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Een vervallen huis | René Barkema
Bijbelstudie “Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft.” Dat betekent
dat wij geen eigenaar zijn, maar rentmeester en schatbewaarder. Wij zijn er
om de aarde als een kostbare schat te bewaken en te bewerken. Maar wat
doen wij?
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en duurzaamheid voor milieuactivisten. Jezus maakt zich wel druk over deze
oude aarde. In het goede nieuws dat hij vertelt, draait het consequent om
Gods koninkrijk, zijn nieuwe wereld. Bid of God je de ogen (opnieuw) opent
om het begin daarvan nu al te zien.
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Interview Hoe kennen wij God? Art. 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
noemt eerst de natuur en dan het lezen van de bijbel. Als je de regelgeving
in het Oude Testament leest dan zit daar heel veel wijsheid in. Je doet of
laat dingen, ook als boer, maar laat dat in overeenstemming zijn met je
overtuiging.
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De winst van een goddeloze is bedrieglijk,
het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
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isschien bekruipt u, bij het zien van dit nummer wel het
gevoel: “Nee hè, moet het in de WegWijs nu ook al gaan
over duurzaamheid, ecologie, groen, zuinig leven en eerlijke
handel”. Of, met meer bijbelse termen: over rentmeesterschap,
heelheid van de schepping, recht en gerechtigheid.
Het is waar, het onderwerp is helemaal “in”. We lezen en horen
er veel over, zowel binnen als buiten onze kerk. We kunnen er een
beetje argwanend tegenover staan. Want kennen we dit niet van
vroeger van de “synodale kerken”? Juist omdat Christus het kwaad
heeft overwonnen, mogen wij deel uitmaken van zijn nieuwe
schepping. Dat geeft mogelijkheden én verantwoordelijkheden
voor ons, als Zijn volgelingen.
Dus hebben wij besloten een WegWijs aan dit onderwerp te wijden.
Omdat het actueel is? Ja, ook dat. Omdat het ons allemaal raakt?
Dat zeker. Maar vooral omdat het een voluit bijbels onderwerp
is. De Bijbel begint met het scheppingsverhaal in Genesis 1. Het
eindigt met de herschepping van Gods nieuwe hemel en aarde in
Openbaringen 22.
God heeft niet alleen de hemel en de aarde geschapen, maar Hij
onderhoudt haar nog, als met zijn eigen hand, belijden wij in
zondag 10. Hij is betrokken op het kunstwerk dat Hij gemaakt
heeft. Zouden wij, geschapen naar zijn beeld, dat dan niet zijn?
We dragen een grote verantwoordelijkheid in de zorg voor de
schepping. Daarom is het goed om er met elkaar over na te
denken en door te praten, en ons handelen daarnaar te bepalen.
Mét de dichter van psalm 8 mogen we zeggen:
O HEER, onze Heer,
Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld.
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond
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Bijbelstudie | René Barkema

Een vervallen huis

Een van de mooiste woorden van vorig jaar: tegeltaks. Hoe meer tegels je in je tuin
hebt liggen, hoe hoger je rioolheffing is. Jij houdt regenwater tegen. Daardoor raakt
de waterafvoer zwaarder belast. Dat kost wat. En de gebruiker betaalt. Of neem ons
wegennet. De rijbaan voor auto’s ligt het diepst. Als fietser rijd je net iets hoger. Als
voetganger loop je nog weer hoger. Bij een fikse regenbui verandert de rijbaan in
een rivier. Water dat alleen weg kan via het riool. Draai het eens om. De rijbaan het
hoogst, fietsers iets lager, voetgangers nog iets lager. Naast de voetpaden een mooie
strook groen, en het overtollige water loopt zo de grond in. Waar het nodig is.

T

wee ideeën die nog geen
werkelijkheid zijn. Allebei hebben
ze te maken met een ecologische
manier van denken. Of liever: een
ecologische manier van doen.
Ecologisch bezig zijn betekent dat

je rekening houdt met de logica van
eco: eco-logisch. Eco- komt van een
oud Grieks woord (oikos) dat ‘huis’
betekent. De aarde is het huis waar alle
mensen in wonen.

Ons huis
Onze aarde is een wereldwijd huis.
Ik werk 50% in de kerk en voor 50%
in mijn huis. Daar lopen elke dag
twee jongens van 7 en 4 rond, die het
heerlijk vinden om met zand, modder,

lijm, klei en stiften te spelen. Geregeld
is het bij ons thuis een enorme
puinhoop. Zand op de vloer, vlekken
op tafel, overal speelgoed. En ergens
vind ik het leuk om dat op te ruimen
en schoon te maken. Het is een soort
dagelijkse verplichting, maar het levert
snel en duidelijk resultaat op. Ik geniet
van een schoon en overzichtelijk huis.
Het gekke is dat wij dat wereldwijd niet
doen. Daar halen we een truc uit die
in je eigen huis niet werkt: de rommel
onder het tapijt vegen. Of gewoon
domweg je ogen dichtdoen. De aarde
warmt op doordat wij tonnen CO2,
methaan, stikstof en andere gassen
uitstoten. We putten de aarde uit
door een absurd gebruik van fossiele
brandstoffen. De zeespiegel stijgt
en drinkwater wordt op steeds meer
plekken schaars. Bossen veranderen
in woestijn. Wij weten dat buiten de
deur te houden door ons geld. We
betalen om de problemen op afstand
te houden. We schuiven de troep weg.
Of we doen domweg onze ogen dicht.

We betalen om
de problemen op
afstand te houden
Van ons of voor ons?
Daar komt nog iets bij. Dat enorme
huis, de aarde, van wie is dat? Veel
mensen doen alsof het hun eigen huis
is. Het is mijn huis. Ik mag zelf weten
wat ik ermee doe. Maar is dat huis van
jou of van een ander?
In de Bijbel draait alles om Christus,
de Koning die ons redt, en door wie
ons huis is gemaakt. ‘Er is één God, de
Vader, uit wie alles is ontstaan en voor
wie wij zijn bestemd, en één Heer,

Paus
Paus Franciscus is misschien wel de grootste ecochristen van dit
moment. Hij heeft een boekje geschreven over de zorg voor het
gemeenschappelijk huis, de aarde: Laudato Si’. Het is een prachtig
en meeslepend boek (van maar 140 pag.). Maar het is ook pijnlijk
en eerlijk: ‘Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo slecht
behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen’ (§53). Wat
vooral opvalt, is de lijn die paus Franciscus trekt tussen de aarde
en de armen. Als we slecht omgaan met de aarde, dan hebben de
allerarmsten daar veel meer last van dan rijken. ‘Veel armen leven
op plaatsen die door verschijnselen, gerelateerd aan de opwarming,
worden getroffen en hun middelen van bestaan zijn sterk afhankelijk
van de natuurlijke reserves en de traditionele landbouw, visvangst
en bosbouw’ (§25)..

Jezus Christus, door wie alles bestaat
en door wie wij leven’ (1 Kor.8:6).
Vaak maken we dat los van elkaar.
Dan richten we al onze aandacht op
onze redding en ons nieuwe leven,
op de kerk en de hemel. Paulus heeft
een prachtig lied geschreven over
Christus, waarin het eerst gaat over
alles wat hij gemaakt heeft en pas dan
over allen die hij gered heeft. ‘In hem
is alles geschapen, alles in de hemel
en alles op aarde, het zichtbare en
het onzichtbare, vorsten en heersers,
machten en krachten, alles is door
hem en voor hem geschapen. Hij
bestaat vóór alles en alles bestaat in
hem’ (Kol. 1:16-17).
De aarde is niet van ons, het is een
huis voor ons. Moet je eens kijken,
wat een feest het was toen dat huis
gebouwd werd. ‘Waar was jij toen ik
de aarde maakte? Vertel het maar, als
je zo veel weet. Wie heeft de grenzen
en de maten van de aarde bepaald?
Dat weet jij vast wel! Waarop is de
aarde gebouwd? Wie heeft de eerste
steen van de aarde gelegd? Toen dat

gebeurde, juichten de sterren van
vreugde, en alle engelen zongen een
lied’ (Job 38:4-7, BGT).

