BIJBEL EN MILIEU
(Inleiding naar aanleiding van de dissertatie van dr Jan J Boersema: THORA EN STOA OVER
MENS EN NATUUR, een bijdrage aan het milieubeleid over duurzaamheid en kwaliteit, Baarn
1997, met een uitwerking van een tiental toegevoegde stellingen)
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1. Van de arme man uit de gelijkenis van Natan staat geschreven dat hij een klein ooilam had:
'Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen; het at van zijn bete en dronk uit zijn beker en
sliep in zijn schoot, het was hem als een dochter' (11 Sam. 12: 3). De verhouding tussen mens en
dier komt in de Schrift weinig expres aan de orde, maar hier krijgen we op het onverwachtst
kennis van de zeer nauwe band die er tussen de Israeliet en zijn huisdier kon bestaan. Het
terloops in plaats van thematisch aan de orde stellen van dit soort zaken is kenmerkend voor de
bijbel. Als uitzondering zou je kunnen wijzen op de haast wetenschappelijke belangstelling van
koning Salomo voor de natuur: 'Hij sprak over de bomen, van de ceder op de Libanon af tot de
hysop toe, die aan de muur uitschiet; hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend
gedierte en de vissen' (I Kon. 4: 33). Doorgaans evenwel is de aandacht voor de niet-menselijke
schepping geintegreerd en opgenomen in een breder verband. Dat lijkt mij een· bezwaar voor
degene die zoals dr Jan J. Boersema met zijn boek THORA EN STOA OVER MENS EN
NATUUR in de Schrift een bijdrage zoekt aan het milieudebat. Men luistert dan het getuigenis
van de Schrift af op een onderwerp dat zij nergens afzonderlijk en altijd in verband met en
ondergeschikt aan andere zaken aan de orde stelt. 'Mens en dier verlost Gij, HERE', zegt de
psalm (36 : 7c), maar zo'n woord bevat geen aansporing om over de verlossing van dieren als
afzonderlijk thema te gaan speculeren. Het zegt alleen dat de verlossing waarmee de Here God
zich tot de mens richt ook heilzame gevolgen heeft voor het dier, in die zin bijvoorbeeld dat de
rechtvaardige het leven van zijn beesten kent en weet wat toekomt aan zijn vee (Spr.12 : 10).
Zo'n psalmtekst als deze staat dan ook op een lijn met het woord van Paulus aan Timoteus dat
God een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen (I Tim. 4 : 10), waarmee
ook niet meer gezegd is dan dat het heil dat de gelovigen genieten een uitstraling heeft op alle
mensen. De spits van de bijbelse boodschap richt zich op de mens en zijn eeuwig heil. Deze
mens, - van wie dan vervolgens gezegd moet worden dat hij niet los van zijn omgeving, zijn
environnement (het Franse woord voor milieu), ter sprake en voor verlossing in aanmerking
komt. Deze centrale plaats van de mens in schepping en herschepping zie ik niet alleen aangeduid
in de eerste hoofdstukken van de bijbel (wat dr Boerserna niet met mij eens is, zie verderop),
maar ook in het spiegelbeeld hiervan dat we bij Paulus aantreffen als hij schrijft: 'Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig maar om de wil van hem die haar
daaraan onderworpen heeft (de mens, mijns inziens), in hope echter, omdat ook de schepping zelf
van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de
heerlijkheid der kinderen Gods' (Rom. 8 : 20, 21). Ik om-schrijf: De mens heeft in zijn val in
zonde de schepping met zich meegesleurd en als het nu met de mens weer helemaal goed
gekomen is, volgt ook het herstel voor de overige schepping vanzelf.
.
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2. Deze centrale plaats van de mens komt nu evenwel niet in mindering op de aandacht die de
bijbel voor de overige schepping heeft. Het gaat er in die wijdere verbanden vaak over. De
samenhang bijvoorbeeld tussen wat de mens voor Gods aangezicht doet en de gevolgen die dat
heeft voor de geschapen werkelijkheid om hem heen is sterk en opvallend. Het zware woord 'De
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aarde is om uwentwil vervloekt' (Gen. 3 : 17) heeft een nagalm door heel de bijbel. Het verband
tussen het menselijk handelen en de schade aan het milieu hoeft voor ons niet eens inzichtelijk
te zijn om volop te gelden. Zo zegt de profeet Hosea: 'Vloeken, liegen, moorden, stelen en
echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat
er in woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevolgelte des hemels; ja zelfs de
vissen der zee komen om' (4 : 2 en 3). Met het woord daarom legt de profeet een relatie tussen
wat hij eerst in vers 2 en vervolgens in vers 3 zegt, maar wij mensen vermogen die connectie niet
te doorzien. Zij is niettemin gegeven met het feit dat de mens het hoofd van de schepping is; God
onthoudt om zijnentwil, vanwege zijn wangedrag, de zegen aan de overige creatuur. Andere
schades aan het milieu zijn weer duidelijker en rechtstreekser op het menselijk handelen terug
te voeren. Zo krijgt de overleden koning van Babel die zich aan overmatige houtkap op de
Libanon te buiten is gegaan (welke koning, dat doet er niet toe; het geldt voor hen allemaal!) in
een hekeldicht van de profeet Jesaja te horen: 'De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit
in gejubel; zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij
nederligt klimt niemand naar ons op om ons te vellen' (14 : 7 en 8). En de profeet Habakuk klaagt
de Chaldeeers voor hetzelfde aan: 'Want het geweld, de Libanon aangedaan, zal u bedekken en
het uitroeien van dieren zal u verschrikken .. .' (2 : 17). Teksten die steun bieden aan de verdedigers van het regenwoud? Zeker, maar dan moet wel bedacht worden dat zulke gedichten veel
meer wangedrag van die koningen op de korrel nemen. Het gaat evident om godvergeten deugnieten. Dat doet hen al bij voorbaat in Gods wangunst staan. Koning Salomo die voor de bouw
van de tempel en van zijn paleis (dat de veelzeggende naam draagt: Woud van de Libanon!) ook
veel ceder- en cypressenhout van dat gebergte betrekt (I Kon. 5 : 6ev; 7 : lev), krijgt daarover
geen verwijt te horen. Blijkbaar was zijn houtkap en wel voor dat doel acceptabel. Dat laatste
doet mij denken aan wat dr Boerserna in de eindconclusies van zijn studie onder punt 5 zo terecht
opmerkt over de doel-middel afweging die bij het gebruik van de natuur gemaakt moet worden.
'Dat houdt in, dat niet elke menselijke waarde prevaleert boven de waarde van niet-menselijke
entiteiten' (p. 236). Precies! Niet elke, maar dan had ik graag'gezien dat hij dit ook in religieusethische zin had uitgewerkt. Dan had hij duidelijker op het spoor van de bijbel zelf gezeten en
dan was het verschil tussen die heidense koningen en koning Salomo er helderder uitgekomen.
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3. De messiaanse koning Salomo vertegenwoordigde in zijn tempelbouw, enja, toch ook wel in
zijn paleisbouw, een meer dan menselijke waarde, waaraan het milieu-belang mocht opgeofferd
worden. Een protest tegen de hardhout-verwerking die daarmee gepaard ging, zou niet op z'n
plaats zijn geweest. Dit ontzien van Salomo's bouwactiviteiten verwijst naar God als de eigenaar
van zijn schepping aan wie het geoorloofd is met het zijne te doen wat Hij wil. Dit gaat zeer ver.
Hij laat de tot dusver ongeevenaarde milieuramp van de zondvloed geschieden en is tevens
verantwoordelijk voor de omkering van de steden Sodom en Gomorra, waardoor een streek die
de vergelijking met de hof van Eden kan doorstaan (Gen. 13 : 10), tot een zoutzee wordt. Hij is
het ook die ter bevrijding van zijn volk milieuverwoestende plagen over Egypte brengt. Grijpen
de latere profeten daarop niet terug, als zij het oordelend komen van God tot zijn wereld met z'n
verwoestende kracht voor de natuur aankondigen? Lees eens een hoofdstuk als Jesaja 24 om
daarvan overtuigd te worden! 'Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar
onderstboven en verstrooit haar inwoners ... enz. enz.' (Jesaja 24 : 1). En staat ook het boek
Openbaring niet vol van zulke dingen? Ik schrijf zomaar een haast willekeurig gekozen tekst
over: 'En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de
zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels
vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn Wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde
wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle berg en
eiland werd van zijn plaats gerukt' (6 : 12 - 14). Dat gaat nog heel wat verder dan schade aan het
milieu. Wie de bijbelse lijn volgt moet zeggen dat God niet alleen de Schepper, maar dat Hij als
wereldrechter ook de Verwoester van het al is - al brengt Hij dan ook door die verwoesting heen
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand. Maar, zal men zeggen, dat geeft ons mensen toch
niet het recht om nu ook maar verwoestend bezig te zijn in de wereld? Hier kom ik toch nog weer
even terug op die doel-middel afweging van zopas. Wat is namelijk het uiteindelijke doel van de
schepping? De vestiging van het koninkrijk Gods, is het antwoord. De situatie kan derhalve van
ons vragen dat wij ook wat dit verwoesten betreft in de navolging Gods treden, terwille van dat
doel. Van de twee getuigen op de straten van de grote stad staat in de Openbaring vermeld (en
je herkent er de trekken van Elia en Mozes in, waardoor het onmogelijk is het hier gezegde tot
het Nieuwe Testament te beperken): 'Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen
regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben de macht over de wateren om
die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plage.n, zo dikwijls zij willen' (11
: 6). Die twee getuigen symboliseren de gemeente van Christus in het eindtijdelijke geding van
de geschiedenis. Uit naam van God voltrekt zij gerichten over deze wereld die voor het milieu
desastreus zijn. Men mag van mij wel weten: Het zijn dit soort teksten die het mij zo moeilijk
maken om in de bijbel steun te zoeken voor een milieu-politiek die op duurzaamheid en kwalitiet
uit is. Leent de Schrift zich daar wel toe? Het gaat in de bijbel toch niet om het behoud van de
aarde, maar om de komst van het koninkrijk? Daarom geloof ik dat we voor de instandhouding
van deze wereld niet zoveel hebben aan de bijbel zoals deze zichzelf leert lezen. Eerlijk gezegd
hebben we voor dat doel meer aan het jodendom dan aan het christendom. Het jodendom is als
godsdienst meer op deze wereld gericht en leest de bijbel ook diesseitiger. Het jodendom is volgens Paulus aardsgezind doordat het God zoekt oa in de dingen van de buik (Filip. 3 : 19),
waaronder de door Boersema zo naar voren geschoven spijswetten zeker vallen. Op enkele
andere plaatsen (Gal. 4 : 3 en 9; Col. 2: 8 en 20) noemt de apostel de gebondenheid van de Joden
aan deze en andere Mozaische wetten een onderworpen zijn aan de zwakke en armelijke
stoicheia tou kosmou (wat niet adaequaat vertaald wordt met wereldgeesten; de apostel zal aan
de elementen van de wereld gedacht hebben). Een verknochtheid aan de stoffelijke wereld is
bedoeld. Hij stelt daar het burgerschap van het rijk in de hemelen tegenover. Hij doet daarmee
4

