
Oude en nieuwe natuur 

Mijn vader las mij vroeger als kind verhalen voor zoals over een beer en een konijn die vrienden 

waren, hij was echter nooit goed in acteren en al op jonge leeftijd proefde ik een diepe cynische 

ondertoon in de verhalen. Op latere leeftijd in mijn jeugd maakte hij cynische grappende 

opmerkingen over insecten die je liever niet in de buurt hebt zeggende; “dat zijn ook schepsels mijn 

jongen” Mijn vader was een diep gelovig en ruimdenkend mens.  

De natuur is werkelijk prachtig enerzijds,  maar vertoont ook een deels ongelijke strijd om te 

overleven. De wereld kan soms omgekeerd of “verschoven” lijken wat rechtvaardigheid betreft. 

Ondanks dit gegeven kan het leven gelukkig erg goed zijn met vele mooie momenten. Maar soms 

gaat het ook niet goed en kunnen we ons als mensen ook in een dichte mist wanen, niet wetende 

waar we naartoe gaan. Ook heeft niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden in deze 

onvolmaakte “oude natuur”. Moeilijk definieerbare negatieve stromen zijn ook aanwezig als we in  

“winterse stormen” in ons leven belanden. Er zijn ook mogelijk momenten dat we lichtstralen van 

kracht en warmte ervaren, vernieuwing van positieve energie. Dit kan zelfs uit een totaal 

onverwachte hoek komen of van iemand die je pad kruist. Soms lijkt het alsof er lichtstralen zijn, die 

signaleren dat er nog meer is en gaat komen. 

Wat betekent dat geloof dan, iets wat zo klein is als een mosterdzaadje? Wat betekent de boodschap 

van hoop en liefde die God ons aanreikt in Jezus, die levenslijn om met Hem tegen de negatieve 

stromen in te gaan om een positief doel te bereiken. Een oneindige nieuwe wereld en leven in een 

volledig vredige balans met een “nieuwe natuur”? Dit kan op sommige momenten zo ondenkbaar 

zijn en het kan een strijd zijn om dit te geloven. Maar ook in de natuur en haar strijd zijn werkelijk 

talloze voorbeelden te vinden hoe het onmogelijke toch mogelijk is. 

Heeft u bijvoorbeeld wel eens planten in asfalt gezien of bomen die met hun wortels verhardingen 

verplaatsen? Wortels zijn niet van steen, maar toch vertoont de plant of boom een onwaarschijnlijke 

kracht. Het groeien is een langdurig proces, maar langzaam groeiende houtsoorten zijn sterk. De 

boom of plant is uit een klein zaadje ontstaan. Dat uit zo iets kleins zo iets groots kan ontstaan, is ook 

bijna onmogelijk om te geloven. Het is in moeilijke omstandigheden ontstaan om zo het donker te 

verslaan om uiteindelijk toch naar het licht te groeien en prachtig te bloeien.  

 

Diaconie; voor een groene(re) kerk 

Martin Tromp, diaken 


