Themapreek 22 april 2018, dienst 2-3: groen geweten
INTRO
Op een avond, niet lang geleden, werd ik door vrienden meegenomen naar een meatcave. (We hadden wat te vieren.)
Een meatcave is een restaurant waar ze vlees serveren.
Vlees voor, vlees tussen –ook tussen je tanden! – en vlees na.
Van voorgerecht tot toetje – alles vlees. Dat is wat de ober ons
uitlegde. De beste man was huge (heel fors uitgevallen). Hij paste nauwelijks in de
grot. Noem hem een ‘vleesgeworden’ vleeseter. Ik dacht: laat ik een grap uithalen,
kijken hoe -ie reageert. Toen hij had uitgelegd wat het menu was, zei ik met een
beteuterd gezicht: “Maar ik ben vegetariër!” Ad rem wees hij naar de deur: “Daar is de uitgang!”
Het zat wel goed met zijn gevoel voor humor 😊.
En ja, ik ben blijven zitten. Onder het motto dat Paulus meegaf aan de Korintiërs: U mag alles eten wat
er in de vleeshal wordt verkocht (1 Kor. 10:25). Mooi zo! Ik mag gaan voor de complete menulijst in de
vleeshal – in de vleesgrot! Zonder gewetensbezwaar. U hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan
waar het vandaan komt. Prima, dat wil ik ook inderdaad niet weten! Het vlees komt heet van de grill,
dat is mij genoeg 😊.
Laten we nu eens écht proberen te begrijpen wat Paulus bedoelt! Sommige christenen in de stad Korinte
waren bang dat het vlees dat ze op de markt kochten misschien aan de afgoden was geofferd. En dat het
daardoor – zeg maar – (demonisch) ‘besmet’ was. “Maak je geen zorgen”, stelt Paulus hen gerust.
“Je hoeft niet na te gaan waar het vlees vandaan komt. Maak hier geen gewetenszaak van. Immers: ‘Van
de Heer is de aarde en haar rijkdom’ (vers 26).” Paulus verwijst hier naar het begin van Psalm 24.
Wat wil hij daarmee zeggen? “Beste Korintiërs, deze aarde en alles wat daarop leeft, is niet van de
afgoden of van de demonen. De aarde is Gods eigendom. En daarom mag je gewoon vlees kopen en opeten. Je hoeft niet eerst te weten waar het vandaan komt, en wat ermee is gebeurd.”
Deze zelfde tekst, Psalm 24 vers 1, is dit jaar de basistekst van de Michazondag. Wat is de gedachte hierachter: de aarde is van Gód, niet van ons. Wij hebben deze aarde in bruikleen. En inmiddels weten we dat de productie van
vlees de ‘rijkdom’ van de aarde in groot gevaar brengt. Dat was in de tijd
waarin Paulus leefde nog niet zo. Maar vandaag de dag wel. In onze tijd weten
we hoezeer de aarde wordt uitgeput door onze vleesconsumptie. Of op z’n minst zou je dit moeten wíllen weten, toch? Je kop niet langer in het zand steken.
De grote vraag is natuurlijk wat er dán gebeurt. Wat gebeurt er als je weet hoe schadelijk de vleesindustrie is voor het milieu? Bijvoorbeeld: ga je uit eten in de meatcave of niet? Zelf heb ik dit dus wel gedaan, op uitnodiging. En ik moet zeggen: het was vleselijk lekker! 😊 Maar in het algemeen ben ik wel
minder vlees gaan eten dan vroeger. Er zijn christenen die verder gaan. Zij zijn vegetariër of veganist.
Als zij hun tanden zetten in een sparerib, dan klinkt er een stemmetje in hun hoofd: ‘Hmm, dit is eigenlijk
niet helemaal koosjer.’ Dat is de stem van hun geweten.
Daarover gaan we het hebben: over het omgaan met gewetensvragen.
We hebben er allemaal mee te maken. Niet alleen als het gaat om eten
en drinken. Maar ook breder, als het gaat om ons consumptiepatroon.
Ga je op vliegvakantie, ook nu je weet wat de uitstoot van zo’n vliegtuig is?
Koop je nog kleding van bepaalde merken als je weet welk menselijk leed erachter
zit – de ‘ware kosten’?
(Denk aan de documentaire The true cost: https://truecostmovie.com/.)