recht aan de voorwaartse drijfkracht die er in de bijbel zit: Van die stoffelijke stoicheia waar het
vooral in ruwweg de eerste helft van de bijbel over gaat naar het rijk in de hemelen als
uiteindelijk perspectief. Van een gevoeligheid voor deze beweging in de bijbel is bij de Joden,
maar ook bij Boerserna niets te merken. Zijn boek (met niet toevallig de thora in de titel) vind
ik dan ook meer joods dan christelijk. En hij is daarin onder ons en onder de christenen in het
algemeen de enige niet. Wordt het niet hoogtijd dat wij de toewending van de kerk naar deze
wereld en haar instandhouding (bijvoorbeeld in het Conciliair Proces) doorzien als het
terugdraaien van de heilskiok, een terugkeer naar de stoicheia, die ons niet anders dan teleurstelling zal opleveren? Teleurstelling, omdat sinds de kerken het behoud van het milieu als
prioriteit op hun agenda hebben gezet, het met dat milieu alleen maar slechter geworden is. Niet
natuurlijk door toedoen van de kerken, maar toch: mogen zij wel zegen op hun inspanning
verwachten, als zij buiten het evangelie om, dat wil zeggen: met gebruikmaking van een bijbel
die op joodse wijze gelezen wordt, naar een draagvlak voor hun idealen in de samenleving
zoeken? Wie de wereld zal willen behouden, die zal haar verliezen, kan met een variant op een
woord van de Heiland gezegd worden (vgl Mat. 16: 25). Wij moeten de wereld willen verliezen,
om de ene parel van het koninkrijk Gods te bemachtigen. Dan zal de Here God ons zegenen in
een verantwoorde omgang met de scheppingsgoederen en in het bewaren en koesteren daarvan
- voor zolang Hij dat nodig vindt.
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4. In die zin kunnen wij zeggen dat de boodschap van de bijbel een zijdelings nut afwerpt voor
onze omgang met het milieu. Net zoals dat voor de inrichting van de samenleving in het algemeen het geval is. In het Oude Testament is daar inderdaad meer over te vinden dan in het
Nieuwe. Dat komt doordat in het Oude Testament meer aandacht is voor deze wereld dan in het
Nieuwe, precies zoals de jongere mens meer lichamelijk is dan de oudere. Het is bijvoorbeeld
ondenkbaar dat een boek als Het Hooglied in het Nieuwe Testament zou staan. Het OT houdt
zich voor het grootste gedeelte bezig met die fase van het komende koninkrijk waarin de
gemeente een politieke gestalte heeft. En wie politiek zegt, heeft het over de inrichting van deze
wereld. Maar steeds wordt in datzelfde Oude Testament duidelijk dat dit slechts een fase is en
iets voorlopigs heeft. Daarom gaat aan de apartzetting van Israel een bemoeienis met aarde en
mensheid vooraf en volgt op de Israelitische bedeling de reeds in het Oude Testament
aangekondigde verbreding Gods heilswerk in de richting van die aarde en die mensheid van het
begin - maar dan als nieuwe aarde en nieuwe mensheid van het eind. In dat grote kader en in die
beweging staat ook de wetgeving in Israel met oa de grote thema's van rein en onrein, waar Boersema in zijn boek zozeer de aandacht voor vraagt. Paulus noemt die wet 'een tuchtmeester tot
Christus' (Gal. 3 : 24) en karakteriseert de voorschriften omtrent eten en drinken en over de
feestkalender als 'dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de
werkelijkheid van Christus is' (Col. 3 : 17). En de brief aan de Hebreeen heeft het over de wetten
inzake offers en spijzen en dranken als 'bepalingen voor het vlees, opgelegd tot de tijd van het
herstel' (9 : 10). Het zijn uitdrukkingen die de voorlopigheid van dit hele bestel aanduiden. Dit
is dan ook de achtergrond van art. 25 van de NGB dat zegt dat de ceremonien en figuren der wet
opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen
hebben, om welke reden het gebruik ervan onder de christenen weggenomen moet worden. We
kunnen rustig vaststellen dat <je wetten rondom het onderwerp rein/onrein (dat centrale thema in
het boek van Boersema) hier zeker toe behoren. Ik ben het dan ook niet eens met Boersema die
het op p. 234 van zijn studie betreurt dat de spijswetten in de christelijke traditie zijn verdwenen
zonder dat er iets voor in de plaats is gekomen. Wat zou er nu toch in de plaats moeten komen
voor iets dat zijn vervulling in Christus gevonden heeft? Toch is het goed dat aangehaalde artikel
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uit de belijdenis helemaal uit te lezen, waarbij ik dan vooral het oog heb op deze passage: 'Wel
maken wij nog gebruik van de getuigenissen van de Wet en de Profeten, om ons in het evangelie
te bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot
zijn eer'. Dit lijkt mij de juiste sfeer aan te geven om met Boersema over de lessen van het bijbelse thema rein/onrein te discussieren. Ook dan trouwens zouden wij aanmerkelijk kunnen verschillen in de evaluatie van die lessen. Want hoeveel practische wijsheid voor de inrichting van
ons leven in die oude voorschriften ook opgeslagen ligt, voorop moeten zij leermiddelen genoemd worden die ons bij de essentie van de bijbelse boodschap brengen. Daar is nog hun
grootste nut in gelegen dat ze ons in het evangelie bevestigen, zoals voorop in die toegevoegde
clausule van dat artikel gezegd wordt. Wat er dan verder uit opgemaakt kan worden (inderdaad
ook wel iets over een eerbiedige omgang met de schepping) is inderdaad slechts een bijkomend
nut. Het zal hieruit wel duidelijk zijn dat ik artikel 25 van de NGB van uitnemend belang acht
voor een bijbelse hermeneutiek. Ik proef daarin een heilzame relativering van het zijdelingse en
betrekkelijke nut dat de bijbel afwerpt als het gaat om het behoud van deze wereld. Een even
beperkt nut als Paulus gelegen ziet in de oefening van het lichaam (I Tim. 4 : 8), waar wel
vormen van ascese mee bedoeld zullen zijn. Die vindt de apostel blijkbaar ook niet helemaal
nutteloos, maar de eigenlijke interesse van de bijbel als geheel is daarin volgens hem niet gelegen;
5. Dit komt in de Schrift niet voort uit een afnemende belangstelling voor de schepping. De
thema's van deze aarde die in het begin van de bijbel aan de orde worden gesteld, zoals het
bebouwen van de tuin en het benoemen van de dieren en de hele cultuur die daarin meekomt,
worden niet vergeten. De schepping waarvan God zag dat ze goed was heeft Gods liefde en
behoort de onze te hebben. Maar sinds de val in zonde zijn er dingen die voorgaan. En zo wordt
eigenlijk gaandeweg meer de breedte van de schepping ten achter gesteld bij de diepte van de
problematiek van het kwaad. In het Oude Testament wordt dat al zichtbaar, maar in het Nieuwe
Testament komt het er helemaal uit. Om er een oudtestamentisch voorbeeld van te geven: De
profeet Hosea voorziet dat de Here God zijn volk alle cultuurgoederen zal afnemen en het in de
woestijn zal brengen om Hem daar te leren kennen als wie Hij in werkelijkheid is. De verhouding
met Hem gaat voor. Pas als die hersteld is zal Hij Israel die goederen in overtreffende trap
teruggeven (Hosea 2: 7 - 14). Dat is eigenlijk bij deze profeet een praefiguratie van de geschiedenis als geheel: een drijven in de engte van het ene nodige, om daarvoorbij in de breedte van
heel de herstelde schepping uit te monden. En wat het Nieuwe Testament betreft, daar kan de
apostel Paulus zoiets aards als het huwelijk relativeren 'vanwege de bestaande nood' (I Cor. 7 :
26) en in ander verband de vraag stellen of God zich soms om de ossen bekommert (I Cor. 9 :
9). Vreemd, dat laatste, omdat de apostel op die plaats een voorschrift uit de wet van Mozes
aanhaalt, waaruit nu juist Gods zorg voor de ossen op aandoenlijke wijze blijkt: 'Gij zult een
dorsende os niet muilbanden' (Dtr. 25 : 4). Kenmerkend genoeg betrekt Paulus dit voor-schrift
op de plicht van de gemeente de evangeliedienaars te ontslaan van zorgen om hun onderhoud.
De verkondiging van het evangelie, de genadeboodschap van de vergeving der zonden om Jezus'
wil, is zijn prioriteit, zijn urgentie en zijn haast. Daar mag het belang van die ossen wel even bij
ten achter gesteld worden. Maar uitstel van dat belang is geen afstel. Want datzelfde evangelie
kent ook het eindvisioen van de paradijselijke vrede voor heel de schepping (Rom. 8 : 21). Het
gaat dan ook om een tijdelijke en voorlopige tenachterstelling van het belang van de dieren en
de overige niet-menselijke schepping. Dit is door de christelijke gemeente niet altijd goed begrepen. Men maakte van die tijdelijke tenachterstelling maar al te vaak een verachting voor de lagere
schepping en boog zo de bijbelse boodschap in iets gnostisch om. Zonder zich voor de verkondi6

