo mooi, net zo goed, als Hij de wereld heeft gemaakt, zo moeten 

wij haar bewaren.  

Daarom kom ik op een volgend punt: de goedheid van de schepping. Voor zover ik 

het kan zien, is dat het eigenlijke punt van het scheppingsverhaal in Genesis 1. Tot zes keer 

toe wordt het gezegd: ‘God zag dat het goed was’. En dan eindigt het hele verhaal met  

vers 31: ‘God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was’. Dat is het 

refrein van Genesis 1, zeven keer herhaald. Zeven is het getal van de volheid. Zeven keer 

goed, dat is volmaakt. God heeft een prachtige wereld geschapen.  

Ik heb dat wel eens een theodicee genoemd, een rechtvaardiging van God. Want 

vergeet niet: Dit verhaal wordt ons verteld in een wereld vol met kwaad, met zonde, met de 

dood. Genesis 1 zegt: dat komt niet bij God vandaan. Hij maakte alles perfect. De wereld die 

Hij maakte, weerspiegelt zijn goedheid, zijn goddelijk leven, zijn volmaakte heerlijkheid. 

‘HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde’ (Ps. 8,1).  

Maar behalve een theodicee kun je het misschien ook wel een klacht van God 

noemen, een klacht over wat wij van zijn wereld gemaakt hebben. Dan ga ik ervan uit dat 

Genesis 1 maar niet een menselijke constructie is, een verhaal dat mensen aan elkaar 

verteld hebben over de oorsprong van de wereld. Ik ga ervan uit dat we hier met goddelijke 

openbaring te maken hebben. Hoe kunnen we anders weten wat God gezegd of gedacht 

heeft, dan doordat Hij het ons heeft geopenbaard?  

Als je Genesis 1 leest als goddelijke openbaring over de oorsprong van de wereld, dan 

hoor je er die klacht in doorklinken. ‘Ik heb mijn wereld zo prachtig gemaakt, zeven maal 



goed, zeer goed. Hoe hebben jullie er de dood in kunnen toelaten? Hoe kunnen jullie mijn 

schepping verwoesten?’ Dat is maar niet een algemene klacht over zonde of 

ongehoorzaamheid. Nee, het is heel concreet een klacht over een schitterende wereld die 

door ons is bedorven. God maakte licht en donker, planten en dieren, vissen en vogels en 

mensen. Maar wij zorgen voor lichtvervuiling, wij roeien planten en dieren uit, wij ontnemen 

elkaar de levensruimte. Hoe halen we het in ons hoofd?  

Genesis 1 staat natuurlijk centraal in het debat over de oorsprong van onze wereld, 

het debat over schepping en/of evolutie of Intelligent Design. Logisch dat je er in dat debat 

over spreekt. Maar dat is niet het eigenlijke thema van dit hoofdstuk in de Bijbel. Het 

eigenlijke thema is de goedheid van de schepping. Het daarachter verborgen thema is de 

aanklacht tegen wat wij van die goede schepping hebben gemaakt.  

Toch houdt het verhaal over Gods schepping daarmee niet op. In de gereformeerde 

theologie is vaak verzet geweest tegen de gedachte van creatio continua of continuata, een 

voortdurende of voortgezette schepping. Daarmee wilde men het onderscheid tussen God 

en de schepping vasthouden: nu de wereld eenmaal uit Gods handen is voortgekomen, heeft 

ze een eigen, van God onderscheiden, zelfstandig bestaan. Ze hoeft niet voortdurend weer 

opnieuw geschapen te worden. Na de schepping komt wel Gods voorzienigheid, Gods 

voortdurende zorg voor zijn schepping, maar dat is als zodanig iets anders dan schepping.  

Toch is dat nog maar de vraag. Het is in ieder geval opvallend dat de bijbel wel degelijk over 

Gods zorg voor zijn wereld spreekt in termen van schepping. Psalm 104:29-30 zegt 

bijvoorbeeld over de relatie tussen God en zijn schepselen: ‘Verberg uw gelaat en zij 

bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug 

tot het stof dat zij waren. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een 

nieuw gelaat.’ God schept dus nog altijd, als Hij zijn schepselen het leven geeft.   