De apostel Paulus spreekt veel over gewetensvragen. We lazen zonet twee verzen uit zijn eerste brief
aan de Korintiërs, hoofdstuk 10. Maar de brief van Paulus aan de Romeinen is in dit verband ook belangrijk, vooral hoofdstuk 14 en het begin van hoofdstuk 15. Het gaat om grote lappen tekst, te veel om nu
helemaal te lezen. Daarom hebben we vandaag geen Bijbellezing. Maar we hopen wel de vruchten van
zijn onderricht te plukken.
1. De ‘tuin’ van je geweten
Als je rondfietst in Houten en omstreken, dan zie je veel mensen bezig
met tuinieren. Dit bracht me op een idee, een beeld. Stel je eigen geweten eens voor als een tuin. Een tuin met bloemen, met onkruid,
en met kale plekken. Een tuin vraagt onderhoud. Een tuin blijft niet
hetzelfde, er is steeds verandering. Zo is het ook met ons geweten.
In je geweten kan er bijvoorbeeld onkruid gaan groeien.
De eerste soort onkruid noem ik wetticisme. Wetticisme wil zeggen dat jij jezelf dingen oplegt omdat je
denkt dat dit moet van God. Terwijl het eigenlijk niet hoeft. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar
iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten (Romeinen 14:2). ‘Ah’, denk je misschien.
‘Dus als je een meatcave begint, dan heb je vast een sterk geloof!’ 😊 Nou nee, dat is toch niet wat
Paulus bedoelt! Iemand met een ‘zwak geloof’ is iemand waarbij de boodschap van het evangelie nog
niet helemaal is doorgedrongen (zie ook 1 Korintiërs 8:6-8). Of misschien durft hij of zij er nog niet helemaal op te vertrouwen. Bijvoorbeeld op dit woord van Jezus: Niets wat van buitenaf in de mens komt
[oftewel: wat je eet, of drinkt] kan hem onrein maken (Markus 7:15, vgl. Romeinen 14:14). Als je wettisch denkt, dan ben je steeds op zoek naar duidelijke, strakke regels. Ook als het gaat om eten en drinken. Want dan weet je tenminste zéker dat je niet geestelijk besmet wordt, onrein.
Wetticisme kun je vergelijken met brandnetels in je tuin. Ze prikken als je ze aanraakt. Een geweten hóórt natuurlijk ook te prikkelen! Maar het moet dan liefst wel
‘terecht’ zijn. Misschien geeft God jou wel meer vrijheid – gewetensvrijheid – dan
jij jezelf gunt. Misschien voel je jezelf schuldig over iets terwijl dit eigenlijk niet
nodig is.
Maar je kunt ook doorschieten naar de andere kant. Doorslaan in je nadruk op ‘vrijheid’. Ik ken een christelijke jongere (niet van deze gemeente) die in een studentenflat woont waarin het heel normaal is dat
jongens en meiden met elkaar naar bed gaan als ze daar zin in hebben. En waarin het OK is, en zelfs wel
stoer, om te veel alcohol te drinken. Voor sommigen is het ronduit een sport om spiekbriefjes of andere
hulpmiddelen mee te smokkelen naar een tentamen. En roddelen over andere flatbewoners hoort erbij.
Toen hij nog maar pas in die flat woonde, vond deze jongen dit soort dingen heel
schokkend. Maar hij is het steeds normaler gaan vinden. In de loop van een paar
jaar werd hij steeds onverschilliger, ook over zijn eigen gedrag. Gaandeweg is zijn
geweten meer en meer ongevoelig geworden – ‘dichtgeschroeid’, zoals Paulus
dat noemt (1 Timoteüs 4:2). Vergelijk het met onkruid dat het licht en de voeding
wegneemt van andere planten en bloemen. Verstikkend onkruid.
Nodig is dat dit onkruid verdwijnt. Dat God je door zijn Woord en
Geest kan overtuigen van wat er misschien niet goed is in je leven.
Een spreker op YouTube noemt dit ‘Sanctification of a seared
conscience’ – heiliging van een dichtgeschroeid geweten.
Mooie uitdrukking! Mooi plaatje ook.

Grofweg onderscheid ik dus twee soorten onkruid die in de tuin van je geweten kunnen groeien:
(1) wetticisme: hierbij ontneem je jezelf een stukje vrijheid, bewegingsruimte. En (2) onverschilligheid:
daarbij vraag je jezelf niet meer serieus af waarmee je God kunt eren (of niet). Wetticisme en onverschilligheid, niet ‘of’. Want het kan zijn dat je wettisch denkt over het ene onderwerp, maar onverschillig
bent over het andere.
