
Het is een mooie middag in mei als 

ruim honderd mensen hun weg 

vinden naar de Lutherse Kerk in 

Utrecht. Theologen, betrokkenen bij 

de Oecumenische Vrouwensynode, 

anderszins geïnteresseerden in 

ecotheologie en ecofeminisme: ze 

verzamelen zich allemaal voor de 

boekpresentatie van Trees van 

Montfoort’s Groene Theologie. 

Boekpresentatie van Groene Theologie

De kerk kleurt groen
Door Marie Hansen-Couturier

Ecologie en theologie?

‘How can studying theology combat 

climate change?’ Een poster met die 

leus moet jongeren aanmoedigen 

theologie te gaan studeren aan de 

universiteit van Edinburgh. Een foto 

van die poster opent 

veelbetekenend het voorwoord van 

het boek Groene Theologie van 

Trees van Montfoort.

Door Aarnoud van der Deijl

Boekbespreking Groene theologie

Trees van Montfoort aan het woord

Voorafgaand aan de studiemiddag 

beantwoordde Trees een aantal vragen 

over haar boek. Hieronder een tweetal 

daarvan uitgelicht: 

Waar gaat Groene theologie over?

“Groene theologie wil laten zien dat het 

christelijk geloof meer te bieden heeft in 

de huidige situatie van klimaat- en andere 

ecologische problemen dan de notie 

rentmeesterschap. De theologie is te 

gemakkelijk meegegaan met het moderne 

westerse wereldbeeld waarin de mens - 

met name de witte man - centraal staat als 

heerser over de natuur. Zo’n wereldbeeld 

gaat zowel ten koste van vrouwen als van 

de natuur. Ik laat zien dat het in de Bijbel 

over Gods liefde voor de hele wereld gaat, 

niet alleen over God en mensen.” 

Wat hoop je met dit boek te bereiken?

“Dat ecologische duurzaamheid in het hart 

van de theologie doordringt. Het is niet 

alleen nodig om duurzame maatregelen te 

nemen zoals fairtrade koffie en 

zonnepanelen, maar ook om anders over 

God te gaan denken, om God weer in 

relatie te zien tot de aarde in plaats van 

tegenover de aarde. Het gaat ook om 

andere taal over en tot God.
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Bent u op zoek naar een goede hypotheek of een advies over uw lopende hypotheek?

Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!

Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.
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