Bouwval
‘De aarde, ons huis, lijkt steeds
meer te veranderen in een immense
opslagplaats van vuilnis’, zo schrijft
paus Franciscus (§21 in Laudato
Si'). Vuilnis komt terecht op plekken
waar het stinkt en plakt. Net zoals
in ons eigen huis natuurlijk niet op
je favoriete plek: in je woonkamer
of je slaapkamer. Nee, ergens in de
bijkeuken of buiten, op de galerij
of achter in je tuin. Zo doen we dat
wereldwijd ook.
Bijvoorbeeld door de grote hoeveelheid
rundvlees die wij eten (nee, ik ben
geen vegetariër). De grote hoeveelheid
methaan die door deze beesten de
lucht in gaat, is vele malen schadelijker
dan de CO2 die wij uitstoten door
dagelijks douchen of overbodig
autorijden. Door deze uitstoot warmt
de aarde op en stijgt de zeespiegel. Wij
in Nederland hebben daar geen last
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van. Wij bouwen onze dijken hoger en
maken onze deltawerken ingenieuzer.
Daardoor verplaatsen wij het probleem
naar landen als Bangladesh, waar geen
dollars zijn voor dijken en deltawerken.
Langzamerhand veranderen wij ons
wereldwijde huis in een bouwval.
Vooral de armen zijn hier de dupe
van. Zij hebben geen geld om de
problemen buiten de deur te houden.
Jezus, de gezalfde Koning van hemel
en aarde, komt in de allereerste plaats
om recht te doen (zie Jes. 42:1-9).

God is komen wonen
in deze bouwval
Aan armen verkondigt hij het goede
nieuws. Hij was niet gericht op zijn
eigen belang (zie Rom. 15:1-3). Hij
kwam wonen in dit vervallen huis, als
baby in een stal, als kind van arme
ouders, als vluchteling op jonge
leeftijd, voortdurend opgejaagd,
uiteindelijk uitgeschakeld. Maar hij
staat op, heeft tastbare wonden, eet vis
voor de ogen van zijn leerlingen, helpt
ze als opgestane Heer aan een net vol
vissen. Jezus houdt van deze oude
aarde. God is komen wonen in deze
bouwval. En waar God komt,
daar wordt alles nieuw…

Hoofd
n

Psalm 24
‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen’ (Ps. 24:1)
Het maakt veel verschil of iets van jezelf is of van een ander. De aarde,
ons huis, was er eerder dan wij. Kijk maar naar de lucht, de zon, de
maan, de sterren, de bomen, de planten, de dieren, de vissen, de
vogels. Allemaal eerder gemaakt. In onze cultuur zit dat besef nog wel
een beetje: dat we rentmeesters zijn, of schatbewaarders. De aarde is
van de Heer, van God zelf. Wij zijn er om de aarde als een kostbare
schat te bewaken en te bewerken (zie Gen. 1:27-30).
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Gaan we onze troep opruimen of schuiven we het onder het tapijt: wat
je niet ziet dat is er niet? Zo gaat dat niet, langzamerhand verandert
onze wereld in een bouwval. Vooral de armen zijn hier de dupe van.
Jezus, de gezalfde Koning van hemel en aarde, kwam in de allereerste
plaats om recht te doen. Hij kwam wonen in dit vervallen huis, waar
God komt daar wordt alles nieuw.



Wanneer Christus terugkomt, zal
er een vernieuwing komen van de
schepping die we nu kennen
(2 Pet. 3: 10). Het slechte zal door
vuur weggezuiverd worden
(1 Kor. 3: 9-15). Zou je de littekens
blijven zien van wat wij nu kapot
maken? Vergelijk het met de
geschiedenis van het ‘nieuwe’
lichaam van Jezus.
Zie Johannes 20: 27.
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Handen

In Psalm 40: 7 ontdek je dat God
niet zit te wachten op offers maar
op concrete gehoorzaamheid.
Heb jij hart voor God en voor
zijn schepping? Waaraan kunnen
anderen dat merken?


Welke mensen ken jij persoonlijk
die arm zijn, honger en dorst
hebben? En wat doe jij om met ze
in aanraking te komen? Of houd je
dat liever op afstand, buiten je eigen
bestaan/gezin?

n



Lees Genesis 2: 15. Adam wordt in
de tuin geplaatst om te bewerken
en te bewaken. Waarom is het zo
moeilijk om in onze tijd een goed
rentmeester te zijn? Waarom is
dat bewaken weggevallen uit ons
christelijk takenpakket?

n



n

Op internet kun je via verschillende
sites je ecologische voetafdruk
berekenen. Dat is de ruimte die we
per persoon innemen op aarde.
Deze ruimte wordt berekend op
basis van jouw levensstijl. Alles wat
je consumeert kost namelijk ruimte.
Voetafdruk.wnf.nl


Bedenk een lijst van 10 dingen die
je kunt doen om ecologisch meer
verantwoord te leven (hoe groen is
bv. Je bank of energieleverancier, of
check www.inspirerendleven.nl/10-xtips-om-duurzamer-te-leven/).


Kan duurzaam bezig zijn een afgod
worden, of kun je nooit genoeg
bezig zijn met schepping en het
rentmeesterschap?


Wat doe jij met Efeziërs 4: 28? Hoe
geef je dan, als de rijke van Marcus
12: 1-12 of als de weduwe van
Marcus 12:41-44?


Opdracht
n

Samenvatting

Lees Romeinen 8: 18-23, wat zegt
Paulus hier over de schepping en
over onze verantwoordelijkheid?
Vergelijk dit bijbelgedeelte met
Hosea 4: 1-5. Is de tekst uit
Romeinen een aanvulling/gevolg
op die uit Hosea? Hoe zinvol is
duurzaamheid wanneer je dit alles
leest?

Hart

Kijk de documentaire ‘Groen goud’ (50 min.) om onder
de indruk te komen van de veerkracht van de aarde.
(www.npo.nl/tegenlicht/30-04-2012VPWON_1165580)
Reken eens uit wat het eten van vlees kost. Zie daarvoor
www.wakkerdier.nl/wat-kun-jij-doen/diervriendelijk-eten/
geen-vlees-eten


Stellingen


n





Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

De paus zegt: “Voedsel dat men weggooit is alsof men het
rooft van de tafel van de armen”.
Hoogmoed komt voor de val; wij redeneren de schepping
weg uit het reddingsplan van God.
Het is helemaal niet nodig om voorzichtig om te gaan met
het milieu, om duurzaam te denken en ecologisch te doen.
De aarde vergaat toch. Kijk maar in 2 Petrus 3: 7 en 10.

n

n
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Uitwerking |

9
René Barkema

Gods nieuwe
wereld
Weet jouw kleine zoon, jouw neefje, jouw kleinkind het verschil tussen een
wesp en een bij? Probeer het eens uit. Een bij heeft haren, een wesp niet. Een
bij maakt honing, een wesp niet. Een bij gaat dood als ze steekt, een wesp niet.
Bijen en andere insecten zorgen voor meer dan 80 procent van de bestuiving
van gewassen wereldwijd. Maar het gaat slecht. Uit een VN-rapport dat een jaar
geleden verscheen, blijkt dat 40 procent van de bijen en vlinders met uitsterven
wordt bedreigd.

Gods koninkrijk
Jezus maakt zich wel druk over deze
oude aarde. In het goede nieuws
dat hij vertelt, draait het consequent
om Gods koninkrijk. In de Bijbel in
Gewone Taal wordt dat koninkrijk consequent weergegeven als Gods nieuwe
wereld. Met de komst van Jezus, zijn
sterven en zijn opstanding, is die
nieuwe wereld begonnen. En keer op
keer roept hij ons op om die nieuwe
wereld op te bouwen. Straks, als Jezus
terugkomt, is die nieuwe wereld klaar.

We gaan naar de
hemel. Waarom
zouden we ons druk
maken over de aarde?

