
Overweging van zondag 8 mei 2022 door Mirjam Verstraelen 

 

Het was 1976 op de basisschool. We deden een project over het klimaat. Ik herinner 
me het lied Er staat een oude lindeboom; en de eindmusical ageerde tegen 
uitlaatgassen, van verkeer, en schadelijke gassen van spuitbussen. We moesten 
denken aan energie sparen (de oliecrisis was net voorbij). Ik deed steeds de TL lamp 
uit die de hele dag brandde in de keuken. ‘Niet doen, dat is niet zuinig!’, zei mijn 
moeder. ‘Die TL buis is al spaarzaam, laat maar branden!’ Dat was mijn eerste besef 
van milieubewustzijn. Ik was 11 jaar. 
 

In de 1e lezing noemt God het verbond dat hij aangaat met Noach en zonen, om 
zorg te dragen voor heel de schepping, groot en klein. Noach, die bij de catastrofe 
van de zondvloed de dieren twee aan twee zorgvuldig gered heeft in de ark, geeft het 
stokje door aan de mensen die na hem komen: aan ons dus. God ging het verbond 
met ONS aan. 
Hoe gaan wij om met Gods schepping? Hoe voorkomen we een catastrofe? Voelen 
we die verbintenis met de schepping nog? Vinden we dat we al genoeg doen voor 
het behoud ervan? Hoe willen we omgaan met de natuur en met onze omgeving?  
In de lezing van Mattheus hoorden we hoe Jezus de gelijkenis van de zaaier vertelt 
aan zijn discipelen. Christus is de zaaier, de mens is de aarde die het zaad, d.w.z. 
het woord van God, al dan niet ontvangt. De gelijkenis is een oproep aan de 
discipelen: ‘Gaan jullie ook zaaien zoals ik’, zegt Jezus, ‘en wat zal het resultaat 
zijn?’ In die gelijkenis zitten 2 vragen voor ons: 
1: Zijn wij de goede kwaliteit van aarde, die het woord van God tot groei en bloei laat 
komen?  
Vincent van Gogh schilderde De zaaier bij ondergaande zon in 1888 - de zaaier is 
daarin de nietige mens ofwel de kunstenaar die met aandacht tot laat in de avond 
aan het werk is; hij staat in relatie met de natuur, met dichtbij de krachtige boom die 
de verrezen Christus symboliseert. We zien ook de zon boven het hoofd van de man 
die een soort nimbus vormt. Van Gogh was een gelovig man. 
2: Zijn wij de zorgvuldige zaaier die zorgt dat het zaad in goede aarde valt en vrucht 
brengt? Of komt het zaad dat we strooien terecht op de stoep, of tussen het onkruid, 
en gaat het verloren? Hoe vaak gaan onze pogingen om goed te doen, om Jezus’ 
voorbeeld te volgen in ons dagelijks leven, niet verloren? Hoe duurzaam gaan we 
met de natuur om, of vergeten we andere mensen in onze omgeving omdat we zo 
druk in onze eigen wereld bezig zijn? 

 

Vieren we de schepping, die we te danken hebben aan God! Want wat is de 
schepping mooi - ik kan geëmotioneerd raken van de groeikracht van de natuur, die 
zichtbaar wordt in de lente, van de enorme overlevingskracht van planten na een 
strenge winter of zelfs na een natuurramp.  
Hildegard von Bingen herkende de kracht van de natuur die voor haar altijd 
verbonden was met God, haar Schepper. Deze middeleeuwse mystica schreef in het 
Latijn het lied ‘O viridissima virga’ dat we straks zullen horen. Vertaald: o 
allergroenste tak. Ze bezingt de levenskracht in een groene tak (virga) én in Maria 
(virgo) en haar Schepper.  
 

De natuur toont veerkracht, jazeker. Tegelijk wordt de aarde droger, raken 
energiebronnen op - we verbruiken te veel en zijn verslaafd aan fossiele 



brandstoffen. De roep om en noodzaak voor verandering wordt groter. Kunnen we 
minderen, zuiniger leven?  
Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne staat bij veel mensen de verwarming 
een graadje lager, ook bij ons thuis. (Ik geef toe, een kouder huis is even wennen.) 
‘Om Poetin dwars te zitten’, zegt mijn man. Maar waarom deden we het 
daarvoor  dan niet, in het belang van het klimaat?  
Bevorderen we gelijkheid, denken we aan Afrika waar door droogte oogsten 
mislukken en mensen niet eens voldoende geld hebben om zonnebloemolie te 
kopen? Of klagen we alleen om het feit dat prijsstijgingen ons raken in onze eigen 
beurs? 

 

Wat we zaaien oogsten we, of niet? Ik nodig u uit om daarover na te praten na afloop 
van deze viering. Achterin het boekje staan enkele leidvragen voor het gesprek. 
Ik sluit af met: Mogen we denken aan de opdracht van God: mogen we de schepping 
in al zijn vormen respecteren en vieren. Amen 

 

 


