Ecologie: welke bekering(en)?
Preambule
Als we spreken over ecologie dan verwoorden we de gemeenschappelijk interacties tussen de
levende wezens op onze planeet. Spreken over de Schepping is een boodschap verkondigen voor de
wereld, onderscheiden waar het op aankomt. Het is onze relatie tot uitdrukking brengen met de God
die zich door zijn Schepping en in Jezus Christus openbaart. Het is onze relatie met onszelf en met de
hele gecreëerde wereld verwoorden.
Veroordeling nr. 1 ------- Geschenk en dankbaarheid -------------------Door te belijden dat God Schepper is, ontvangen we het universum, het leven en wat het mogelijk
maakt, als een geschenk.
Het nodigt ons uit tot dankbaarheid en lof, bezinning en verwondering.
Het roept ons op ons te bekeren tot de geest van dankbaarheid en tot het verwerpen van de logica
van vermarkting en roofbouw. Dit verplicht ons tot een eerlijke verdeling en overdracht van alle
geschenken van God.
Veroordeling nr. 2 --- Gemeenschappelijke oorsprong en fundamentele solidariteit ---Door te belijden dat God Schepper is, herkennen we onszelf als schepsels, die met alle elementen van
de Schepping een gemeenschappelijke oorsprong hebben: door God gewenst. 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.
Veroordeling #3 ----- Stewards van de Schepper -------Door te belijden dat God de Schepper is, ontvangen we van Hem de missie om de aarde te cultiveren
en te verzorgen die Hij ons heeft toevertrouwd. Hij maakt ons tot tuinmannen na hem, als onderdeel
van een voortdurende Schepping waarmee hij ons associeert. Door deze missie te aanvaarden,
erkennen we dat we geen eigenaars van de wereld zijn, maar stewards van de Schepper.
De vraag naar de juiste plaats van de mens in de Schepping, nodigt ons uit om onze vrees voor de
heerschappij die God ons toevertrouwt als een dienst te vervullen. Het verplicht ons tot een
harmonieus beheer en bescherming van de aarde ons huis tegen de gevestigde belangen die het
bedreigen.
Veroordeling nr. 4 ---- Menselijke grenzen en de eindige wereld -----Door te belijden dat God de schepper is, erkennen we dat we allemaal eindig, sterfelijk, levend in een
wereld die ook eindig en beperkt is. Dit staat centraal 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.
En toch zijn er talloze individuele en collectieve praktijken die erop gericht zijn deze fundamentele
voorwaarde te vergeten of te overtreffen. Deze praktijken, die het mogelijk maken het beste te
maken van het menselijk experiment, staan ook ten dienste van de schadelijkste fantasie om alle
grenzen te overstijgen. Het erkennen van onszelf als eindig in een eindige wereld roept ons 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 te herontdekken en van de traagheid om de
verleiding van "nu" te weerstaan.
Veroordeling nr. 5 ----- Bevrijding en nieuwe creatie -----Door Jezus Christus, zijn incarnatie, dood en verrijzenis te belijden, beginnen we aan een pad van
hoop, bevrijd van existentiële angst in het aangezicht van onze eindigheid. Dit kan zelfs worden
ontvangen als genade en een onderwerp van lof.
Met Jezus als voorbeeld die bevrijd van angst tegenover de verleider stond , kunnen ook wij afstand
doen van onze illusoire zoektochten naar almacht. Bekeerd tot het Evangelie zijn we geroepen om
het Evangelie te volgen, om de krachten die we tot onze beschikking hebben te sturen door ze ten
dienste te stellen van een wereld die solidair, rechtvaardiger en gezonder is. De redding van de
Schepping kan worden gedacht in het bevrijdende perspectief van het kruis en de verrijzenis.
Dit nodigt ons uit tot onderscheidingsvermogen om ons te verzetten tegen de realisatie van alles wat
de techniek ons zou toestaan. Dit verplicht ons om de slavernij aan de logica van de concurrentie en
de overheersing aan de kaak te stellen.
Veroordeling nr. 6 ------ Hoop en betrokkenheid ------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, is de horizon van ons geloof. Tegenover de gevaren die de bewoners bedreigen, zonder
toe te geven aan wanhopige catastrofes of onverantwoordelijke roekeloosheid, kunnen we ons met
vertrouwen engageren.
Met Gods hulp is het aan ons, samen met anderen, om passende acties op onze eigen schaal uit te
voeren. Het is ook aan ons om te strijden tegen de logica's en systemen die de mens, het samenleven
en de Schepping vernietigen.
Het is vooral aan ons om de tekenen van hoop die er zijn, te ondersteunen. Om deze hoop vandaag
aan te gaan moet men zich individueel bekeren en een teken van hoop zijn, in samenhang met de
dynamiek van het komende Koninkrijk, in afwachting van de nieuwe schepping waarin gerechtigheid
en vrede elkaar zullen kussen. in afwachting van de nieuwe schepping waarin gerechtigheid en vrede
elkaar zullen kussen.

