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Hagepreek in het natuurgebied De Deelen, Gersloot. 4 augustus 2019. Thema: ‘En God zeide: laten wij 
klimaatveranderen’. Genesis 1:26-31. Ds. Pieter Post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: internet 

 
Liedboek 2013: 218 Dank u voor deze nieuwe morgen; 212:2 Hij, die het leven aan ons heeft gegeven; 
980 Van alle welgeschapen dingen; 162 In het begin lag de aarde verloren; 1006 Onze Vader; 216 Dit is 
een morgen als ooit de eerste; 425 Vervuld van uw zegen 
 

Inleidende woorden 
 
Iemand vroeg: Wat zal het thema  zijn? Dit in verband met een stukje voor de krant. Ineens kwam boven 
borrelen ‘En God zeide: Laten wij klimaatveranderen’. Als een werkwoord, niet als een zelfstandig 
naamwoord ‘het klimaat’. Ook daar moet het nodige aan veranderd worden, maar in het 
scheppingsverhaal gaat het vooral om de moraliteit dat wij mensen verantwoordelijk worden gehouden 
voor het bewaken van de goedheid ervan, inclusief het leefklimaat van mensen onderling. Jullie zijn mijn 
rentmeesters, mijn oppassers op de winkel aarde. 
 

Toespraak 
 
Behalve van de hete dagen van de vorige week weet ik eigenlijk maar weinig van het klimaat af. De hitte 
voel je: je hoort er velen over klagen, of adviezen geven dat we meer op elkaar en op de omgeving 
moeten passen, ‘drink wel, maar wees zuinig met water’. Ook de winters zijn niet meer als vroeger met 
het vaste ritme van sneeuw en ijs. De grote vraag of er in de toekomst weer een Elfstedentocht zal 
komen, zal misschien wel beantwoord worden met ‘ja, zwemmend’. Maarten nam al een voorproefje.  
 
Seizoenen veranderen, het klimaat baart zorgen. Dat zien we en voelen we. En of wij mensen daar 
invloed op hebben, of dat dat een speling van de natuur is waartegen we niets kunnen doen, daarover 
zijn al menig verhitte debatten tussen klimaatactivisten en sceptici gevoerd, want ook wij mensen weten 
elkaar van tijd tot tijd flink op te warmen.  
 
Misschien weet u er veel meer van dan ik, hoe we ons handelen en manier van leven moeten 
beoordelen. Je kan vegetariër zijn, elektrisch rijden of geen auto hebben, en zonnepanelen op het dak, 
of een warmtepomp in de grond en daarover een goed gevoel hebben. Maar ondertussen draag je wel 
leren schoenen, rijd je in een huurauto, of vraag je nog veel te vaak om een plastic boodschappentas. Is 
dat halfslachtig, of zit je dan aan je taks van je duurzaam handelen? Het leven moet toch ook een beetje 
leuk blijven, en om dan overal maar bij te blijven stil staan is ook zoiets.   
 
Als ik aan het klimaat denk, denk ik allereerst aan wat ik buiten ervaar, en aan wat mijn eigen bijdrage 
kan zijn aan ‘het klimaat’. En dat is een hele nieuwe vraag ten opzichte van de jaren toen ik een kind 
was. Ik zie hem nog op het erf van onze boerderij terugkomen. Mijn vader. Zijn haren, huid en overall 
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waren helemaal geel geworden van de landbouwgif. Als landbouwer bespoot hij de aardappelen op een 
tractor met van die lange sproeiarmen. Hij was dan ook aan het sproeien zonder beschermende kleding, 
of mondkapje, en hij stonk naar gif. In de schuur was een apart afgerasterde afdeling waar de gifflessen 
stonden met een doodskop erboven. Je wist dat je moest oppassen, omdat dat levensgevaarlijk was. Dat 
hij niet veel eerder ernstig ziek was geworden komt mij voor als een wonder. Ik herinner me ook de 
boer nog uit Nieuwe Niedorp, waar ik stond in de jaren tachtig. Hij was des duivels dat er 
milieumaatregelen waren getroffen, want waar moest hij dan met zijn olieafval heen? Dat deponeerde 
hij altijd netjes in de sloot. En als het aan hem lag zou dat ook niet veranderen. En ik zie mezelf met een 
jampotje terpentine een slag  in de rondte draaien waar ik daar nu mee naartoe moet, nu de 
verfkwasten weer schoon zijn. Putje dan maar?  
 
