
 1 

Vrijzinnige Gemeente Zierikzee 13 maart 2022  
De roep van de aarde – gelezen: psalm 8 (Huub Oosterhuis) en uit de toespraak van Seattle  
Toespraak Franck Ploum  
 
1. 
We worden omgeven door crises. We hobbelen van de ene ellende in de andere. Is er dan 
geen gewoon en voortkabbelend leven meer mogelijk? Onze vreugde om de 
coronamaatregelen die wegvielen waren van korte duur. En wie is er nu nog bezig met het 
feit dat 23 maart alle coronamaatregelen komen te vervallen? Weinigen van ons.  
 
Niet de dagelijkse besmettingscijfers spatten van de voorpagina’s, maar bombardementen, 
doden, geweld en oorlog. De Oekraïne heeft corona naar de achtergrond gedrukt. Kennelijk 
is er nu iets groters aan de hand, dat vele malen bedreigender is dan dat inmiddels bijna uit-
gemuteerde virus: Een virus dat we maar niet onder de knie krijgen, in de ban kunnen dien, 
waar we geen medicijn tegen vinden heeft ons weer in de greep: oorlog.   
 
De macht heeft weer naar de wapens gegrepen en de gewone mens is speelbal van dit 
levensgevaarlijke oorlogsspel. Of je nu Rus bent of Oekraïner, je hebt hier niet om gevraagd 
maar draagt wel de dodelijke gevolgen van dit machtsspel. Macht, geld, grondgebied, 
economie, grondstoffen, religie ze spelen allemaal hun rol in deze oorlog. Zoals al deze 
thema’s ook een rol spelen in de klimaatcrisis. Het gaat allemaal over houding en 
verhoudingen, over hoe wij ons verhouden ten opzichte van elkaar, onze verhouding met 
onze leefomgeving, de aarde en wat zij in zich draagt, onze omgang met dieren en natuur. En 
wat is in dit alles de plaats maar ook de rol van de mens?  
 
2. 
Die vraag naar de plaats en de rol van de mens in het grote geheel is voortdurend aan de 
orde in het bijbels verhaal en ook in de psalmen. Psalm 8 is een van de scheppingspsalmen. 
In bijna alle psalmen die de schepping bezingen en loven, wordt ook de verbinding met de 
mens binnen die schepping gelegd. Niet zelden in de vragende vorm: Wat is dan de mens, 
dat Gij aan haar denkt? Mens, wie ben je, dat je wordt geweten? Wat ben ik dan helemaal 
dat Jij mij wilde?   
 
Dat deze fundamentele vraag naar voren komt in veel scheppingspsalmen is volgens 
psalmkenner Kees Waaijman niet vreemd. De scheppingspsalmen moeten we namelijk lezen 
– zo zegt hij – tegen de achtergrond van de Kanaänitische spiritualiteit van het veel 
godendom. Al deze goden hoog in hun hemel hielden zich volstrekt niet bezig met de mens, 
laat staan met het welzijn van de mens.  
 
De goden voerden hemelhoog hun onderlinge gevechten en ruzies uit. Donder en bliksem, 
droogte en overstroming waren de gevolgen voor de mens. Hun ruzies zaaiden dood en 
verderf. Ook op aarde waren er vele goden: de machtigen, de koningen, de heersers, de 
Poetins en Loekasjenko’s van alle tijden, van wie de mensen ook weer speelbal waren en 
zijn. Ook zij keken en kijken in hun absolute heerschappij niet naar een mensenleven meer of 
minder.  
 
De schepping in handen van goden stond dus helemaal niet in een goed daglicht. De 
schepping was een tegenover, een tegenstander. En de mens was overgelaten aan zijn en 
haar lot, was niets, een zucht, een windvlaag en weg. 
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In de ontwikkeling van de Thora, de vijf boeken van Mozes, komt dan ineens die Ene, met de 
naam ‘Ik zal er Zijn’. Daar was ineens een God die omzag naar mensen, naar mensen in de 
verdomhoeken, in de verdrukking. En die God, die ‘Ik zal er Zijn’, was de Ene en enige die alle 
leven droeg en uit de hand van de Ene was alles ontstaan. Die God had alle oervloeden 
getemd en beteugeld en van chaos en leegte, leefbaar land gemaakt.  
Ineens waren mens en schepping geen tegenover maar bondgenoten, onlosmakelijk 
verbonden. En de grootsheid van die schepping, waar de mens deel van uit maakt, doet de 
mens vertwijfeld, verbaasd, de vraag stellen: als dit allemaal uit handen van de Ene komt, die 
bergen en rivieren, die bossen en die sterrenhemel, zon en maan, en ik kom ook uit de hand 
van die Ene, Wie ben ik dan te midden van al die grootsheid, dat ik klein en nietig me gekend 
mag weten? 
 
