
(5)Wordt onze PKC een Groene(re) kerk ?? 
 
We hebben nog niet voldoende mensen gevonden om een Werkgroep:  “Groene 
Kerk” te kunnen vormen. In afwachting daarvan geven we u weer enkele ideeën 
door die we recent zijn tegengekomen i.v.m. duurzaamheid:  
In de (Groene-) Bijbel vinden we een verrassende bijdrage van Frank Mulder 
(blz.179). Enkele passages uit zijn verhaal: 
 

Gebruik je rijkdom, staat er boven. 
Een R.K. priester uit Brazilie vertelde me eens hoe de Bijbel boeren in zijn land 
helpt om actuele vraagstukken te begrijpen. De (ongeletterde ) boeren krijgen 
soms bezoek van deftige mannen in pak met glimmende auto’s, die doodleuk 
zeggen: “Dit land is van mij, wist je dat ?”. Nee, dat wisten ze niet. Wat erg. Ze 
kunnen inpakken en vertrekken. 
Totdat die boeren Bijbelstudie krijgen. Daar horen ze hoe boos de oude profeten 
waren op rijke mensen die het land afpakten van de armen, en hoe anders God 
het bedoeld heeft. Als ze vervolgens opnieuw dit soort bezoek krijgen, kijken ze 
elkaar aan en schudden lachend hun hoofd. “Ha, deze meneer denkt dat het 
land van hem is. Hij heeft zeker de Bijbel niet gelezen”. Helaas raken ze soms 
alsnog hun land kwijt, maar het gaat niet meer zo gemakkelijk als voorheen. 
De Bijbel gaat over geestelijke zaken, maar in tegenstelling tot wat we vaak 
denken heeft dat alles te maken met aardse zaken en dus ook met geld en 
economie.  
 

Kapitaal. Het woord economie komt van het Griekse oikos, huishouden / 
gemeenschap. Hoe we voor ons kapitaal moeten zorgen, zodat we de 
gemeenschap ervan kunnen onderhouden, is het thema van de economie. Niet 
alleen onze portemonnee, maar ook onze kennis en onze vriendschappen zijn 
een vorm van kapitaal, net als de natuur en de schepping. Van dit kapitaal 
mogen we leven én we moeten er zó voor zorgen dat we het niet uitputten. De 
mens krijgt al in Genesis 1:28 zijn eerste opdracht: de opdracht om te heersen 
over de schepping. Heersen, niet in de zin  van ‘de baas zijn’, maar een goede 
beheerder zijn, een rentmeester. In de Tora, in Deuteronomium 24 en Leviticus 
25 wordt het concreet:  
Betaal eerlijk loon, breng niemand in het nauw door strenge leningen, zorg voor 
de armen, de weduwen en wezen, vraag geen rente en verkoop de armen geen 
voedsel voor winst. De jubelwetten schrijven voor dat men het land het 7e jaar 
moeten laten rusten en dat gekocht land elke 49 jaar moet worden teruggegeven 
aan de oorspronkelijke eigenaar. Wie zijn land door armoede heeft moeten 
verkopen, krijgt het terug. Schulden moeten worden kwijtgescholden en slaven 
vrij gelaten.  



Als jullie dit doen, zegt de Bijbel, zullen jullie leven. ( en alle reden hebben om te 
jubelen ?).  
Het is geen toeval dat kritische economen- ook niet christelijke- al lang geleden 
opmerkten dat de moderne geldeconomie verrassend veel lijkt op een religie. 
Het neemt een ethiek mee, namelijk dat streven naar eigenbelang, goed is. Het 
biedt ons hoop, de verlossing van al onze schulden. En het vraagt offers: de hele 
maatschappij moet zo worden georganiseerd dat we kunnen blijven groeien. 
Zelfs als het ten koste gaat van ons kapitaal, de schepping en de samenleving. Tot 
zover Frank Mulder.  
Is onze 24-uurs economie niet een ‘gouden kalf‘ geworden ??. Welkom om met 
ons mee te denken over hoe het anders kan in een economie van genoeg voor 
iedereen.  
 
 
 

 


