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Preeksuggestie I: Een missie gebaseerd op het belang van de schepping n.a.v. Marcus 16:15                                                                                                                                                                                                                                                                                      
( Een bewerking van een preek uit het boek van Dave Bookless, "God, Ecology and Me" p. 177-

190.) Met dank aan ds. Heike Sonnen, Verviers)                                                                                                                                                                          
Werkgroep Kerk in de Samenleving 

 

"Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (NBG-
vertaling- Marcus 16:15).                                                                                                                                                                                                                                                       
In de NBV is dit vers sterk individualistisch vertaald: “Trek heel de wereld rond en maak ieder 
schepsel het goede nieuws bekend” 
 
 
Preek 
 
"Moeten we ons niet alleen richten op evangelisatie, in plaats van ons zorgen te maken over de 
planeet?" 
Het is een goede vraag die serieus genomen moet worden. 
Gepassioneerd door het "euangelion" (letterlijk het Goede Nieuws van Jezus Christus in het Grieks), 
worden we uitgenodigd om over Jezus te praten. Op alle mogelijke manieren van Hem te getuigen 
en innig te geloven dat Hij alleen onze hoop kan vernieuwen voor onszelf en voor de wereld. 
 
De Grote Missie 
Toen de opgestane Jezus zijn discipelen de wereld instuurde, gaf hij mee wat algemeen de "Grote 
Missie" wordt genoemd. Het komt in elk van de vier evangeliën in iets andere vorm voor, maar de 
versie in Mattheüs 28:19-20 is de meest geciteerde: 
"Ga heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen, 
Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” ( NBV) 
 
Om onze missie goed te begrijpen, laten we deze aanwijzingen eens beter bekijken: 
1. 
Ten eerste gaat het er niet om bekeerlingen te maken, maar discipelen. 
Discipelschap moedigt aan dagelijks en langdurig  op weg te gaan met Jezus. Het houdt in dat men 
erkent dat een bekering-een omkering- in je leven, slechts het begin is van het leren van "alles wat Ik 
u bevolen heb". 
Deze zinsnede "alles wat Ik u geboden heb" omvat kwesties van rechtvaardigheid en het milieu. 
2. 
Ten tweede moeten we de tekst uit Mattheüs 28: 19/20 naast die van Marcus 16:15 leggen, als we 
over deze zending  spreken. Dat geeft ons een veel ruimer beeld. 
Jezus zegt: "Ga heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie-de blijde boodschap- aan de 
ganse schepping" (Marcus 16:15). 
 
Onze zending, dit grote mandaat dat God ons heeft gegeven, omvat de hele schepping, niet alleen 
de mens. 
We kunnen grapjes maken over preken tegen een geit of een bos, maar dan missen we wat de tekst 
ons vertelt. We missen dan de essentie! 
Het gaat er niet om met woorden te preken, maar om de boodschap van Jezus, “al wat ik u bevolen 
heb”, over te brengen in onze relaties, houdingen en levenswijzen. 



