
Het volgende leerzame stuk wat ik gelezen heb wil ik u niet onthouden. Stuur het door zodat

meer mensen gaan nadenken over onze omgang met onze medeschepsels. PF v.d Meer jr.

Omgang met onze medeschepselen.

Wij hebben allemaal geduld nodig, begrip en goedheid, om van dag tot dag menselijker te worden en

dichter bij God te komen. Niemand heeft reden om de warme en goede kracht van de schepping,

waaruit wij zijn voortgekomen, te verloochenen. Maar het andere is ook waar: wij hebben noch een

reden, noch het recht om op te treden als tirannen en uitbuiters van onze medeschepselen.

In vroeger jaren heeft de kerk er aan het begin van de vastentijd altijd toe opgeroepen het eten te

beperken, met name het eten van vlees. Ik denk dat we er eens over moeten nadenken hoe wij met onze

medeschepselen leven en ik geloof dat dit een punt is dat het christendom bijna altijd heeft verzwegen,

maar waarin motieven schuilen, niet zozeer voor een vastentijd, maar wel voor een welwillender

omgang met het geschapene om ons heen. Ik denk dat er niemand onder ons zal zijn die niet ooit in

zijn kindertijd vertederd is geweest door een van zijn huisdieren: de kat met zijn lenigheid, de hond

met zijn trouw en waakzaamheid, de haan met zijn trots, de kanarie met zijn gezang. Kortom, wij

houden allemaal vanzelfsprekend van dieren. Maar wij zijn dezelfde mensen die er niet om malen dat

miljoenen dieren voor de eettafel gemarteld worden en op een afschuwelijke manier systematisch, als

technisch onderdeel van de voedselproductie, wij mogen wel zeggen: gefabriceerd worden, verwerkt

en vervolgens aangeleverd, appetijtelijk vers. Het is voor ons heel normaal geworden en wij hebben

nooit geleerd om daar een probleem in te zien. Er bestaat daarin echter een heel groot probleem. De

dieren zijn bondgenoten van God en zij verdienen het niet dat wij zo met hen omgaan.

Men kan zeggen: ‘Wat een onzin: de hond die wij hebben, eet vlees. Waarom zouden wij mensen dat

niet mogen?’ Precies daarom: omdat wij mensen zijn en geen honden. Wij kunnen nadenken, het dier

kan dat niet. Wij zijn niet alleen maar een deel van de voedselketen, God zij dank, dus wij zijn in staat

om menselijker met de dieren om te gaan en ik vind dat wij dat ook zouden moeten doen. In de eerste

plaats uit menselijke gronden. Iedere kilo vlees kost zeven kilo voedingsmiddelen, voor het grootste

deel geproduceerd in ontwikkelingslanden. Wij importeren deze voedingsmiddelen alleen voor het

gehemelte. Het is moeilijk om voedingsgewoonten te veranderen, maar er is reden genoeg om de oude,

ingesleten dwalingen op te geven. Een andere reden is eenvoudig die van het medelijden. Dieren laten

leven is veel mooier dan ze te doden en misschien had de Engelse schrijver George Bernard Shaw

helemaal gelijk toen hij zei: ‘De tijd zal komen, en hopelijk gauw, dat men het eten van dieren even

barbaars zal vinden als het eten van mensen.’ Dan zal men het christendom vragen waarom men dat

niet eerder heeft gezegd, waarom men het verbond met Noach en alle schepselen niet zo heeft

uitgelegd dat alle planten, dieren, de vogels en al het vee als bondgenoten van God moeten worden

gezien. En wijzelf, aan de kant van God, moeten zachtaardig zijn met al het geschapene.

In de prachtige psalm 104 staat: God heeft de slang in de zee geschapen, gewoon, opdat die daar

plezier aan zou beleven. En datzelfde kunnen wij van alle dieren op de wereld zeggen. Ik wil niet

geloven dat God er plezier in heeft dat wij gewoon voor onszelf, geheel onnodig, altijd maar als

vanzelfsprekend dieren martelen. Wij worden daar geen betere mensen van. Wij worden daar alleen

maar afgestompter, onnadenkender en eigenlijk meedogenlozer van. Ieder kind zou geschokt zijn als

het zou zien wat wij volwassenen normaal vinden. En wat let ons om ermee op te houden volwassenen

te zijn? De goedheid van God is universeel en wij kunnen die een beetje uitdragen. Wat de kerk

vroeger leerde als uitzondering ter vervolmaking van onszelf zou dan een uitdrukking kunnen zijn van

een gelouterde betrekking tot onszelf en tot al het geschapene om ons heen. Wat God door de hele

geschiedenis heen belooft, wordt dan bewaarheid. In ons hart voelen wij vaak angst en bedroefdheid

zich samenballen als een wolkenmassa aan de hemel. Maar wij zullen de ogen opslaan en midden in de

duisternis het licht van God mogen zien, zoals het breekt in de veelvoud van kleuren als regenbogen

van hoop. Nooit meer zal de vernietiging op aarde het laatste woord hebben, de meedogenloosheid, de

rechtvaardigheid, de veroordeling. Wij mogen samen groeien in Gods goedheid.

(Eugen Drewermann: Stil van God spreken)



Zie ook onze brochure over de mogelijke oorzaken van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes,

herseninfarcten, zwaarlijvigheid enz.:

http://www.pentahof.nl/Brochures/602-Vlees,kaas,melkeneieren.pdf


