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KLIMAATVERANDERAARS
Tom de Bruin

De allerbekendste preek van Jezus hield hij op een berg aan het meer van Galilea.
Mattheüs heeft deze preek opgeschreven. Hij bevat ontzettend veel bekende bijbelverzen.
Als ik, vanuit mijn Britse lockdown, naar de wereld buiten kijk, echoot Jezus’ eeuwenoude preek in mijn hoofd.

D

e preek begint met wat vaak de Zaligsprekingen worden genoemd
(Matteüs 5:3–10). Jezus kijkt om zich
heen en ziet pijn, verdriet en lijden. Hij ziet
een wereld, net als onze wereld, waar
onrecht heerst. Waar het klimaat – politiek,
sociaal-maatschappelijk – zeer problematisch is, en Jezus profeteert.
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Profeten

Profeten in de Bijbel zijn de mensen die de
dingen zeggen die niemand durft te zeggen.
Ze spreken namens God, en zij spreken het
meest over onrecht. Profeten leggen hun
vinger op de zere plek, en dat wordt hun
niet in dank afgenomen. Soms zien ze problemen bij een koning (lees 2 Samuel 12),
maar vaker hebben ze het op de maatschappij gemunt. Amos is een goed
voorbeeld.
‘“Ik haat jullie feesten”, zegt de Heer.’
(Amos 5:21). Even verderop: ‘Val me niet
lastig met muziek en liedjes’ (Amos 5:23).
Amos is duidelijk, God is niet blij met het
maatschappelijke klimaat. Wat is het probleem? Dat heeft Amos al eerder uitgelegd,
in hoofdstuk 2:6–8. Een aantal van de dingen die Amos zag zijn heel erg, de mensen

W
tegen een klimaat van
doen bijvoorbeeld aan slavernij en incest!
Maar in dezelfde adem noemt Amos ook
alledaagse dingen. Ze duwen mensen die
om hulp vragen opzij, ze dragen mooie
kleren die van anderen zijn, ze drinken wijn
gekocht van de boetes op leningen.
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In Gods ogen, zegt Amos, is slavernij
onrecht. Maar arme mensen negeren is ook
-

buiting is ook fout. Gods volk moet een
volk van rechtvaardigheid zijn. Een volk
waar het klimaat eerlijk is. In Gods volk
moet, om met de poëtische woorden van
Amos te spreken, gerechtigheid stromen
als water (Amos 5:24).

Christenen zijn profeten

Net als de eeuwenoude profeten, spreekt
Jezus over het onrecht in de wereld. Hij zegt
dat echt geluk er is voor mensen die nederig
zijn, en mensen die treuren. Voor vriendelijke mensen en de mensen die voor recht
vechten. Aardige mensen, eerlijke mensen,
vredestichters. Deze gelukkige mensen zijn
de bewoners van Gods koninkrijk.
Wat valt op? Al deze dingen die Jezus noemt
zijn juist de dingen die profeten doen. Die
Amos deed. Hij treurde toen hij het lijden
zag. Hij was vriendelijk en vocht voor recht.
Hij was aardig, en riep de mensen op om
eerlijk te zijn. Vooruit, misschien stichtte hij
geen vrede met zijn harde woorden, maar je
snapt wat ik bedoel!
Jezus zegt eigenlijk dat alle christenen profeten horen te zijn. Want de mensen die
Gods nieuwe wereld erven, dat zijn juist de
mensen die spreken als profeten. En, zoals
Jezus even later aangeeft, zullen zijn volgelingen even populair zijn als de profeten van
het Oude Testament. ‘Misschien schelden
mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens
over je … De profeten van vroeger werden
net zo slecht behandeld als jullie nu’
(Matteüs 5:11–12 BGT).

Zout en licht

Jezus vervolgt met uit te leggen dat zijn volgelingen het zout van de wereld zijn en het
licht van de wereld. Wat Jezus bedoelt met
het licht is makkelijker te snappen. Een lamp
laat dingen duidelijker zien, vooral dingen
die anders verborgen zijn. Christenen horen

13

verdieping

een schijnwerper te richten op de donkere
delen van deze wereld om onrecht te laten
zien. Christenen horen te kijken naar alle
verborgen onrecht in de wereld, en dit aan
het licht te brengen. En geloof me, dat maakt
je niet populair.
Bij het zout draait het om nut. Niemand
schept een lekker bord zout op voor het
avondeten. Zout op zichzelf is vrij nutteloos, maar doe wat zout in je eten en je
merkt meteen het verschil. Christenen zijn
niet christen voor zichzelf, maar zij zijn
christen voor de wereld. Veel christenen
vergeten dat. Ze geven smaak aan de
wereld, doordat zij de wereld steeds meer
in lijn brengen met Gods koninkrijk.
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Echte profeten

Er is ontzettend veel onrecht in deze
wereld. Sommig onrecht is zichtbaar, maar
heel veel onrecht is verborgen. Er zijn kleine
verborgen pijnen, mensen die eenzaam
zijn, die verdrietig zijn, die lijden. Er zijn
ook grote verborgen pijnen, systematische
armoede, racisme, discriminatie. Als licht
van de wereld willen wij gerechtigheid
laten stromen als water, en dat betekent
dat wij een klimaatverandering moeten
laten komen.
Kleine pijnen hebben kleine oplossingen:
bezoek mensen die eenzaam zijn, troost
mensen die treuren, help mensen die
lijden. Deze dingen zijn belangrijk, en
samen worden ze heel groot. Het hoeft niet
normaal te zijn dat mensen in stilte lijden,
treuren en eenzaam zijn. Het klimaat kan
anders.
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Hieraan herken je de echte christenen. De
echte profeten. De klimaatveranderaars.
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Grote pijnen zijn lastiger en mogelijke oplossingen zijn niet populair. Wat doen christenen
tegen een klimaat van discriminatie, racisme,
seksisme, armoede? De bewoners van Gods
nieuwe wereld zijn de mensen die echte
profeten zijn. Die roepen als ze onrecht
zien. Die schreeuwen als ze discriminatie
zien. Die brullen tegen armoede.

