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EDITORIAAL

Beste lezer,

Iedereen kent wel het allereerste boek van de bijbel: ‘Genesis’ waarin we 
meer te weten komen over de schepping van God. Wat opvalt is dat het 
laatste ‘deeltje’ van de hele schepping de mens is. “En God schiep de mens 
als zijn beeld, als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep hij hen.” 

Net zoals een vogel eerst een knus nestje maakt om er eitjes in te leggen, 
zo ook heeft God eerst de aarde met alles erop en eraan geschapen om als 
‘nestje’ te dienen voor de mens. En net zoals een vogelnestje waardeloos 
wordt eens de eitjes uitgebroed zijn en de vogeltjes uitgevlogen zijn, zo 
ook zou onze wereld geen reden van bestaan hebben zonder de mens.

“Toen vormde Jaweh God de mens uit kleiaarde, en blies levensadem in zijn neus; zo 
werd de mens een levend wezen.” De scheppende kracht van ons menselijk 
leven komt van God; het is God zelf  die ons de ‘levensadem’ ingeblazen 
heeft, zodat wij levende wezens worden. Vandaag de dag echter, wordt 
de mens vaak enkel maar beschouwd als een onderdeel van de natuur. 
En door het feit dat sommige mensen en bedrijven de natuur te veel 
geweld aandoen, wordt de mens soms beschouwd als een vijand van onze 
moeder aarde. De hoofdreden waarom we met respect om moeten gaan 
met de natuur en met de wereld, is omdat het ons tijdelijk nestje is dat we 
van God gekregen hebben. 
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Hoe moet je als christen 
omgaan met de natuur?

De natuur is er voor de mens. Genesis 1, 28 zegt:

We mogen dus van de natuur gebruik maken: 

- Bomen en planten mogen we gebruiken als voedsel en onderdak, 
voor het maken van gebruiksvoorwerpen en medicijnen. Maar het 
is niet de bedoeling ze zomaar, of op een ongeordend grote schaal te 
vernieti gen. Dan kan trouwens het klimaat uit balans raken. 

“Toen zegende God ze, en sprak tot hen:
 Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt 
de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen 
der zee, de vogels in de lucht en over alle levende 

wezens, die zich op de aarde bewegen.”

De natuur is er voor de mens. Genesis 1, 28 zegt:

 Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt 
de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen 
der zee, de vogels in de lucht en over alle levende 
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- Dieren hebben een hogere waarde dan planten, maar die waarde 
is niet absoluut. Je mag ze dus ook gebruiken voor hulp en als voedsel. 
Ook dierexperimenten zijn toegestaan als daarmee de gezondheid van de 
mens een dienst wordt bewezen. Maar ze nodeloos laten lijden is niet de 
bedoeling. Integendeel, we moeten ook hun welzijn bevorderen! Ze een 
‘dierwaardig’ bestaan geven is ook een onderdeel van onze beschaving. 

- Het menselijk leven is heilig en onaantastbaar vanaf het moment 
van de concepti e tot aan de natuurlijke dood. Het moet dus gerespecteerd 
en bemind worden. Wie die mens ook is en hoe ziek of gehandicapt hij of 
zij ook is, iedereen heeft  het recht om geboren te worden! De mens mag 
nooit alleen maar als een middel gebruikt worden. Hij moet ook alti jd 
behandeld worden als doel op zichzelf. Door bij een 
loket of in een winkel aardig te zijn voor degene 
die u bedient, bijvoorbeeld.
loket of in een winkel aardig te zijn voor degene 
die u bedient, bijvoorbeeld.
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Als christen wil je zoveel mogelijk van mensen houden en dus eerder zelf 
dienstbaar zijn dan de ander jou te laten dienen. Jezus zei: 

En wat doe je als je een blikje op straat gooit? Juist, je laat anderen jouw 
rotzooi opruimen! In plaats van hen de ti jd voor iets meer nutti  gs te 
gunnen.

Mijn moeder zegt dan dat ik me niet christelijk gedraag.Mijn moeder zegt dan dat ik me niet christelijk gedraag.Mijn moeder zegt dan dat ik me niet christelijk gedraag.
Is dat niet wat overdreven?Is dat niet wat overdreven?Is dat niet wat overdreven?

