
 

Aanbod voor liturgie, bezinning, gesprek en actie 
 

1 september 2020: Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping 

1 september tot 4 oktober 2020: Scheppingsperiode 

 
Samenstelling: Jan De Roeck, Egbert Rooze, Stijn Demaré, Charlotte Braeckeveldt en Karel Malfliet 

Met dank aan ICL, de Interdiocesane commissie voor liturgie, voor de gebedsviering  van 1 september. 

 

In dankbare herinnering aan Ds Egbert Rooze die jarenlang talrijke bijdragen voor Ecokerk schreef.  

Hij overleed onverwacht op 18 april  en heeft de afwerking van deze brochure niet meer mogen meemaken. 
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Tijd voor de schepping 
Een toekomst voor de aarde en al haar bewoners 

 

 

 

De vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede, 

vormen één geheel. 

 

Een ‘integrale ecologie’ is de sleutel om ze aan te pakken, 

aldus de centrale boodschap van Laudato Si’, 

de encycliek van paus Franciscus in 2015. 

 

Tijdens de scheppingsperiode willen we ingaan op de oproep in Laudato Si’ 

om een ecologisch burgerschap te creëren 

en ons te bekeren tot een ecologisch verantwoorde levensstijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Regionale Werkgroepen Ecokerk:  

 

Bisdom Antwerpen:   Rita Boeren, attent@bisdomantwerpen.be   

Bisdom Brugge:    Hubert Sanders, Hubert.Sanders@bisdombrugge.be  

Bisdom Hasselt:    Frank Deloffer, frank.deloffer@bisdomhasselt.be  

Bisdom Gent:    Charlotte Braeckeveldt, charlotte.braeckeveldt@bisdomgent.be 

Vic. Mechelen-Vl. Brabant:  Bart Vleeschouwers, bart.vleeschouwers@telenet.be  

Vicariaat Brussel:   Marie-Françoise Boveroulle, solidariteit@vicariaat-brussel.be  

VPKB    Greet Heslinga, greetheslinga@skynet.be  

Ecokerk nationaal:   Karel Malfliet, karel@ecokerk.be 
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Toelichting vooraf 
 

Voor een aantal lezers kunnen de verschillende begrippen die we in deze brochure hanteren, nieuw 

klinken. Daarom is het nuttig om ze vooraf even toe te lichten. 

 

 De scheppingsperiode omspant de periode van 1 september tot 4 oktober, de feestdag van 

Franciscus van Assisi. Het is een begrip dat tot ons is gekomen via de Orthodoxe Kerk en de 

Wereldraad van Kerken.  

 In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar, en leest men in de liturgie 

voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het 

milieu.  

 De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over, en stelde voor om een 

scheppingsperiode in te stellen. 

 In 2015 sloot Paus Franciscus zich aan bij de Orthodoxe Kerk, en riep 1 september ook voor de 

Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. 

 

In deze brochure krijg je een aanbod dat bruikbaar is gedurende de hele periode. Hierdoor is ze ook 

een praktisch instrument voor oecumenische samenwerking en gezamenlijke vieringen. 

Rode draad doorheen heel het aanbod, is ook nu de encycliek Laudato Si’ die paus Franciscus schreef 

‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’. De encycliek viert dit jaar zijn 5° verjaardag. 

 

Naast hetgeen je in deze brochure vindt, is er een ruim extra aanbod. We brachten het samen op de 

Laudato Si’-pagina’s van de website van Ecokerk. De rechtstreekse link is www.laudatosi.be.  

 

 Stel tijdens de Scheppingsperiode de campagne van Ecokerk in de kijker, zowel in de vieringen 

als met andere activiteiten. Geef gedurende deze periode de affiche ‘Red hun toekomst. 

Klimaatplan.nu’ van Ecokerk een zichtbare plek in de kerk en in verenigingslokalen.  