ging van het evangelie in te spannen veroorloofde men zich allerlei ruwheden tegenover de
dorsende ossen en onzorgvuldigheden ten opzichte van het milieu. Vooral in de zuidelijke landen
van Europa was en is men wreed tegenover de dieren en vooral in de noordelijke landen offerde
men het milieu op aan de industriele welvaart. Men realiseerde zich te weinig dat op de wereld
van de dieren en van het milieu een goddelijke belofte rust. De op de gehele Schrift georienteerde
christelijke houding behoort te zijn dat wij zo goed mogelijk voor de schepping zijn, terwijl we
onze eigenlijke handen vol zullen hebben aan de komst van Gods koninkrijk. In dat zo goed
mogelijk drukt zich het besef uit dat er inderdaad belangrijker dingen, dat er prioriteiten zijn. Nu
wij begonnen zijn ons tekort tegenover de schepping in te zien, is het zaak op onze hoede te zijn
en niet in een ongeestelijke aardsgezindheid te vervallen, alsof wij door onze wetten en inspanningen de schepping zouden kunnen verlossen. Dat kunnen wij niet. Elke oorlog, zelfs de gerechtvaardigde, bewijst het tegendeel. Het zijn, die oorlogen, grondige verstoringen van het
milieu en zij vernietigen wat in lange jaren moeizaam is bereikt. Wat voor doel moet het wel niet
zijn dat het middel van zulke oorlogen rechtvaardigt?! Ik zeg dit niet omdat ik zo'n doel niet zie,
maar om ons gevoelig te maken voor het nog veel grotere doel van het koninkrijk Gods dat de
ondergang van deze wereld rechtvaardigt.
Il. BIJZONDER
DE STELLINGEN
Bij stelling 1:
De belangrijkheid van de mens en van de sabbat in het scheppingsverhaal van Genesis I
behoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Het is heel goed mogelijk van twee hoogtepunten in dat hoofdstuk te spreken: de schepping van de mens en het aangelegd zijn van de
gehele schepping op de rust van de zevende dag. Het is ronduit schitterend dat de bijbel de week
genomen heeft als model van de scheppingstijd. Deze week is namelijk niet een afgehakte tijdcoupure van zeven dagen, maar als scheppingsgegeven (een kwart van de vier standen die de
maan per 'maand' doorloopt) vertoont ze in de Schrift een afgeronde structuur, waar wij voor
onze tijd- en werkindeling van kunnen leren om daar het gejakker en de gejaagdheid uit weg te
houden of te krijgen. De eerste drie dagen is het scheppend werk van God voorwaardenscheppend: Het licht onstaat en de drie compartimenten van lucht, water en aarde worden gereed
gemaakt. Het tweede drietal correspondeert daarop. In dat laatste drietal scheppingsdagen waarin
het licht aan de hemellichamen wordt verbonden en de drie compartimenten met bewoners
worden ingevuld, sluit de vierde dag bij de eerste aan, de vijfde bij de tweede en de zesde bij de
derde. Op de vierde dag wordt afgemaakt wat op de eerste is begonnen: het licht differentieert
zich in dat van zon, maan en sterren, op de vijfde dag wordt voltooid wat op de tweede is gestart:
de ontstane ruimten van water en lucht worden bevolkt met vissen en vogels, op de zesde dag
komt wat op de derde dag begonnen is tot voltooiing: de drooggevallen en met groen gestoffeerde
aarde wordt opgevuld met de landdieren en tenslotte met de mens. Je zou van een grotere en een
kleinere cirkel van elk drie dagen kunnen spreken die concentrisch in elkaar liggen. De wijdere
cirkel om het voorwaardenscheppend bezig zijn van God aan te duiden en de daarbinnen gelegen
kleinere cirkel die het invullend handelen van de Here God omvat. Het gezamenlijke middelpunt
is dan de zevende dag van de rust waarin alles samenkomt en waar de hele uitgebalanceerde
structuur van de week op berust. Wat is nu de plaats van de mens in dit geheel? Als laatste scheppingswerk staat hij aan het hoofd van de scheppingspyramide en zijn taak is het om die schepping
die aan hem vooraf gegaan is, de rust van de zevende dag binnen te leiden. (Later in de bijbel
wordt deze figuur weer opgenomen in Jozua die de Israelieten de rust van Kanaan binnenbrengt,
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in David die zijn volk bij de rust van Sion brengt en in Jezus die ons met de hele schepping in
de eeuwige rust brengt, zie voor deze lijn Psalm 132 en Hebreeen 4). Moge Adam dat doen in
de rust die van de zevende dag op alle dagen van de week afstraalt en uit de rust ademende
structuur van de zes scheppingsdagen blijkt! Wij Adamskinderen zouden de week meer kunnen
gebruiken voor een afgerond werkstuk met begin en einde, in plaats van voor een deeltijd of
tijdsdeel. Zo voegt de rust van de zevende dag een kwaliteit toe aan het mens-zijn. De zevende
dag en de mens ver~ouden zich tot elkaar als de rust van de schepping en de brenger van de
schepping in die rust. Van enige concurrentie tussen die twee is geen sprake. Hoe· zouden
trouwens een persoon en een ding met elkaar om de voorrang kunnen strijden? Daarvoor is hun
beider functie te verschillend: hoofd-zijn en doel-zijn. Wel kunnen we Boerserna toegeven dat
het kroon-op-de-schepping-zijn van de mens niet altijd in relatie is gebracht met de rust van de
zevende dag en het brengen van de schepping daarin. Zijn naar voren halen van de zevende dag
val ik dus bij, maar niet om daarmee afte dingen op de positie van de mens. Boerserna vindt de
mens als hoofd bedreigend voor de schepping. Maar niet het feit dat de mens, maar dat de gevallen mens aan het hoofd van de schepping staat, daar gaat de bedreiging van uit. De aarde is sinds
die val om zijnentwil vervloekt.