3. 
Nu levert het einde van de angst voor de schepping en de hemellichamen wel een nieuw 
probleem op. Namelijk dat de mens en de schepping weliswaar geen tegenover meer zijn, 
maar dat de mens zich niet zo zeer als onderdeel maar als heerser over die schepping gaat 
gedragen. Die houding komen we ook in de psalmen tegen: ‘de schepping’ is aan onze 
voeten gelegd. God gaf de mens de opdracht om over de aarde te heersen. Niet zelden zijn 
teksten en gedachten als deze, die we ook kennen uit de scheppingsverhalen in Genesis, 
vertaald als een vrijbrief om met de aarde, de natuur en de dieren te doen en laten wat wij 
maar willen.  
 
Dat heersen is dan ook een ingewikkeld begrip. En vraagt om herdefiniëring. Want hoe zou 
in een boek dat als rode draad heeft: bevrijding, beloofd land, wegtrekken uit angstland, sta 
op en ga leven, opgeroepen kunnen worden tot het onderdrukken van de een door het 
ander schepsel? We dienen dat heersen te lezen vanuit een ander perspectief.  
 
Het zogenoemde ‘heersen’ dient gedaan te worden vanuit het perspectief van het dienende 
koningschap, het dienende leiderschap dat hoort bij die Thora en bij die beweging van 
bevrijding. Als een Zelensky van de Oekraïne. Hij riep bij zijn verkiezing tot president op om 
vooral geen foto’s van hem overal op te hangen. Hang foto’s op van je kinderen, je 
dierbaren. En bij alles wat je doet en laat moet je je afvragen wat jouw keuzes voor hen 
betekent. Geen ‘heer en god’ leider die Zelensky. Dienstbaar leiderschap. 
 
Dat bijbelse ‘heersen’ is dus: beheren, behoeden, zorgen voor, beschermen. Niet alleen 
maar omdat wij in onze tijd van het begrip heersen af willen, maar omdat ik denk dat het 
ook echt anders bedoeld is. Wanneer de bijbel, wanneer de scheppingspsalmen – zoals 
psalm 8 – de afgedaalde God bejubelen, die zich in elk klein onderdeel van de schepping aan 
ons wil tonen, hoe zouden wij als mens van diezelfde God dan de vrijbrief kunnen krijgen om 
uit te buiten, te vernietigen, te verzuren en leeg te plunderen, ten behoeve van eigen gewin? 
Dan mag ik dus doen en laten met God wat ik wil. Dan is God van mij en span ik God 
dusdanig voor mijn karretje dat ik datgene waarin God zich aan mij wil laten zien mag stuk 
maken, mag vernietigen, mag doden.  
Dan is het zelfs ook een kleine stap naar een situatie waarin we God aanroepen om ook mijn 
medemens te onderwerpen en te doden. God staat aan mijn kant.  
 
In de Oekraïne ligt de bron van het grote Sovjet Rijk. Herstel van dat rijk is volgens Poetin 
onmogelijk zonder de Oekraïne. Niet alleen politiek, maar ook religieus wortelt het hele hart 
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van het grote Russische rijk, moedertje Rusland zoals ze koesterend genoemd wordt, haar 
hart ligt in de Oekraïne, om precies te zijn in Kiev. En hoewel we daar niet zo veel over 
horen, speelt dus ook ‘god’ een partijtje mee in dit conflict. Zoals de staat Israël aanspraak 
maakt op al die Palestijnse gebieden, zo wordt ook in de Oekraïne religie van stal gehaald 
om het gelijk aan te tonen. Religie is een makkelijk voertuig om mensen in je gedachten mee 
te krijgen, voor je karretje te spannen: God wil het, God staat aan onze kant, God bless 
Amerika, dus doe mee en laat je horen en zien, vecht mee. 
 
4. 
Heersen als beheren, behoeden, de armsten, de kwetsbaarsten het meest. Ons wordt een 
verantwoordelijkheid in handen gegeven: behoed en beheer al wat leeft en wat is. In deze 
aarde hebben wij geen geschenk ontvangen waarmee we mogen doen en laten wat we 
willen, de ‘kroon van de schepping’ is verantwoordelijk voor het behoud en de voortgang, de 
toekomst van heel die aarde met al wat is en ademhaalt. Kunnen wij deze 
verantwoordelijkheid aan. Veelal blijkt dat we er op z’n zachtst gezegd moeite mee hebben.  
 
Want we dragen veel te vaak helemaal geen verantwoordelijkheid voor al dat geschapene 
waarin God ons tegemoetkomt. En daar komt bij dat we ook nog eens de prijs van ons 
gedrag afwentelen op de armsten op deze aarde. Met als gevolg dat wij de techniek en het 
geld hebben om hogere dijken te bouwen en stevigere huizen, onszelf te beschermen tegen 
alle gevolgen van de klimaatcrisis, maar de armsten hun laatste stukje vruchtbaar land zien 
worden weggespoeld door een tsunami, of juist de woestijn en verwoestijning steeds verder 
zien oprukken.  
 
