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Speech van Ron Lazaroms – vertegenwoordiger
van de gemeente op de 9e en laatste bijeenkomst
Geloven in Groen d.d. 12-02-2020
Ik zet nu mijn ambtenarenpet af. Ik vond erg het leuk
om betrokken te zijn bij dit project omdat zowel
spiritualiteit als duurzaamheid de grote drijfveren zijn
in mijn leven.
Het project Geloven in Groen gaat over het
verduurzamen van de gebedshuizen, met name het verminderen van de CO2 uitstoot,
gedragsverandering bij de bezoekers van de gebedshuizen en over religie en duurzaamheid.
Deze week zag ik een YouTube filmpje waar duidelijk gemaakt
werd dat het eerste leven op aarde de voorwaarden heeft
geschapen voor de verdere ontwikkeling van het leven op aarde.
De eerste eencellige levensvormen op aarde begonnen de CO2 in
de atmosfeer om te zetten in zuurstof, en begonnen koolstof vast te
leggen in bomen en andere levensvormen, en in wat we nu fossiele
brandstoffen noemen. Hierdoor veranderde het klimaat en
ontstonden de levensvoorwaarden voor alle andere levensvormen.
Ik moest denken aan de derde scheppingsdag uit het boek Genesis
waarin God de planten en dieren schiep nadat hij eerst het
uitspansel, de aarde en de zee geschapen had. Tot op de dag van
vandaag zorgt het leven in de oceanen en de bossen op aarde er
voor dat er een evenwicht is tussen CO2 en zuurstof in de
atmosfeer waardoor wij mensen hier kunnen leven. De mens die in veel religies als kroon op de
goddelijke schepping wordt gezien en die als evenbeeld van God de taak had de schepping te
vervolmaken.
Lang heeft de mens in evenwicht met de schepping geleefd. Het is een leven dat we nog
terugvinden bij veel inheemse volkeren. Toch zijn wij als mensheid ook al een aantal duizenden
jaren bezig de natuurlijke oerwouden om te hakken en het natuurlijke leven te reduceren. Kijk
naar het Middellandse zee gebied en het Midden Oosten.
De laatste eeuw, met name de laatste decennia en de laatste paar jaar gaat dit echter zo snel
dat het leven op aarde nu echt in gevaar komt. Het bijzondere is dat vrijwel alle religies en
ook de natuurgodsdiensten vertellen over een periode dat de mensheid in groot gevaar zal zijn
en dat dit uiteindelijk het begin zal zijn van een nieuw tijdperk van liefde en harmonie op aarde.
Het kan bijna niet anders dan dat ze spreken over deze tijd.
Het CO2 evenwicht in de atmosfeer is momenteel razendsnel aan het veranderen. Tegelijkertijd
sterven er dagelijks grote hoeveelheden dieren en planten uit, op aarde en in de oceanen.
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Zoals we vorig jaar in de krant lazen is de laatste decennia in Europa de hoeveelheid insecten
met 60% gedaald, hetzelfde geldt voor de achteruitgang van de zoogdieren en de meeste
andere diersoorten. Het ecosysteem waarvan wij deel uit maken, staat daarmee op
instorten. Tussen haakjes: de oorzaak van de afname van de insectenpopulatie wordt vaak
toegeschreven aan insecticiden. Uit onderzoek blijkt dat ook de kunstmatige stralingsvelden
zoals die van onze telefoons hier zeer waarschijnlijk mede de oorzaak van zijn. Uit deze
onderzoeken ook blijkt dat dit met de introductie van 5G de komende jaren nog meer zal
versnellen.
Naast deze sombere berichten zien we wereldwijd een beweging op gang komen die
onderkent dat we als mensen een zijn. Dat we geen vijanden van elkaar zijn, maar broeders en
zusters. Ook vanavond zitten we hier als geloofsstromingen weer gebroederlijk en
zusterlijk naast elkaar vanuit onze zorg voor de aarde. Ook neemt het bewustzijn toe dat we als
mensen deel zijn van de aarde. De lucht die ik nu inadem is mogelijk gisteren geproduceerd
door een boom in het zuiderpark. In mijn lijf houden miljoenen bacteriën mijn lichaam in leven.
60% van mijn lichaam bestaat uit water uit het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Mijn
cellen die zich dagelijks vernieuwen zijn opgebouwd uit planten en dieren die ik de laatste jaren
gegeten heb.
Duurzaamheid lijkt vaak over techniek te gaan.
Techniek die problemen oplost, die echter vaak
veroorzaakt zijn door een andere techniek.
Regeringsbeleid en producenten zouden volgens
velen de verantwoordelijkheid moeten dragen
voor de verduurzaming van het leven. Steeds
meer zie ik echter dat ik moet veranderen. Dat ik
de mensen om mij heen vanuit mijn hart
tegemoet moet treden. Dat ik de mensen rondom
mij mijn vertrouwen moet geven, waardoor zij zich
geliefd en erkend voelen. Volgens mij is dit waar
alle religies over spreken.
Als ik echt kan ervaren dat er van mij gehouden wordt, dat Allah en zijn schepping van mij
houden, maar ook dat ik van iedereen houd die net als ik kind van God is. Dan zie ik rondom mij
liefdevolle capabele medemensen. Mensen met wie ik gezamenlijk de
verantwoordelijkheid kan dragen om het leven op aarde te herstellen, zodat ik het leven kan
doorgeven aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen en zij weer aan hun kinderen.
Hoewel ik hier misschien makkelijk over spreek, voel ik mij ook een beginneling in het continue
leven vanuit het hart. Toch is dit voor mij persoonlijk de belangrijkste uitdaging om het leven te
behouden voor de volgende generaties. De techniek om ons leven en onze gebouwen te
verduurzamen zal dan dienend zijn en ook de overheden, die wij hier zelf kiezen, zullen volgen.
Dank u wel voor de aandacht.
Alle informatie van het project Geloven in Groen is ook te vinden op de
volgende webpagina: http://www.iofc.nl/geloven-groen. Of scan bijgaande QRcode van Geloven in Groen via de app: QR-reader.
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