Dat lijkt me een heel belangrijk punt. Schepping is een oorsprongsbegrip: deze 

wereld is ooit uit Gods handen voortgekomen. Maar schepping is ook een relatiebegrip. 

Deze wereld staat in voortdurende relatie tot God haar Schepper. God is maar niet alleen 

óóit Schepper geweest. Hij is nóg stééds Schepper. Hij schept de Turkse tortels, die groeien 

in de eitjes in het nest waarop ik uitkijk nu ik dit type. Hij schept door nieuw leven te geven. 

Hij schept door nieuwe mogelijkheden te geven, als de hele boel lijkt te verzanden en te 

vervuilen en dood te lopen. Hij schept eindeloos nieuwe verrassingen. Hij schept zelfs straks 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij schept hoop in een hopeloze wereld.  

Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Dat geloof vervult 

me met heel veel eerbied en zorg en verwachting.  

 

Zondeval  

Als Genesis 1 een theodicee is, een rechtvaardiging van God, dan is Genesis 3 een aanklacht. 

God zegt tegen ons: ‘Jullie zijn er schuldig aan dat mijn goede wereld stuk is gegaan.’ De 

mens was ongehoorzaam aan Gods gebod. Hij keerde God de rug toe.  

In verband met ons thema, onze roeping in een gebroken schepping, is het van 

belang om te zien dat die ongehoorzaamheid van de mens direct al bestond in een slordige 



omgang met Gods schepping. Er was een verboden boom, maar wij konden er niet van 

afblijven. De aard van de zonde kun je op allerlei manieren omschrijven. Ik noemde het net 

ongehoorzaamheid. Je kunt ook spreken over hoogmoed: de mens wilde als God zijn. Je kunt 

het begeerte noemen: de vruchten van de verboden boom waren een lust voor het oog. 

Maar dit is het in ieder geval ook: zonde is misbruik van de schepping. Eerbied en goede zorg 

verdwijnen. Minachting en uitbuiting komen ervoor in de plaats. Christelijke zondeleer mag 

niet alleen op de verhouding van God en mens, en van mensen onderling, focussen. Ook de 

verhouding van mens en schepping komt aan de orde. Eerbiedig je de heerlijkheid van God 

in zijn schepping, of ben je alleen gericht op je eigen kortetermijnbelang?  

Misbruik van de schepping brengt ellende over de schepping. Ook dat komt in het 

verhaal van de zondeval direct naar voren. Dorens en distels zullen het werk op het land 

zwaar maken. Ik heb geen idee of er daarvoor ook al dorens en distels waren. Maar nu de 

mens Gods schepping gaat uitbuiten, gaat ze zich tegen hem keren. Volgens mij is dat de 

boodschap van het verhaal op dit punt. De schepping keert zich tegen de mens, want de 

mens heeft zich tegen de schepping gekeerd.  

Het kwaad vreet diep in de schepping door. De bijbel beschrijft dat in termen van de 

‘dood’: ‘door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood’  

(Rom. 5:12). Weer zeg ik: ‘Ik heb geen idee hoe dat voor de zondeval was en het heeft ook 

weinig zin erover te speculeren.’ Van de goedheid van de oorspronkelijke wereld kunnen wij 

ons geen voorstelling maken, vrees ik. Maar in ieder geval is de dood nu een vijand 

geworden, van mens en plant en dier. Gods schepselen leven ten koste van elkaar en doen 

elkaar onnoemlijk pijn. De wreedheid van de mens ten opzichte van dieren en zijn 

onverschilligheid ten opzichte van de natuur, weerspiegelen zich in eindeloze wreedheden 

die dieren elkaar aan doen, in parasitisme en infecties. Heel de wereld zucht en lijdt eronder. 

Nog altijd weerspiegelt de schepping de heerlijkheid van God. Maar ze weerspiegelt ook 

zonde en dood.  

Zou God daar niet onder lijden? Een van meest aangrijpende teksten hierover is naar 

mijn idee Matteüs 10:29, over de mussen die bijna niets kostten: ‘Maar er valt er niet één 

dood neer, als jullie Vader het niet wil.’ Zo staat het tenminste in de NBV. Maar dat is een 

beetje een vreemde vertaling. Die wil van de Vader wordt eigenlijk helemaal niet genoemd. 

