Scheppingszondag- 5 september 2021.
Een betekenisvol verschil maken: het kan!
Als we het nieuws volgen ziet het er niet best uit met de klimaatverandering. De experts van de
Verenigde Naties zijn somberder dan ooit.
De in Parijs ( 2015) afgesproken temperatuurstijging van 1,5 graad zou al voor heel wat schade
zorgen. De experts houden dit heel goed in de gaten! De “ tipping points” kunnen zorgen voor
ketens van destructie: b.v. dat in 2050, 350 miljoen meer mensen met watertekorten te maken
krijgen en 450 miljoen mensen blootgesteld aan extreme mogelijk dodelijke hittegolven. Als het op
aarde 2 graden warmer wordt zullen ijskappen in Groenland en West-Antarctica smelten en stijgt
de zeespiegel 13 meter. Het doemscenario, dat experts schetsen is niet mis te verstaan: “ Het
ergste moet nog komen, met gevolgen voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen, veel
meer dan dat van onszelf”. Het doet mij denken aan het verhaal van Noach in Genesis 6:5vv). Daar
wordt ook een doemscenario geschetst- door God-. Alleen Noach luisterde en deed wat hij moest
doen.
Uitzicht voor de Aarde en al wat er leeft?
Ongeduldig en reikhalzend keken we uit naar betere tijden toen na nieuwjaar de vaccinatiecampagne
tegen het coronavirus langzaam op gang kwam. Als de voorspellingen kloppen, zou de zomervakantie
en het najaar de periode van bevrijding kunnen inluiden. We willen weer samen komen,
vooruitkijken en plannen maken.
Maar toch: zal het morgen beter zijn? En hoe stellen we ons die voor? Hopelijk niet als een
terugkeer naar het pre-coronatijdperk, toen onze wereld met reusachtige en levensbedreigende
uitdagingen, worstelde. Die zijn er nog steeds, en ze kunnen niet zoals de pandemie bezworen
worden met een vaccin.
De uitstervingsgolf van planten- en diersoorten gaat onverminderd verder. In maart van dit jaar,
berichtten de media dat de ontbossing in de wereld nog versnelt, en dat vorig jaar een oppervlakte
primair bos verdween, groter dan Nederland. De pandemie veroorzaakte nauwelijks meer dan een
rimpeling in de uitstoot van broeikasgassen. De klok tikt ongenadig: om nog een kans te maken op
een leefbare wereld, moeten we volgens de wetenschappers wereldwijd de uitstoot halveren tegen
2030, en naar nul brengen tegen 2050.
Als we dus samenzitten in de kerk, of rond de tafel thuis, of op school of met de jeugdclub, laten we
onze schouders niet hangen. Er zijn al heel wat groene initiatieven, dat stemt hoopvol! We blijven
hoopvol vooruitkijken, plannen maken, en ons best doen om te werken aan een veerkrachtige,
duurzame en solidaire samenleving. Voor de Aarde, voor onszelf, en zeker ook voor de grote groepen
mensen voor wie onze wereld nu al een onherbergzame plek is geworden. Hebben we de veerkracht
en de verbeeldingskracht om die taak te volbrengen? Zeker en vast!
Ook in de kerken wordt meegedacht; worden hopelijk duurzame plannen gemaakt en uitgevoerd.
Wordt er gekeken naar de duurzaamheid van het kerkgebouw. Kan het energiezuiniger? Spannen we
ons in om minder energie te verbruiken en streven we naar koolstofneutraliteit? En hoe zijn we
betrokken bij duurzame productie, eerlijke handel, ethische investeringen? En hoe zit het met onze
levensstijl: sober? Gebruik makend van openbaar vervoer? Overschakelen naar een meer plantaardig
dieet?

Zorg dat ook politici durven springen
Toch is de transitie geen optelsom van individuele keuzes of inspanningen van groepen, organisaties.
Er is ook een daadkrachtig en gedurfd beleid nodig van onze politici op vlak van sociale
rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst. Te denken valt aan de
Europese Green Deal. In oktober de VN-top over biodiversiteit en In November is de VN klimaattop i
Glasgow. Om voor die laatste te mobiliseren is er op 10 oktober 2021 een klimaatmars.
In de V.P.K.B. is de eerste zondag in september elk jaar een bijzondere zondag, die in het teken staat
van de zorg voor de Schepping: zorg voor duurzaamheid, diversiteit, een andere levensstijl.
We zette er onze schouders onder! APART en SAMEN!
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