Creatief in onzekere tijden
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Voorbereid door Theo van der Greft en Leo van Driel

Welkom
Zingen:

Zomaar een dak (VL 573)

Inleiding
Toen we vorig jaar het jaarprogramma met elkaar bespraken verkeerden we midden in de
coronacrisis. De derde golf, met zijn langdurige lockdown moest nog komen. Het waren
onzekere tijden. Wat opmerkelijk was dat er veel creatieve ideeën ontstonden om de crisis
het hoofd te bieden. We gingen thuis werken, via zoom vergaderen, ruitenwissermotoren,
die werden gebruikt voor beademingsmachines, enzoverder. Zo ontstond het thema Creatief
in onzekere tijden.
De coronacrisis trok de aandacht weg van een andere crisis, die zich al langer aandiende: De
klimaatcrisis. Wat kenmerkend is voor beide crisissen is dat ze ingrijpend inwerken op ons
bestaan, op onze manier van leven. Economische crisissen komen en gaan in
golfbewegingen. Na slechte tijden komen meestal weer goede tijden als de zaken weer
financieel op orde zijn.
De coronacrisis en de klimaatcrisis doet ons beseffen dat ons manier van leven
fundamenteel moet veranderen. Een opvallend verschil tussen deze crisissen is het besef
van urgentie. Aanvankelijk werd er wat laconiek op de dreiging van corona gereageerd: Ach
het was ver weg in China met zijn rare exotische markten. Sars was destijds ook beperkt
gebleven tot die regio. Maar de grote mobiliteit in onze huidige samenleving zorgde ervoor
dat de ziekte in volle ernst zich in Italië manifesteerde. Nog steeds dachten we dat we er
verschoond van zouden blijven. De gezondheidszorg in Nederland was volgens velen veel
beter op orde dan in Italië. Maar heel snel kwamen we er achter dat ook wij kwetsbaar
waren. En toen ging het snel. Ineens mogelijk dat heel veel mogelijk is om de crisis het hoofd
te bieden. Ingrijpende maatregelen, die onze vrijheid drastisch beperkten, maar ook enorme
financiële injecties bleken ineens mogelijk.
Wat anders gaat dat bij de klimaatcrisis. Het duurde heel lang, ondanks waarschuwingen van
heel veel wetenschappers, voordat een brede erkenning kwam van de ernst van deze crisis.
We beginnen de gevolgen van de klimaatcrisis steeds meer waar te nemen in de vorm van
verdwijnende biodiversiteit, heftige stormen, en zeespiegelstijging. Ons bekruipt soms het
gevoel van komen de maatregelen niet veel te laat? Komt het nog wel goed? Waar kunnen
we onze hoop uit putten.
Voor deze viering hebben we gezocht naar plekken van hoop, bij Marcus, de Psalmen, Plato,
en kunstenaars.
Zingen:

Woord dat ruimte schept (VL 537)

Schriftlezing: Marcus 4: 35-41
Psalm 20 vrij (uit Oosterhuis: 150 psalmen vrij)
Zingen:

