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Soms kun je je laten inspireren door iets wat je meemaakt, iets dat indruk 

gemaakt heeft of iets dat precies aansluit bij de lezingen van de dag. 

Soms begin je gewoon met schrijven en dan vloeit de inspiratie als 

vanzelf. Zodra je ergens kunt aanhaken begint het te stromen.  

Dit keer was het voor mij de volgende zin uit de eerste lezing.  

Het gebed laat niet af: totdat de Allerhoogste zich erbarmt.  

 

Prachtig geschreven, een mooi en hoopvol beeld vind ik dat ook. Het 

spreekt moed in voor de armen, de verdrukten, de eenzamen.  

Wees niet bang, want je gebed wordt verhoord. Het dringt door de wolken 

heen en zal niet rusten tot het verhoord wordt. Totdat de Allerhoogste 

zich erbarmt. Echt mooi.  

Ze zeggen ook wel eens, als je echt iets heel graag wil en je blijft er op 

gericht, dan zal het uiteindelijk ook gebeuren.  

Of het nu een goddelijke kracht is die er achter steekt, of de wilskracht 

van de mens? Of dat je dan, als je zo gericht bent op je doel, je de juiste 

kansen aangrijpt om het ook te bereiken. Het blijft een beetje mysterieus. 

Breng je het nu zelf tot stand of wordt het tot stand gebracht? Is het God 

die zich over ons erbarmt? Ons onder Zijn vleugel neemt? Zijn onze 

medemensen die mee helpen? Of ben je het zelf, heb jij meer kracht in je 

dan je eigenlijk weet? 

 

Het blijft mysterieus hoe de dingen in de wereld werken.  

Zolang als er mensen zijn op aarde, zolang vragen we ons al af hoe het in 

elkaar zit en nog hebben we daar geen bevredigend antwoord op 

gevonden. Misschien hebben we ook helemaal geen antwoord nodig, maar 

moeten we ons berusten in het mysterie. In het feit dat we niet alles 

weten. Dat er meer is dan wij kunnen waarnemen, kunnen weten en 

meten.  

Misschien is dat ook wel wat Jezus bedoelt, als hij zegt dat we ons niet 

moeten verheffen. Waarom zoeken we het in de grootse dingen? Om 

anderen te slim af te zijn? Om onszelf op de borst te kunnen kloppen? En 

is de vraag naar meer, beter en groter eigenlijk wel iets waar we op zitten 

te wachten? Wordt de mens daar op de lange duur beter van? Waarom 

kunnen we het niet gewoon klein houden?  

 



Deze vraag komt steeds vaker op bij de moderne mens.  

 

Moet het allemaal zo groots? Heel praktisch gezien is dit ook de grote 

vraag in de klimaatcrisis.  

Moeten we megastallen hebben met een mega uitstoot? Moeten we de 2e 

grootste exporteur van vlees zijn in de wereld? Zijn we wel goed bezig als 

we per dag 1,7 miljoen dieren slachten? De vraag om minder broeikassen 

uit te stoten is een vraag om kleinschaliger te gaan werken. Te voorzien in 

de behoeften van je directe omgeving. In plaats van duizenden varkens in 

één stal te houden in de meest erbarmelijke omstandigheden. Daar heb je 

dat woord weer, maar dan op een andere manier: erbarmelijk.  

Het ontbreekt deze dieren aan erbarmen. Een ellendig leven, dat is hun 

toekomst zodra ze geboren worden of uit het ei kruipen. Wie erbarmt zich 

over hen? Talloze generaties dieren, grootgebracht in gevangenschap, 

geslacht als ze vet genoeg zijn. Al deze ellende komt uiteindelijk niemand 

ten goede. Want vlees eten dat in zulke omstandigheden opgekweekt 

wordt, vol medicijnen en kunstmatige middelen, dat is voor niemand 

gezond.  

 

Moet het allemaal zo groots? Kunnen we niet terug naar een 

kleinschaligere aanpak? Al was het maar dat we alleen voor de mensen in 

onze buurt vlees produceren en niet meer voor de hele wereld. Eigenlijk 

zitten er alleen maar voordelen aan: beter voor de dieren, beter voor de 

mensen, beter voor de natuur, minder broeikassen.  

Het enige nadeel lijkt te zijn: minder geld. En laat dat nu precies de 

bottelnek zijn voor dit soort problemen. Er gaat zo gigantisch veel geld in 

om dat het voor degenen die er rijk van worden ontzettend moeilijk is om 

te veranderen. Dat ze niet meer kijken naar het welzijn van dieren, van 

mensen, zolang dat geld maar blijft stromen.  

En het gemak, dat speelt ook een rol. Want iedereen weet eigenlijk wel 

hoe we de klimaatcrisis het beste kunnen aanpakken. Maar zijn we bereid 

om een stapje terug te doen? Om iets van onze luxe in te leveren?  

 

De Heer luistert naar de pleit van de verdrukte, ook dat hoorden we in de 

eerste lezing.  

En het lijkt erop dat deze roep om te stoppen met megastallen en 

megaconsumptie nu eindelijk gehoord wordt. Steeds meer mensen 

worden zich ervan bewust en willen ook niet langer zo door gaan. Steeds 

meer mensen geven gehoor aan de oproep om het met minder te doen. 

 

 



Minder dieren eten maar ook minder reizen met het vliegtuig, minder 

spullen bezitten en vooral minder spullen weggooien.  

De actievoerders zullen niet rusten tot ieder dier een waardig bestaan kan 

leiden. Tot ieder stukje plastic uit de zee verdwenen is. Tot die tijd blijven 

ze roepen, blijven ze vechten en blijven ze bidden. Uiteindelijk zullen ze 

gehoor vinden. 

 

Het klimaat en dierenwelzijn is iets wat mij erg aan het hart gaat. 

Misschien ook wel omdat ik nog heel wat jaren voor de boeg heb, en wat 

te denken van alle mensen die jonger zijn dan ik en van allen die nog 

geboren gaan worden.  

Ook voor hen moet er een leefbare planeet achter blijven. Het zou niet 

eerlijk zijn als zij de prijs moeten betalen voor onze rommel. Laten we ons 

over onze aarde ontfermen, in Godsnaam.  

Voordat er niets meer overblijft om ons over te ontfermen. Laten wij er 

voor zorgen dat ons gebed om een betere, mooie wereld voor mens en 

dier niet af laat, totdat de Allerhoogste zich erbarmt. 

 

 

 

 

 

 