Er staat dat geen musje valt ‘zonder uw Vader’. Het gaat hier niet zozeer over de 

voorzienigheid van God, maar over zijn betrokkenheid. Hij is zelfs betrokken bij een dood 

musje, door niemand gezien, door niemand gemist. Maar God ziet zijn prachtige schepping 

een prooi van de dood worden en het raakt zijn hart.  

Mijn jongste dochter was misschien een jaar of drie toen ze voor het eerst met de 

dood in aanraking kwam. De jonge merel die bij ons tegen de ramen was gevolgen, haalde 

het toch niet, ondanks haar goede zorgen. Ze huilde onbedaarlijk. Ik zag in haar tranen het 

lijden van God over zijn wereld die door onze schuld aan de dood is prijsgegeven.  

Want dat is het punt van de erfzondeleer: het is onze schuld. De leer van de erfzonde 

is veel gesmaad. Het wordt een harde, onbegrijpelijke leer gevonden. En er is ook veel op 



terminologie en uitwerking ervan aan te merken. Maar het eigenlijke punt van de 

erfzondeleer blijft volgens mij toch staan: wij staan schuldig aan het kwaad in de wereld.  

Pascal zegt ergens: zonder de erfzonde is de wereld een onverklaarbaar raadsel. Dat vind ik 

een heel diepe: niet de erfzonde is een onbegrijpelijk raadsel. Maar de wereld is een raadsel: 

zoveel geweld, zoveel lijden, zoveel dood: waar komt het vandaan? De christelijke leer van 

de erfzonde geeft daar een antwoord op. We wijzen naar onszelf. Het is met ons begonnen.  

Dat betekent dat je jezelf nooit buiten schot kunt houden als het gaat over de 

ecologische crisis. Je bent er mede verantwoordelijk voor, ook al ben je een geweldige 

natuurliefhebber en betrokken bij A Rocha, bij Greenpeace en weet ik wat nog meer. Een 

christen moet schuld belijden tegenover God en tegenover zijn schepping. In één van de 

meest indrukwekkende psalmen wordt heel de schepping opgeroepen als getuige tegen de 

mensen, tegen Gods volk. Psalm 50:1-4: ‘De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept 

de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat … Hij roept de hemel op, 

daar boven en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk.’ De gebrokenheid van de 

schepping stelt ons allemaal schuldig.  

Schuldbelijdenis gaat in de bijbel altijd samen met inzet voor herstel. Als je echt 

doordrongen bent van wat ons kwaad allemaal heeft aangericht, dan wil je je ook inzetten 

voor de schepping. De christelijke visie op erfzonde heeft nooit betekend dat we het kwaad 

maar op zijn beloop moesten laten, omdat we nu eenmaal allemaal zondig zijn. Integendeel, 

het moet ons verantwoordelijkheidsbesef prikkelen. Gods wereld moet beschermd worden 

tegen de doorwerking van het kwaad. De ellende begon met onze uitbuiting van Gods 

schepselen. Wie dat beseft, keert zich tegen alle vormen van uitbuiting. Dat vraagt 

zondebesef en bekering van ons allemaal. 

 

Verlossing  

God heeft ons door Christus met zich verzoend aan het kruis. Maar, zo zegt Paulus er 

meteen bij in 2 Korintiërs 5, God heeft door Christus de wereld met zich verzoend. De 

verlossing door Jezus Christus raakt heel de wereld, heel die oorspronkelijk goede schepping 

van God die om ons aan de dood is prijsgegeven. Er zijn plaatsen in de brieven van Paulus 

waarin die universaliteit van de verzoening door Christus uitbundig bezongen wordt. In 

Kolossenzen 1 wordt bijvoorbeeld over Christus gezegd: ‘In Hem heeft heel de volheid willen 

wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in 

de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.’ En in Efeze 1 wordt 

geschreven over het mysterie dat God ‘alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen 

wil brengen, onder Christus’.  

