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Kolimon gaat met name in op de ervaringen van medemensen, in het bijzonder vrou-

welijke migranten uit Indonesiit en in het boek Ruth. Ik wil hier wat breder kijken en

ook het lot van andere levende wezens en de natuur in beeld brengen. Daarbij leg ik
telkens een verband met mijn promotieonderzoek over de vraag wat het betekent om

naar Gods be eld (imago Del) geschapen te zijn in een tijd van klimaatverandering en

ecologische crises. Mijn reactie wordt dus gekenmerkt door een verdere doordenking

en aanvulling aan de hand van ons geschapen-zijn naar het beeld van God.

In dat verband wil ik alvast opmerken dat het in het licht van de schepping van

de mensheid naaÍ Gods beeld, waaroverwe lezen in Genesis l:26-28,bijzonder
schrijnend is om te horen hoe Indonesische migranten (zowel mannen als vrouwen)

worden uirgebuit, vermoord en verhandeld. Terwijl het beeld Gods de onschatbare

waarde van ieder mens uitdrukt, is het een harde realiteit dat we elkaar niet overeen-

komstig die waardigheid behandelen. In plaats daarvan reduceren we elkaar totbezit
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3 Vrouwen enmannen als
Gods beelddragers in een

dynamische scheppirg

In haar D om Hélder Cámara-lezing 2 0 1 9 bie dt M ery Kolimon

inspirerende refl.ecties op de bíjbelse uerha.len uan Naomi en Ruth,

en op de eruaringen met droogte, hongersnood en migratie uan

ln d o ne sis che u r o uw en uit de p r o u in c í e O o st - N u s a Teng g ar a. Zij

brengt deze op een uerhelderende manier met elkaar in uerband.

Ik draag als reactie graag enkele Derdere gedachten aanuanuit

het uakgebied uan de ecotheologie en bijbelwetenschap. Gezien

het enigszins beperlcte karakter uan een dergelijke bijdrage, ís het

niet altijdmogelíjlc om uitgebreide exegetische en theologische

1) erantw o ording t e bie den.

Evavan Urk



en wegwerpartikel. Inderdaad gaan onderlinge vijandigheid en misbruik al heel lang
met ons mee, zoals blijkt uit de bijbelse verhalen over Israëlieten en Moabieten (hoe-

wel er in het boek Ruth sprake is van een periode van rust tussen beide volkeren).
In mijn reactie ga ik achtereenvolgens in op gender, onderdrukking en klimaat-

verandering; de waarde van al het leven; de ervaringen van'ontwortelden'; sociale
en ecologische gerechtigheid; en de relatie tussen mens en 'land' in het boek Ruth.

Cender, onderdru kking en kl imaatverandering

Dr. Kolimon geeft aan dat de droogte in Indonesië de meeste impact op vrouwen
heeft, aangezienzij er verantwoordelijk voor zijn om onder andere hun familie van
voedsel te voorzien. verschillende onderzoeken wijzen er inderdaad op dat vrou-
wen, wereldwijd, extra kwetsbaar zijn als het gaat om de schadelijke gevolgen van
klimaatverandering en natuurÍampen zoals aardverschuivingen, overstromingen en
orkanen. Zo stelt een onderzoeksrapport over gender en klimaatverandering van de
Verenigde Naties:

'Women commonly face higher risks and greater burdens from the impacts
of climate change in situations of poverty, and the majority of the world's
poor are women. Women's unequal participation in decision-making
processes and labour markets compound inequalities and often prevent
women from fully contributing to climate-related planning, policy-making
and implementation.'i

Naast zo'n extra grote kwetsbaarheid van vrouwen, als het gaat om klimaatverande-
ring en natuurrampen, leggen onderdrukkende patriarchale structuren ook nog eens
gewicht in de schaal. Dat klinkt door in het zojuist aangehaalde citaat uir het VN-rap-
port, dat spreekt over'unequal participation in decision-making processes and
labour markets'. Dit komt ook naar voren in Kolimons lezing. zo raakthet me dat
vrouwelijke migranten uit Indonesië ook elders weervormen van moderne slavernij
en seksueel misbruik ervaren, terwijl zij juist proberen te ontsnappen aan zulke situ-
aties in hun thuisomgeving.