(

Bij stelling 2:
Het gaat mij net iets te ver wanneer Boerserna in Genesis 9 : 8 - 17 een driehoek ziet ontstaan
tussen God, mens en natuur. Want zo'n driehoek impliceert weliswaar dat er een verhouding is
tussen God en de natuur waar de mens enigszins buiten staat (zoals Boerserna bedoelt), maar niet
minder dat er daarnaast ook een verhouding tussen God en de mens is waar de natuur enigszins
buiten valt (wat Boerserna niet bedoelt). De figuur van de driehoek deugt daarom strikt genomen
niet. Wel kunnen we meegaan in de voorstelling dat in het Noachitisch verbond de natuur de
mens zeer na aan het hart wordt gelegd. Het is zeer terecht dat Boerserna daarop wijst en daarin
een belangrijk verschil met het Griekse denken aanwijst. Inderdaad heeft het ons iets te zeggen
dat de zevenvoudige formulering in genoemd schriftgedeelte afwisselend is: 'mijn verbond met
u en met uw nageslacht en met alle levende wezens ,die bij u zijn' (vers 9110), 'mijn verbond met
u' (vers 11), 'het verbond dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn' (vers
12), 'het verbond tussen Mij en de aarde' (vers 13), 'mijn verbond dat tussen Mij en u en alle
levende wezens van alle vlees bestaat' (vers 15), 'mijn eeuwig verbond tussen God en alle levende
wezens van alle vlees dat op de aarde is' (vers 16) en 'het verbond tussen Mij en al wat op de
aarde leeft' (vers 17). In vier van de zeven formuleringen komt Noach voor samen met de overige
creatuur, in de drie andere formuleringen ontbreekt de expliciete vermelding van Noach, hoewel
deze natuurlijk wel ingesloten zit in aanduidingen als 'alle levende wezens van alle vlees',
waardoor de mens weliswaar niet op dezelfde wijze maar toch in alle zeven formuleringen
aanwezig is. Terminologisch valt dus in de relatie van God met de natuur dat 'rechtstreekse' en
dat 'buiten de mens om'-karakter (p. 172) niet hard te maken. Er is geen relatie van God met de
natuur of ze loopt via de mens. Zoals er ook geen relatie is van God met de mens waar de natuur
buiten valt. De mens is duidelijk de eerst-verantwoordelijke in de schepping. Maar dat neemt niet
weg dat de niet-menselijke schepping volgens Genesis 9 mede in het verbond tussen God en
Noach is opgenomen. Dat wijst op onze grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de nietmenselijke schepping. Maar waarom dat overaccent bij Boersema? Er is hem veel aan dit punt
gelegen. Het maakt deel uit van de tendens in zijn boek om de mens wat uit het centrum van de
schepping weg te halen (zie bij stelling 1). Hij ontkent dan ook dat de mens het dominium over
die schepping is toevertrouwd (p. 235) en stelt dat de natuur een eigen waarde heeft die niet
ontleend wordt aan de betekenis die zij voor de mens heeft (p. 234). Hij wil daarom ook niet
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spreken van het Noachitisch verbond, maar geeft de voorkeur aan de naam regenboogverbond
(p. 172). Ook zijn afwijzing van het rentmeesterschap van de mens over de schepping (p. 224/5)
valt hieronder. Hij ducht kennelijk het gevaar dat de mens onder beroep op zijn dominium over
de schepping deze geheel ten eigen bate aanwendt, met veronachtzaming van zijn taak de
schepping God tegemoet te voeren en haar losprijzing met zijn stem te vertolken (bijv. Psalm 19).
Dat gevaar is inderdaad niet denkbeeldig, om het maar zachtjes te zeggen. Toch acht ik dat
gevaar voldoende bezworen als we ernst maken met wat de NGB in artikel 12 zegt (in perfecte
overeenstemming trouwens met het Noachitische verbond) dat God alle schepselen onderhoudt
en regeert 'om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God diene'. Psalm 8 zegt dat God
alles onder 's mensen voeten heeft gesteld. In plaats van de driehoek zie ik dan ook meer de
rechte lijn: God, mens, natuur. Dat het tussen mens en natuur niet goed loopt, ligt niet hieraan
dat de verhouding tussen die twee als een van heersen en dienen verkeerd gesteld wordt, maar
hieraan dat de mens als heerser over het geschapene zich van zijn God heeft losgemaakt. De kerk
heeft daar niets anders op te zeggen dan: Laat u met God verzoenen! Die verzoening werpt ook
een zijdelings nut af voor de schepping. Te rechter tijd en plaats moet op die consequentie
gewezen worden.

(,

Bij stelling 3 - 7 en 9:
a. De voor ons meest interessante kern van Boersema's studie bestaat hieruit dat hij met name
twee gedeeltes uit de Schrift aan de orde stelt, dat van Genesis 1 - 3 over de schepping en de
passages in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 over de spijswetten, waaruit hij in in alle
voorzichtigheid een bijdrage meent op te kunnen maken voor het milieudebat over duurzaamheid
en kwaliteit. Het verband tussen deze twee onderwerpen is voor hem niet alleen gelegen in het
feit dat in de lijsten van de reine en omeine dieren uit Leviticus en Deuteronomium de drie
scheppingscompartimenten van land, lucht en water van Genesis 1 terug te vinden zijn, maar
vooral hierin dat de spijswetten 'verwijzen naar het ideaal van de schepping en naar (kenmerken
van) de Schepper in een wereld die zich daarvan heeft verwijderd' (p. 177). De achterliggende
gedachte hierbij is dat de schepping bij hem een omzetting is van chaos tot orde(p. 51). Daar
sluit het onderscheid tussen reine en omeine dieren bij aan (p. 39). Daarbij staan de reine dieren
'voor de orde en de vrede van het geciviliseerde' en de onreine voor 'de wanorde en het geweld
van het wilde' (p. 178). De reine dieren verwijzen dus naar Gods schepping die het uiteindelijk
van de chaos, waar de omeine dieren toe behoren, zal winnen. Deze voorstelling van zaken lijkt
mij uit bijbels oogpunt aanvechtbaar. Immers, ook de chaos van tohoe wavohoe uit Genesis 1 :
2 is door God geschapen en ook de onreine dieren behoren voluit tot de schepping waarvan betuigd wordt dat zij goed is. Ook Paulus zegt dat alles wat God geschapen heeft goed en dat niets
daarvan verwerpelijk is (I Tim. 4 : 4) en dat niets uit zichzelf onrein is (Rom. 14 : 14).
b. Het is dan ook pas door en sedert de val in zonde dat het onderscheid tussen reine en omeine
dieren in de wereld gekomen is. Mogelijk heeft het maken van dit onderscheid z'n uitgangspunt
genomen in het bestaan van de vervloekte paradijsslang, wie zal het zeggen. Dat onderscheid zelf
is dus al zo oud als de zondeval en het bestaat, zij het in verschillende vorm, onder alle volken
van de wereld. Israel is er geen uitzondering mee. Het valt bijvoorbeeld op dat de Schrift er al
direct voor de zondvloed, op een moment dus dat er van een voik Israel nog helemaal geen
sprake is, vrij argeloos mee aankomt, door te vertellen dat Noach exemplaren van zowel de reine
als de omeine dieren met zich meenam in de ark (Gen. 7 : 2ev). Ook het Sumerische
parallelverhaal van de zondvloed, de Atrachasis-mythe, vertelt dat deze Atrachasis, zeg maar de
'Noach'-figuur, de 'reine' en de 'zware' dieren ving en aan boord bracht. Niemand had het onder9