V

eel christenen maken zich daar
niet druk om. Groen is iets voor
links en duurzaamheid iets voor milieuactivisten. Dat komt doordat veel
christenen bezig zijn met vroeger en
later, en nauwelijks met nu. De zorg

voor deze wereld laten we grotendeels over aan seculiere activisten. En
ondertussen zingen wij op zondag over
het kruis, over de opstanding en over
onze redding. Of over de grote dag, de
terugkomst en de hemel. En doorde-

weeks lopen we niet bepaald voorop in
de zorg voor het milieu. We gaan naar
de hemel. Waarom zouden we ons
druk maken over de aarde?

Nu zitten we in de bouwfase. Het
vervallen huis wordt gerenoveerd. Dat
nieuwe huis, Gods nieuwe wereld, is
onze eindbestemming. Niet de hemel.
Aan het eind van de geschiedenis komt
de hemel op aarde. In Openbaring
krijg je een prachtig vergezicht met allemaal beelden van bouwen (een stad
met goud, zilver en edelstenen) en uit
de natuur (bomen, water en vruchten).
Dat zijn beelden die Jezus ook vaak
gebruikt: bouwen op een rots, bouwen
op zand, bouwen op het land. En aan
de andere kant: een vijgenboom, een

mosterdzaadje, een wijngaard, onkruid
op een akker, de zaaier.
Verrassend genoeg zegt Jezus (bijna)
nooit dat je in hem moet geloven. Hij
heeft het steeds over wat hij doet en
wat jij doet. Het kruis en het lege graf
vormen een rotsvast fundament, tweeduizend jaar geleden gelegd. Nu gaat
het erom wat jij daarop bouwt. ‘Houd
je bezig met Gods nieuwe wereld’, zegt
Jezus (Mat. 6:33, BGT).

Bouwen
Hoe doe je dat? Paulus zegt het zo:
‘Overeenkomstig de taak die God mij
uit genade heeft opgelegd, heb ik als
een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen
daarop voort. Laat ieder erop letten

hoe hij bouwt, want niemand kan een
ander fundament leggen dan er al
ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat
fundament nu verder wordt gebouwd
met goud, zilver en edelstenen of met
hout, hooi en stro, van ieders werk
zal duidelijk worden wat het waard
is. Op de dag van het oordeel zal dat
blijken, want dan zal het door vuur aan
het licht worden gebracht. Het vuur
zal laten zien wat ieders werk waard
is. Wanneer iemands bouwwerk blijft
staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de
prijs betalen; hijzelf zal echter worden
gered, maar door het vuur heen’
(1 Kor. 3:10-15). Nogmaals: het fundament, dat is Jezus Christus zelf. Maar
wat wij daarop bouwen, dat maakt aan

Ecologische bekering
Deze term, ‘ecologische bekering’, komt uit het boekje van paus
Franciscus (§217). Wat betekent dat? Kijk maar eens wat Unilever in
het groot doet. Voor dit enorme, beursgenoteerde bedrijf is niet allen
winstmaximalisatie leidend, maar ook duurzaamheid. Afgelopen jaar was
het bedrijf volgens Oxfam Novib de meest duurzame van de tien grootste
levensmiddelenfabrikanten ter wereld.
Wat we nodig hebben, is een ecologisch evenwicht: ‘het innerlijke
evenwicht met zichzelf, het solidaire evenwicht met de ander, het
natuurlijke evenwicht met alle levende wezens en het geestelijke evenwicht
met God’ (§210). Dat kun je op allerlei manieren concreet maken.
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het eind veel verschil. Aan het eind van
de geschiedenis maakt God het bouwwerk, het huis waarover we het hebben
gehad, brandschoon. Hij brandt het
letterlijk schoon. Waarmee heb je
gebouwd? Als je met goud, zilver en
edelstenen hebt gebouwd, dan blijft je
bouwwerk staan! Nog een stap verder:
als je bouwwerk blijft staan, dan word
je beloond! Dus ook al komt er aan het
eind vuur aan te pas, zuiverend vuur, je
bouwwerk blijft bestaan. Als je tenminste met goud, zilver en edelstenen
hebt gebouwd. Duurzame producten!

Onze eredienst
speelt zich elke
dag van ons leven
af op de plekken
waar we wonen…

een gezond wantrouwen tegen prijsvechters. Of het nu supermarkten zijn
of luchtvaartmaatschappijen. Het lijkt
heel aardig dat je voor weinig geld naar
een mooie bestemming kunt vliegen.
Maar anderen, of het nu om mensen,
dieren of planten gaat, zijn daar het
slachtoffer van. Wat is het belangrijk
om weer te ontdekken dat wij Gods
ambassadeurs zijn. Wij zijn de handen
en de voeten, de ogen en de oren van
het wereldwijde lichaam van Christus.
Onze eredienst speelt zich niet af
op zondag in een kerkgebouw. Onze
eredienst speelt zich elke dag van ons
leven af op de plekken waar we wonen,
werken, leren, opvoeden en uitrusten.
Hoe gaan we samen als gemeenschap
van heiligen met een schepping om
die zucht en kreunt? Hoe gaan we om
met de armen, die daar het zwaarst

onder lijden? Laten we genieten van
kleine stappen, eenvoudige successen, bescheiden daden. Vaak zal het
niet meer zijn dan een druppel op een
gloeiende plaat. Maar vele druppels
verkoelen de plaat.
Het beslissende werk is volbracht. Het
fundament is gelegd. Wees welkom
om (verder) te bouwen. Met goud. Met
zilver. Met edelstenen. Het huis staat
in de steigers. Gods nieuwe wereld
is in aanbouw. Eens zal de woestijn
bloeien. Bid of God je de ogen (opnieuw) opent om het begin daarvan nu
al te zien.

Ds. P.R. Barkema is predikant van de
GKv te Amersfoort-Centrum

Ecologische bekering
Mensen worden blij van bomen. Holland, de westkant van ons land, komt
van holtland, oftewel houtland. Vroeger stonden er heel veel bomen. Zelfs
in het westen. Het is leuk om ze te
planten en te zien groeien. Ze vangen
CO2 op en maken er zuurstof van. Ze
geven schaduw. Ze geven verkoeling.
Ze houden water vast. Bedenk je wel
honderd keer voordat je een boom omzaagt. Zet lampen en verwarmingen
uit als je ze niet nodig hebt. Ontwikkel

Samenvatting
Veel christenen maken zich niet zo druk: Groen is iets voor links en
duurzaamheid iets voor milieuactivisten. De zorg voor deze wereld laten
we grotendeels aan hen over. Jezus maakt zich wel druk over deze oude
aarde. In het goede nieuws dat hij vertelt, draait het consequent om
Gods koninkrijk, zijn nieuwe wereld. Keer op keer roept hij ons op om die
nieuwe wereld op te bouwen. Nu zitten we in de bouwfase. Het vervallen
huis wordt gerenoveerd. Het fundament is gelegd.

Gedicht: Greetje Kruidhof
workshopgedichtenschrijven.nl
info@greetjekruidhof.nl
Illustratie: Susanne Dijkens
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Interview | Riet Steenbergen-Busstra

Een inspirerende
combinatie
Een glimlach
van God

Ir. Wiggele Oosterhoff (1967) woont in Dronten, is getrouwd met Caroline
en heeft vier kinderen. Hij studeerde plantenziektekunde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en is werkzaam als teamleider praktijkgericht
onderzoek aan de Aeres Hogeschool (voorheen Christelijke Agrarische
Hogeschool) in Dronten. Oosterhoff schrijft regelmatig artikelen over zijn
vakgebied in diverse (ook kerkelijke) bladen. Hobby’s: fietsen, tuinieren,
mooie dingen maken, variërend van meubels tot gedichten.

Kiloknallers, mestoverschotten, megastallen, plofkippen: is het agrarisch onderwijs, is het
boerenvak nog wel leuk? Hoe ga je, als boer, maar ook als christen om met de hypes van
deze tijd zoals duurzaamheid, biologische landbouw en maatschappelijk verantwoord
ondernemen?

E

r zijn heel veel hypes en claims als
het gaat over gezondheid van mens
en dier. Iedereen heeft er een mening
over. Of die mening ook met kennis en
feiten is onderbouwd, dat is iets anders.
Het is wel belangrijk te weten hoe het
zit. Dat is een taak van de wetenschap
om dat te duiden in plaats van achter
elke nieuwe hype aan te rennen. En het
onderwijs moet studenten een kritische
houding aanleren. Dat wetenschappelijke was eerder voorbehouden aan
universiteiten, maar hogescholen
moeten tegenwoordig ook praktijkgericht onderzoek doen.