Deze wereld omgekeerd (VL 522)
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Overweging: Creatief in onzekere tijden
Het was al laat op de dag toen Jezus de discipelen voorstelde met de boot het meer van
Galilea over te steken. Jezus had zonet aan vele toehoorders een verhandeling gehouden
over wat je je moet voorstellen bij het Koninkrijk van God. Hij vergeleek het met een
mosterdzaadje, een heel klein zaadje, dat je in de grond plant, opkomt en groter wordt dan
alle andere tuingewassen.
Ze waren nog maar net weg toen er een enorme storm opstak. Enorme golven beukten
tegen het schip, het schip dreigde zelfs vol te lopen met water. De discipelen raakten
hierdoor behoorlijk in paniek.
Ik moest bij dit verhaal denken aan een boottocht die ik heb meegemaakt in de
middellandse zee. Het was na een lange reis het geld was op en we zochten een goedkope
manier om thuis te komen. We namen de boot van Haifa naar Venetië. Het was al donker
toen we in een enorme storm terecht kwamen. Er waren honderden mensen aan boord,
waarvan de meesten angstvallig in een hut bleven. Toen ik een kijkje op het dek nam, sloeg
de angst onmiddellijk toe. Golven van minstens 10 meter hoog beukten op het schip. Het
schip kraakte bij elke golfslag. De bemanning vertrouwde mij toe dat het maar goed was dat
gekraak, anders zou het schip maar breken. Mijn angst werd er na die opmerking niet
minder om. Ik kan mij goed voorstellen hoe de discipelen zich in dit verhaal voelde.
Wat mij verbaast in dit verhaal is dat de discipelen aan het eind van de dag van wal gingen.
Je mag aannemen dat ze ervaring hadden met het varen op dit meer. Veel van hen waren
immers vissers. De storm welke Marcus beschrijft kon met name tegen de avond opsteken.
Deze stormen ontstaan door het temperatuurverschil tussen de Middellandse Zeekust en de
achterliggende heuvels. Het laaggelegen Meer van Galilea wordt omringd door hoge heuvels
die een bron van koele, droge lucht bevatten. De warme, vochtige lucht op het meer en de
koele lucht van de bergen ontmoeten elkaar waardoor een storm wordt geboren. Het
‘ondiepe’ water wordt door de wind opgezweept, waardoor kleine bootjes gevaar lopen te
zinken.
Dit hadden de discipelen toch kunnen weten. Gingen ze toch maar varen met het idee van:
Als Jezus bij ons is zal die storm wel uitblijven. Maar zo ging het niet, de storm kwam in al
zijn heftigheid, paniek op het schip en wat doet Jezus: Die ligt te slapen.
Een merkwaardig verloop van het verhaal zou ik zeggen. De discipelen verkeren in grote
angst en Jezus maakt er als bij een toverspreuk een eind aan de storm en vroeg de discipelen
waar ze nou zo bang voor waren. Hebben jullie zo weinig geloof?
Misschien als we wat andere zijpaden bewandelen gaan we wat meer van het verhaal van
Marcus begrijpen.
Wie of wat kan ons helpen om uit zoiets als de klimaatcrisis te komen. Een simpele
toverspreuk van “en nu is het afgelopen” hoeven we niet te verwachten.
Ik stuitte op een artikel in OMG, - Oh my God in de volksmond - in werkelijkheid Other, Me
and God , een artikel met als titel: Een beter klimaat dankzij Plato?
Plato was een filosoof die enkele eeuwen voor Jezus geboorte in Griekenland woonde. Plato
leefde, net als wij nu, in een turbulente tijd. Hij was in zijn jonge jaren getuige van het verval
en de ondergang van het Atheens rijk. Imperialisme, uitbuiting van de bevolking voor het
bekostigen van megalomane bouwwerken en het in stand houden van een leger, en
massamoorden kenmerkten het bewind.
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Plato scheef hierover: Er heerst een mentaliteit op het nationale en persoonlijke vlak, die eer
en roem belangrijker achten dan de deugden waardoor mensen in eenheid kunnen
samenleven.
Plato benadrukte dat een land geregeerd moet worden door verstand en niet door begeerte.
Hij vond dat dat wetten moesten worden gemaakt door mensen die de waarheid,
schoonheid en rechtvaardigheid willen dienen. Hoor ik hierin ook de geluiden , die ik nu
geregeld hoor? Is onze democratie met z’n kenmerkende populisme, wel in staat het
klimaatprobleem op te lossen? (zie Tegen verkiezingen van David Van Reybrouck)
In het artikel in OMG wordt beschreven dat Plato stelt dat in ons naast verstand en begeerte
nog een derde speler is , namelijk de Thumos, vertaald als geest en bezieling. Ik lees jullie
een stukje uit dit artikel voor (OMG Rutger Vahl en Natthew Pye):
ASSERTIVITEIT
Thumos is de stem van onze assertiviteit, die
spreekt als onze grenzen overschreden
worden of iemand ons of onze naasten
onrecht aandoet. Volgens de hedendaagse
Duitse filosoof Peter Sloterdijk is het
belangrijk dat we ons in het Westen bewuster
worden van nze thuos en het verder
ontwikkelen. Deze is namelijk
ondergesneeuwd door rede en begeerte. Dat
is doodzonde, want onze thumos kan ons tot
grootse daden aanzetten.
Daarmee zijn we terug bij Plato. Hij laat zien
dat ieder mens zijn of haar trots, ambities en
drijfveren (thumos) kan gebruiken voor een
hoger en nobel doel, weerstand kan bieden
aan sterke begeertes en de rede kan laten
zegevieren. In een materialistische cultuur die
gedomineerd wordt door 'ik wil meer en ik wil
het nu', verheft Plato onze gedachten en

emoties naar een spiritueler niveau. Dat is een
positieve boodschap in een tijd waarin
populistische politici vooral op korte termijn en de
belangen van het eigen electoraat gericht zijn,
maar van de media die achter elke hype aanhollen
of feiten verdraaien. Waarom zijn er niet dagelijks
alarmerende reportages over de ecologische ramp
die op ons afdendert? Waarom al die zendtijd
voor mensen die twijfel zaaien over het
wetenschappelijk bewijs voor klimaatverandering?
Wie zich dat afvraagt is bij Plato in goede handen.
Hij maakt duidelijk dat ieder mens thumos bezit,
de bezieling om voor de goede zaak te vechten.
Uit de hedendaagse wetenschappelijke kennis
blijkt bovendien dat je voor een succesvolle en
geweldloze 'volksopstand' slechts 3,5% betrokken
burgers nodig hebt. Mensen die het niet langer
accepteren en zeggen: 'Genoeg is genoeg!' Zo
zorgt thumos voor hoop in deze kwestie die zo
adembenemend angstaanjagend is.

