Groen geweten
- de tuin van je geweten onderhouden Robert Doornenbal - 21 april 2018
Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Begin met het lezen van
psalm 8, om daarmee God te
eren, waarin de mens Zijn
schepping wordt
toevertrouwd
Bekijk ‘Earth Song’ van
Michael Jackson op
YouTube. Wat valt jullie bij
de beelden op?
Om te zingen:
Opw. 364
Opw 369
Sela: Alles voor hem

Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, Psalm 24: 1
Wat is de gedachte hierachter: de aarde is van Gód, niet van ons. Wij hebben deze aarde in
bruikleen. Robert deelt een verhaal over een uitnodiging voor een etentje in de ‘Meatcave’,
waarbij voor-, hoofd- en nagerecht bestaat uit vlees. Inmiddels weten we dat de productie van
vlees de ‘rijkdom’ van de aarde in groot gevaar brengt, en weten we hoezeer de aarde wordt
uitgeput door onze vleesconsumptie. Of op z’n minst zou je dit moeten wíllen weten. 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? Er zijn
christenen die vegetariër of veganist zijn geworden. Als zij hun tanden zetten in een sparerib, dan
klinkt er een stemmetje in hun hoofd: Dat is de stem van hun geweten. 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 tuin van je geweten
Daarover gaan we het hebben: over het omgaan met gewetensvragen.
De apostel Paulus spreekt veel over gewetensvragen, zoals in 1 Kor. 10: 23 – 33, en Romeinen 14:
1 – 15:2. 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
Lees tip:
groeien.
Boek ‘Genieten van genoeg’ Grofweg onderscheid ik twee soorten onkruid die in de tuin van je geweten kunnen groeien:
Geschreven door Martine
(1) wetticisme: hierbij ontneem je jezelf een stukje vrijheid, bewegingsruimte.
Vonk
(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.
Om te lezen:
1 Kor. 10: 23 – 33
Rom. 14: 1 - 15:2
Marc. 7: 14-23

Wetticisme.
Het eerste onkruid is wetticisme, dat wil zeggen dat jij jezelf dingen oplegt omdat je denkt dat dit
moet van God. Als je wettisch denkt, dan ben je steeds op zoek naar duidelijke, strakke regels.
Ook als het gaat om eten en drinken. Wetticisme kun je vergelijken met brandnetels in je tuin. Ze
prikken als je ze aanraakt. Een geweten hóórt natuurlijk ook te prikkelen! 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.
Onverschilligheid
Je kunt ook doorschieten naar de andere kant. Doorslaan in je nadruk op ‘vrijheid’ zo kan je
geweten meer en meer ongevoelig geworden – ‘dichtgeschroeid’, zoals Paulus dat noemt (1
Timoteüs 4:2). Vergelijk het met verstikkend onkruid dat het licht en de voeding wegneemt van
andere planten en bloemen. 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. Iemand noemde dat ‘heiliging
van een dichtgeschroeid geweten’.

Essay ‘Natuurlijk’ van Jan
Terlouw; een ode aan de
natuur en een vurig pleidooi
om de aarde in betere staat Kale plekken
achter te laten voor
Het kan ook zijn dat er nog kale plekken in je gewetenstuin zijn, plekken waar eigenlijk wel iets
volgende generaties
zou moeten gaan groeien. Vandaar de titel van deze preek: groen geweten. Ons geweten vraagt
om onderhoud, om als een tuin gecultiveerd te worden.
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Voor het geloofsgesprek
1. ‘Van de Heer is de aarde,
en alles wat er leeft’. Ps.24:1
Schrijf op een grote flap in
twee kolommen: wat roept
de aarde en schepping bij je
op aan positieve en aan
zorgelijke gedachten?