Volhoudbaar
Onlangs gaf ik in het eerste jaar les

over duurzaamheid en ondernemerschap. De studenten komen vers van
de havo en dan praat jij over duurzame
landbouw, waar gaat dat over? Alles
heet duurzaam tegenwoordig, het is
een containerbegrip waarmee je niet
kunt zeggen wat je wilt zeggen. De
voorzitter van de ZLTO Hans Huijbers
introduceerde het Afrikaanse woord
volhoudbaarheid. Is iets sociaal,
economisch en ecologisch vol te
houden, kan het over 20 tot 30 jaar
nog?
Een voorbeeld: 2 jaar geleden hebben
we in Nederland het melkquotum
losgelaten. De melkveesector is meer
koeien gaan houden en er kwam dus
ook meer melk, ongeveer 15 tot 20 %

meer. Boeren gingen hun bedrijf
uitbreiden, grote nieuwe stallen
bouwen, er werd fors geïnvesteerd. Al
zullen er ook boeren zijn die het heel
bewust niet gedaan hebben. Door de
dalende melkprijzen ontstonden er al
snel grote financiële problemen.
Tegelijkertijd is er in Nederland (tenminste, dat vindt Brussel) al heel lang
een mestoverschot en dat moet worden
opgelost. Toch zijn we 20% meer
koeien gaan houden, die 20 % meer
mest opleveren. Op zo’n moment is de
vraag naar volhoudbaarheid aan de
orde. Is deze ontwikkeling in de
melkveesector ecologisch en economisch volhoudbaar? Een indringende
vraag die zowel individuele boeren als

de melkveesector als geheel zich stelt.
Dezelfde vraag over volhoudbaarheid
betreft ook de gebouw-gebonden
landbouw, dit zijn stallen met varkens
en kippen en kassen met glastuinbouw.
Zijn die stallen en kassen in elk gebied
in Nederland nog gewenst? Dat is een
vraag naar sociale volhoudbaarheid. De
hele discussie over megastallen past
daarbij. En dan dat wat ons met de
Q-koorts is overkomen. Dat kun je niet
afdoen als een bedrijfsongeval. Het is
heel ernstig dat door een bacterieexplosie in jouw sector mensen sterven.
Nog steeds zijn er chronisch zieke
mensen, dat gaat echt ergens over.

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Je moet het dus eigenlijk niet over
duurzame landbouw hebben. Dan doe
je net of het te bereiken is en of we dan
achterover kunnen leunen. Noem het
duurzame ontwikkeling. Je doet niets
anders dan voortdurend stukjeson-

duurzaamheid opruimen, op het
moment dat je een goed alternatief
hebt. Grote bedrijven, zoals Coca Cola,
Mc Cain (van de frietjes) en Royal
Friesland Campina (melk) hebben duurzaamheid als integraal deel van hun
strategie. Het is geen window-dressing,
het is echt verankerd in de strategie van
het bedrijf. Niet om op korte termijn
winst te maken, het heeft vooral te
maken met continuïteit en lange
termijn denken: je kunt niet meer
zonder dit maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Q-koorts, dat kun je
niet afdoen als een
bedrijfsongeval
Opa
Ik heb jaren het vak biologische
landbouw gegeven. In de biologische

landbouw is heel veel ervaringskennis
aanwezig. Men doet dingen omdat ze
werken, maar men weet (nog) niet
waarom. Een voorbeeld is een grapje
van mijn vader. Een boer op het Hoge
Land van Groningen had twee arbeiders die aan het bietenhakken waren,
maar toen het ging regenen wilde dat
niet meer. “Ga maar distels kappen”,
zei de boer. De hond van de boer wilde
met de arbeiders mee naar buiten,
maar de boer riep hem terug: “Nee, het
is voor jou geen weer”. Nu de boerenwijsheid: vroeger ging je juist als het
regende distels kappen vanwege het
bestrijdend effect. Een distel heeft een
holle steel, als je die een beetje hoog
afmaait, loopt hij vol water en gaat
rotten. Dat wist die boer en daarom
stuurde hij tijdens de regen zijn
arbeiders het weiland in. Heel veel
ervaringskennis is verloren gegaan. Ga
maar naar opa in het bejaardenhuis,
want die weet het nog.
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Met luide Trom(p) | Frits Tromp
HBO-baan
Terug naar de vraag over de landbouw:
ja, het is toch leuk om boer te worden.
Veel jongeren bij ons op school zijn er
in opgegroeid, het bedrijf staat klaar
om overgenomen te worden. En, laten
we wel wezen: het is een prachtig vak!
En tegelijkertijd is het volop in ontwikkeling. Boeren moeten leren om allerlei
signalen uit de samenleving serieus te
nemen. Ook wanneer dat signaal van
burgers komt, die niet zoveel over
landbouw weten. In de grote steden
komt dat veel voor. Maar het feit dat
men zich roert in het sociaal media
tijdperk, daar heb je mee te dealen.
Verder blijkt steeds weer dat boeren
zichzelf ook moeten blijven ontwikkelen. Als een boer bijvoorbeeld een
nieuwe stal wil bouwen en een financieringsaanvraag doet, dan kijkt de bank
goed naar de persoon zelf. Heeft deze
ondernemer visie, kent hij zijn eigen
sterke en zwakke punten, enz. Daarom
wordt er ook vaak gezegd dat boer zijn
echt een hbo-baan is.

Van Groen naar Wijs
Ik heb een boekje geschreven Van
Groen naar Wijs (zie pag. 23). Het volk
Israël was een nomade- en landbouwvolk, David kwam van een schapenbedrijf, Amos van een gemengd bedrijf en
een aantal discipelen voer op een
viskotter. In Jezus’ onderwijs zitten veel

landbouwvoorbeelden. Vanuit een
aantal vakgebieden in de landbouw,
zoals bodemkunde, plantenveredeling
en gewasbescherming, heb ik verhalen
in de bijbel gezocht, die door de
landbouwbril bekeken en er lessen uit
getrokken. Die heb ik geformuleerd in
waarden. Bodemkunde bijvoorbeeld
gaat over rust; de landbouwgrond in
het oude Israël had elk sabbatsjaar rust
en het kwam het land ten goede. Wat
doen we met die wetenschap?
Als je de regelgeving in het Oude
Testament leest dan zit daar heel veel
wijsheid in. Ik vind het tritsje levensovertuiging – persoonlijke waarden –
gedrag hierbij heel belangrijk. Ik heb een
christelijke levensovertuiging gegrond
in de Bijbel. Daaraan gekoppeld vind ik
een aantal waarden belangrijk. En of je
nu een ondernemer bent of een

privépersoon, je doet of laat dingen.
Dat tritsje moet kloppen, moet (h)echt
met elkaar zijn verbonden. Dat vind ik
belangrijk.

God kennen
Kijk eens naar de volgorde in Art. 2 van
de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hoe
kennen wij God? Driekwart van het
artikel gaat over de natuur en de
schepping, en de laatste paar zinnen
gaan over: en wij kunnen God nog
beter leren kennen door de bijbel te
lezen. Niet andersom. Vandaar dat ik
ook wel eens heb gepleit voor het vak
toegepaste biologie op de Theologische
Universiteiten. Ga met studenten op
excursie, ga Gods schepping in en leer
Hem daar kennen. Bijbel en Landbouw,
een inspirerende combinatie!

De eigen identiteit van de Aeres Hogeschool Dronten vind je terug in de
manier waarop met elkaar wordt omgegaan en waarop het werk gedaan
wordt, op basis van een ID(ee), de Economy of Life. Dit is de visie op een
leef- en leergemeenschap in de moderne maatschappij, vanuit christelijke
waarden.
Toen Oosterhoff in 1992 bij de CAH kwam, was net het strenge
toelatingsbeleid achter de rug. “Ik ken collega’s, die enkele jaren eerder
aangenomen zijn, waarbij het sollicitatiegesprek niet ging over: hebben we
hier een goede bodemkunde docent voor ons zitten, maar over de vraag:
hoe denk je over de evolutietheorie?”