 

 Vanzelfsprekend moedigen we gemeenschappen, groepen en parochies aan om op  

1 september deel te nemen aan de Werelddag van gebed. Hiervoor bieden we de gebedsviering 

aan die uitgewerkt werd door de Interdiocesane Commissie voor Liturgie ICL. Deze is uiteraard 

ook bruikbaar op een ander moment. 

 

 Voor de zondagen van de Scheppingsperiode, vind je in deze brochure telkens een gebed om 

ontferming, een gebedsintentie voor de voorbede en een bezinningstekst voor na de communie. 

Jan De Roeck zorgde tevens voor een actualisering bij de lezingen van elke zondag. Zij vormen 

bijzonder bruikbare ideeën voor de homilie.   

 

 Activiteiten, aansluitend bij de zondagsviering 

Het aanbod biedt uitstekende kansen om ook aansluitend bij de zondagsviering nog een aantal 

activiteiten te plannen: 

o Plant een Laudato Si’-boom:  

Ter gelegenheid van de 5° verjaardag van de encycliek Laudato Si’ nodigen we lokale 

groepen en gemeenschappen (parochies, bewegingen, scholen, congregaties…) uit om 

een fruit- of vruchtboom te planten op een publiek toegankelijke plaats, en om zo 

symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om de ecologische bekering 

http://www.laudatosi.be/
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ernstig te nemen, en om integrale ecologie als basis te nemen van hun handelen, vieren 

en spreken. Vind onze handleiding op www.laudatosi.be  

o Maak een eigen klimaatplan, op maat van de eigen werking. Doe mee, deel het op 

Klimaatplan.nu, en voeg zo je eigen verhaal toe aan de tientallen klimaatplannen die 

reeds online staan. 

o Maak gebruik van onze vernieuwde checklist, en maak je werking Laudato Si’-proof. 

o Organiseer een aperitief met lokale producten, in samenwerking met producenten uit 

de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.  Of maak er een heus 

aperitiefgesprek van, over het thema en de eco-initiatieven die de parochie of groep 

neemt in het kader van het eigen klimaatplan of het planten van de Laudato Si’-boom.   

o Organiseer een eco-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de buurt. 

o Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.  

Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.  

 

 Met het extra materiaal voor bezinning en gesprek kan je deze periode op diverse momenten en 

groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. 

 Op 20 september is het ook Vredeszondag.  Hiervoor werkt Pax Christi Vlaanderen elk jaar 

suggesties uit voor de zondagse liturgie. We dringen er op aan om aan te sluiten bij die 

campagne, en geen ‘concurrerende’ activiteiten te organiseren. Het spiritueel aanbod van Pax 

Christi zal te vinden zijn op www.paxchristi.be  

 27 september is de Werelddag van de Migrant en Vluchteling, die dit jaar in de katholieke 

parochies wereldwijd voor het eerst op de laatste zondag van september wordt gehouden. We 

leggen hier ook de link met de vele klimaatontheemden.  
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Red hun toekomst – Klimaatplan.nu         05 
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zondag 27 september – Werelddag van de Vluchteling en Migrant  23 

zondag 4 oktober         25 

De zondagslezingen van de scheppingsperiode: verkenning en actualisering 27 

 Elementen voor een homilie over het thema van Ecokerk   31 

Offerandeprocessie        33 

Gebed bij Scheppingszondag/Tafelgebed vieringen VPKB     35 

Meditatieve gespreksbijeenkomst rondom Laudato Si     37 

Film: “Energy to change” met suggesties voor verwerking    44 

Klimaatwake: suggesties en ideeën        46 

Extra teksten voor een bezinning of de klimaatwake     50 

Liederen uit andere bronnen dan Zingt Jubilate      65  
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Red hun toekomst - Klimaatplan.nu 
 

“…waarom zijn we op deze wereld? Waarom kwamen we 
tot dit leven? Waarom werken we en maken we ons moe? 
Waarom heeft deze aarde ons nodig? Het is dan niet meer 
voldoende te zeggen dat we ons moeten bekommeren om 
de toekomstige generaties. We moeten beseffen dat het 
onze eigen waardigheid is die op het spel staat. Wijzelf zijn 
de eerste belanghebbenden om een bewoonbare planeet 
na te laten aan de mensheid die na ons komt. Het is een 
drama voor onszelf, want het stelt de vraag naar de zin 
van onze levensweg op deze aarde” . (Laudato Si' 160) 

 
Wie herinnert zich nog hoe 2020 begon? 
 