Met het woord ‘groen’ vraag ik specifiek aandacht vragen voor één mogelijke kale plek, of
blinde vlek. Ik doel op ‘groene’ thema’s.
Het koninkrijk van God en ons consumptiepatroon
In zijn brieven is Paulus bezig om brandnetels weg te schoffelen uit de gewetens van jonge
christenen. Sommige van hen zijn bang dat het vlees op de markt misschien aan de afgoden is
geofferd. Anderen hebben een Joodse achtergrond, en menen dat ze zich aan de voedselwetten
moeten 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: 17).
2. Lees 1 Kor. 10: 23-33
Wij leven in een heel andere tijd. Een tijd van schadelijke CO2-uitstoot en zorgelijke
Het juiste gebruik van
voetafdrukken. Zouden wij er niet over in gesprek moeten? Niet iedereen zal hier in alle
vrijheid, staat er als kopje
opzichten hetzelfde over denken. Hoe ga je daarmee om? Paulus: Houd rekening met het
boven. Bespreek met elkaar geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander (1 Kor. 10:28b-29a). Dit is
wat je hier van Paulus kunt echt een uitdaging. Hoe ga je om met je eigen tuintje en met de ‘volkstuin’?
leren.
Paulus laat twee valkuilen zien: neerkijken en oordelen
3. Je geweten; hoe kijk je
Lees mee in Rom. 14:3. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet
aan tegen de door Robert
alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. In twee werkwoorden laat
genoemde vormen van
Paulus zien wat we heel gemakkelijk doen; op iemand neerkijken, jezelf beter vinden dan de
wetticisme of
ander, of iemand veroordelen. ‘Noem jíj jezelf een christen? Let wel, het gaat hier natuurlijk niet
onverschilligheid? Zijn er
om dingen waar de Bijbel heel duidelijk over is dat ze ingaan tegen Gods wil, die goed is en
kale plekken waar iets mag heilig. Bijvoorbeeld vreemdgaan als je getrouwd bent.
gaan groeien, wat is
daarvoor nodig?
Tot eer van God de ander accepteren
Ik vind het mooi dat Paulus niet in het negatieve blijft hangen. Hij zegt niet alleen wat je niet
4. Hoe ga je zelf om met
mag doen, Paulus nodigt ons ook uit om iets wél te doen. Namelijk: in vrede met elkaar leven en
verschillen van inzichten op elkaar steunen (Rom. 14: 19, BGT). Laten we doen wat goed is voor de ander en wat de ander
het gebied van
helpt (Rom. 15: 2, BGT).
duurzaamheid? Herken je
Waarom zouden we dat willen? Daar geeft Paulus een helder antwoord op.
iets van de twee valkuilen, Rom. 15: 7 (BGT): Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren [proslambano], tot eer van God.
neerkijken en oordelen? Hoe Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.
kun je in gesprek gaan over God heeft jou aanvaard. En Hij heeft mij ook geaccepteerd. Daarom mogen we, daarom moeten
verschillen van inzicht en
we elkaar proslambano. Dat is meer dan accepteren in de zin van ‘nou vooruit dan maar, jij mag
elkaar in liefde accepteren? er ook zijn’. Proslambano betekent iemand warm en hartelijk verwelkomen. Het betekent
(Rom.14: 19, Rom. 15:2,
iemand welkom heten in de kerk, en welkom heten in je hart. ‘Fijn dat je er bent!’ Als wij zo met
Rom. 15: 7) Hoe eer je God? 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
4. In de cursus ‘Geld maakt God belangrijk vinden? Waar zou Hij blij mee zijn? Hoe kan ik Hem in mijn keuzes respecteren,
gelukkig?’, gaat het o.a. over dienen, de eer geven die Hem toekomt? Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij
het verminderen van
sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
negatieve impact op de
(Romeinen 14:8)
schepping door onze
Dit is gelijk de link naar ons jaarthema: God wil hier wonen. God is hier
consumptie. Tips daarvoor
aanwezig. Door zijn Geest woont en werkt Hij onder ons, hier in de
richten zich op de 5 V’s:
gemeente. En Hij wil ook graag wonen en werken in de tuin van ons
Vervoer
geweten. Ons persoonlijke geweten en ons collectieve geweten. Ook ons
Voedsel
geweten is ‘van de Heer’.
Verwarming
Ik eindig met een persoonlijke uitnodiging; onderzoek jezelf. In Psalm 139 staat: God, ik wil dat
Vakantie
U alles van mij weet, ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten.
Vuilnis
Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst.
Is er iets wat jou bezighoudt, Open de toegang van je tuin voor God, voor Jezus. Je kunt bijvoorbeeld dit tegen Hem zeggen:
en waar we van elkaar
‘Wees welkom in de tuin van mijn geweten. U mag mij onderzoeken. Wilt U mij laten zien wat er
kunnen leren?
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.’

