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Concd1air Proces 

Dr. K. Blei 

Conciliair proces: de 
kerken en de 
milieuproblematiek 

De titel van deze bijdrage verbindt twee 
zaken, die elk voor zich in dit blad reeds 
onderwerp zijn geweest van diverse be
schouwingen. Over het 'Conciliaire Pro
ces' hebben verscheidene schrijvers het 
hunne al gezegd. Hetzelfde geldt van het 
milieu (en het te voeren milieu-beleid). In 
dit artikel stel ik mij voor over beide 
thema's in onderlinge samenhang te spre
ken. Wij richten ons op het thema van het 
milieu; maar dan speciaal als thema van 
het conciliaire proces. En vooraf overwe
gen wij wat het zeggen wil dat de bezin
ning op (o.a.) dit thema nu juist als 'conci
liair proces' bestempeld wordt. 

Kerkelijke geloofsbezinning 
Wat dit laatste betreft kan ik aansluiten bij 
wat dr. R.J. Mooi schreef in Christen De
mocratische Verkenningen van decem
ber 1988. Aanvankelijk sprak men, in de 
kringen van de Wereldraad van Kerken, 
over een 'concilie', dat bijeen zou moeten 
komen. Een concilie als vergadering van 
le1dinggevende kerkelijke vertegenwoor
digers die samen tot gezaghebbende uit
spraken over vragen van geloof en Ieven 
kunnen komen. Maar - zoals dr. Mooi al 
heeft aangeduid - van de zijde van ver
scheidene kerken kwamen tegen deze 
benaming bezwaren. Met name van 
rooms-katholieke zijde is gesteld: wat er 
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ook oecumenisch op gang komt of bijeen 
komt, het kan in elk geval niet 'concilie' he
ten. Want 'concilie' is aileen een vergade
ring die volgens de bepalingen van het 
rooms-katholieke kerkrecht wordt bijeen
geroepen en voorgezeten door de paus . 
En aileen zo'n concilie (de vergadering 
van aile bisschoppen, onder Ieiding van 
de paus) is bevoegd, werkelijk gezagheb
bende, heel de (Rooms-Katholieke) Kerk 
bindende uitspraken te doen. Soortgelijke 
bezwaren tegen 'concilie' als benaming 
voor een bijeenkomst van(wege) de We
reldraad van Kerken Ieven in Oosters
Orthodoxe en Oud-Katholieke kringen. 

Door nu niet meer te spreken over 'con
cilie' maar over 'conciliair proces' heeft de 
Wereldraad aan deze bezwaren tegemoet 
willen komen. 'Conciliair proces' - dat wil 
zeggen: het gaat om een proces van be
zinning, een proces waarop wij nog 
slechts op weg zijn naar het stadium 
waarin het ons gegeven zal worden, laat
ste, beslissende inzichten te verwoorden. 
En dat proces wordt 'conciliair' genoemd 
om aan te geven dater toch al iets 'conci
lie' -achtigs in zit, iets van verplichtende 
gezamenlijkheid. Het gaat immers in de 
bijeenkomsten in het kader van dit 'pro-

Dr K Ble1 (1932) 1s secretans-generaal van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
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ces' om meer dan een (de zoveelste) vrij
blijvende studieconferentie. 

Weliswaar maakt men van officieel 
rooms-katholieke zijde ook tegen de be
naming 'conciliair proces' bezwaar. Ook 
dat acht men nog te ver gaan in kerkelijke 
pretentie. In eigen publikaties blijft men 
consequent van 'oecumenisch proces' 
spreken. Zo bijvoorbeeld nog zeer on
langs in de door de Nederlandse Bis
schoppenconferentie in de voorberei
dingstijd voor Pasen uitgegeven brief 
'Bondgenoten in Gods Schepping?' 

Maar de term 'conciliair proces' is nu 
eenmaal ingeburgerd en uit het spraakge
bruik niet meer weg te krijgen. Ze heeft bo
vendien haar zeer goede recht. 'Concili
air' kan zelfs worden beschouwd als een 
wezenskenmerk van de Kerk als zodanig. 
Het drukt uit dat de Kerk bij aile verschillen 
van individuele, geografische, sociale en 
politieke aard toch als eenheid kan func
tioneren. Concilies zijn daarvan strikt ge
nomen slechts bepaalde concentratievor
men, uitingsvormen, steeds veranderend 
met de tijd. 