Met als gevolg steeds meer oorlog om grond en grondstoffen, vruchtbaar land en steeds 
meer mensen vanwege klimaat op de vlucht, de grootste stromen migranten zullen in de 
toekomst op de vlucht zijn voor de gevolgen van de klimaatcrisis. En migranten en 
migratiestromen daar kunnen wij in het rijke westen maar moeilijk mee uit de voeten. Dat 
vinden wij ingewikkeld. Want wat wij hier hebben dat is van ons, dat hebben wij 
opgebouwd, en daar mag niemand aankomen. Zelden stellen we de vraag waar wat we 
hebben allemaal vandaag komt, wie er de prijs voor betalen.  
 
In die zin is het hartverwarmend, geweldig, hoe we in Europa klaar staan om die inmiddels 
miljoen Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. In centra, maar ook in onze huizen. 
Ongekend! Maar het is ook wrang. Want tot enkele maanden geleden werden er aan de 
oostkant van Europa hekken en muren gebouwd om vluchtelingen tegen te houden. Nu 
staan er bussen klaar om ze op te halen en met vlag en wimpel binnen te rijden. En het is 
ook wrang want weet u nog 2016? Toen was er een referendum: mag Oekraïne toetreden 
tot de EU?, was de vraag. Toen stond Rusland ook al op de Krim. Iets meer dan 30% van de 
stemgerechtigden in Nederland vond het de moeite waard om überhaupt naar de stembus 
te gaan en daarvan zei ruim 80%: geen sprake van!  
Vanwaar die ommezwaai? Komt het iets te dichtbij? Komen de vleespotten van onze 
welvaart in gevaar? Worden we gevoed door oude sentimenten van Oost en West? Koude 
oorlog? Er is veel reden tot angst, maar ook wij gaan niet vrijuit. 
 
Wij laten de armsten betalen voor onze welvaart. Niet alleen in kledingindustrie en 
productieketens, in het leegroven van grondstoffen uit het zuiden die gebruiken voor de 
economie van het westen, maar ook nog eens door de prijs van de klimaatcrisis op de 
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armsten af te wentelen. Deze manier van handelen, noemt David van Reybouck, De 
kolonisatie van de toekomst. (Huizinga-lezing december 2021 – Leiden). Wij nemen een 
hypotheek op de toekomst en de afbetaling van die hypotheek laten we aan de volgende 
generaties. Sterker nog, die laten we aan de komende generaties in de armste delen van de 
wereld.  
 
5. 

‘Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt,  
een burcht van zangen  
waar zij hun schenders ontkomen. Die!  

(Psalm 8,3 – Huub Oosterhuis) 
 
Geen psalm of de uittocht uit het angstland Egypte of de ballingschap komen er in voor. Ook 
in deze psalm over de schepping. God neemt het op voor de zwaksten, voor de roepende 
armen en leidt hen weg uit het slavenhuis. Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek over de 
toekomst van het gemeenschappelijke huis, Laudato Si’: Onder de roep van de armsten op 
deze aarde is vandaag ook de schreeuw van onze zuster moeder aarde zelf, die lijdt onder 
uitbuiting, leegroof en kaalslag. Vanuit dat perspectief kun je de vraag stellen wie de 
onderdrukte kinderen zijn en wie de schenders in psalm 8? Is het dan niet juist deze aarde 
die moet worden bevrijd uit onze onderdrukkende en hebzuchtige handen? De aarde die uit 
ballingschap geleid moet worden om weer tot bloei te komen? Daar kunnen wij onze 
verantwoordelijkheid oppakken. Wellicht door te gaan werken aan wat Paus Franciscus 
noemt, een integrale ecologie en een ecologisch bewustzijn.  
 
Integrale ecologie tegenover een economie van verspilling, overconsumptie en van 
weggooien. Een ecologie waarin mens en schepping, mens en dier, waarin economie en 
klimaatbelangen niet tegenover elkaar staan maar in balans met elkaar worden afgewogen. 
En dat wij ons bewust worden van onze consumptie, verspilling en onze lotsverbondenheid 
met de aarde, geen bijen is geen mensheid, geen bomen is geen leven, geen vruchtbaar land 
is geen mensheid.  
 
De aarde roept ons toe: kom in actie.  
God kijkt ons in heel die schepping aan: mens waar ben je? 
De armsten smeken ons: doe recht  
Seattle fluistert in onze oren: Hoe kun je de lucht bezitten? De rivieren en het land verkopen? 
Jij bent deel van hetzelfde geheel!  
Dat dat bewustzijn over ons mag neerdalen. 
Zeg Amen dat het zo moge zijn 