scheid van reine en onreine dieren ingesteld, het was er gewoon. En verre van te verwijzen naar
het ideaal van de schepping, getuigde het van een scheiding, een tegenstelling, een antithese, die
door de schepping heenloopt. Er is op zichzelf ook geen enkel perspectief op een uiteindelijke
harmonie en opheffing van die tegenstelling in de schepping aan verbonden. Daarvoor is de
kracht die van het onreine uitgaat te groot, veel groter dan die van het reine. Het onreine is
besmettelijk, het reine niet. Een passage uit de profetie van Haggai maakt dat laatste duidelijk.
De profeet moet voor een thora, een wetsbeslissing, naar de priesters: 'Vraag toch de priesters
om onderricht in de wet en zeg: Wanneer iemand heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt en
hij raakt met zijn slip brood, moes, wijn, olie of enige andere spijs aan, wordt dit dan heilig? De
priesters antwoordden: neen. En Haggaï zeide: Indien iemand, onrein geworden door een lijk, iets
van al deze dingen aanraakt, wordt het dan onrein? De priesters antwoordden: het wordt onrein'
(Hag.2: l3, 14). Het heilige is niet 'besmettelijk', het onreine wel. De hele sfeer die de cultischrituele wetgeving doortrekt is dan ook dat daarin de angst voor de onreinheid groter is dan het
vertrouwen in de reinheid. Het leven zelf wordt door de onreinheid in hoge mate bedreigd. De
angstvalligheid ligt daardoor als een deken uitgespreid over de teksten. Dat de spij swetten
verwijzen naar het ideaal van de schepping (zoals Boersema zegt) is derhalve veel te optimistisch
en argeloos gedacht.

r:. .

c. Om nog even bij Haggai te blijven, de profeet maakt in het directe vervolg van de tekst een
opmerkelijke overgang door de zojuist verkregen thora op het ethisch-religieuze onderscheid
tussen goed en kwaad toe te passen: 'Toen antwoordde Haggai: Zo staat het met dit volk en zo
staat het met deze natie voor mijn aangezicht, luidt het woord des HEREN, en zo staat het met
al het werk van hun handen en wat zij daar offeren, dat is onrein' (vers 15). Haggai is met deze
toepassing een voorloper van de Heiland die in Marcus 7 de overgang van het cultisch-rituele
rein-onrein naar het ethisch-religieuze heeft voltooid. Paulus schreef, maar dan zijn we na Christus!: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Rom. 12
: 21). We horen Haggai niet tot het volk zeggen: Laat u niet overwinnen door het onreine, maar
overwin het onreine door het reine. Dat kon hij ook niet zeggen. Daarvoor was en is de verontreinigende kracht van het onreine en van het kwaad waarnaar het verwees veel te groot. En het
onderscheid tussen rein en onrein geeft dan ook behalve de gebrokenheid van de schepping ook
de onoplosbaarheid van die gebrokenheid aan, het verwij st niet naar de goede schepping maar
het schreeuwt om de herschepping. En daarom zat prof. B. Holwerda helemaal goed toen hij (zie
Noot 101 op p. 160) de verdwijning van de spijswetten verbond aan de overwinning van
Christus. Wij kunnen nu uit zijn kracht over de grens tussen rein en onrein heengaan en
(bijvoorbeeld) als zendelingsgezin met de inboorlingen rustig kakkerlakken eten. Niet dat het
front tussen goed en kwaad uit de schepping verdwenen is, maar wij hebben daar het leermiddel
van rein en onrein niet meer bij nodig. Over de grens van rein en onrein heengaan, dat deed
Christus ons dan ook voor, toen Hij zijn hand uitstrekte en de melaatse aanraakte (Mat. 8 : 3),
niettegenstaande de quarantaine die deze mensen was opgelegd (Lev. l3 : 46); of toen Hij de
doodsbaar van de jongeling van Naïn aanraakte (Luc. 7 : 14), niettegenstaande de verontreiniging
die daarvan uitging (Lev. 21 : 1 en Num. 19: 14ev). Ook de jonge christelijke gemeente van de
Galaten passeerde deze grens toen zij Paulus als een bode Gods, ja als Christus Jezus zelf ontvingen, ondanks de verzoeking die er voor hen in zijn lichamelijke toestand gelegen was. Zij heeft
zijn (weerzinwekkend?) ziek-zijn niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd (Gal.
4 : 14), terwijl toch als voorschrift voor de dienaren van God gold, dat als ze een lichamelijk
gebrek hadden, zij niet mochten naderen om de spijze van God te offeren (Lev. 21 : 17ev).
Dienaars van het evangelie met een lichaamsgebrek zijn op dat standpunt een onmogelijkheid.

(

r
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Maar niet langer in het Nieuwe Testament! Blijkbaar is in onze Here Jezus een heiligende kracht
verschenen die het mogelijk maakt de onreinheid of de lichamelijke gebrekkigheid of wat ook
maar vanwege zijn afzichtelijkheid met het kwaad geassocieerd kan worden, te trotseren.
d. Een tijdelijk leermiddel, een pedagogie tot Christus (Gal. 3 : 23 - 25), dat zijn de spijswetten
onder Israel geweest. God nam het reeds bestaande onderscheid in dienst voor zijn doel (zoals
dat bijvoorbeeld ook met de reeds bestaande besnijdenis het geval is geweest). Voor mijn
bewering dat het onderscheid reeds bestond voer ik nog het volgende aan. De Schrift doet er geen
moeite voor redenen voor de onrein- of reinverklaring aan te geven. Wij weten niet waarom het
ene beest rein en het andere onrein was. We voelen het in de meeste gevallen nog wel na, maar
het heeft iets duisters, waarom wij van het konijn wel en van de kat niet gediend zijn op ons bord.
Je kunt er wel vermoedens over opstellen en Boerserna heeft dat voor Israel ook met grote
nauwkeurigheid en waarschijnlijkheid gedaan (p.177/8). Terecht zegt hij dat er geen alles
overkoepelend beginsel en geen centraal motief aan de onderscheiding ten grondslag ligt en dat
er een varieteit van motieven op te merken valt (p. 158ev). Daaronder zijn er die zeer aanspreken,
maar ook dan blijft het merkwaardig dat de Schrift zelf er niet mee komt. Anders dan
bijvoorbeeld bij het bloedverbod. Het bloedverbod wordt in de bijbel beargumenteerd ('de ziel
is in het bloed' en verder speelt het een grote rol in het verzoeningsritueel, Lev. 17 : 11), maar
voor het onderscheid tussen reine en onreine dieren wordt evenmin als voor de rite van de
besnijdenis een verklaring gegeven. Het was er gewoon. Ook de genoemde kenmerken:
gekloofde hoef en herkauwen voor de reine landdieren en vinnen en schubben voor de eetbare
vissen, bedoelen geen verklaring voor rein of onrein te bieden, maar vergemakkelijken alleen het
maken van het onderscheid. Ik geef wel toe dat deze kenmerken ook iets inhoudelijks hebben:
. koeienpoep ruikt 'reiner' dan varkensstront, wat zeker met het herkauwen in verband zal staan,
en een paling die in de modder kruipt is 'viezer' dan een geschubde voorn, maar geexpliciteerd
wordt dit nergens in de teksten.