Die hoop kan ook soms worden uitgedragen door kunstenaars. Zij kunnen vaak op treffende
wijze verbeelden hoe een crisis z’n uitwerking kan hebben op de samenleving. Zo dook er
vorige week in de rivier Nervión in Bilbao plotseling een beeld van een verdrinkend meisje
op. Door de getijden wordt het gezicht iedere dag zowel ondergedompeld als blootgelegd.
De kunstenaar probeert hiermee op creatieve en indringende wijze ons bewust te maken
van wat de gevolgen van klimaatverandering voor onze samenleving kan betekenen. Kunst
om te choqueren zal ik maar zeggen.
Een meer bemoedigende manier om creativiteit in te zetten voor de klimaatcrisis zijn de
kunstwerken van Suzette Bousema.
Wat we zien is het ondergrondse schimmelnet in een bos dat alle planten en bomen met
elkaar verbindt. Suzette Bousema is beeldend kunstenaar uit Den Haag. In samenwerking
met wetenschappers maakt ze kunstprojecten over hedendaagse milieu onderwerpen.
Samen met Natuurmonumenten is dit jaar in de Kaapse Bossen haar tentoonstelling ‘ Super
Organisme’ te bewonderen geweest.
De tentoonstelling gaat over de symbiose tussen planten en schimmels. Op grote semitransparante doeken in het bos hangen de foto’s tussen de bomen. Wat we zien is het
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ondergrondse schimmelnet dat alle
planten en bomen met elkaar
verbindt. Het is een wereld die we
normaal gesproken niet zien: een
schimmelnetwerk dat de bomen en
planten binnen een ecosysteem
verbind. Deze symbiose maakt het
mogelijk dat voedingstoffen gedeeld
en verdeeld kunnen worden tussen
de verschillende bomen en planten
en zorgt voor een positieve
ontwikkeling van het gehele
ecosysteem.
Wat deze tentoonstelling laat zien is dat de natuur meer is dan
dat we met het blote oog kunnen zien. En we zien hoe complex
het ecosysteem in elkaar zit en dat kleine ingrepen grote
gevolgen kunnen hebben. Wij beginnen steeds meer te
beseffen dat wij eeuwen bezig zijn geweest de natuur te
consumeren en te beheersen: De mens los te zien van de
natuur. Rentmeester zijn over de natuur klinkt al iets beter, maar houdt toch ook in, dat wij
een bijzondere positie innemen in de natuur. De grootste uitdaging van deze tijd is dat wij in
harmonie met de natuur gaan leven. Einstein zei eens: De mens is deel van het geheel, van
het universum, beperkt in tijd en ruimte, Hij ervaart zichzelf en zijn gedachten en gevoelens
als iets wat apart staat van de rest. Deze zinsbegoocheling is een gevangenis die ons beperkt
tot onze persoonlijke verlangens… Het moet onze taak zijn om ons gaandeweg te bevrijden
uit de gevangenis door alle levende wezens en de gehele natuur in al zijn schoonheid te
omarmen.
Ik begon deze overweging bij de discipelen, die tijdens een storm op zee Jezus verweten dat
hij ligt te slapen terwijl zij in doodsangst verkeerden. Wat hebben we nou aan Hem zouden
ze hebben gedacht. Bij Plato zagen wij dat hij geloofde dat ieder mens de spirit heeft om een
crisis het hoofd te bieden, en dat er maar weinigen nodig zijn om een verandering in gang te
zetten. En bij kunstenaars zagen we hoe ze ons bewust kunnen maken en hoe ze ons kunnen
inspireren.
Wat zou Marcus geprobeerd hebben ons te vertellen met dit verhaal. Van belang is denk ik
de uitleg die Jezus geeft over het koninkrijk van God: Een mosterdzaad , die iets heel groots
kan voortbrengen. Daarna volgt het verhaal over een bijna schipbreuk: Het kan soms ook
flink tegenzitten. Dan is het soms moeilijk om vertrouwen te hebben dat het nog goed komt.
Dan is het van belang bij elkaar de moed en spirit te vinden om veranderingen in gang te
zetten. Om dat mosterdzaadje te planten, waarvan we in het begin denken dat het niet zo
veel voorstelt.
We hebben ook psalm 20 gelezen. In deze psalm klinkt vertrouwen in de Ene die luistert in
tijde van rampspoed, die naar ons omkijkt, die ons vastgrijpt en niet meer los laat. Andere
hebben paarden en wagens, tanken en vliegtuigen, kapitaal en macht. Wij staan erop te
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geloven in de bezieling en hoop, in verbinding met elkaar en in omarming van de gehele
natuur in al zijn schoonheid.
Zingen:
Uit uw hemel zonder grenzen (VL 245)
Voorbeden
Zingen:

Tafellied: Niemand heeft u ooit gezien (VL 648)

Breken en delen
Zingen:

Onze Vader Verborgen (VL 250)

Actie, reactie, collecte
Zingen:

De collecte is bestemd voor stichting Madalief.

Om warmte gaan wij (VL 768)
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