Het is confronterend om in dit licht aan Gods beeld te denken, want man en vrouw
zijn immers allebei naar Gods beeld geschapen en dienen daarom'op waarde'geschat
te worden en'met waarde' behandeld te worden . zo lezenwe in Genesis 1 : 2 z:

'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld uan Cod schiep Hij
hem; mannelijk en urouwelijk schiep Hij hen' (Herziene Statenuertaling).
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Vrouwen en mannen als Gods beelddragers in een dqnamische schepping

Heel de mensheid, geen enkele groep nagelaten, is dus geschapen om Gods beeld te

weerspiegelen. Daarbij heeft ook heel de mensheid'heerschappij' ontvangen, zoals

we onder meer in Genesis 1 :28 lezen:

'En Cod zegende hen en Cod zei tegen hen: Wees uruchtbaar, word talriik"

ueruul de aarde en onderwerp haar, en heers ouer de uissen uan de zee, ouer de

uogels in de lucht en ouer ql de dieren die ouer de aarde kruipen!' (HSV).

Kortom, zowel mannen als vrouwen beschikken over door God gegeven kwaliteiten
om gezaghebbend en beslissend op te treden.

Helaas is de'heerschappij'waarover de Genesis-tekst spreekt door de geschiedenis

heen wel geïnterpreteerd als een vrijbrief om zowel de natuur als medemensen te do-

mineren en uit te buiten.Zo zijn racistische en seksistische praktijken gelegitimeerd.

Sommige mensen gelden dan als dragers van Gods beeld, terwijl anderen niet als 'echt

mens' gezien worden, of zelfs als 'beesten' - precies het omgekeerde dus van een be-

vestiging in hetimagoDei van de onvervangbaarheid enwaardigheid van elkmens.2

Ecofeministische theologes hebben erop gewezen dat er door de tijd heen man-

nen zijn geweest die zichzelf heer en meester hebben willen maken over wat zij als

'ander(s)'beschouwen; zowel de natuur als vrouwen (met of zonderberoep op het

imago Dei). In die hoedanigheid zijn of worden vrouwen wel beschouwd als beho-

rend tot de aardse sfeer, de natuur, terwijl mannen - daarboven verheven - zich re-

kenen rot het geestelijke domein. Zo geeft Trees van Montfoort in haar boek Groene

theologie aan dat vanuit zo'n denkbeeld de ondergeschikte kant bestaat uit 'aarde,

natuur, vrouwen, lichaam, emotie, wildernis'en de dominante kantuit'hemel, cul-

tuur, mannen, geest, ratio, beschaving'.3 In Genesis 3:16b proeven we - in de con-

text van de zondeval - al iets van de verstoorde relaties tussen mannen en vrouwen:

'Je zult je man begeren, en hij zal ouer je heersen' (NBV)

Intussen maakt de historische en literaire context van de Hebreeuwse Bijbel duide-

lijk dat de heerschappij zoals die gegeven is met het beeld Gods - hoewel zeker geen

'softe' aangelegenheid - geïnterpreteerd moet worden in het licht van een welwillen-
de en goede God die geweldloos 'te werk'ging tijdens het scheppen (in tegenstelling

tot andere oud-oosterse scheppingsverhalen). Daarbij dient dit heersen begrepen te

worden in de context van een bijbelse koningsideologie die gekleurd is door dienst-

baarheid in plaats van zelfzuchtige onderwerping.a En zoals aangegeven delen beide

geslachten, man en vrouq in deze koninklijke heerschappij. Die is in de bijbelse

context gericht op hetuselzijnvan al het leven, zowel menselijk als niet-menselijk.
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De gehele schepping is namelijk van waarde voor God, zoals we zien in Genesis

1:31a:

'En Cod zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed' (HSV).