Alle goede wil en dilemma’s bij elkaar geschraapt over wat de dagelijkse gevolgen van ons handelen zijn 
voor het klimaat, en met in het achterhoofd ‘straks een hagepreek in natuurgebied De Deelen’, greep ik 
naar wat anderen over het klimaat vertellen. Je wilt toch dat we hier nog zolang als het kan van een 
dienst in dit buitengebied kunnen genieten, en ook kunnen blijven wandelen? Hoe komen we dan uit 
met onze dilemma’s?  
 
En mijn oog viel op een levendige beschrijving van een journalist over onze toekomst op een steeds 
warmere aarde. Het is getiteld Hoe gaan we dit uitleggen, precies wat ik zocht.1 Leg het me maar uit: 
hoe het kan dat de aarde in haar geschiedenis vijf uitstervingsgolven heeft doorgemaakt, alle door 
klimaatveranderingen veroorzaakt. Vijfmaal werd een groot deel van alle leven compleet uitgeroeid. Leg 
het maar eens uit dat we met zijn allen nog heerlijk in de schaduw hebben gezeten onder een 
palmboom op de Noordpool, dat moeten nog eens tijden zijn geweest. Maar daar is niets meer van 
over. De ijskappen die er voor in de plaats gekomen zijn, zijn nu ook al aan het afnemen. Wat doet zoiets 
dan met je als dat hoort, mijmerend voor je tentje op de mooie camping van Wytze en Ank met een 
adembenemend uitzicht op De Deelen? Je denkt, dat ligt ver achter ons, maar het zet je ook aan het 
denken, zitten wij ook nu weer in zo’n proces van uitsterving? Moeten we niet alvast een siësta gaan 
invoeren, en alleen ’s morgens en ’s avonds gaan werken? We moeten oppassen. 
 
Zoveel is me duidelijk geworden dat de aarde constant aan klimaatveranderingen onderhevig is 
geweest. Het zijn indrukwekkende voorbeelden die ons kunnen helpen in te zien dat het 
klimaatprobleem van alle tijden is geweest, en waar de mensheid zijn hele leven mee te kampen heeft 
gehad. We trokken weg en wij settelden ons, we werden van jager landbouwer, en van landbouwer 
stedenbouwer, allemaal door klimaatveranderingen. Maar ondertussen gaven joodse wijzen aan ons 
wisselvallige leven ook een zin. Oppasser zijn. Er moest ook iemand zijn die als een constante factor en 
in alle tijden over alles wat er was, dieren, water en gewassen, op de winkel moest passen, moest 
heersen. 
 
‘En dat moest jij maar zijn, lieve mens’, antwoordt het scheppingsverhaal. Dat verhaal van dag 1 tot en 
met 7 lijkt ook wel een beetje op een journalistiek rapport, maar dan van Israëlieten die het leven te 
midden van een landbouwcultuur ervaren als een godsgeschenk. De zon, de maan, de seizoenen, het 
bewerken van de landen, de wateren, de dieren: het is allemaal van God, door God, maar voor ons 
gemaakt. En wij kregen de opdracht over de aarde te heersen zoals God heerst over Zijn hele schepping: 
met zorg en met liefde en door alert te zijn. Dat er niets kan groeien zonder de zon, dat alles eigenlijk 
één organisch weefsel is dat nauw met elkaar samenhangt, en dat dat alles goed, ja zéér goed is, bracht 
hen tot het besef dat we dit dan ook met zijn allen zeer goed moeten onderhouden.  
 