("'.....

/
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e. Ze zijn trouwens ook niet waterdicht, die kenmerken, hier en daar zie je hoe vanuit de praktijk
de gegeven regel doorbroken wordt. Zo wordt op niet overtuigende gronden de kameel, ondanks
het hebben van gespleten hoeven (toch?) en het herkauwen, voor onrein verklaard (Lev. 11 : 4),
(hij was dat nu eenmaal?), en wordt voor de diverse soorten van sprinkhanen, die tot het onreine
insecten-'gewriemel' gerekend zouden moeten worden, een uitzondering gemaakt (de natuur was
sterker dan de leer?) (Lev. 11 : 21 ev) en wordt van een bron, waar een dood aas in gevallen is en
die dus om die reden onrein zou moeten zijn (Lev. 11 : 35), gezegd dat hij niettemin rein blijft
(vers 36). Het zou immers veel te ingrijpend zijn om zoiets onvervangbaars als een bron buiten
gebruik te stellen. Zulke uitzonderingen omwille van de praktijk komje vaker tegen. Wanneer
een huis wordt aangegeven als aan de muren besmet door de plaag van de melaatsheid, wordt,
voordat de priester komt om dat officieel vast te stellen, aan de bewoners de mogelijkheid
geboden de huisraad eruit te nemen (het mogelijk besmette huisraad dus!): 'Dan zal de priester
gebieden het huis te ontruimen, voordat de priester komt om de plaag te bezien, opdat niet alles
wat in het huis is, onrein zij' (Lev. 14 : 36). Hier blijkt dat de wetgever menselijke belangen
ontziet en niet te werk gaat volgens het rigoreuze beginsel fiat iustitia, pereat mundus. Iets
dergelijks doet zich dus ook bij de spijswetten voor. Sprinkhanen, om op dat voorbeeld nog even
terug te komen, waren een te gebruikelijk en nuttig voedsel dan dat ze op grond van een uiterlijk
indelingskriterium van het menu werden geschrapt. Aan deze dingen kun je zien dat de
wetgeving zich bij het reeds Bestaande onderscheid tussen rein en onrein aansloot. Zij
modificeerde en nuanceerde dat onderscheid, al naar de eisen van de praktijk.
11

f. Het gaat de Schrift dan ook meer om het onderscheid maken dan om het inhoudelijk onderscheid zelf. Dat blijkt hieruit dat op dat eerste een zeer sterke nadruk valt. Terwijl (zoals gezegd)
over de redenen waarom een dier voor rein of onrein gehouden moest worden, gezwegen wordt
en dat voor de ouden (en voor ons ook nog wel!) op het gevoel berustte, valt op het maken van
het onderscheid alle gewicht. Wat het gevoel betreft, de Hebreeuwse woorden sjerets (weergegeven als 'wemelend gedierte', maar beter door 'gewriemel' te vertalen) en sjeqets ('gruwel') in
de lijst zijn echt woorden die hu!- en gatsie-darrie!-gevoelens oproepen. (Ik kan niet inzien dat
het begrip 'wemelen' iets met de wijze van voortbewegen te maken heeft, zoals de schrijver op
. p. 155 zegt.) Men maakte dus het onderscheid spontaan en gevoelsmatig. Maar nu kwam de
wetgever dat spontane onderscheid kracht bijzetten door het ambtelijk te (laten) sanctioneren en
autoriseren. Afgezien van het bij de wet vastgestelde was hierbij aan de priester een blijvende
rol toebedeeld. Er moesten immers in al die gevallen waarin wet en gewoonte niet voorzagen,
beslissingen worden genomen. Daarvoor vroeg men aan de priester thora, zoals uit het zoeven
aangehaalde Haggaï 2 blijkt. Een voorbeeld daarvan zijn misschien de discussies uit de rabbijnse
tijd rondom de reinheid of onreinheid van de uit Indie afkomstige kip, waarmee Israel pas laat
kennis maakte (zie Noot 61 op p. 141/2). Zo kwam er een religieus gezag, en wel van niemand
minder dan Israels God zelf, te staan achter wat men uit anderen hoofde al wist. Dat officieel
onderscheiden en beslissing nemen wordt bij tijd en wijle zelfs als de enige met name genoemde
taak van de priester vermeld: 'De HERE sprak tot Aaron: Wijn of bedwelmende drank zult gij
niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet
sterft - het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten - opdat gij scheiding kunt maken
tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein en opdat gij de Israelieten kunt onderwijzen in al
de inzettingen die de HERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft' (Lev. 10 : 8 - 11;
zie ook, iets minder frappant, Ez. 22 : 26 en 44: 23).
g. Leren onderscheid te maken tussen rein en onrein behoorde dus tot de kerntaak van de priester.
En daardoor werd het volk toegerust met een scherp oordeel des onderscheids, op elk, maar
vooral op geestelijk gebied. Want wat in die laatste aanhaling uit Leviticus zo fijn naar voren
komt is, dat het onderscheid maken tussen rein en onrein een verwijzende functie had. God gebruikte dit middel om zijn volk te bepalen bij wat heilig en onheilig was en dat laatste sloeg meer
op het ethisch-religieuze dan op het cultisch-rituele. Je zou dit verwijzende een vergeestelijkingstendens kunnen noemen. Hiervoor is ook (en nog meer!) het gedeelte in Leviticus 20 : 24b
- 26 illustratief. Israel wordt in dat hoofdstuk tegen allerlei goddeloze en immorele praktijken van
de volken rondom gewaarschuwd onder het bekende en samenvattende vermaan: Weest heilig,
want Ik ben heilig, en dan heet het: 'Ik ben de HERE uw God die u van de andere volken heb
afgezonderd. Maakt dan de afzondering (hetzelfde werkwoord wordt gebruikt, wat in de NBGvertaling niet te zien is) tussen rein en onrein vee en tussen onreine en reine vogels, opdat gij
uzelf niet verfoeilijk maakt door vee en vogels en alles wat op de aarde kruipt, dat Ik u ontzegd
heb door het onrein te verklaren. Weest Mij heilig, want heilig ben Ik de HERE en Ik heb u
afgezonderd van de volken opdat gij Mij zoudt toebehoren'. Rein-onrein als leermiddel in dienst
van heilig-onheilig, zoals dat ook in Dtr. 14 : 1 en 2 (de afzondering van de volken, met de lijst
van reine en onreine dieren daarop volgend) en Haggai 2 : 11 - 15 het geval is. Het is deze lijn
van vergeestelijking die door de Here Jezus wordt doorgetrokken in Marcus 7, waar Hij namelijk
het rein-onrein laat vallen om alleen het heilig-onheilig (of wel het rein-onrein in ethischreligieuze zin) over te houden: 'Niets dat van buiten de mens in hem komt, kan de mens onrein
maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het dat hem onrein maakt' (Marc. 7 :
12

15). En een volgende consequentie van deze vergeestelijking komen we in Handelingen 10 tegen,
waar Petrus te horen krij gt: 'Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden',
met de implicatie dat het onderscheid tussen de volken waar dat onderscheid tussen rein en
onrein ook naar verwees, eveneens was opgeheven (Hand. 10 : 15). De leertijd, waarin God van
het in het volk levende besef omtrent rein en onrein gebruik maakte om het voor de antithese
tussen goed en kwaad die sinds de zondeval door de mensenwereld en de schepping heenloopt,
gevoelig te maken, was voorbij. Gods volk was in een pedagogie van eeuwen zo geestelijk
opgevoed, dat het het verschil tussen heilig en onheilig kon hanteren zonder van de hulplijnen
van rein en onrein in de dierenwereld en van behoren of niet behoren tot een apart gesteld volk
gebruik te hoeven maken.

