
Groene kerken Gouda 
 

Don’t look up! 

Don’t look up! Kijk niet naar boven! Dat is de titel van de nieuwe film op Netflix met 

onder andere Meryl Streep, Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio. Het gaat over 

wetenschappers die ontdekken dat er een grote komeet op de aarde afkomt die een 

groot deel van het leven op aarde zal verwoesten. Maar de wereldleiders en de 

media luisteren niet en gaan zelfs zo ver dat ze verbieden omhoog te kijken. “Wat je 

niet ziet, is er niet”. Wat een gelijkenis met onze tijd. Klimaatverandering als de grote 

olifant in de kamer. We weten het wel, maar we willen het niet weten, want dan 

zouden we ons leven wel eens moeten veranderen en dat willen de meesten van ons 

niet. Hoe anders leert ons de Bijbel. 

 
Verleden 
Het ligt soms wat gevoelig, maar in het verleden heeft onze aarde al heel veel 

schommelingen van het klimaat meegemaakt. Heel koude perioden wisselden heel 

warme perioden af. Dat ging echter altijd in een bepaalde balans en in een bepaald 

tempo. Net als de golven van de zee. Vrijwel altijd in een zelfde vorm, behalve bij 

storm en/of springtij. Echter na 150 jaar verbranden van fossiele brandstoffen 

hebben wij het evenwicht in de atmosfeer zodanig verstoord dat wij te maken krijgen 

met grote negatieve gevolgen. Wetenschappers waarschuwen daar al veel langer 

voor, maar overheden, de media en wijzelf luisteren daar eigenlijk niet naar. 

  
Heden 

Wij zijn heel druk met de Corona-pandemie. We willen weer terug naar normaal. 
Mensen als Dick Benschop van Schiphol lijken alleen maar te kunnen denken in 
meer, meer en nog meer. Het lijkt alsof er nog niets aan de hand is. Wie maalt er nu 
eigenlijk om dat we geen Elfstedentocht meer zouden krijgen. Wie maalt er om dat 
75% van de planten en dieren uitsterven? Wie maalt erom dat miljarden mensen 
steeds meer negatieve gevolgen van klimaatverandering meemaken? Zien we de 
“komeet” dan niet naderen? Denken we dat God die komeet nog wel af zal wenden. 
Dat God de door ons gemaakte problemen wel voor ons zal oplossen? Hoe legt u 
dan de boodschap van Jezus uit om ons te bekeren? Wat is dan bekering? Alleen 
een geestelijke omwenteling en voor de rest er maar lustig op los leven? Of zou die 
geestelijke omwenteling ook gevolgen hebben voor uw en mijn gedrag? 
 
Toekomst 
De komende jaren zijn heel erg belangrijk. Zijn wij met elkaar in staat om minder 
fossiele brandstoffen te verbranden? Dan kunnen we het ergste wellicht nog 
voorkomen. Maar als we de komende 10 jaar niet voldoende doen, zullen de 
gevolgen rampzalig zijn voor velen van ons en zeker voor hen die na ons komen. 
Ben ik dan een doemdenker? Heb ik te weinig vertrouwen in God? Kunnen we rustig 
door blijven zondigen, opdat de genade toeneme? Of moeten we juist wel naar 
Boven kijken. Naar boven om te zien hoe ons klimaat ontwricht raakt door ons 
toedoen? Maar ook naar Boven om te zien waar onze hulp vandaan komt. Onze 
Hulp om schuld te belijden, om ons te bekeren en om hulp te vragen bij het 



veranderen van ons gedrag ter voorkoming van verdere schade aan de schepping en 
herstel van onze relatie met God, Zijn schepping en allen die daar toe behoren. Kijk 
toch naar boven! Daar komt niet alleen het onheil vandaan, maar ook onze redding. 
“Mijn hulp is van U, Heer..” 
 
Regelmatig besteden we aandacht aan actuele onderwerpen over rentmeesterschap. 

Wil je concreet aan de slag, kijk dan op www.duurzamebucketlist.nl .Heeft u zelf 

vragen of tips, mail naar gert.olbertijn@solconmail.nl  of bel 06 53 18 73 41 

 

Een komeet raast door de ruimte. (Bron Scientias) 
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