Het jaar 2020 kende een merkwaardige start. In 
Sydney, in het door vernietigende branden geteisterde 
Australië, werd in de nieuwjaarsnacht vuurwerk 
afgestoken zoals gepland, ondanks massaal protest. 
Voor waarnemers leek het alsof een oude wereld nog 
eenmaal met toeters en bellen de falende mantra's 
van groei en vooruitgangsgeloof wou herhalen, 
ondanks het feit dat alle alarmbellen afgaan. 
 
In eigen land startte enkele dagen later het autosalon met de voorstelling van een heel aantal nieuwe 
elektrische modellen. De constructeurs hoopten op een massale verkoop. In hun hoofd blijft 
individueel autobezit de norm, terwijl de duurzame mobiliteit van de toekomst vooral moet inzetten 
op de uitbouw van een degelijk openbaar vervoer en fietsnetwerk, en niet op de vervanging van heel 
ons wagenpark door elektrische auto’s.  Duitsland nam een optie op dit scenario, door de treintickets 
goedkoper te maken, en de benzineprijzen duurder. 
 
In Frankrijk was er dan weer heibel tussen Coca-Cola en de supermarktketen Intermarché dat zijn 
afname van frisdranken flink wil terugschroeven. “Onze klanten willen steeds gezondere producten 
die zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu. Ze kiezen meer en meer voor producten zonder 
plastic verpakking die zo min mogelijk bewerkt zijn en liefst zo lokaal mogelijk geproduceerd worden,” 
aldus de supermarkt (DS 10 januari 2020). 
 
Kortom, er ging geen dag meer voorbij zonder nieuwsberichten die toonden dat de transitie wel 
degelijk begonnen is.  
 

Europese Green Deal 
 
In de EU werd dit nog het best geïllustreerd door de lancering van de Europese Green Deal die de 
nieuwe Europese Commissie als speerpunt van haar beleid ziet. Het moet ons op weg zetten naar 
klimaatneutraliteit tegen 2050, met als tussenstap een uitstootvermindering van 55% tegen 2030. 
Om dit doel te bereiken, komt er nieuw beleid en wetgeving op zowat alle domeinen: klimaat, 
energie, landbouw, investeringsfondsen, circulaire economie, biodiversiteit, water, chemie en lucht. 
Een ‘rechtvaardig transitiefonds’ moet zorgen dat niemand achterblijft of in armoede vervalt door de 
transitie.  
De EU deed de aankondiging van de Green Deal eind december op de klimaattop in Madrid, die 
verder opviel door de onmacht of de onwil van de wereldleiders om snel ambitieuze nieuwe 
klimaatplannen te maken. Eens te meer bleek ook onze eigen overheid bij die gelegenheid een koele 
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minnaar te zijn van doortastend klimaatbeleid. De Vlaamse Regering wou vasthouden aan haar eigen 
Klimaatplan dat slechts 33% uitstootvermindering voorziet tegen 2030. 
 

