Het is weer voorbij die (mooie) zomer
Gerard Cox zong in 1973 een lied over een
mooie zomer ‘die begon zo wat in mei’. Het werd
daadwerkelijk een mooie zomer. Ik bewaar er
goede herinneringen aan: lange zwoele avonden,
toeven in de zon, kamperen en op tienertoer.
In de afgelopen julimaand was het extreem
warm. Er was sprake van een hittegolf met als
gevolg dat het overdag stil was op straat. Mensen
bleven binnen en zochten naar een beetje
schaduw. Een vleugje wind was meer dan welkom. We zagen de
maisvelden verpieteren, dorre akkers verlangend naar water; de groene
weidelanden kleurden geel. Het drinkwater op rantsoen. Wat een verschil
met die zomer van ’73.
In die zomer sprak niemand over een veranderend klimaat met alle
gevolgen van dien. In deze zomer is dit geheel anders. De gesprekken
aan de ‘klimaattafels’ verschuiven naar de keukentafel, de huiskamer en
de stamtafel in het café. Pagina’s groot in de krant gaan over de extreme
droogte. Het is onderwerp van gesprek in talkshows. Voorspellingen zijn
somber, hier en daar alarmerend. De klimaatsverandering brengt de
mensheid geen voorspoed.
Het klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden
zorgen voor verandering. Door de verbranding van kolen, olie en gas
produceren we steeds meer broeikasgassen; veel grond raakt uitgeput
door menselijk handelen, woestijnen breiden zich uit. Het klimaat
verandert, de aarde warmt op. De kans op overstromingen, wereldwijd,
neemt toe. De extreme droogte door de hitte zal niemand ontkennen.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God schiep de mens,
man en vrouw. In groot vertrouwen heeft Gods ons iets kostbaars
toevertrouwd. De vruchtbaarheid van de aarde is een geschenk van God.
Wij hebben de aarde in beheer gekregen om er zuinig, respectvol mee om
te gaan, ten dienste van ons, mensen, generatie op generatie. Wij dragen
daarmee grote verantwoordelijkheid.
Op zondag 11 augustus klonk in tal van kerken de volgende voorbede:
Voor onze aarde, ons door U geschonken, als een wonderlijk geheel;
dat er meer eerbied mag groeien voor uw schepping,
dat er een einde komt aan uitputting, vervuiling en verspilling,
en er leven en toekomst zal zijn voor generaties na ons.
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