Weetje
Gemeenteschets nr. 16 (in 2011 herzien)
Heer, U bent mijn leven door Jetze Baas gaat over de christelijke
levensstijl. Hoe moet ik leven als kind van God?
Drie gedeelten, zoals je gewend bent bij gemeenteschetsen:
• de drie ambten die alle gelovigen hier op aarde vervullen:
profeet, priester en koning.

• A
 an de hand van de tien geboden, wordt de vraag “Hoe ben
ik christen?” behandeld.
• Een deel van de Bergrede (Mat. 5)
Weten waar je staat als christen in deze wereld is de basis om
na te denken over hoe we omgaan met de schepping van deze
wereld. Van harte aanbevolen.

Over The Rhine
In de Amerikaanse stad Cincinnati (Ohio) ligt de wijk Over-the-Rhine. Halverwege de 19e
eeuw vestigden zich Duitse immigranten in deze stad, die in tweeën wordt gedeeld door
de Miami and Erie Canal. Al gauw kreeg dit kanaal de bijnaam 'The rhine', verwijzend
naar de Duitse rivier, die wij in Nederland kennen als de Rijn. Spoedig werd de
bijbehorende wijk 'Over the rhine' genoemd, een vertaling van de term 'über dem Rhein'.

I

n deze wijk ontstond in 1989 een
bandje rondom het echtpaar Karin
Bergquist en Linford Detweiler. Toepasselijk noemt deze groep zich Over The
Rhine. Geen popgroep uit Overijssel
dus, maar een formatie uit Amerika.
Desalniettemin heeft de band een nauwe
relatie met Nederland: in maart geven
Karin Bergquist en Linford Detweiler een
handvol optredens in ons land, waaronder in het Drentse Amen en de voormalige kerk Paradiso in Amsterdam.
Sinds 1991 heeft Over The Rhine inmiddels zestien studio-albums uitgebracht.
Eén van de mooiste albums is The Long
Surrender uit 2011. Op deze cd staat het
zeer indrukwekkende nummer All My
Favorite People. Al mijn favoriete mensen
zijn gebroken, is de moraal van het
verhaal. Mijn vrienden zijn deels heiligen,
maar ook deels zondaren. Als het gaat
om liefhebben, zijn we niet bang om toe

te geven dat we laatbloeiers zijn, zingt
Karin Bergquist. Zo kenmerkt Over The
Rhine zich. Geen typisch evangelische
gospelmuziek, eerder christelijke muziek
in de lijn van bijvoorbeeld Johnny Cash
of Bob Dylan: met de spreekwoordelijke
poten in de klei, realistisch tot op het bot.

Al mijn favoriete
mensen zijn
gebroken
Ik hoorde voor het eerst van dit nummer (en van de uitvoerende artiesten)
in een aflevering van het tv-programma
De Verwondering. In de adventsperiode
van 2015 was PopUp-voorganger Rikko
Voorberg te gast bij presentatrice Annemiek Schrijver. Tijdens deze aflevering
speelde Voorberg een gedeelte uit All My

Favorite People. De 'kunstenaar-dominee'
begeleidde zichzelf hierbij met een
zogenaamd missionaris-orgel, een klein
inklapbaar kistharmonium.
Wat me raakte, was die realiteit uit dit
lied. Inderdaad, mensen zijn gebroken,
ook de mensen uit mijn directe omgeving. Het zijn niet allemaal heilige
boontjes, ze hebben allemaal ook zo hun
gebreken, zonden en hun eigenaardigheden.
We hebben allemaal veel te leren op het
gebied van de liefde: we zijn laatbloeiers,
omdat we het de ander liefhebben niet
goed onder de knie hebben. En toch zegt
de ik-persoon dat deze gebroken mensen
diens favoriete mensen zijn.
Het is een echo van Gods uitnodigende
liefde, van een Redder die de mensheid
de hand toesteekt. Hoe gebroken en
onvolmaakt je ook bent, je bent tegelijk
een favoriet en geliefd mens.
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Huib Noordzij
zelf behoort, mochten ouderlingen
dit maar één jaar doen en daarna
aftreden. Door schade en schande
wijzer geworden, moest voorkomen
worden dat opnieuw hiërarchische
patronen ontstonden. Géén kerkelijke
hiërarchie meer! Maar met het oog op
de aanwezige kennis en ervaring en
voor de continuïteit van het ambtswerk,
werd om praktische redenen ervoor
gekozen om elk jaar de helft van de
ouderlingen te vervangen door andere
broeders. De ambtstermijn was binnen
de Nederlandse kerken daarom meestal
twee jaar, al zijn er gebieden geweest
waar ouderlingen voor het leven
werden gekozen.

Wat moesten
die jongens?
Dit jaar gedenken we dat 500 jaar geleden de
Reformatie begon. Daarbij kwam het Woord
van God weer op de eerste plaats. Wat
daarmee in strijd was, werd uit de kerken
verwijderd. Daardoor veranderde er veel.
Een belangrijke correctie was het verdwijnen
van het pauselijk gezag. De gereformeerde
kerken kenden geen paus meer. “Een is uw
meester en u bent allen broeders” werd het
nu. Het risico was levensgroot dat velen wél
het juk van de paus afwierpen, maar zonder
de gehoorzaamheid aan Christus aan te
nemen.

D

e reformatoren van de 16e eeuw
hebben dit gevaar onderkend. Op
grond van de Schrift geloofden zij in
het ‘ambt aller gelovigen’. Want in alle
oprechte christenen is de heilige Geest
aan het werk. En daarbij is verschil
in gaven en talenten. Een bijzondere
positie binnen de gemeente kreeg de
predikant. Zijn primaire taak was de
verkondiging van het Woord. Daarnaast
dienden de kerkmensen over elkaar
te waken. Maar bij wie ligt de regie

over de gemeente? De gemeente
is van Christus en bij Hem ligt alle
macht. In de bijbel lezen we dat in de
gemeenten oudsten werden aangesteld.
De reformatoren kwamen met hun
vertaling: de ouderling.

Delegeren
De gemeente (en eigenlijk Christus
zelf) delegeert regeertaken toe aan
ambtsdragers - ouderlingen - die uit de
gemeente worden gekozen. Voor ons

Autoriteit

zo gewoon, maar in de reformatietijd
was dit als het ware een revolutionaire
ontdekking. Een leek in de kerk met
taken en bevoegdheden…! Welke
opdracht eigenlijk? Samengevat:
toezicht houden op leer en leven
van de predikant(en), wegnemen
van ergernissen in de gemeente,
handhaving van de kerkelijke tucht en
naar wijsheid handelen bij bijzondere
noden. Omdat dit eigenlijk tot de
verantwoordelijkheid van de gemeente

Zoals gezegd was de ouderling een
nieuw fenomeen op de kerkelijke
kaart. Tegen een predikant werd
minder scheef aangekeken. Hij was
de vervanger van de pastoor volgens
de ‘nieuwe religie’. Geregeld was de
eerste gereformeerde predikant van een
gemeente dezelfde man als de pastoor,
die - na geëxamineerd te zijn - binnen
zijn parochie kon aanblijven. Maar die
kerkenraad, met die ouderlingen… Wat
moesten die jongens? Wilden zij soms
de dienst gaan uitmaken in de stad?
Veel sterker dan in onze tijd, waren
steden autonome samenlevingen, en
menige stedelijke magistraat waande
zich oppermachtig. Stadsbestuurders
achtten zich heel goed in staat om zelf
op hun predikant te letten. En hielden
er ook strak de hand aan dat alles
binnen de stadsmuren in goede orde
verliep. Wie de stedelijke verordeningen
niet naleefde, of zich vergreep aan dit
of dat, werd streng gestraft. Het idee
ontstond dat daar waar een christelijke
(lees: gereformeerde) overheid het
voor het zeggen had, geen kerkenraad
meer nodig is. De gereformeerde

kerken hebben zich sterk verzet
tegen deze opvatting. Nergens in de
Schrift staat dat waar hogere of lagere
overheidspersonen tot geloof gekomen
zijn, geen oudsten meer nodig zijn.
Overigens gebeurde het vaak dat
een stadsbestuurder ouderling werd.
Dat zal verschillende redenen gehad
hebben. Negatief kun je de stedelijke
autoriteiten ervan verdenken op
deze manier toch een vinger in de
kerkelijke pap te houden. Ze wisten
nu precies waarover het ging op de
kerkenraadsvergaderingen. Positief kun
je veronderstellen dat het om geschikte
wijze mannen ging met een natuurlijk
gezag, waar een kerkelijke gemeente
veel aan kon hebben. Ook praktische
redenen zullen hebben meegewogen.
Kerkenraden vergaderden doorgaans
overdag. Je moest als ouderling daarom
wel in de positie zijn om je eigen
dagagenda te kunnen invullen.

in alle oprechte
christenen is de heilige
Geest aan het werk
Herderlijk
Eén zaak vergt nog een nadere
toelichting. Hierboven is enkele keren
gesproken over de kerkelijke tucht.
Dat was een wezenlijk onderdeel van
het ambtswerk in de 16e eeuw. Anders
dan in onze tijd had het begrip ‘tucht’
een minder juridische lading. Het ging
vooral om de herderlijke inhoud, de
pastorale betekenis..