Zo bezien betekent 'conciliair proces' 
hetzelfde als: kerkelijk proces, geloofspro
ces. Oat de bezinning op zulke zaken als 
'gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping' z6 wordt genoemd, is wezen
lijk. In het geloof richten wij ons op het heil 
dat ons in Christus is beloofd en geschon
ken. Maar nu wordt dus de betrokkenheid 
op het heil (welzijn) in sociaal, politiek en 
ecologisch opzicht evenzeer geloofszaak 
genoemd. 

De oecumenische beweging is vanaf 
haar begin in twee hoofdstromen verlo
pen. In 'Faith and Order' zocht men toena
dering, eenwording, inzake de vragen 
van geloof en kerkorde. In 'Life and Work' 
streefde men naar gezamenlijke inzet in
zake de sociaal-ethische vragen. Deze 
beide bewegingen zijn samengegaan in 
wat sinds 1948 de Wereldraad van Ker
ken is. Maar nag altijd zijn ze daar te on
derscheiden, in de organisatorische inde
ling in verschillende afdelingen (units). Het 
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In de rk-visie wordt in de 
schepping zichtbaar wie 
God is. 

belang van het 'conciliaire proces voor 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping' heeft men nu wei in deze zin 
aangegeven: dat hier de beide hoofdstro
men, 'Faith and Order' en 'Life and Work', 
samenvloeien. Gaat het in de ene van
ouds meer om de eenheid van de Kerk, en 
in de andere vanouds meer om de een
heid van de wereld - die twee worden nu 
volop op elkaar betrokken. - Persoonlijk 
kan ik mij in dit laatste goed vinden. Bij het 
eerstgenoemde behoud ik weliswaar wat 
aarzelingen. Het lijkt mij niet goed, de in
druk te wekken, als zouden er, naast de 
vragen 1n verband met gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping, niet 
oak nag andere geloofsvragen aan de 
orde zijn. Van een volstrekt 'samen
vloeien' van 'Faith and Order' en 'Life and 
Work' kan dunkt mij geen sprake zijn. 

Nederlandse Bisschoppenconferentie 
Maar in elk geval: dat het milieu (de 'heel
heid van de schepping') behoort tot die 
zaken waarvoor juist ook christenen en 
kerken zich, om des geloofs wille, hebben 
in te zetten, dat staat vast. Daarvan leggen 
ook de Nederlandse bisschoppen getui
genis af, in hun zojuist al geciteerde brief 
'Bondgenoten in Gods Schepping?'. Het 
is de moeite waard, aan deze brief hier wat 
nader aandacht te besteden. 

Allereerst handelt de brief over 'de 
scheppende God'. De Heilige Schrift be-
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gint met de geladen woorden: 'In het be
gin schiep God de hemel en de aarde'. 
Oat verwijst niet aileen naar vroeger. Het 
geldt ook vandaag. De wereld waarin wij 
Ieven dankt haar bestaan, steeds weer, 
niet aan ons mensen, maar aan lemand 
anders. aan God. HiJ is ook nu Degene die 
haar tot bestaan roept, in stand houdt en 
ardent. 

Oat betekent ook, zo wordt in de brief 
gesteld, dat in de schepping zichtbaar 
wordt wie God is. Het water, de zon, Iucht 
en aarde, de dieren en de planten ziJn een 
weerspiegeling van de njkdom, de veel
vormigheid, de goedheid van God. AI wat 
bestaat is er door Hem en vindt in Hem 
ook ziJn voltoo1ing. En God 'is aanwezig 1n 
elk van Zijn schepsels, zoals de geliefde 
Ieven gevend aanwezig 1s in de mens die 
liefheeft zonder dat ziJ in elkaar opgaan'. 

Vervolgens handel! de brief over 'de 
mens bondgenoot in Gods Schepping'. 
Ook de mens heeft z1jn bestaan van God 
ontvangen. Hij is 'gast en bewoner te mid
den van de avenge schepselen', levend 
als pelgrim op weg naar zijn bestemming. 
Geschapen als Gods beeld worden wij er
toe opgewekt, Gods 'scheppingsgebaar 
steeds opnieuw werkelijkheid' te Iaten 
'worden'. WiJ worden bondgenoot 1n 

Gods schepping door in Gods naam 'wer
keliJk verantwoordelijk te willen zijn jegens 
elkaar en tegenover al het geschapene en 
onszelf'. 