Het kan ook zijn dat er nog kale plekken in je gewetenstuin zijn. Plekken die helemaal leeg zijn, maar
waar eigenlijk wel iets zou moeten gaan groeien. Vandaar de titel van deze preek: groen geweten.
Aan de ene kant wil ik hiermee duidelijk maken dat ons geweten vraagt om onderhoud. Om als een tuin
gecultiveerd te worden. Maar met het woord ‘groen’ wil ik ook specifiek aandacht vragen voor één
mogelijke kale plek, of blinde vlek. Ik doel op green issues, op ‘groene’ thema’s. En dan preek ik ook
tegen mezelf. Want ik zie mezelf nog wel als behoorlijk groen (een groentje) op dit terrein! 😊
Denk even terug aan de gewetensvraag over het eten van vlees. In zijn brieven is Paulus bezig om brandnetels weg te schoffelen uit de gewetens van jonge christenen. Sommige van hen zijn bekeerlingen uit
het Grieks-Romeinse heidendom. Ze zijn bang dat het vlees op de markt misschien aan de afgoden is
geofferd. Andere bekeerlingen hebben een Joodse achtergrond. Zij menen dat ze zich aan de voedselwetten moeten blijven houden. Tegen beide groepen zegt Paulus: Voel je niet bezwaard, of verplicht;
dank God voor zijn goede gaven, en eet vervolgens wat je wilt. Want het koninkrijk van God is geen zaak
van eten en drinken… (Romeinen 14 vers 17).
In die tijd en culturele context was dit een helpend inzicht om brandnetels te bestrijden. Maar wij leven
in een heel andere tijd. Een tijd van schadelijke CO2-uitstoot en zorgelijke voetafdrukken. Zouden wij nu
niet juist tegen elkaar moeten zeggen: het koninkrijk van God heeft óók te maken met ons consumptiepatroon, inclusief wat we eten en drinken?
Ik nodig je uit om hierover met elkaar door te praten. Bijvoorbeeld tijdens de bbq 😊.
Je zult vast merken dat niet iedereen hier in alle opzichten hetzelfde
over denkt! Jouw gewetenstuintje grenst direct aan dat van anderen.
Samen vormen we één grote en gevarieerde ‘volkstuin’!
Daarom schrijft Paulus: Houd rekening met het geweten. Ik bedoel nu
niet uw eigen geweten, maar dat van die ander (1 Kor. 10:28b-29a).
In de praktijk is dit een hele uitdaging. Paulus laat heel concreet twee
valkuilen zien waar we soms in stappen.

2. Jouw tuintje en de ‘volkstuin’
Kijk maar mee naar Romeinen 14 vers 3. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet.
En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. In vers 10 horen we hetzelfde refrein: Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet
op uw broeder of zuster?
In twee werkwoorden laat Paulus zien wat we heel gemakkelijk doen, als we niet oppassen. Namelijk op
iemand neerkijken, jezelf beter vinden dan iemand anders. Zo van: ‘Nou zeg, moet je daar nou zo moeilijk
over doen? Ik vind dat zó bekrompen!’ Of: iemand veroordelen. ‘Noem jíj jezelf een christen? Maar dat
kán toch helemaal niet wat jij doet?’ Let wel, het gaat hier natuurlijk niet om dingen waar de Bijbel heel
duidelijk over is dat ze ingaan tegen Gods wil, die goed is en heilig. Bijvoorbeeld vreemdgaan als je getrouwd bent. Het gaat alleen om zaken waar de Bijbel over zwijgt. Of waarbij er verschillende legitieme
interpretaties mogelijk zijn. Mag je wel of niet een tattoo laten zetten als christen? Mag je als vrouw een
kerkelijk ambt bekleden? Ga je als homoseksueel stel aan het Avondmaal? Er zijn tientallen gewetenskwesties, als je er even over nadenkt. Soms heb je misschien de neiging om op iemand neer te kijken.
Dan weer voel je de aandrang om iemand te veroordelen. Dat kan per onderwerp verschillen.

Jaren geleden schoof ik aan tafel in een restaurantje, samen met twee jonge Amerikaanse christenen uit een zuidelijke, conservatieve staat. Onze buren stapten net op.