Huib Noordzij is auteur van o.a.
Handboek van de Reformatie en
woont in Barneveld

Agenda

Met je groep of klas naar STORM
De speelfilm STORM - Letters van
vuur, is vanaf 19 januari 2017 te
zien in de Nederlandse en vanaf
22 februari 2017 in de Vlaamse
bioscopen. Deze familiefilm gaat
over een jongen en een meisje, in de
beginperiode van de Reformatie, die
een spannend avontuur meemaken.
Storm is een bioscoopfilm voor de
jeugd, maar ook een leuk idee voor
opa's en oma's.

Concerten Groot Reformatiekoor
4-2-17 o.l.v. Martin Zonneberg ,
Grote Kerk, Dordrecht.
4-3-17 o.l.v. Rik Gerritsen,
Bethelkerk, Barneveld.
11-3-17 o.l.v. Peter Wildeman,
Nieuwe Kerk, Zierikzee.
23-25-3-17 Een 3-daagse koorreis
naar Worms, Heidelberg en Koblenz.

Cantatedienst BWV 80 met
introductie
Het projectkoor van Driestar educatief
zingt op 4 februari cantate BWV 80
‘Ein feste Burg ist unser Gott’ van J.S.
Bach in de St.-Janskerk te Gouda met
rondleiding langs de Goudse Glazen
en introductie door de dirigent.

Kijk ook op: refo500.nl
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Verbeelding verwoord | Ludie Gootjes

Het bos van
de Libanon
"D

aarna (dat is na de tempelbouw) bouwde
Salomo een paleis voor zichzelf. Hij
deed er dertien jaar over om het paleis helemaal
af te maken. Eerst bouwde hij een grote hal. Die
heette ‘het bos van de Libanon’. Het bos van
de Libanon was 50 meter lang, 25 meter breed
en 15 meter hoog. In deze hal stonden vier rijen
zuilen van cederhout. Op die zuilen lagen balken
van cederhout. En over de balken heen lagen 45
dwarsbalken van cederhout. Die balken samen
vormden het dak (1Kon. 7: 1-3).”
‘Het bos van de Libanon’ zo noemde Salomo deze
zaal. Een opmerkelijke plek moet dit zijn geweest.
Wat een ervaring om daar te kunnen rondlopen.
Vanuit dit tot de verbeelding sprekende ontwerp
van een ruimte wil ik u graag laten kennismaken
met een hedendaagse ontwerpstudio die hout
gebruikt om meubels en ruimtes vorm te geven.
In de ontwerpstudio van Mieke Meijer kom je
dit materiaal tegen in haar architectonische
meubelontwerpen. Mieke werkt samen met Roy
Letterlé. Voor hun ontwerpen halen zij inspiratie
uit oude industriële gebouwen en vertalen die
vormen in eigentijdse interieurontwerpen. Het
begrip “herbestemming” speelt een belangrijke
rol in hun ontwerpen. Alle producten van Studio
Mieke Meijer zijn handgemaakt in combinatie met

industriële technieken. De passie voor materialen,
de open constructies en het heldere lijnenspel
geven de producten een esthetische uitstraling. Ze
herinneren ons aan dagelijkse vormen van meubels
en omgevingen maar door hun kenmerkende
persoonlijke vormentaal ervaar je elk ontwerp als
“nieuw”.
Mieke heeft tijdens haar studie aan de Design
Academy Eindhoven (2003) het materiaal hout
op een bijzondere manier onderzocht en kwam
tot een nieuw product dat ze NewspaperWood
noemt. Newspaperwood is hout dat van papier
is gemaakt. Kranten worden verwerkt tot een
materiaal dat overeenkomsten vertoont met
hout. Papier gemaakt van hout wordt weer hout.
Op de afbeelding is de structuur van hout goed
zichtbaar, je ziet de jaarringen en tegelijk lees je
nog letters van de gebruikte krant. Dit product is
nog steeds in ontwikkeling en werd onder andere
in samenwerking met het designteam van Peugeot
toegepast in twee conceptcars: de Peugeot Onyx
en de Peugeot Exalt.

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend
kunstenaar Master of Education in Arts
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Boeken

Jacko Holtland
Ida Nijman-Stegeman, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Respect voor
de Kunstenaar
W

aarom is Noach eigenlijk gered
van de zondvloed? Omdat hij
genade vond in de ogen van God. Maar
God gaat niet alleen verder met Noach
en zijn gezin. Ook met planten en
dieren, de natuur.
Dat moet ook wel natuurlijk. Als er geen
aarde met planten en dieren was, zou de
mens maar wat rond zweven in de
ruimte.
Prof. Dr. K. Schilder zei: de aarde is de
werkvloer voor de kerkvloer. Met andere
woorden: de aarde blijft bestaan, zomer
en winter houden niet op, totdat God
zijn doel met de mensheid heeft bereikt.
Dat is al een eerste reden om eco-christen te zijn en zuinig met de aarde om te

gaan. Want als God de aarde nodig heeft
als werkvloer, moeten wij hem niet voor
de voeten lopen door de werkvloer stuk
te maken.
Maar er is meer te zeggen. Want het is
niet alleen praktisch voor het Koninkrijk
dat we zuinig zijn op het ecologisch
systeem. Het heeft ook te maken met
respect voor de Kunstenaar.
Ieder kan zien dat de natuur een
kunstzinnige creatie is. Als iemand al
gestraft wordt wanneer hij met een mes
‘De nachtwacht’ van Rembrandt
toetakelt, hoe vindt God het dan als wij
er voor zorgen dat zijn creaties teloor
gaan door ons handelen?

Toen dacht God weer aan Noach en
aan alle wilde dieren en het vee bij
hem in de ark. Op zijn bevel begon
er een wind over de aarde te waaien,
waardoor het water afnam. (Gen. 8:1)

Ik denk aan Jona. Hoewel zijn naam
‘duif’ betekent kunnen hem mensen en
dieren niet veel schelen. Voor Jona mag
heel Ninevé dood vallen. Maar God zegt
tegen Jona:
“zou ik dan geen verdriet hebben om
Ninevé, die grote stad, waar meer dan
honderdtwintigduizend mensen wonen
die het verschil tussen links en rechts
niet kennen, en dan nog al die dieren?”

Ds. J. Holtland is predikant te
Veenendaal-Oost

Moderne wetenschap
in de Bijbel
Binnen het kader van deze Wegwijs wil ik graag dit boek
onder de aandacht brengen. Het is geen uitgave die
recent is verschenen (de eerste druk was in 2005), maar
wel één die veel belangstelling kreeg en nog steeds
krijgt. In 2016 verscheen de 16e druk en er zijn inmiddels
70.000 exemplaren verkocht. Auteur Ben Hobrink, heeft
biologie (voedingsleer) gestudeerd in Amsterdam en
voor dit boek enorm veel informatie bij elkaar verzameld!