De waarde van al het leven

Dat al het aardse leven van waarde is, en dat met name het menselijk leven onbetaal-

baar is, komtbijvoorbeeld naar voren in Genesis 9:3-6. Daar zegt God tegen Noach

en zijn familie, nadat ze aan boord van de ark de zondvloed overleefden:

'Alles wat zich beweegt, waqrin leuen is, zal u tot uoedsel dienen; Ik heb het u

allemaal gegeuen, euenals het groene gewas. Maar ulees met zijn leuen, zijn

bloed, er nog in mag u niet eten. Voorzeker, Ik zal uergelding eisen uoor uu)

bloed, uoor uw leuens.Van de hqnd uan alle dieren zal Ik uergelding eisen; ook

uan de hand uan de mens, uan de hand uan ieders broede4 zal lk uergelding

eisen uoor het leuen uan de mens.Vergiet iemand het bloed uan de mens,

door de mens zal diens bloed uergoten worden; want naar het beeld van Cod

(accentuering EvU) heeft Híj de mens gemaqkt' (HSV).

Het menselijk leven dient dus op respectvolle wijze en met eerbied geleefd te wor-
den (wat hier niet uitsluit dat dieren door de mens gegeten mogen worden). Want
het bloed van 'vlees' staat symbool voor leven, en de mens is bovendien naar het
beeld van God geschapen.

Hoe waardevolhetgehe/e aardse leven is, niet alleen het menselijke, blijkt ook uit
hetverbond dat God vervolgens in Genesis 9:10 sluit met Noachs familie, en

'met alle leuende uezens die bij u zijn: de uogels, het uee en alle dieren uan de

aarde met u; uan alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren uan de aarde

toe'(HSV).

In dit verband is het opvallend dat de Herziene Statenuertaling, net zoals bijvoorbeeld
de Engelstalige Neru Reuised StandardVersion, als opschrift heeft: 'Gods verbond met
Noach'. Ten eerste werd het verbond niet alleen met Noach gesloten, maar ook met
zijn familieleden. Ten tweede sluit God het met álle levende wezens, dus niet alleen
met mensen. Zo'n opschrift kan dus met recht antropocentrisch genoemd worden,
want het is alleen gericht op het lot van mensen. Antropocentrisme is contraproduc-
tief in het licht van de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijgingen
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Vrouwen en mdnnen als Cods beelddragers in een dgnamische schepping

en droogte, die al het aardse leven beïnvloeden. De nieuwtestamentica Barbara Ros-

singbeschrijft Gods opdracht om dierenparen in de ark te brengen in GenesisT:2-3

als een

'divine endangered species act, mandating that no species become extinct

through human negligence'.s

Zowel menselijk als niet-menselijk leven doet er dus toe in het licht van wereldwijde

bedreigingen; bedreigingen die zowel mens als dier op de vlucht doen slaan en op

drift doen raken.

De ervari ngen van 'ontwortelden'

Terugkomend op het beeld Gods, zoals dat in Genesis 1 beschreven wordt, is het

relevant - met het oog op de 'ontworteling' die mensen kunnen ervaren in een voor

hen vreemde omgeving - dat er een bevrijdende en democratiserende werking uit-

gaatvan hetimago Dei. Tenminste, wanneer de notie zorgvuldig en kritisch geïnter-

prereerd wordt met behulp van de bijbelwetenschap - dus niet als legitimering van

seksisme, racisme en andere vormen van onderdrukking.

