
Liturgische versie van verklaring voor een duurzame ecologie. 

 

We belijden dat God de Schepper en zeggen dat we het leven en al wat dat 

leven mogelijk maakt als een geschenk hebben ontvangen. We mogen dit uiten 

in dankbaarheid,  lof, bezinning en verwondering. En het roept ons op om niet 

mee te gaan in de logica van vermarkting en roofbouw. Ja het  verplicht ons tot 

een eerlijke verdeling van alles wat God ons schenkt.   

 

We belijden dat God de Schepper is, en herkennen onszelf als schepsels met 

dezelfde gemeenschappelijke oorsprong als alle andere schepselen die 

evenzeer door God gewenst zijn. We worden bewoond door de goddelijke 

adem, maar zijn uit stof, solidair en onderling afhankelijk van de hele 

schepping. Dit roept ons op tot nederigheid. Het verplicht ons om te handelen 

voor het respect dat aan elk schepsel toekomt. 

We belijden dat God de Schepper is, dan betekent dit dat we de opdracht 

gekregen hebben om de aarde die ons is toevertrouwd, te cultiveren en te 

verzorgen. Wij zijn tuinmannen/vrouwen na Hem, onderdeel van een 

voortdurende Schepping waarin God ons als bondgenoot ziet. Door deze 

opdracht te aanvaarden, erkennen we dat we geen eigenaars van de wereld 

zijn, maar stewards en stewardessen van de Schepper. 

We belijden dat God de Schepper is, en erkennen we dat we allemaal eindig, 

sterfelijk, levend in een wereld die ook eindig en beperkt is. Dit zou centraal 

moeten staan in ons leven en in onze menselijke gemeenschappen. Het is de 

kern van die eindigheid, dat in Jezus Christus, "de eerstgeborene van de hele 

schepping", God ons komt ontmoeten. 

We  erkennen onszelf als eindig in een eindige wereld dit roept ons ook op tot 

bekering voor meer nuchterheid en eenvoud om de verleiding van "altijd meer" 

te weerstaan. Het verplicht ons om de betekenis van de sabbat, de rust- en 

stakingsdag te herontdekken en van de traagheid om de verleiding van "nu" te 

weerstaan. 

We belijden Jezus Christus, incarnatie, dood en verrijzenis, als een begin van 

een pad van hoop, bevrijd van existentiële angst in het aangezicht van onze 

eindigheid. Het nodigt ons uit om keuzes te maken en  ons te verzetten tegen 

de realisaties van alles wat de techniek ons zou toestaan. Het verplicht ons om 

de slavernij aan de logica van de concurrentie en de overheersing aan de kaak 

te stellen. 



 

Deze hoop is de horizon van ons geloof.  

De hoop op een nieuwe Schepping, het vooruitzicht op universele verzoening, 

op verlossing uitgebreid tot de hele wereld, loopt door de Bijbel. Deze hoop, 

die gebaseerd is op Gods liefde voor de wereld en voor de mens. 

Daarom is het  aan ons met Gods hulp om te strijden tegen de logica's en 

systemen die de mens, het samenleven en de Schepping vernietigen.  

Het is aan ons met Gods hulp om de tekenen van hoop die er zijn, te 

ondersteunen. in afwachting van de nieuwe Schepping waarin gerechtigheid en 

vrede elkaar zullen kussen. 

 

Naar een verklaring van Eglise Protestante unie de France.  