Wat is het goede nieuws voor een regenwoud dat wordt gedecimeerd om onze vleesetende 
consumptiegewoonten te voeden? 
Wat is het goede nieuws voor hen die de woestijn zien uitdijen en de oogsten zien slinken ten 
gevolge van de ontbossing? 
Wat is het goede nieuws voor de schepselen die God met liefde heeft gemaakt, dieren, planten, die 
nu met uitsterven worden bedreigd? 
Wat is het goede nieuws voor het klimaat en de planeet en heel het systeem dat nu zorgt voor 
volledige ontwrichting door onze vervuilende levensstijl? 
Er is Goed Nieuws voor elk van deze situaties. 
Dit is verbonden met en gevonden in Jezus. 
Het is het Goede Nieuws van het kruis en de opstanding: door lijden heen naar nieuw leven….een 
nieuwe toekomst. 
Het is het Goede Nieuws , dat God onze wereld niet los laat,… haar in stand houd. De vernieuwing 
van de schepping op het oog heeft, die Hij uit liefde tot stand heeft gebracht. 
Het is de Blijde Boodschap dat zondige, hebzuchtige, vervuilende menselijke wezens innerlijk 
kunnen veranderen in hun relatie tot God, in hun relatie tot anderen en tot de aarde en heel de 
planeet. 
Dit is het Goede Nieuws dat onze wereld zo hard nodig heeft…dit is onze missie in een tijdperk van 
ecologische crisis! 
3. 
Ten derde moet de grote missie, die Jezus ons heeft gegeven en die in alle evangeliën voorkomt , 
worden begrepen in de context van de opdracht die God aan het begin van de Bijbel heeft gegeven. 
In Genesis 1 gaan Gods allereerste woorden tot de mens over de verantwoordelijkheid om 
heerschappij te hebben over en te zorgen voor de schepping: de vissen, de vogels en alle andere 
levende wezens. 
Dit is een soort universeel mandaat voor ieder mens. 
Op de vraag "Waarom zijn wij hier?" moet het antwoord bij uitstek zijn "Om God te loven en te 
dienen". Het eerste element van deze lofprijzing en dienstbaarheid is de zorg voor de schepping. 
 
De “Verklaring van Lausanne”, een mijlpaal in de evangelische beweging, stelt dat missie/ zending 
gaat over "de gehele kerk, brengt het hele evangelie aan de gehele wereld". De hele kerk omvat 
iedere christen, zonder uitzondering.  
Het Evangelie in zijn totaliteit omvat het Goede Nieuws van Jezus toegepast op alle dimensies van 
het leven: zowel geestelijk, lichamelijk, sociaal als ecologisch. De hele wereld omvat niet alleen 
mensen van alle naties, maar de hele schepping ( geschapen door en voor Jezus). Deze schepping is 
in Hem en door Hem, zo gelooft een christen . In en door Christus zijn wij vrijgemaakte mensen. 
 
De reikwijdte van de missie 
In het verleden zagen veel christenen  hun door God gegeven missie- vooral en uitsluitend als het 
redden van een verloren mensheid en van een verdoemde aarde (planeet). 
Om het met een beeld te zeggen:  als een op hol geslagen trein, was deze wereld op weg naar een 
catastrofe. 
Jezus bood ons een ontsnappingsroute aan: de Kerk, was als een wagon, die van de trein was 
losgemaakt en op een veilig spoor was gezet. Terwijl de rest van het konvooi op een ramp 
afstevende… in de diepe leegte stortte.  
De missie was een race tegen de klok om mensen op de juiste wagon te krijgen voor het te laat was. 
 
De radicale” goede boodschap” van de Bijbel is dat Gods missie veel groter en gepassioneerder is 
dan dat. Hoewel de trein - de wereld - en al zijn passagiers inderdaad op de ondergang afstevenen, is 
er nog hoop. 



Gods reddingsmissie is niet slechts voor een paar passagiers, maar voor de hele trein. Om Bijbelse 
taal te gebruiken:  
het gaat niet alleen om de mensen door God geschapen, door God geliefd, door Jezus met Hem 
verbonden; nee, de grote missie, de Goede Boodschap, omvat de hele schepping. 
 