En toen kwam de coronacrisis 
 
Bijna van de ene dag op de andere kwam de wereld tot stilstand. Vliegtuigen bleven aan de grond, 
auto’s op stal. De straten waren verlaten, de winkels dicht, de horeca op slot. Activiteiten werden 
afgelast. Liturgische diensten werden gestreamd vanuit lege kerken. We bleven massaal in ons kot, 
naaiden mondmaskers en hielden contact met videochat. We zagen met afgrijzen de dagelijkse 
cijfers over het menselijk leed dat het virus veroorzaakte, bij ons en elders in de wereld. 
Solidariteitsorganisaties moesten zich ter plekke heruitvinden om arme en kwetsbare mensen enige 
bescherming te geven. Wetenschappers traden op het voorplan en leerden ons hoe we de curve 
konden afvlakken door onze handen te wassen en te niezen in onze elleboog. Stilaan leerden we te 
wennen aan een anderhalvemeterleven.  
 

De herontdekking van wat écht telt 
 
En we leerden nog meer. Of beter, we herontdekten eenvoudige waarheden. Bijvoorbeeld welke 
mensen écht applaus verdienen omdat ze in tijden van nood onze samenleving recht houden door te 
zorgen voor zieken, bejaarden, daklozen of vluchtelingen, door ons dagelijks voedsel te produceren 
of in te staan voor de wekelijkse huisvuilophaling.  We zagen hoe kwetsbaar we zijn, ondanks al onze 
technische hulpmiddelen. En hoe afhankelijk we geworden waren van producten die tegen de 
laagste prijs en vaak met sociale dumping geproduceerd werden ver van hier. We hoorden tot onze 
vreugde over schoongewaaide luchten en dalende fijnstofconcentraties en vroegen ons af of de 
plotse uitstootvermindering van broeikasgassen een soort EHBO kon zijn voor het klimaatprobleem.  
 
We herontdekten essentiële ingrediënten voor geluk die we onderweg waren kwijtgespeeld in de 
ratrace die ons leven beheerste, zaken die in het leven écht van waarde zijn, zoals een groene 
omgeving, stilte en rust, sociaal contact, solidariteit, menselijke nabijheid en troost.  
“Soberheid die beleefd wordt in vrijheid en bewust, werkt bevrijdend, zo lezen we in Laudato Si’, “Het 
is geen minder leven, het is geen lage intensiteit, wel totaal het tegengestelde. (…) Geluk vereist dat 
we sommige behoeften, die ons hoofd op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven 
voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.” 
 
We realiseerden ons dat het niet klopt dat we een vrijemarkteconomie zijn, dat groei de maat is van 
alle dingen en consumeren het hoogste goed. We herontdekten dat we ten diepste een samenleving 
zijn, een gemeenschap. De economie moet dienstig zijn aan de samenleving, niet omgekeerd.  
 
Het is belangrijk om deze vernieuwde kijk op hoofdzaken en bijzaken mee te nemen in de periode die 
nu komt. 
 

De discussies zijn niet weg, ze werden intenser 
 
Door het ingrijpende karakter van de coronamaatregelen, leek het even alsof de thema’s die in 
januari nog onze samenleving beheersten, thuishoorden in een ander tijdperk. Niets is natuurlijk 
minder waar. Ze komen verhevigd terug. “Het virus kent geen grenzen,” schreef kardinaal De Kesel, 
“Een mentaliteit van elk voor zich maakt ons juist nog kwetsbaarder. We zijn verantwoordelijk voor 
elkaar, wereldwijd. De aarde is werkelijk ons gemeenschappelijk huis.”  
 
De wereldwijde coronacrisis veroorzaakt ook een economische crisis, met nieuwe werkloosheid en 
nieuwe armoede.  Dit alles voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Die lijken meer in 
slow motion te verlopen, maar hun ontwrichtend karakter is groter en bedreigender dan dat van het 
virus. En net als het virus kennen ze geen grenzen. We weten dat al deze crisissen in onze wereld het 
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hardste aankomen bij al wie arm en kwetsbaar zijn. Ze tonen het diepgewortelde onrecht dat in onze 
samenlevingen bestaat. "Alles is nauw met elkaar verbonden," lezen we in Laudato Si', "Er zijn niet 
meerdere crisissen, maar slechts één enkele en complexe sociale- en milieucrisis. De zoektochten naar 
oplossingen vereisen een integrale benadering om de armoede te bestrijden, om aan de 
uitgestotenen hun waardigheid terug te geven en om tegelijk ook voor de natuur te zorgen."  
Dat moet ons waakzaam maken, nu de discussie over de toekomst van ons samenleven en onze 
economie volop woedt.  Ook hier moeten we eisen dat de wetenschappers ernstig genomen worden. 
 