Een derde paragraaf van de brief han
dell over 'het falen van de mens'. In feite 
·z1en wiJ dat Gods werk op vele plaatsen 
en op vele momenten ruw wordt ver
stoord. Er zijn talloos veel vluchtelingen, 
daklozen, hongerigen, gemartelden, ver
moorden'. WiJ mensen verstoren en ver
nletigen natuurlijke kr1nglopen op grate 
schaal. Wij brengen dood en verderf te
weeg. En nog altljd buiten wij Europeanen 
volken in de 'derde wereld' uit, terwille van 
onze ongebreidelde behoeften. 'Oorlog, 
onrecht en bederf ziJn een ware anti
schepping'. 'Waar God tot bestaan roept, 
daar vernietigt de mens'. Wij zijn aan het 
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eigen geschapen-zijn ongehoorzaam. Oat 
is 'de wortel van aile zonde'. Wij Ieven nog 
wei steeds 'in een dunne laag van orde en 
goedheid', maar de chaos 'ligt daar vlak 
onder en kan steeds opnieuw weer door
breken'. 

Vandaar dat 'omkeer dringend gebo
den' is. Oat is het onderwerp van de 
vierde paragraaf. Aan de vruchten kent 
men de boom. Hanger, mishandeling, ver
vuiling ziJn de kwalijke vruchten van 'onze 
beschaving'; terwiJI tegelijk 'aile luxe te 
koop is en voor de bescherming van onze 
'·vrijheid en onafhankelijkheid" een on
voorstelbaar vernietigingspotentieel is op
gebouwd'. Dan is onze beschaving, onze 
cultuur, overduidelijk ziek; als een zieke 
boom. Met nieuwe technische v1ndingen, 
hoe nuttig en nodig op zichzelf ook, zijn we 
er niet. Wij dienen ons te bezinnen op de 
waarden en overtuigingen waaruit wij Ie
ven. Aileen een ware bekering kan tot een 
andere wereld leiden. 

Het komt erop aan, de verleidingen van 
de Boze te weerstaan, zoals het Evangelie 
vertelt dat Jezus het heeft gedaan. Hij 
heeft de uitdaging afgewezen om zich in 
e1genmachtigheid boven alles te verhef
fen. 'De kern van aile zonde is de pretentie 
van eigenmachtigheid, het zich gedragen 
alsof een mens het middelpunt van het be
staande is, boven de schepping staat. 
Dan stelt de mens zichzelf tot maat van al
les en neemt hij de allure aan van een 
schepper-god. Zo worden wij mensen 
niets ontziende producenten. Alles, tot 
onze medemensen toe, wordt verlaagd tot 
grondstof voor onze produktie'. Nodig is 
nu allereerst 'zich persoonlijk te keren tot 
God', zodat mensen weer 'met vreugde 
en dankbaarheid erkennen dat zij gescha
pen z1jn'. Aldus teruggekeerd naar de 
bran van aile Ieven krijgen wij 'opnieuw de 
kracht om in het goede spoor te komen' 
en 'samen met aile mensen van goede wil 
onze vrijheid-voor-God waar te maken'. 

De vijfde paragraaf handel! speciaal 
over 'de roeping van de christenen'. De in 
aile kerken op gang gekomen beweging 
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voor bezinning in verplichtende samen
werking rand de vraagstukken van ge
rechtigheid, vrede en heelheid van de 
schepping is het resultaat van een bewust
wording omtrent de taak van de kerken 
hierbij, die al wat Ianger aan de gang was. 
Daarvan getuigen verklaringen van de As
semblees van de Wereldraad, uitspraken 
van het Tweede Vaticaans Concilie, brie
ven van pausen en synodes. God heeft, 
scheppend, 'Zijn bestaan met anderen 
gedeeld; door Zijn heilsdaden herstelt en 
verlost Hij wat gekneusd en bevangen 
raakte. Alles is gericht op grate vrede, 
waarin het bestaansgeluk van God door 
de schepping wordt gedeeld. De mensen 
die samen Gods Kerk vormen zijn geroe
pen om dat gebaar, dat heilsgebeuren 
weer opnieuw, steeds opnieuw werkelijk
heid te maken'. 