Om deze bredere definitie van missie te begrijpen, is hier een zeer nuttig model dat de "Vijf 
Merktekens van Missie" wordt genoemd (ontwikkeld door de aartsbisschoppen van de Anglicaanse 
gemeenschap in een boek getiteld “Vijf Merktekens van Missie”): 
1.het verkondigen van het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk 
2.het vormen, dopen en bemoedigen van nieuwe gelovigen 
3. in liefde reageren op menselijke noden 
4.streven naar omvorming van onrechtvaardige structuren in de samenleving 
5.werken aan het behoud van de integriteit van de schepping en werken aan de duurzaamheid en 
vernieuwing van het leven van de aarde 
Als wij ons slechts op één of twee van deze “merktekens” concentreren, geven wij een incompleet 
Evangelie door. 
Christenen en de Kerk zijn vaak bekritiseerd omdat zij geen aandacht hadden en hebben voor de 
vernietiging van de planeet; ja, het zelfs aanmoedigen. Deze kritiek is terecht, want wij hebben een 
Evangelie verkondigd, dat beperkt bleef tot geestelijke verandering. Een verkondiging, waarbij de 
"hemel wordt losgemaakt van de aarde". Het gaat om “ hemel en aarde”! 
De blijde boodschap, het goede nieuws,het Evangelie, gaat over Jezus, die de relatie met God 
verandert, maar dat niet alleen….ook de relatie met anderen en de relatie met de wereld om hem of 
haar heen. 
 
Speciale agenten (gezanten) 
Vandaag de dag herontdekken christenen over de hele wereld eindelijk – opnieuw- de betekenis van 
hun missie en zending, gebaseerd op het belang van de schepping. 
Dit kan worden gezien als een  gevolg van een terugkeer naar het Woord van God, waardoor er een 
nieuw begrip kon ontstaan voor een gepassioneerd zijn voor (of een nieuwe betrokkenheid bij) onze 
planeet Aarde. 
Het kan ook gezien worden als het resultaat van een zich bewust worden van de huidige ecologische 
crisis. Christenen vragen zich af wat deze crisis met hun geloof, met de Bijbel en met God te maken 
heeft. En ook wat dit te maken heeft met ons doen en laten. 
Het heeft ook te maken met de vragen die hun omgeving, hun vrienden hen stellen, over wat het 
christendom te bieden heeft in deze ecologische crisis. 
Meer en meer mensen zijn gefrustreerd door de wereldwijde ongelijkheid tussen mensen en ook de 
ontdekking dat materiële welvaart niet het geluk brengt, speelt een rol! 
Ook kan het worden gezien als een spontaan appel op de werking van Gods Geest; een oproep om in 
Jezus' naam voor zorg te hebben voor de schepping! 
 
Romeinen 8:19 vertelt ons: 
"De schepping wacht met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van Gods’ kinderen” ( 
NBG) 
Wie zijn de kinderen van God? Dit zijn zeker alle christenen, mannen en vrouwen. 
Dus wat verwacht de schepping, met “ reikhalzend verlangen”  met andere woorden: met vurigheid, 
met een intens en groot verlangen,… van ons als christenen, van ons als Kerk? 
Dat wij onze rol als “rentmeesters” en behoeders van de Aarde  herontdekken! 
De opdracht die God in Genesis 2 aan Adam gaf: Zijn schepping te dienen en te bewaren (Genesis 
2:15), en waarin wij jammerlijk hebben gefaald, is opnieuw mogelijk gemaakt door de "tweede 
Adam", Jezus Christus:  
“onderhoudt alles wat ik jullie geboden heb”.  



En wij kunnen met God meewerken aan de vernieuwing en het herstel van Zijn schepping.  
In een gebroken, verarmde en vervuilde wereld, willen wij als christenen, als Kerk, Gods’  speciale 
agenten zijn! 
En bezig zijn met een grote missie, een zending, die een “blijde boodschap” brengt voor de hele 
schepping. 
Dit is zo bijzonder!  
God nodigt u, jou en mij, vrouwen en mannen, jongeren en ouderen uit om Zijn vertegenwoordig (st) 
ers te zijn;  Zijn “wachters” , zijn “ agenten/gezanten”en Behoeders van deze planeet Aarde!  
Hij heeft ons toevertrouwd - ja, ons! - de verantwoordelijkheid om speciale agenten te zijn in het 
herstel, de vernieuwing en de zorg voor zijn schepping. 
 
Wat een voorrecht! 
Wat een verantwoordelijkheid! 
Wat een uitdaging! 
 
Amen. 