Ook de curve van de klimaatverandering afvlakken 
 
De voorbije decennia heeft de klimaatverandering de basiscondities voor het leven op aarde en de 
spelregels voor het menselijk handelen definitief veranderd.  Droogtes, overstromingen, bosbranden, 
sneuvelende temperatuurrecords en mislukte oogsten tonen een steeds grimmiger realiteit. De 
transitie naar een uitstootvrije en klimaatbestendige wereld is simpelweg de grootste uitdaging waar 
de mensheid voor staat. Nog steeds hebben we de opdracht om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 
te halveren, en tot nul te brengen tegen 2050.  Het Akkoord van Parijs dat in 2015 werd afgesloten, 
zou eind dit jaar in werking treden, en bij die gelegenheid moesten alle landen voor de eerste keer de 
vijfjaarlijkse nieuwe klimaatbeleidsplannen indienen op de geplande klimaattop in Glasgow. Die 
klimaattop is uitgesteld tot 2021. Het uitstel  mag echter niet leiden tot een vertraging van de 
internationale klimaatambitie. 
 

Het verlies aan biodiversiteit is uiterst bedreigend 
 
In mei 2019 waarschuwde het biodiversiteitsrapport van de Verenigde Naties bovendien dat we in de 
hele wereld de fundamenten aan het aantasten zijn van onze economieën, ons levensonderhoud, de 
voedselveiligheid, onze gezondheid en levenskwaliteit. Volgens het rapport is ongeveer een achtste 
van de dier- en plantensoorten in de wereld met uitsterven bedreigd, en kan enkel een 
fundamentele verandering, wereldwijd en in alle geledingen van de maatschappij, nog tot een 
ommekeer leiden. Wetenschappers wijzen ook naar deze biodiversiteitscrisis en het verkleinen van 
het leefgebied van wilde dieren als mogelijke bron van nieuwe toekomstige pandemieën. Het 
illustreert nog eens hoe we kwetsbaarder werden door de ecosystemen te vernietigen en de 
biodiversiteit te ondermijnen. Het herstel ervan, is cruciaal voor ons overleven. 
 

Een resetknop voor de wereld 
 
“Nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n massa geld vrijgemaakt als nu voor de gevolgen van de 
pandemie”, aldus Christiana Figueres, voormalige VN-topvrouw en een van de architecten van het 
Akkoord van Parijs, tijdens de Laudato Si’-week in mei, "De wereld heeft daarmee een soort 
resetknop, een kans en een verantwoordelijkheid om dit enorme kapitaal te investeren in een betere 
wereld op alle vlakken: sociaal, ecologisch, energie, de industrie, onze economie… De beslissende 
keuzes worden nu gemaakt. Tegen eind 2021 zullen we het model van de toekomst hebben 
vormgegeven: hoe we zullen samenleven, hoe onze economie en ons klimaatbeleid er zal uitzien, 
enzovoort. We kunnen maar hopen dat dit zal gebeuren vanuit een grondige reflectie over wie we zijn 
als mens, als gemeenschap.” 
 