Daar waar iemand een zieke helpt, een 
kind wegwijs maakt, een vuist die wil slaan 
tegenhoudt, wordt de Vrede van Christus 
waar gemaakt. Daar waar mensen, sa
men biddend en zoekend, vuisten tegen
houden en verharde gemoederen ver
zachten, neemt het Rijk van God onder 
ons vorm aan. Daar waar mensen ver
doolde, tot vernietiging leidende technolo
gie herscheppen tot instrument van voor
uitgang en behoud voor mens en schep
ping, herhaalt zich de zorgzame daad van 
God waarmee Hij schiep en Zijn volk be
schermde'. De Kerk kan niet voortbestaan 
zonder bewegingen van mensen, die zich 
inzetten voor herstel van verhoudingen, 
voor rechtvaardige verdeling, voor ver
mindering van de bewapening, en die de 
moed hebben om zelf, heel bewust, kri
tisch te produceren en te consumeren. 

Om deze weg te kunnen gaan dienen 
wij, zo vervolgt de brief in een zesde para
graaf, gebruik te maken van de ons gebo
den hulpmiddelen. Alszulke 'steunpunten 
voor onderweg' worden genoemd: het re
gelmatig tafelgebed, het van tijd tot tijd be
wust vasten, momenten van inkeer en ver
stilling, de sacramenten. Deze laatste wor
den omschreven als 'gebeurtenissen in 
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ons Ieven waar wij ons naar God buigen 
en zijn herscheppende kracht ervaren'. 
Materie, aardse stoffen, lichamelijke ge
baren zijn daarbij 'voertuig van Gods heil'. 

In een afzonderlijke beschouwing (de 
zevende paragraaf) gaat de brief nag spe
ciaal in op de vraag waarom nu juist de 
kerken zich met zulke 'politieke' zaken als 
de problemen van natuur en milieu bezig
houden. Zij doen dat niet met de pretentie, 
op de stoel van de regeerders te moeten 
zitten. 'Maar zij doen het wei met de over
tuiging, dat zij weten waarom het allemaal 
ging toen de mens op aarde verscheen, 
en dat zij dus iets kunnen vertellen wat de 
mens en de samenleving weer tot zichzelf, 
tot haar eigen waarde voert. Oat geeft 
haar recht van spreken'. Wil men de sa
menleving in de richting van vrede, recht
vaardigheid voor allen en respect voor de 
schepping in beweging krijgen, dan is een 
hefboom nodig die zijn draaipunt buiten 
de wereld heeft. Welnu: deze hefboom is 
het geloof in God en in Jezus Christus. En 
juist dat is, waar de kerken voor staan. 
Vandaar hun betrokkenheid bij deze za
ken. 

Kritische kanttekeningen 
Tot zover een weergave van de hoofdin
houd van de brief 'Bondgenoten in Gods 
Schepping?' van de Nederlandse Bis
schoppenconferenties. Deze brief bete
kent een belangrijke bijdrage aan het con
ciliaire proces en een verheugende be
vestiging van het feit dat oak de Rooms
Katholieke Kerk aan dat proces (al ver
mijdt men de kwalificatie 'conciliair') deel
neemt. 

Dit vast te stellen wil intussen niet zeg
gen dat ik bij de brief geen kritische kantte
keningen zou willen maken. lk beperk mij 
in het nu volgende tot een hoofdpunt. De 
brief zet, zoals gezegd, in met een be
schouwing over 'De scheppende God'. 
Zodanig dat daarbij meteen over de we
reid, al het bestaande, gesproken wordt. 
Daar worden verheven dingen over ge
zegd; op een verhoogde toon. Misschien 
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te verhoogd, te lyrisch? Wordt in deze eer
ste paragraaf gesproken over de feitelijke 
wereld, of over een droomwereld? 
Zeker, de bedreigende, benauwende 
werkelijkheid van vandaag komt in de 
brief 66k ter sprake; verderop. De mens, 
die geroepen is om in Gods schepping 
bondgenoot te zijn, blijkt tel kens weer ver
schrikkelijk te falen. Er is de ellende, het 
leed. Is eerst gezegd dat al wat bestaat 
een weerspiegeling is van God, nu heet 
het: Gods werk is ('op vele plaatsen en op 
vele momenten') 'totaal onherkenbaar' 
geworden. Toch gewaagt de brief, zoals 
wiJ hoorden, ook in dat verband nog van 
'een dunne laag van orde en goedheid' 
waarin wij 'nog steeds Ieven'. 