Ze hadden een fles bier over, en als tafel-oudste kreeg ik die aangeboden. “Ah, great,
thank you!” zei ik opgetogen. Maar op dat moment zag ik mijn tafelgenoten bleek wegtrekken. Ik vroeg: “Wat is er aan de hand?” Zij antwoordden: “Wij mogen geen alcohol
drinken. Christenen hóren geen alcohol te drinken, hebben wij geleerd.”
Dit was een spannend moment. Toch had ik de indruk dat zij mij niet veroordeelden.
En ik merkte aan mezelf dat ik niet op hen neerkeek, ook al had ook dat gekund. We trokken al een paar
dagen met elkaar op, en we wisten al wel van onze culturele verschillen. Zo vond ik het erg vreemd dat
driekwart van de kerkgangers in hun gemeente een pistool of revolver meenam naar de kerk.
Veel Amerikaanse christenen uit de deep south zijn helemaal in de ban van guns en rifles. Zelf heb ik op
een shooting range wel ‘ns geschoten met een Colt .44 – dat geeft zeker een kick! Maar toch denk ik wel
eens bij mezelf: is die obsessie met wapens en met vrij wapenbezit geen kale plek in de volkstuin van het
Amerikaanse christendom?
Hoe dan ook – ik heb de bierfles laten staan. Dit onder het motto: Vlees, wijn of iets anders waaraan uw
broeder of zuster aanstoot neemt [zoals Budweiser], kunt u beter laten staan (Romeinen 14 vers 21).
Ik vind het mooi dat Paulus niet in het negatieve blijft hangen. Hij zegt niet alleen wat je niet mag doen –
dat je de ander niet mag minachten en niet mag veroordelen. Paulus nodigt ons ook uit om iets wél te
doen. Namelijk: in vrede met elkaar leven en elkaar steunen (Romeinen 14 vers 19, BGT). Laten we
doen wat goed is voor de ander en wat de ander helpt (Romeinen 15 vers 2, BGT).
Waarom zouden we dat willen? Daar geeft Paulus een helder antwoord op.
Romeinen 15 vers 7 (BGT): Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren [proslambano], tot eer van
God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd. Is dat geen mooie gedachte?
God heeft jou aanvaard. En Hij heeft mij ook geaccepteerd. Daarom mogen we, daarom moeten we
elkaar proslambano. Dat is meer dan accepteren in de zin van ‘nou vooruit dan maar, jij mag er ook zijn’.
Proslambano betekent iemand warm en hartelijk verwelkomen. Het betekent iemand welkom heten in
de kerk, en welkom heten in je hart. ‘Fijn dat je er bent!’ Als wij zo met elkaar omgaan, dan eren we God
daarmee.
En uiteindelijk gaat het daarom, dat we gericht zijn op Gods eer. Dat we ons afvragen: wat zou God belangrijk vinden? Waar zou Hij blij mee zijn? Hoe kan ik Hem in mijn keuzes respecteren, dienen, de eer
geven die Hem toekomt? Zolang wij leven, leven we voor de Heer, zegt Paulus. En wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. (Romeinen 14:8)
Indrukwekkend, niet?
Dit is gelijk de link naar ons jaarthema: God wil hier wonen. God is hier aanwezig.
Door zijn Geest woont en werkt Hij onder ons, hier in de gemeente. En Hij wil ook
graag wonen en werken in de tuin van ons geweten. Ons persoonlijke geweten en
ons collectieve geweten. Ook ons geweten is ‘van de Heer’.
Ik eindig met een persoonlijke uitnodiging. Zo meteen hoor je een stukje muziek en je ziet dan twee
woorden: SEARCH ME. Hier betekent dit: onderzoek mij. Dat komt uit Psalm 139: God, ik wil dat U alles
van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef
zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst. Als je zo meteen de muziek hoort, open dan de toegang van je tuin voor God, voor Jezus. Je kunt bijvoorbeeld dit tegen Hem zeggen: ‘Wees welkom in de
tuin van mijn geweten. U mag mij onderzoeken. Wilt U mij laten zien wat er mag blijven. En wat er weg
moet, waar het onkruid zit. En wilt U me ook laten zien wat er nog ontbreekt. Wat mijn blinde vlekken
zijn. Laat het me zien wanneer ik anderen veroordeel. Of op hen neerkijk. Onderzoek mij, want ik wil leven
tot Uw eer. Amen.’
https://www.youtube.com/watch?v=8KGK7zaO5dE