We moeten het verleden niet herstellen, maar de toekomst redden 
 
“Het blijft een feit dat er vele decennia lang een onverzadigbare en onverantwoorde groei is geweest. 
Daarom moet men die groei een halt toeroepen door bepaalde weloverwogen grenzen te stellen, 
door zelfs op zijn schreden terug te keren voor het te laat is,” aldus Paus Franciscus in Laudato Si’, 
“Wij weten dat het onhoudbaar is dat er mensen zijn die altijd maar meer consumeren en vernietigen, 
terwijl anderen geen waardig menselijk leven kunnen leiden.” 
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Onze beleidsmakers moeten ons naar een veilige toekomst brengen, en ons niet terugvoeren naar 
een groeigedreven, ecologisch onhoudbaar en sociaal onrechtvaardig verleden. Voor de EU betekent 
dit dat de Europese Green Deal het kader moet zijn waarbinnen de economische steunmaatregelen 
en investeringen gebeuren. Onze economie zal bovendien moeten inzetten op herlokalisering van de 
productie en van de aanvoerketens. De korte ketens moeten een groter belang krijgen, zeker in 
cruciale sectoren.  
 

De juiste grenzen respecteren 
 
Het Akkoord van Parijs, de draagkracht van de aarde en de gezondheid van de ecosystemen moeten 
de grenzen aanwijzen waarbinnen de economie zich kan bewegen. En bij dit alles is een sociaal 
rechtvaardig beleid cruciaal. ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ is een actuele en niet mis te 
verstane boodschap aan onze politici, zowel in ons eigen land als in Europa. Samen met de Belgische 
Klimaatcoalitie en met de lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en hun 
internationale netwerken, zullen we de druk blijven opvoeren. 
 

5 jaar Laudato Si’ 
 
Op 24 mei 2020 was het vijf jaar geleden dat de encycliek Laudato Si’ aan de wereld werd 
voorgesteld. De encycliek vond wereldwijd weerklank en inspireert duizenden mensen en groepen. 
Hij had ook een enorme invloed op de politici die eind 2015 het historische Akkoord van Parijs 
afsloten. Met haar zoektocht naar "Nieuwe wegen voor de Kerk en voor een Integrale Ecologie" gaf 
de Amazonesynode vorig jaar een heel concreet antwoord op de oproep om “heel de menselijke 
familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling”.  
 
Met de exhortatie Querida Amazonia, waarin hij de besluiten van de Amazonesynode voorstelt en 
aanvult met zijn ‘4 dromen’ –een sociale, een culturele, een kerkelijke, en een ecologische- bevestigt 
paus Franciscus dat de Kerk een boeiend traject is begonnen waar wij allemaal deel van uitmaken.   
In maart stuurde hij via videoboodschap de uitnodiging de wereld in om een 'Laudato Si'-week' te 
vieren. In zijn boodschap herhaalt hij: “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, 
aan kinderen die opgroeien?” Hij hernieuwt de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw 
van de armen niet te laten voortduren: “Laten we zorg dragen voor Gods schepping, het geschenk 
dat we kregen"  
 
Door de coronacrisis moest heel het programma van de Laudato Si’-week herdacht worden, en 
waren alle activiteiten online. Honderden activiteiten toonden hoe overal ter wereld mensen aan de 
slag zijn om met de inspiratie van de encycliek een nieuwe toekomst voor te bereiden.  
 

Jaar van Laudato Si’ 
 
Het traject gaat verder, met de lancering van een Jaar van Laudato Si’ en het nieuw Actieplatform dat 
alle gemeenschappen en instellingen aanmoedigt om op 7 jaar tijd volledig duurzaam te worden in 
de geest van de Integrale Ecologie. Die periode is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het 
Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van 
bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft. Het is een krachtige uitnodiging aan de wereld 
om in beweging te komen. De campagne van Ecokerk sluit daar naadloos bij aan. 
 

Plant een Laudato Si’-boom 
 
We nodigen lokale groepen en gemeenschappen (parochies, 
bewegingen, scholen, congregaties…) uit om een fruit- of vruchtboom 
te planten op een publiek toegankelijke plaats. Geef zo symbolisch 
uitdrukking aan je engagement om het appel van Laudato Si’ ernstig 
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te nemen, en om integrale ecologie als basis te nemen van je handelen, vieren en spreken.   
Ideaal gebeurt dat tijdens de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober 2020. Maar het kan 
zeker ook in de loop van het hele najaar. Op www.laudatosi.be vind je er alles over, evenals inspiratie 
om met de encycliek aan de slag te gaan. 
 