Terwijl in de tijd van het oude Nabije Oosten normaliter alleen koningen werden

beschouwd als 'beeld'van de goden of godheid, ontvangt in de Hebreeuwse Bijbel

het gehele menselijke geslacht een koninklijke status in het beeld van God. Dit geldt

dus voor ieder menselijk wezen (hoog of laag, man of vrouw).6 Waarschijnlijk kre-

gen de teksten over het imago Dei vorm gedurende de Babylonische ballingschap;

een periode in de zesde eeuw vool Christus, waarin het volk van Juda werd ver-

dreven van zijn land en in ballingschap werd gevoerd. Het is dan ook niet zo gek te

verondersrellen dat de ontwortelde en gemarginaliseerde ]udeeërs behoefte hadden

aan bemoediging en versterking van hun (religieuze) identiteit tegenover vreeswek-

kende, buitenlandse mogendheden. Ditwas tenslotte een periode van grote theolo-

gische spanningen. Hoe om te gaan met het verlies van de tempel en de monarchie?

Wat te denken van de superioriteit van lHwH vis-a-vis Babylonië en haar goden?7

Existentiële vragen als deze steken vermoedelijk de kop op bij migranten en'ont-

wortelden' van alle tijden, aangezien zij op zoek moeten naar hun identiteit in een

nieuwe, niet-veltrouwde omgeving. Daarbij kunnen we dus ook denken aan de erva-

ringen van Indonesische migranten, over wie Kolimon vertelde, en ook aan die van

de personages in hetboek Ruth.
Hetmag daarbij onze hoop zijndatde Genesis-teksten over hetbeeld Gods

op zo'n manier toegepast worden datzil demenselijke (gelijk)waardigheid en de
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opdracht tot onderlin ge zotg erkennen in plaats van dat ze een bron zijn voor over-
heersing en onderdrukking. In dat opzicht is het veelbelovend dat het imago Dei
een inspiratiebron is voor universele mensenrechten.8 Die mensenrechten worden
alleen maar urgenter nu ook het klimaat meer en meer (mede) aanleiding wordt voor
mensen om het heil elders te zoeken. Bijvoorbeeld vailMege aanhoudende droogte,
waardoor oogsten mislukken, zoals in oost-Nusa Tenggara, ofjuist door een teveel
aan water, waardoor overstroming dreigt.

Sociale en ecologische gerechtigheid

Wat Kolimon vertelt over haarzelf als kind, namelijk hoe zij samen met haar moeder
nachtenlang wakker was om de waterbronnen in het dorp te 'bewaken', brengt mijn
gedaghten terug naar een internationale academische conferentie die in november
2019 plaatsvond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel daarvan was:Water in
Times ofClimate Change: AVaIue-driuenDialogue. Gedurende de conferentie deelden
de aanwezigen hun ervaringen metwater en droogte, klimaatverandering en religie
en lokale en nationale overheden. Er klonken verhalen van zorg en moeite, maar
ook van hoop en veerkracht. Het is dan ook inspirerend om te horen hoe de Gereja
Mareh Injili Timor, de Evangelical-Christian Church in Timor, I(olimons kerkelijke
gemeente, een initiatief als de Water Planting Moueme,nf steunt. In dat project wordt
gemeenteleden gevraagd een waterkuil bij hun huis aan te leggen waarin regenwater
wordt opgevangen (zodat het niet direct terugstroomt in de zee). Op die manier krijgr
de grondwaterstand een'boost' en dat komt ten goede aan het leven op de grond.

Het was ook bijzonder dat het organiserende comité van deze conferentie in de
gelegenheid was om patriarch Bartholomeus van de Oosters- Orthodoxe Kerk te ver-
welkomen. De 'groene patriarch', zoals hij wel genoemd wordt, zei veel inspirerende
dingen, maar dit citaat sprong er voor mij uit:

'We have failed to care for God's creation. But there is hope, a power that
transcends our limitations, that is greaterthan us, the word of Cod.'

Ik ben er als christelijk theoloog inderdaad van overtuigd - een overruiging die ik ook
terug hoor in Kolimons lezing - dat het woord van God een solide basis en'grond
om op te staan'biedt in een rijd van ontwrichtende klimaatverandering.