ç-;

(';

h. Dit alles betekent nu mi dat van de spijswetten geen of slechts zijdelings gebruik kan worden
gemaakt bij het hedendaagse milieudebat. Alleen in algemene zin kan gezegd worden dat onze
God op reinheid gesteld is. Het feit namelijk dat Hij voor zijn specifieke verbondsonderwijs heeft
kunnen aansluiten bij beseffen van rein en onrein, zoals die onder de mensen leven, zegt wel iets
over zijn eigen gezindheid - die wij in Christus' kracht mogen navolgen. Niet om de wereld voor
milieuverloedering te behoeden (dat lijkt mij een onmogelijke opgave), maar om onszelf
onbesmet van deze wereld te bewaren. De teloorgang van het milieu mag niet aan onze
slordigheid te wijten zijn. Boerserna eindigt zijn boek met een pleidooi voor bescheidenheid (p.
23617). Je kunt hem bepaald niet van zelfoverschatting betichten. Er gaat wat dit betreft een
weldadige nuchterheid van zijn studie uit, het is een van de charmes van zijn boek. Toch ziet hij
meer heil in de spijswetten dan hij christelijk kan verantwoorden. Hij pleit eigenlijk voor het
weer invoeren ervan (zij het in eigentijdse vorm, p. 234) en het kan wel haast niet anders of hij
volgt daarbij een redenering die typisch joods en (het is vervelend om het te zeggen, maar het is
uitsluitend zakelijk bedoeld) weinig bescheiden is. Op p. 176 zet hij uiteen dat er in het boek
Genesis na de zondvloed voor 'randvoorwaarden' gezorgd wordt (het bloedverbod, bijvoorbeeld)
om het leven in goede banen te houden, maar dat alras blijkt dat dit niet voldoende is. De
uitverkiezing van een speciaal volk is daarvoor nodig. Een heilig volk behorend bij een heilige
God. Met speciale wetten, bedoeld om die heiligheid vorm te geven en tevens als voortdurende
verwijzing naar de bron van de heiligheid (God). En dan komt het: 'Alleen langs die weg kon er
nog iets van Gods bedoelingen met deze wereld gestalte krijgen en zichtbaar worden.' En: Tegen
deze achtergrond 'kunnen we zowel de functie als het waarom van de (spijs)wetten begrijpen'.
Dit is toch verlossing van de wereld door gehoorzaamheid aan de geboden? Hoe verhoudt zich
dat tot een bijbelgedeelte als Galaten 3 : 15 - 29, waar met zoveel woorden de ontoereikendheid
van de wet voor dit doel geleerd wordt? Wat denkt Boerserna van het antwoord van Petrus op
het apostelconvent in Jeruzalem aan degenen die de christenen uit de heidenen onder de wet van
Mozes wilden brengen: 'Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der
discipelen te leggen, dat noch onze vaderen noch wij hebben kunnen dragen? Maar door de
genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden .. .' (Hand. 15 : 10). Een ondragelijk
juk! Het lijkt zelfs alsof ook de wetgever zelf met zijn uitzonderingen en uitwijkingen voor de
praktijk (bijv. tav de spinkhanen, zie boven) voor dit bezwaar gevoelig was.
i. Voor mij geven de spijswetten in de bijbel de boodschap af dat er een scheur door de schepping
loopt die wij niet kunnen dichten en dat zonder de verlossende ingreep van Christus de reinheid
het tegen de onreinheid moet afleggen en de hele wereld in onheiligheid ten onder gaat. Evenwel,
die verlossende ingreep heeft plaatsgevonden. In beginsel straalt nu zijn reinheid alle onreinheid
uit het voedselpakket weg. Dat geeft aan de christelijke gemeente een souplesse en
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beweeglijkheid die haar in haar evangelieverkondiging onder alle volken en culturen zeer te pas
komt. Wij kunnen met het evangelie naar (om zo te zeggen) de benedenste delen der aarde.
Verder leren ons de spijswetten dat, hoewel wij dank zij Christus' verlossingswerk de grens
tussen rein en onrein vrijelijk mogen overschrijden, wij niet enthousiast kunnen worden voor
soep van onreine dieren zoals daar op heksensabbatten driftig in geroerd wordt. Je krijgt de
indruk dat in zulke kringen de antithetische meerwaarde van het onreine nog volop, maar dan
omgekeerd, beleefd wordt: een soort averechtse gehoorzaamheid aan spijswetten met de duivelse
bedoeling om God te treiteren (zie ook Jes. 65 : 1 - 7). Het verschil tussen eetbare en niet-eetbare
dieren zal wel blijven, maar geboden of verboden daaromtrent bestaan voor nij niet meer. Het
verschil is niet langer religieus gesanctioneerd. Wel zal ik mij, in navolging van Handelingen 15
: 20, in het bijzijn van Joden van bloedworst onthouden. Ook Paulus was de Joden een Jood en
de Grieken een Griek (I Cor. 9 : 1gev). Wij kunnen Goddank zelfs de barbaren een barbaar zijn.

c.

Bij stelling 8:
a. Mijn commentaar op het bezwaar van Boersema tegen de term en de gedachte van het
rentmeesterschap moet ik in twee delen splitsen. In de eerste plaats moet de achterliggende
gedachte weersproken worden. Boersema schrijft: 'Zoals uit hoofdstuk 2 en 3 is gebleken, wordt
in de H(ebreeuwse) B(ijbel) de mens niet als rentmeester van de natuur gezien. Er is een morele
band met de gedomesticeerde natuur en voor de omgang met die natuur worden regels gegeven.
De overige natuur wordt niet aan de mens in beheer gegeven. De mens kan die natuur
bewonderen, hij kan zichzelf beschermen tegen invloeden vanuit die natuur en hij kan er
benauwd voor zijn, maar nergens wordt hij over die natuur aangesteld als 'rentmeester" (p. 225).
Deze scheiding tussen de gedomesticeerde en de overige natuur valt natuurlijk niet weg te praten,
maar de gedachte dat de mens over die overige natuur het beheer niet toekomt, is onjuist. Hij mag
de grens tussen gedomesticeerd en wild verleggen, zoals hij dan ook van het begin af gedaan
heeft. De bijbel legt hem daarbij geen strobreed in de weg. Maar (en daarmee komen we op de
bedoeling van Boersema) dat beheer zou wel eens kunnen betekenen dat de mens die overige
natuur ontziet en met rust laat. Dat ze niet zelden tegen de mens in bescherming moet worden
genomen, zoals Boersema zegt (p. 235), kunnen we hem ook nog toegeven, zij het ook dat voor
die bescherming toch weer mensen nodig zijn. Zelfs dat de mens voor de wilde natuur vreest kan
nog een nuttige functie in dat beheer hebben, zoals een vader vader blijft ook over een kind dat
vele malen meer begaafd is dan hij, waardoor hij zich bedreigd' kan voelen. Het kan zijn
vaderschap adelen wanneer hij die vrees omzet in respect. Maar bij dit alles blijft overeind staan
dat de Schrift in Psalm 8 klip en klaar zegt dat God alles onder 's mensen voeten gesteld heeft.
Komt het dan in de psalm tot een uitwerking van dat 'alles' dan worden genoemd: 'schapen en
runderen altegader, en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee,
hetgeen de paden der zeeen doorkruist' (Ps. 8 : 7 - 9). Je ziet hier de lijn lopen van het gedomesticeerde naar het wilde. Daarmee lijkt mij de stelling weerlegd dat volgens de bijbel de mens alleen
maar zeggenschap heeft over de gedomesticeerde natuur. 's Mensen dominium gaat over de
gehele schepping, zij het ook dat diezelfde schepping de mens herinnert aan Gods grootheid en
zijn eigen kleinheid: 'Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren
die Gij bereid hebt - wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem
omziet?' (verzen 4 en 5). Een respectloos heersen is hierdoor uitgesloten.
b. Een essentiele notie in het begrip rentmeesterschap is dat het daarin gaat om een beheer over
'het goed van een ander' (Luc. 16 : 12) en die notie is in de omgang met het geschapene
onopgeefbaar. Ze is ook diep verankerd in het geheel van de Schrift: 'Het land is van Mij, en gij
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zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij' (Lev. 25 : 23). Ook Israels land was het goed van een
Ander. En waarom zouden wij dat 'land' in de tekst niet mogen uitbreiden tot 'aarde', zoals in
Efeziers 6 ; 3 bij het vijfde gebod gebeurt: 'Eer uw vader en uw moeder ... opdat het u welga en
gij lang leeft op aarde', in plaats van 'in het land dat God u geven zal' van het gebod zelf? Dus:
'De aarde is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij'.
c. Maar (en hier komt het tweede deel van mijn commentaar) men kan inderdaad met Boerserna
vallen over de term 'rentmeester'. 'De koppeling van het woord rentmeester aan de zorg over
(delen van) de natuur ontbreekt in de bijbel' (Noot 72 op p. 225). Dat klopt, rentmeester is wel
een sterk fmancieel-economisch begrip en is bovendien tot het Nieuwe Testament beperkt. Maar
wat denkt Boerserna van het woord 'pachter', een begrip dat toch dicht bij dat van 'rentmeester'
ligt? Die term heeft het voordeel dat hij dicher bij het beheer over de aarde staat en dat hij
behalve in het Nieuwe ook (zij het niet onmiddellijk herkenbaar) in het Oude Testament
voorkomt. In mijn Hebreeuwse Nieuwe Testament (The Trinitarian Bible Society) lees ik dat·
men zulke pachters, zoals die uit (bijvoorbeeld) Matteus 21 : 33, heeft weergegeven met de
Hebreuwse term noterim, met welk woord in Hooglied 8 : 11 de bewakers (van de wijngaard)
zijn aangeduid. Daarbij gaat het ook om een soort pachters. Zou Boerserna tevreden gesteld zijn
als het woord rentmeester door het woord pachter vervangen werd? In al die politiek programma's bijvoorbeeld, die hij opsomt? Of moeten wij erin berusten dat de term rentmeester nu
eenmaal ingeburgerd is? Dat zal mij gemakkelijker afgaan dan hem.