                                                           
1
 Jelmer Mommers, Hoe gaan we dit uitleggen. Onze toekomst op een steeds warmere aarde (De Correspondent 2019). 
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Het scheppingsverhaal is dan ook niet een verslag van hoe alles is ontstaan, dat willen sommigen nog 
wel eens geloven (maar de eerste verslaggever en fotograaf moeten zich nog melden). Nee, het is veel 
meer een loflied op de goede schepping dat vanuit de verwondering bedoeld is met elkaar vrolijk te 
bezingen, of daarop te mediteren. Om dan vervolgens de vraag aan elkaar te stellen of we te midden 
van alle geredetwist en wirwar van activisten en sceptici nog wel eens de behoefte voelen om eens niets 
te zeggen, een beetje stil te worden voor wat ons geschonken is. En hoe dat dan uitwerkt op ons stook-, 
rook en koopgedrag. In die zin geloof ik in verhalen. Zij interpreteren de werkelijkheid en proberen een 
antwoord te vinden op wie wij zijn en wat wij kunnen doen, hoe wij het beste op de omgeving kunnen 
passen. 
 
Zo werd Puerto Rico in 2017 getroffen door de orkaan Maria. En hoe zou dat eiland dan kunnen 
herstellen? Voor de hand zou liggen door marktwerking, meer toerisme, buitenlandse investeerders. 
Maar het klimaatboekje legt uit: door dat soort van economisch rentmeesterschap hebben wij ons veel 
te veel laten meeslepen. Het veroorzaakte een tweedeling tussen de rijke uitverkorenen die het zich 
kunnen veroorloven zich tegen alle dreiging in te dekken, en de meer arme bevolking dat doorgaans het 
slachtoffer is van de gevolgen van overstromingen waar hun golfplatendaken nauwelijks tegen bestand 
zijn. Voor de bevolking reden heel andere vragen te stellen: ‘In wat voor een land willen wij wonen? 
Waar doen wij het voor? We moeten weten waar we naartoe gaan’. Ze wilden weten hoe het paradijs er 
uitziet. En ze gingen voor een groene transformatie wat beantwoordde aan een ideaal boven een starre 
economie.  
 
Dat zijn op zich goede vragen, maar blijf je daar dan niet eindeloos over dooremmeren,  omdat niet 
iedereen hetzelfde even belangrijk vindt? Maar als schone lucht niet zo belangrijk  voor je is, kan je 
misschien wat doen aan de vervuiling binnen je omgeving, een oplossing vinden voor de Niedorpse boer 
en zijn afvalolie en voor mij met mijn jampotje terpentine. Of als je tegen verdere Europese integratie 
bent, kan je je misschien inzetten voor de zonnepanelen hier langs de snelweg (of voor minstens 10 
windmolens die heel Heerenveen kunnen voorzien van energie), wat ons minder afhankelijk van het 
buitenland maakt. Of mochten migratiegolven ons onrust baren, dat we dan gaan meedenken over een 
gunstig leefklimaat waardoor die volksverhuizingen worden verminderd.  
 
En mochten we dan nog menen dat onze bijdrage slechts een druppel op een gloeiende plaat is, laten 
we dan eens al onze acties bij elkaar optellen. Want behalve kopiëren aan een papier verslindend 
apparaat, kopiëren we doorgaans ook elkaars gedrag, doen we elkaar graag na, en kunnen wij elkaar 
inspireren. En dat kan nou net het verschil maken.  
 
Zo kunnen we als geloofsgemeenschap een signaal afgeven wat het betekent om een oppasser te zijn, 
een heerser van zorg en liefde over al wat er is, de dieren, de gewassen en het water. En dat we tegelijk 
dan ook goed op elkáar blijven passen. 