Dat wil niet zeggen dat het interpreteren van de Schrift altijd makkelijk is. We
bevinden ons in diverse, hedendaagse contexten die nogal verschillen van die in bij-
belse tijden. Zo is de Bijbel niet bekend met ecologische crises zoals we ze vandaag de
dag kennen. Toch kunnen de bijbelse verhalen, zoals I(olimon illustreert aan de hand
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Vrouwen en mqnnen als Cods beelddragers in een dgnamísche schepping

van de ervaringen van vlouwen uit Oost-Nusa Tenggara en het boek Ruth, ons voor-

zien van een'kracht' die ons sterkt in onze pogingen om het hoofd te bieden aan de

gevolgen van klimaatverandering.
Wat steeds duidelijker wordt in ecologische beraadslagingen, is dat zowel sociale als

ecologische gerechtigheid hoog op de agenda dient te staan en dat ze bovendien sterk

met elkaar verbonden zijn.Zoals ik in de volgende paragraaf zal illustreren aan de hand

van een verdere ecologische reflectie op het boek Ruth,zi)nmensen afhankelijk van

het land (in ecologische/agrarische zin) en is het land afhankelijk van mensen. Onze

betrekkingen als mensen onderling zijn ook onlosmakelijk verbonden met'land'.

Zulke sleutelinzichten komen ook krachtig tot uitdrukking in de bevrijdingsthe-

ologie zoals die ontwikkeld is in Latijns-Amerikaanse contexten. De Dom Hélder

Càmara-lezing die Kolimon dit jaar verzorgd heeft, is genoemd naar de wijlen Brazi-

liaanse rooms-katholieke aartsbisschop Dom Hélder Càmara. Een collega van hem,

Leonardo BoÍf, zegt het volgende in Cry of the Earth, Cry of the Poor, waarin hij het lot
van het Braziliaanse regenwoud verbindt met het lot van de inheemse bewoners en de

armen:

'Liberation theology and ecological discourse have something in common

they start from two bleeding wounds. The wound of poverty breaks the

social fabric of millions and millions of poor people around the world. The

other wound, systematic assault on the Earth, breaks down the balance of

the planet,which is underthreatfrom the plunderingof developmentas

practiced by contemporary global societies. Both lines of reflection and

practice have as their starting point a cry: the cry ofthe poor for life, free-

dom, and beauty (cf. Exodus 3:7) and the cry ofthe earth groaning under

oppression (cf. Romans 8:22-23). Both seek liberation ...'e

Wat we kunnen opmerken bij Boffs observatie, is dat we 'doof' zijn wanneer we de

roep van de armen wél horen, maar die van de natuur die we vernielen níet (of an-

dersom). Mens en natuur zijn immers met elkaar verbonden.

In het slot van mijn reactie op Kolimons lezing, wil ik kort ingaan op de relatie tus-

sen mens en natuur (het akkerland) in het boek Ruth. Hoewel Kolimon uitgebreid

stilstaat bij de sociale dynamiek in dit bijbelboek, vooral waar het migratie betreft,

zegtzeiets minder over de ecologische dimensie. Juist die ecologische dimensie is

bijzonder relevant in het licht van hedendaagse klimaatontwikkelingen. Daarom wil
ik nog wat verdere gedachten presenteren aan de hand van een studie van oudtesta-

mentica Elaine T. James.
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De relatie tussen mens en 'land' in het boek Ruth

InhetEarthBible Project enExeter Projecf ontbreekt helaas een ecologisch bijbel-
commentaar op het boek Ruth.10 Wel biedt onder anderen oudtestamentica Elaine
T. ]ames een aantal ecologische hermeneutische reflecties op het boek Ruth. Net als