Maar zou het niet beter geweest zijn, in 
de brief meteen bij de benauwende reali
teit in te zetten? Wat 'schepping' is, in de 
door God bedoelde zin, dat weten en ken
nen w1j niet meer. Het Scheppingsverhaal, 
in Genesis 1 (-2), wordt mijns inziens mis
verstaan, als het ge'fsoleerd wordt gele
zen, los van wat er in de Bijbel op volgt. 
Het is niet zozeer de beschrijving van onze 
huidige wereldwerkelijkheid als wei: de 
belofterijke horizon ervan. 

Wie het scheppingsverhaal, Genesis 1 
(-2), leest, ziet hoe Gods scheppend han
delen bestaat uit het krachtdadig schei
den (uiteenwerpen) van datgene wat niet 
b1j elkaar behoort: Iicht en donker, dag en 
nacht, water en land. Oat houdt bij Gene
sis 2 en daarna niet op, maar gaat voort. 
Straks in de roeping van Abraham, in de 
wording en gesch1edenis van Israel, in de 
komst, 1n kruis en opstanding van Jezus 
Christus. De God van de Bijbel is niet de 
God die als Schepper alles al kant-en
klaar heeft (had) afgeleverd, maar die, van 
meet af aan, de striJd aanbindt tegen de 
machten van chaos en du1sternis, opdat 
het Iicht het zal winnen. Genesis 1, het 
scheppingsverhaal, IS, goed beschouwd, 
een Paasverhaal. En geloven in God de 
Schepper is niet zozeer zweren bij het be
staande, of een lofzang aanheffen op de 
schoonheid van de ons omringende we-
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reid, als wei: er vast van overtuigd zijn dat 
tenslotte Gods goedheid zal triomferen 
over aile leed en chaos, die nu nog in de 
wereld (onder andere door toedoen van 
mensen) heersen. Oat menselijke omkeer 
'dringend geboden' is, blijft dan waar, 
maar behoeft dan niet zo zeer moralistisch 
op de voorgrond te worden geplaatst als 
zou alles daarvan afhangen. 

Wie er zo tegenaan kijkt zal minder dan 
de schrijvers van de hier besproken brief 
geneigd zijn, in hooggestemde bewoor
dingen het geschapene als zodanig te be
zingen. Die zal ook niet de behoefte ge
voelen om, zomaar, te gewagen van God 
als 'aanwezig in elk van zijn schepsels'. In 
heel deze inzet van de brief, evenals trou
wens verderop, wordt voor mijn gevoel te 
weinig uitgegaan van de kritische distantie 
die er is tussen God de Schepper en het 
geschapene. Een kritische distantie die 
overigens volstrekt niet in mindering komt 
op het respect dat wij aan de schepping -
waarvan wij deel uitmaken - om Gods wil 
verschuldigd zijn. 

'Wie God is, wordt zichtbaar in het werk 
van de Schepper', stelt de brief. En: 'de 
schepping en haar Schepper staan niet 
vreemd tegenover elkaar'. lk wil dat niet 
ontkennen. Maar het kan voor mijn beset 
pas worden gezegd nadat eerst is gezegd 
dat wij God ontmoeten in Zijn Woord, dat 
is dus centraal in Jezus Christus, in Zijn Ie
ven, kruis en opstanding. 

Rooms-katholieke en reformatorische 
natuurbeschouwing 
lk zeg dit vanuit reformatorisch gezichts
punt. En ik real1seer mij dat hier vermoe
delijk een diepgeworteld verschil tussen 
de rooms-katholieke en de reformatori
sche trad1tie meespeelt. Laat mij dat hier 
kort aanduiden. 