(

Bij stelling 10:
a. Beter had ik deze stelling als volgt kunnen formuleren: 'Voor Boerserna biedt de bijbel een
kosmologie (in plaats van mens- en wereldbeschouwing), voor mij is hij boodschap van redding
aan een mensheid en wereld in nood'. Ik zag nameljk over het hoofd dat Boerserna bij Noot 79
op p. 27 de term wereldbeeld (toch heel dicht liggend bij mens- en wereldbeschouwing in mijn
stelling) afwees als te aards. Toch heb ik ook tegen de term kosmologie, hoezeer ook verdedigd
op p. 27ev, bezwaar. Ik ervaar het begrip dat erin meekomt enerzijds als een teveel, anderzijds
als een te weinig. Teveel, omdat daarmee gesuggereerd wordt dat de bijbel ons een gesloten
denksysteem biedt dat op alle vragen en problemen antwoord geeft. Terecht wijst Boerserna op
de principiele grenzen die aan het menselijk kennen gesteld zijn (p. 235), maar betwijfeld kan
worden of die notie in het begrip kosmologie gegarandeerd zit opgesloten. Ik stel daartegenover
dat de Schrift zich duidelijker dan uit het woord kosmologie blijkt beperkt tot het ene ding dat
nodig is (Luc. 10 : 42). Het boodschap-karakter van de bijbel brengt dat met zich mee. - Te
weinig, omdat het begrip kosmologie ons te vrij laat. Kosmologie is een gedachtending, het hart
blijft er buiten. Er komt niet in tot uitdrukking dat de bijbel een boodschap is die ons in beweging
wil brengen om vanuit de grote nood waarin de schepping zich bevindt, ons op weg te begeven
naar het komende koninkrijk. (Daar is weer die drijfkracht in de bijbel van de tegenwoordige naar
de toekomende wereld, die ik eerder aanwees, en die aan het gebruik van de bijbel voor milieubehoud het meest in de weg staat!) Twee bezwaren dus, van een teveel en van een teweinig. (Om
aan de hand van een voorbeeld het verschil nog duidelijker te maken tussen de bijbel als kosmologie en de bijbel als boodschap: De Schrift boodschapt ons de weg naar het eeuwig heil, maar
als je nu vraagt wat er gebeurt met mensen die deze boodschap nooit hebben kunnen horen, dan
geeft de bijbel niet thuis. Hij gaat op die vraag niet in. Als kosmologie of als mens- en wereldbeschouwing (nu kan ik toch dat woord niet missen) zou hij dat wel moeten doen. Het boodschap-karakter geeft aan de bijbel een spits en wat die spits niet dient blijft achterwege.)
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b. Maar ik begrijp wel waarom Boerserna met het woord kosmologie komt. Zo kan hij immers
de wereld van de bijbel (de Thora) en die van de Grieken (de Stoa) beter met elkaar vergelijken.
Evenwel, de eschatologische gedrevenheid die zo kenmerkend voor de bijbel is, gaat op deze
manier wel verloren. Met die eschatologische gedrevenheid roept de bijbel ons namelijk weg uit
'deze wereld'. 'Laat u behouden uit dit verkeerd geslacht', luidt de pinksterprediking (Hand. 2 :
40) en van de als Babel getypeerde wereld heet het: 'Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen
gemeenschap hebt met haar zonden en niet ontvangt van haar plagen' (Openb. 18 : 4). Boerserna
heeft het ook wel over een eschatologie in de bijbel (p. 36), maar die blijft als ontwikkeling en
vooruitgang toch te binnenwerelds (p. 37). Toegegeven, als ik me de plaats en het beroep van
Boerserna indenk en zijn poging om met de managers van deze wereld in gesprek te komen op
me in laat werken, kan ik mij zijn reductie van het scheppingsonderwijs van de bijbel tot een
kosmologie heel goed voorstellen. Moet je wel niet op een meer joodse dan chistelijke lezing van
de bijbel overstappen als je de zaken van mens en wereld zoals ze in de politiek (in de milieupolitiek en in de politiek in het algemeen) behartigd worden wilt beinvloeden? Zou ik eraan
ontkomen het anders te doen als ik in Boersema's schoenen stond? Mijn kritiek op zijn boek is
integraal uitgevallen en dat spijt me zeer. Zijn kritiek, van zijn kant, zou kunnen zijn dat ik met
iets onwerkbaars kom. Ik zou dat kunnen begrijpen, want met het natekenen van de bijbelse lijn
voel ik mijzelf niet weinig verlegen. Mijn enige verweer is dat de aan alle kanten vastlopende
werkelijkheid van wereld en mensheid mij in de keuze voor de radicale bijbelse eschatologie
bevestigt. De toestand in de wereld brengt mij bij de bijbelse accenten. Wij kunnen hier beneden
niet anders dan vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat besef trouwens is al zo oud als Abraham.
c. Wel stel ik hierbij aan mijzelf deze vraag: Zegje deze dingen nu omdat de wereld oud en sleets
is of omdat je zelf wat ouder wordt? Zou dat kunnen, dat je op jeugdiger leeftijd meer met het
Oude Testament in de weer bent en datje bij het ouder worden je meer orienteert op het Nieuwe?
Een interessante vraag! Maar ook als dit waar is, stoot het mijn verhaal niet om.

(~_;

WAT IS NA ALLES WAT GEZEGD IS MIJN MILIEU-PREDIKING? WEES GEEN
'VARKEN' IN GODS SCHEPPING, WANT DE HERE NEEMT DAT HOOG OP. HEB DE
DIEREN EN DE OVERIGE NIET-MENSELIJKE SCHEPPING LIEF. LENIG WAAR
MOGELIJK MET ANDEREN (OOK NIET-GELOVIGEN) DE NODEN VAN HET MILIEU,
MAAR LAAT MERKEN DAT JE PRIORITEIT ERGENS ANDERS LIGT. EN VOORAL:
WANNEER DE VARKENS IN DEZE WERELD DE OVERHAND KRIJGEN (WAAR HET
STEEDS MEER OP BEGINT TE LIJKEN), ZORG DAN DOOR HET GELOOF IN JEZUS
BURGER TE ZIJN VAN DE STAD, HET HEMELSE JERUZALEM, 'WAARIN NIETS ONREINS ZAL BINNENKOMEN' (OPENB. 21 : 27).

H. de Jong
Zeist, april 1999
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