Kolimon maaktzij duidelijk dat het boek Ruth gestempeld is door de thema's van
agrarische productie en de staat van het land (in de zin van akkergrond). Elimelech
en zijn familie worden door haar omschreven als'agrarische vluchtelingen'. Ze ont-
waart in het boek Ruth een verhaalthema over hoe mensen zich verhouden tot hun
agrarische omgeving, en die relatie roept volgens haar een aantal vragen op over de
akkervelden als zodanig: 'Zijnze gezond? Zijnzevruchtbaar? Zijnze onderhouden?'
Over deze laatste vraag merkt ze op:

'Deze (...) vraag over de menselijke verantwoordelijkheid om voor de vel-

den te zorgen is een omkering van de premisse waarmee het verhaal begint

- namelijk de vraag of de velden in staat zullen zijn om in de behoeften van

de mensen te voorzien.'

Een van de vragen in het boek Ruth is volgens haar dan ook hoe het menselijk le-
ven op de juiste wijze geïntegreerd dient te worden met het agrarische leven. Het is
interessant hoe zij een verhaalplot aanwijst in de geboorte van Obed, de zoon van
Ruth en Boaz. De Hebreeuwse naam Obed betekent'dienaar', en, wat technischer,
'grondbewerker' ('tiller of soil'). Volgens James wordt zo de band russen mensen en
het land opnieuw benadrukt, want er is sprake van een 'wederzijdse provisie' ('reci-
procal provision'). Wanneer Naomi's familie met het land herenigd wordt als gevolg
van haar terugkeer, wordt de taak om het land te onderhouden ook hersteld en te-
ruggegeven. Zo geeft James aan dat waar

'de vruchtbaarheid van het land in de noden van de mensen voorziet, de vrucht-
baarheid van de mensen in een onderhouder/bewerker van het land voorziet.'] 1

In feite zien we in hetboek Ruth dus ook een wisselwerking tussen sociale en ecolo-
gische gerechtigheid, zoals ik die aanstipte in de context van de bevrijdingstheologie.
Ook in het licht van de hedendaagse klimaatverandering worden we ons weer meer
bewust van de diepgaande connectie tussen de kwaliteit van menselijk leven en de
kwaliteit van 'het land', de niet-menselijke natuur. Hoe wij omgaan mer die natuur,
bepaalt ook hoe die natuur op ons reageert - zo is een deel van onze 'strijd' met water
en dïoogte een gevolg van onze COr-uitstoot en andere activiteiten.

Het boek Ruth doet ook terugdenken aan de schepping van de mens naar het
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beeld van God. In Genesis 2: 1 5, aansluitend op het ontvangen van de levensadem,

krijgt de mens de opdracht om de tuin van Eden 'fe bewerken en te onderhouden'

(HSV) James spreekt in dit verband over rentmeesterschap.l2 Dere tekst laat dus

deels zien hoe mensen hun 'heerschappij', zoals gegeven met het beeld Gods, die-

nen uit te oefenen. Zo is het duidelijk dat we onze verantwoordelijkheid dienen te

nemen voor het land, voor de aarde, aangezien we er afhankelijk van zijn. Terwijl
'heersen' in hedendaagse, westerse contexten ingevuld wordt in termen van on-

gebreidelde, kapitalistische consumptie en de plundering van aardse rijkdommen,

met klimaatverandering als gevolg, herinneren de bijbelse verhalen ons eraan dat we

zorgvuldig dienen om te gaan met onze natuurlijke omgeving, Gods schepping. We

zijn dan ook een integraal deel van die schepping, die op ons doen en laten reageeÍt,

net zoals dat andersom het geval is. De bijbelse verhalen in Genesis en het boek Ruth

bepalen ons bij wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. En zoals I(oli-

mon het verwoordde aan het eind van haar lezing, vraagt de klimaatcrisis van ons dat

we de relaties en de vrede met de natuur herstellen.

t https:,/unfccc.int/gender (geraadpleegd op 23 november, 2019)'
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God, Cr and Rapids, M ich igan: Ee rd mans, 20 1 5, 1 7 -37 .
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