D

e volgende onderwerpen komen
uitgebreid aan de orde:
Bestrijding van epidemieën, hygiëne,
voeding, natuurwetenschappen,
gezondheid/ziektes, schepping of
evolutie en de betrouwbaarheid van de
bijbel. De blz. 319-360 (!) bevatten alle
aanbevolen studiemateriaal, adressen,
websites, enzovoort. Ook staat er vaak
onderaan de bladzijde een opmerking
of verwijzing.
Dit wetenschappelijke boek heeft me
erg geboeid. Het bevat veel informatie
en daarbij is het ook goed leesbaar.
Aangetoond wordt dat de Bijbel wijsheden bevat waardoor, als we beter
hadden opgelet, veel ellende voorkomen had kunnen worden. Denk hierbij
aan hygiëne bij epidemieën en het
voorkomen van ziekten. Lees eens over
de tijd van Mozes, daar vind je mooie
voorbeelden: wat er wel en niet gegeten
mocht worden in de tijd van het oude
testament. Het getuigt van zoveel wijsheid! De bouw van de ark van Noach
wordt uitgelegd. Met de kennis van nu
wordt bevestigd dat de afmetingen en

de vorm van de ark ideaal waren. Ook
over de waterhuishouding van de aarde,
de sterrenhemel en dergelijke zijn
interessante dingen te lezen. Vanaf blz.
258 wordt uitgebreid geschreven over
de betrouwbaarheid van de Bijbel. Mooi
om te lezen.
Dit boek heeft me ook verwonderd. Wat
een grootheid in de Schepping! Echt de
moeite waard om eens goed te lezen
en bij stil te staan. Je ogen worden
geopend.
Bij alle wetenschappelijke kennis die je
uit het boek kunt halen, is het slotwoord
van de auteur heel fraai: “De kern is dat
Jezus Christus op aarde is gekomen
om de relatie tussen God en mens te
herstellen.” Daar gaat het natuurlijk
om, dat is de kern. Maar we kunnen ook

heel veel kennis krijgen door goed te
lezen, wonderen te ontdekken, en Gods
grootheid te zien.
De afbeeldingen zijn zwart-wit, en het
boek heeft een zacht kaft.
Moderne Wetenschap in de bijbel kreeg
ook negatieve aandacht; er werden
citaten aangehaald die niet als zodanig werden gekenmerkt. Dit plagiaat
werd in 2007 breed uitgemeten in de
media. In latere drukken en ook in de
Nederlandse vertaling heeft Hobrink
dit rechtgezet. Deze ophef was jammer, maar doet verder niets af van de
inhoud. (TSW)

Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel, de Bijbel is de wetenschap
3500 jaar vooruit, Gideon, Hoornaar, 2010, ISBN 978-90-6067-9012,
360 pag. € 18,50
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Boeken

Genieten van genoeg
Waar genieten we nog van? Van een goede maaltijd, een liefdevolle relatie? Wat is
genoeg en krijgen we ergens genoeg van? Geven maakt gelukkiger dan hebben en
met wie je op de bank zit is belangrijker dan welke bank je bezit. De omslag doet
me denken aan het verblekende koraal. De inhoud is echter helemaal niet flets;
het is een vlot geschreven boekje over delen, eerlijke handel en duurzaam voedsel.

I

n het boek wordt je aangemoedigd
door Martine Vonk om uit je
comfortzone te stappen. Heb moed,
ondanks je angst gaat God mee,
vertrouw op Hem; het wordt een
ontdekkingsreis. Verwacht niet dat
een ander opstaat, maar doe zelf wat
aan onrecht. Dit is iets dat we moeten
leren en als het kan snel onder de
knie moeten krijgen. Help elkaar, zorg
voor de natuur. Maak tijd vrij voor wat
je echt belangrijk vindt in het leven.
Leer genieten van genoeg dan blijft
er genoeg over voor de ander en de
aarde.
Hoe houden we het samenleven vol en
worden we er rijker van? Martine Vonk
heeft er onderzoek naar gedaan en
geeft heldere tips. Ze schreef de eerste

uitgave in een reeks Micha Boeken
die wil inspireren en activeren; het
boekje zette mij aan tot het googleen
van shinkansen en beracha. (Ook
de Arocha en Laudato Si’ bekijken!)
Van het artikel rondom de tijd heb
ik geleerd dat er in het Grieks twee
woorden voor zijn: chronos ‘onze’
vaak dwingende tijd en kairos, de tijd
die ruimte geeft. Geen slaaf van je
horloge zijn, klinkt mooi. Werk aan de
winkel! (INS)

Martine Vonk, Genieten van genoeg, Buijten & Schipperheijn Motief,
Amsterdam, 2016, ISBN 9789058 816771, 100 pag. € 11,90

Van groen naar wijs
G

roen, eco en duurzaam zijn nogal
dingetjes, het is hot. Bij het lezen
van Oosterhoffs boek realiseer ik me
dat groen helemaal niet nieuw is.
Duurzaamheid? Gods voorschriften,
die zijn pas duurzaam. En ecologisch
(milieuvriendelijk, met respect voor
natuurlijk evenwicht) bezig zijn:
elkaar liefhebben en voor deze aarde
zorgen. Door de verbinding die hij
legt tussen o.a. bodemkunde met
rust, landbouweconomie met delen,
plantenmorfologie met echtheid,
watermanagement met leven, laat
hij zien hoe Gods wijsheid heilzaam
is voor het (samen) leven. En dat

is van alle tijden. De link naar geloven,
kennis en beleving, godsvrucht, geliefd
zijn door God verloopt steeds soepel.
Oosterhoff benadrukt aandacht voor
onderling gesprek over deze dingen
door bij elk onderwerp handvatten aan
te reiken als een gebed, een nadenkertje,
bijbelgedeelten om te lezen en
gespreksvragen.
Om mee aan de gang te gaan! (RSB).

Wiggele Oosterhoff, Van Groen naar Wijs. Landbouwwijsheden
en waarden in de bijbel Boekscout.nl Soest, 2012,
ISBN 978-94-6176-994-7, 96 pag. € 14,95.

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

www enzo

Christelijk multimediaal materiaal
We zijn er allemaal naar op zoek: de liefde. De een heeft
het gevonden en is gelukkig getrouwd, de ander heeft
al lang een relatie, maar die verloopt nogal stroef. Of
misschien ben jij weer of nog steeds alleen. Kijk eens rond
op opkijken.nl/liefde-en-relaties. Het dossier is opgedeeld
in verschillende categorieën: verkeringstijd, single, huwelijk,

Stichting A Rocha Nederland
seks, homoseksualiteit en porno. Opkijken.nl is een website
van de Luisterpost Bralectah voor christelijk multimediaal
materiaal. Samen met jou verzamelt Opkijken.nl filmpjes,
preken, plaatjes en andere documenten die je kunt gebruiken
voor het werk in de kerk of gewoon voor jezelf.

Vraag jij je wel eens af hoe we als kerken en christenen kunnen
zorgen voor deze aarde? Dan is ‘Hart voor de schepping’ een
programma voor je gemeente. Het programma ondersteunt
kerken die vanuit hun geloof zorg willen dragen voor deze
aarde.Dit is een programma van Stichting A Rocha Nederland
in samenwerking met Micha Nederland en de Groene

Kerken. A Rocha zet zich in voor natuurbehoud wereldwijd
en werkt in twintig landen op vrijwel alle continenten aan
natuurbehoud, bewustwording en duurzame ontwikkeling.
Vanuit Nederland levert men geregeld kennis en expertise voor
deze internationale natuurbeschermingsprojecten.
www.nederland.arocha.org
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Evangelisatie
“Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.” Deze uitspraak wordt toegewezen
aan Franciscus van Assisi, de Italiaanse dierenvriend uit de dertiende eeuw. Het is
een uitspraak die te pas en te onpas wordt aangehaald bij evangelisatieprojecten. Een
universele opmerking, waar je misschien nauwelijks iets tegen in zou kunnen brengen.
Want zeker christenen wordt verweten mooie praatjes te hebben, maar als het erop aan
komt zijn zij net zo fout bezig als 'gewone mensen'.