In de rooms-katholieke traditie is het 
denken over de verhouding tussen Evan
gelie en werkelijkheid bepaald door wat 
we kunnen noemen: het harmoniemodel. 
Het Evangelie wordt er graag gezien en 
gepresenteerd als harmonisch aanslui-
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tend bij wat in de werkelijkheid al, van na
ture, aanwezig is. Thomas van Aquino 
heeft dit, in de 13e eeuw, klassiek onder 
woorden gebracht, met zijn uitspraak: 'de 
genade vernietigt de natuur niet, maar ze 
vervolmaakt haar'. Later heeft men het 
hier verwoorde wei (simplificerend) gevat 
in het schema van 'natuur en bovenna
tuur'. De gedachte dus, dat de genade, 
als 'bovennatuur', voortbouwt op wat 
reeds als 'natuur' gegeven is. 

Protestanten hanteren vanouds een an
dere denktrant; meer bepaald door - zeg 
maar - het conflictmodel. Hier wordt het 
Woord, het Evangelie, gehoord als ko
mend van de andere kant, op ons en onze 
wereld (heilzaam-)kritisch ingaand. 'Ge
nade' wordt hier niet verstaan als vervolg-

Protestanten hanteren een 
conflictmodel tussen 
Evangelie en schepping. 

making van de natuur, maar als Gods ant
woord op de zonde. Een gave natuur, af
gedacht van de realiteit van de zonde, 
bestaat niet. Die gaafheid, 'heelheid' van 
de schepping, is er slechts als bel6fte. 

Het zal wei met mijn eigen reformatori
sche herkomst samenhangen, dat de brief 
van de Nederlandse Bisschoppenconfe
rentie mij te veel van het harmoniemodel 
uitgaat. Het kritische en (daarom) belofte
rijke van het Evangelie komt mij er te wei
nig, te secundair, in aan bod. 

Nogmaals, als ik dit zeg, wil ik in het 
minst niet afbreuk gedaan zien aan de, in 
de brief terzake bepleitte, betrokkenheid 
van de kerken op de milieuproblematiek. 
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lntegendeel: waar wij geloven in God de 
Schepper en dus in Zijn toekomst, Zijn ko
mend Koninkrijk voor deze geschapen 
wereld, juist daar is er aile reden toe, van
daag al te doen wat wij kunnen om deze 
wereld, het milieu waarin wij Ieven, voor 
die toekomst te bewaren. 

Of de kerken 'recht van spreken' heb
ben vanwege hun 'weten waarom het alle
maal ging' bij de schepping, zoals de brief 
stelt, weet ik zo niet. Oat klinkt mij nu net 
weer te pretentieus. De kerken en christe
nen moeten liever maar niet doen alsof zij 
de wijsheid in pacht hebben. Maar dat de 
kerken en christenen, vanuit het geloof in 
Jezus Christus en in het in Hem nabijgeko
men Koninkrijk van God, een heel eigen 
motief hebben om tot milieubehoud aan te 
sporen en zichzelf daarvoor in te zetten, 
dat is zeker. Oat motief maakt hen tot 'rent
meesters', om nu een woord uit het CDA
spraakgebruik te hanteren. 

Of is dat woord 'rentmeester' oak nag te 
onbescheiden? In elk geval: wij mensen 
hebben over de natuur geen eigen be
schikkingsmacht. Wij zijn van de ons om
ringende natuur oak en eerst partner; als 
medeschepselen geroepen tot dienst aan 
de schepping. 

De Bijbel begint niet met een, maar met 
twee scheppingsverhalen. In het eerste 
loopt alles uit op de schepping van de 
mens. Die krijgt dan oak de opdracht over 
al het geschapene te 'heersen' (Gen. 
1 :26) - vaak misverstaan woord. Maar in 
het tweede scheppingsverhaal komt de 
mens, omgekeerd, pas in beeld vanwege 
en met het oog op de aarde, die hij mag 
'bewerken' (Gen. 2:5, 15). Het is merk
waardig, dat het woord in de grondtekst, 
dat in de gang bare Nederlandse vertaling 
met 'bewerken' (of 'bebouwen') wordt 
weergegeven, letterlijk 'dlenen' betekent. 
Frappant: de mens is er om de aarde te 
dienenl om op aarde, als in het heiligdom 
(de tempel), dienst te doen! 
Wij hadden dat vergeten. Het is goed dat 
het conciliaire proces ons nu helpt, onder 
andere dit weer in het oog te krijgenl 
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