Het is typerend voor onze antropocentrische theologie dat bij dit soort teksten het 

zogenaamde probleem van de ‘alverzoening’ allereerst met betrekking tot mensen ter 

sprake gebracht pleegt te worden: is er wel een eeuwig oordeel van God voor wie niet in 

Christus is. Maar het punt van Paulus hier is niet antropologisch, maar kosmologisch. Zoals 

heel de werkelijkheid door de zonde is bedorven, zo wordt ook heel de werkelijkheid, heel 

de kosmos, door Christus verlost, weer met God verzoend, tot eenheid gebracht.  



De hoop op de nieuwe wereld zal vervuld worden. Er komt een schepping zonder lijden en 

dood. En het is déze schepping, maar dan helemaal nieuw. In Romeinen 8 wordt het 

prachtige beeld gebruikt van de schepping in barensweeën: de hele schepping zucht en lijdt 

als in barensweeën.  Barensweeën zijn maar al te pijnlijk. Maar tegelijk zijn ze vol 

verwachting: er komt nieuw leven. Deze verwachting is niet vergeefs: eens wordt openbaar 

wie Gods kinderen zijn. Dan is de zinloosheid van deze wereld voorbij. Dan wordt opnieuw 

Gods heerlijkheid volmaakt weerspiegeld in zijn schepping.  

Maar laten we niet vergeten hoe diep de dood er nu in zit. Deze wereld kan niet 

onveranderd overgaan in de nieuwe. Het gaat door vuur heen. 2 Petrus gebruikt daarvoor 

het schokkende beeld dat de tegenwoordige hemel en aarde zullen worden prijsgegeven aan 

het vuur (3:7). De termen die Petrus daar gebruikt, zijn buitengewoon radicaal. Het gaat niet 

alleen om reinigend vuur, om louteringsvuur. Het gaat om vuur waardoor de hemelsferen 

vergaan en de elementen in vlammen zullen opgaan. Het gaat om het vernietigend vuur van 

Gods oordeel.  

Dat moet je je als natuurliefhebbers wel realiseren. Wij mogen geweldige 

verwachtingen hebben van Gods verzoening door Jezus Christus. Maar het zal toch wel 

allemaal door het vuur heen moeten. Er is een grote mate van discontinuïteit tussen nu en 

straks. Dat is ook de reden dat ik hier niet wilde spreken onder de voorgestelde titel: ‘De 

roeping van christenen in een verloste schepping’. Op zich ben ik het wel met die titel eens: 

door het kruis van Jezus is de schepping in principe verlost. Maar het klinkt mij toch te 

harmonieus, te vanzelfsprekend. Het kruis is toch nog iets anders dan een actie van 

natuurbehoud. Het is het oordeel van God over onze zonden in Christus en daarom ook de 

voorbode van dat grote oordeel dat komen zal.  

De gereformeerde dogmaticus Herman Bavinck maakt ergens de mooie opmerking 

dat het grote wonder niet de discontinuïteit is, maar de continuïteit. We zien de wereld, de 

schepping, afstevenen op de ondergang, op dat grote oordeel. En toch bewaart God zijn 

wereld. Want God heeft zijn wereld lief. Hoeveel er ook door het vuur heen moet, hoe zwaar 

het oordeel ook is, deze wereld, deze schepping zal daar doorheen behouden worden. Hoe 

God dat zal doen, weten we niet. Dat is het mysterie van zijn liefde. Maar we geloven het 

vast en zeker.  

Dit besef maakt ons bescheiden. Wij hebben met zorg en eerbied met Gods 

schepping om te gaan. Maar wij kunnen nooit een nieuwe schepping maken. Wij kunnen 

alleen maar hopen op en bidden om die nieuwe schepping, een wereld vol leven en licht en 

liefde. We helpen God niet een handje, maar vouwen onze handen.  

Maar we weten dat die nieuwe wereld komt. Dat bewaart ons voor moedeloosheid 

als de grutto’s zwijgen en de oerwouden dreigen te verdwijnen en de zeeën vervuild raken. 

Wij zullen doen wat in ons vermogen ligt. Wij zullen ons medeschuldig zijn erkennen. Maar 

we doen dat in de zekerheid van het geloof in het kruis van Jezus Christus. Alles, echt alles, 

wordt door Hem verlost. Wat een geweldige wereld zal dat wezen!  

   

 