och is het niet zo dat elke vorm
van evangelisatie woordeloos is.
In Nederland zijn verschillende
manieren van evangelisatie, waarbij de
praktijk de overhand heeft. Bekend is
het interkerkelijke project van Athletes
in Action, een beweging van christelijke
sporters. In verschillende steden zijn
tijdens de zomervakanties verschillende
sportkampen. Via deze weg worden
contacten gelegd, die gebruikt worden
om uiteindelijk iets te vertellen van
Gods liefde. Het is een evangelisatiemanier die erg in zwang is….Een andere
evangelisatie-manier die aan
populariteit wint, is World Servants. Met
name jongeren die zelf hun reis bij
elkaar sparen, om elders in de wereld
de handen uit de mouwen te steken.
Als werelddienaar en vrijwilliger bouw
je mee aan verandering. In een
ontwikkelingsland. Klaslokalen bouwen,
huisvesting voor jongeren met een
beperking, uitbreidingen van een kliniek
of een latrine. En dan de hele wereld
over: van de Dominicaanse Republiek
via Ghana naar Myanmar (Birma). De
handen uit de mouwen, het kost je een
vakantie en een ticket. Verkondig het
evangelie, desnoods met woorden,
nietwaar?
Binnen de gereformeerd-vrijgemaakte
kerken is een nauwe verwantschap met
de landelijke vereniging Evangelisatie en
Recreatie. Een organisatie met
verscheidene projecten in het hele land.
Met een strandproject (Scheveningen),
waarbij de zonaanbidders een roos
aangeboden krijgen om het gesprek op
gang te brengen. Desnoods met

woorden. In andere plaatsen wordt
vooral via campingevangelisatie
gewerkt.
Binnen E&R heeft het Woord een groter
belang dan de daad, lijkt het wel. Bij de
kinderclubs worden liedjes gezongen
over God en Jezus en wordt een
bijbelverhaal verteld. Bij de tieners en
jongeren worden christelijke thema's
besproken. Volwassenen lijken een
lastiger doelgroep om te spreken over
geloofsthema's, maar zijn weer
bereikbaar voor een goed kop koffie.
Voor vrijwel elk publiek geldt: een goed
gesprek over God kan het beste worden
gevoerd, als er iéts van een relatie is.
Vriendschapsevangelisatie wordt het
campingwerk ook wel genoemd.
Vriendschap, een relatie. Eerst de
spanning breken, een babbeltje,
vertrouwen kweken door middel van
een spelletje. Hoe beter het onderlinge
contact, hoe gemakkelijker een gesprek
wordt gevoerd.

Contacten leggen die
gebruikt worden om
uiteindelijk iets te
vertellen van Gods liefde
Ter afsluiting nog één ander voorbeeld
van een andere evangelisatiecultuur. In
Leeuwarden is een evangelisatiepost
van de Gereformeerde Gemeente. Wat
er te doen is? Gratis koffie, een haak- en
breimorgen en een kinderbakclub.

Maar ook een inloop op donderdag en
vrijdag geopend van 11:00 -16:00 uur
en zaterdags van 11:00 -15:00. Een
kopje koffie en een praatje, maar ook
ruimte “om een serieus gesprek te
voeren”. Net als een bijbelkring, een
bijbeluurtje en de zondagse
samenkomst.

Volwassenen lijken
een lastiger doelgroep
om te spreken over
geloofsthema's
Verkondig het evangelie, desnoods met
woorden. Je kunt het bijna niet met
Franciscus van Assisi oneens zijn. Maar
elke vorm van die praktische
verkondiging heeft zo zijn eigen
(kerkelijke) cultuur.
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Op de klank af | Riet Steenbergen

Duurzaam
D

uurzaamheid, een woord met een goede, degelijke
en wenselijke klank. Een begrip waar de een al een
warm gevoel bij krijgt voordat hij zich goed en wel realiseert
wat het in een bepaald geval precies betekent. En waar
een ander de schouders over op haalt, te vaak gebruikt,
versleten.
Duurzaam is volgens het woordenboek Wat lang blijft
bestaan, met een lange levensduur. Wat dat betekent voor
duurzame energie, duurzame pastasaus, duurzame
inzetbaarheid en duurzame landbouw is heel verschillend.
Het is een containerbegrip, waaraan je zelf invulling
kunt geven omdat het niet duidelijk is afgebakend en op
verschillende toestanden, gebeurtenissen en zaken kan
worden toegepast.

In
Inhet
het volgende
volgende nummer
nummer
ADRESSEN

andere waarden voor zijn dagelijkse praktijk hanteren dan
een wijkverpleegkundige uit de Bommelerwaard. Al geldt
voor beiden: Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan
recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan
van je God. (Micha 6:8).

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail:
administratie@bijbelstudiebond.nl

Wat bof je met een bijbel vol voorbeelden en wijze lessen
om hier invulling aan te geven; nu hoef je veel dingen
immers niet zelf, met vallen en opstaan, uit te vinden!

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen
en andere zaken die de Gereformeerde
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

Duurzaamheid, een lange levensduur, tot aan de jongste
dag. Hoe duurzaam wil je het hebben?

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Riet Steenbergen-Busstra is hoofdredacteur van WegWijs,
schrijven is haar hobby
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Slot-van der Woerd.

Is het woord duurzaam in ons dagelijks spraakgebruik
nog niet zo heel erg lang in zwang, nieuw is het begrip
zeker niet. De norm, het referentiepunt, voor elke christen
is Gods gebod, samengevat in zijn wet. Vanuit die
duurzame wet formuleer jijzelf wat voor jou persoonlijk
in jouw omstandigheden betekenis heeft. Deze waarden,
die voor iedereen en voor elke tijd een andere concrete
invulling kunnen hebben, bepalen hoe jij je gedraagt. Een
vertegenwoordiger van een internationaal handelshuis zal

4 Evangeliën

Ooggetuigen van het Woord
Neem je schild ter hand

4 poorten van dezelfde stad

Bondig
Bijbelstudiedag 2017

Bijbelstudiedagmarkt

20 april in Hattem

Ook dit jaar is er weer enige ruimte voor
een gezellige markt. Niet overmatig veel,
zodat de eerste aanmeldingen ook de
eersten zijn die geplaatst worden. Vol =
vol. Maximaal 2 tafels, samen 3.20. Als
je iets wilt verkopen voor een kerkelijk of
ander goed doel of heb je een eigen
creatieve verkoop, dan kun je een stand
reserveren voor € 35,-. (Dit is inclusief
een toegangskaart voor 1 standhouder.)
Geef bij aanmelding op wat je verkoopt,
voor welk doel, 1 of 2 tafels en de naam

De Bijbelstudiedag wordt gehouden
op D.V. donderdag 20 april 2017, in
het kerkgebouw "de open Poort" van
de GKV te Hattem. Spreker professor
Herman Selderhuis, in het kader van
500 jaar Reformatie.

Colofon
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(en e-mailadres) van de contactpersoon.
Opgeven vóór maandag 3 april. Na
sluitingsdatum krijg je meer informatie
over de betaling en gang van zaken op
de Bijbelstudiedag.
Reserveren bij: Marja den Ouden,
Strielandsebeek 1, 8033 DT Zwolle,
e-mail: m.denouden@bijbelstudiebond.nl
Er wordt hard gewerkt om een aantal
workshops te organiseren voor het
middagprogramma. In het volgende
nummer meer, plús de flyer!

Christus werkt, onderstreept
en bevestigt
Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 18-03-2017

Voor de inhoud van WegWijs:
Toos Slot-van der Woerd, redactiesecretaris
Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl
Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail
administratie@bijbelstudiebond.nl
vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten
verenigingen krijgen WegWijs gratis.
Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen via
het bestelformulier op de website
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn:
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren
€ 3,00 per stuk, 5 – meer exemplaren € 2.50
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling
van uw bestelling kunt u direct overschrijven
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06
t.n.v. De Luisterpost | Bralectah te Zwolle o.v.v.
WegWijsnummer als betalingsreferentie.
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WegWijs is ook verkrijgbaar in braille, grootletter,
digitale en gesproken vorm via CBB, Christelijke
Bibliotheek voor blinden en slechtzienden, Postbus
131, 3850 AC Ermelo, tel. (0341) 565499
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“Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken.”
Jesaja 61 : 11