Ik gooi wel eens lege blikjes op straat.

“Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven 
tot losprijs voor velen.”

(Mt. 20,28)

En wat doe je als je een blikje op straat gooit? Juist, je laat anderen jouw 
rotzooi opruimen! In plaats van hen de ti jd voor iets meer nutti  gs te 
gunnen.

“Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven 

(Mt. 20,28)
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Als christen hebben we de medeverantwoordelijkheid voor de schepping. 
We zijn rentmeester. Dat betekent dat wij, net zoals alle andere mensen 
ervoor moeten zorgen dat geen schadelijke stoff en in de natuur terecht 
komen. Als christen hebben we daar geen extra verantwoordelijkheid 
voor, maar we zouden er ons wel extra bewust van moeten zijn. Als de 
schepping het maaksel is van Zijn Handen, is het Zijn geschenk. Daar 
moet je dus heel dankbaar en voorzichti g mee omgaan!

Waarom wel/niet?Waarom wel/niet?Waarom wel/niet?

Vind je dat je als christen bewuster om moet gaan 
met stoff en die schadelijk zijn voor het milieu?
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Het is beter om die 
producten niet te kopen. 
Maar dan moet je wel de 
reden waarom naar het 
bedrijf sturen die deze 
producten verkoopt of 
levert. Anders hebben 
de mensen die ze maken 
er niet zoveel aan. Ze 
krijgen dan misschien 
nog minder loon, of 
verliezen hun werk, omdat de producten nog goedkoper moeten worden 
gemaakt om te vermijden dat ze zichzelf uit de markt prijzen. Beter is het 
om niet alleen die producten niet te kopen, maar wél andere, waarvan je 
zeker weet dat de mensen er wel een goed loon voor krijgen.

Natuurlijk kan je God nooit rechtstreeks ervaren. Hij is oneindig veel 
groter en beter dan we ons hier op aarde ooit zullen kunnen voorstellen. 
Maar normaal kan je aan de werken de maker kennen. In de brief van 
Paulus aan de Romeinen,1,19-20, verwijt hij de Romeinen dat ze niet uit 

Hoe kan je God 
in de natuur ervaren?

Als je weet dat bepaalde producten tot stand zijn gekomen 
zonder respect voor de schepping, bijvoorbeeld door 

kinderarbeid, mensonterende testen of dierenmisbruik, 
mag je die producten dan wel gebruiken?
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Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesti es? 
Stuur gerust een mailtje naar info@provita.be

Heb je bedenkingen of vragen bij deze tekst of rond dergelijke kwesti es? 

de schepping de Schepper hebben afgeleid. Nu is het allereerst 
de schoonheid van de natuur die naar de schoonheid van God 

verwijst. Vervolgens zit die natuur zo onbegrijpelijk mooi en 
complex in elkaar! Als je bijvoorbeeld naar een cel kijkt, hoe alle 

onderdelen samenwerken. Maar ook de doelgerichtheid die in de 
natuur zit is fenomenaal. Daar moet wel een intelligenti e achter zitt en. 
Ook als je de sterrenhemel ziet, en je beseft  hoe groot het heelal is en 
hoe mooi gevormd, inclusief de aarde, dan kom je wel tot de conclusie 
dat dat er allemaal niet zomaar gekomen is. En de voornaamste bron om 
God te leren kennen ben je zelf natuurlijk en je medemensen. Hoe mooi 
is een mens! En als klap op de vuurpijl vind je diep in je eigen hart een 
stem die niet van jou komt, en die je zegt wat goed is en wat kwaad is: 
het is de stem van God in je geweten. Een heilige die God overal in de 
natuur aan het werk zag, was Sint-Franciscus. Daar heeft  hij zelfs zijn 
zonnelied op gemaakt!

de schepping de Schepper hebben afgeleid. Nu is het allereerst 

verwijst. Vervolgens zit die natuur zo onbegrijpelijk mooi en 
complex in elkaar! Als je bijvoorbeeld naar een cel kijkt, hoe alle 

onderdelen samenwerken. Maar ook de doelgerichtheid die in de 
natuur zit is fenomenaal. Daar moet wel een intelligenti e achter zitt en. 
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