#ikscheptoekomst 
 
In deze crisistijd samen een boom planten die pas over enkele jaren vrucht zal dragen, is ook een 
boodschap van hoop en vertrouwen. Ondanks alles is dit ook een creatieve tijd, een ‘tijd voor 
Schepping’ waarin we onze roeping als medescheppers ernstig nemen. Het bijbels scheppingsverhaal 
krijgt opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, als een te realiseren project. We hebben pas 
gezien welk impact miljoenen mensen kunnen hebben als ze gezamenlijk een inspanning leveren en 
het beste in zichzelf mobiliseren. We kunnen dit opnieuw, ook om crisissen het hoofd te bieden die 
groter en bedreigender zijn. We kunnen van onze zieke, mishandelde en gekneusde aarde Gods 
vruchtbare en gastvrije thuis te maken, waar leven is voor al wat leeft.  
 

Klimaatplan.nu 
 
We blijven alle groepen uitnodigen om met een eigen klimaatplan een geloofwaardige bijdrage te 
leveren aan een rechtvaardige, duurzame en klimaatveilige toekomst. Wij willen onze kinderen recht 
in de ogen kunnen kijken en weten dat we alles deden om hun toekomst te vrijwaren. 
 
Een handig hulpmiddel daarvoor, is de vernieuwde checklist die we tijdens Scheppingsperiode 
lanceren. Inspiratie vind je ook in de tips en de tientallen voorbeelden van groepen die hun eigen 
klimaatplan al deelden op www.klimaatplan.nu. 
 
Het is tijd om ons energieverbruik te meten. Om onze gebouwen aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. Om onze verplaatsingen te evalueren. Om na te denken over onze aankopen en ons 
verbruik van materiaal. Om over te schakelen op hernieuwbare energie. Om te kiezen voor voedsel 
van de Korte Keten. Om onze lokale gemeenschap te versterken. Kortom, om als groep een 
klimaatplan te maken en in de komende jaren uit te voeren.  
 
Met verandering die groeit van onderuit, tonen we ook aan politici dat er een draagvlak bestaat voor 
het radicaal nieuwe beleid dat we vragen. 
 

Kies voor het leven 
 
“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 
Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep 
vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 
vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.” 
 
Tegenover de sociale gevolgen van de coronacrisis, de vernietiging van het leefmilieu, het verlies aan 
biodiversiteit, en de bedreiging van de klimaatverandering, staat de eeuwenoude oproep in het boek 
Deuteronomium om te kiezen voor het leven. Het is tijd om moedig te zijn en radicaal te kiezen voor 
verandering. Voor de toekomst. Voor de komende generaties en de wereld die zij zullen erven. Een 
moedige keuze die zich afspeelt binnen de grenzen van onze aarde, waarbij we geloven dat een 
ethiek van het genoeg op termijn ‘meer’ betekent. Meer aan kwaliteit van leven, meer aan welzijn, 
meer aan leven tout court. Met Laudato Si’ als inspiratiebron wil Ecokerk onverminderd bijdragen 
aan die opdracht. 
 
Ecokerk 2020 

http://www.laudatosi.be/
http://www.klimaatplan.nu/
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Gebedsviering voor de zorg voor de schepping  
1 september 2020 
 
OPENINGSVERS 

Gezongen: 
 
ZJ 25d   Wij die U nooit hebben gezien 
of  
ZJ 25c   Wees hier aanwezig 
of  
ZJ 25b   God kom mij te hulp … 
 
Of gezegd: 
 
Voorganger:  God, kom mij te hulp. 
Allen:   Heer, haast U mij te helpen. 
V.  Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A.  Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

BEGROETING EN OPENINGSWOORD 
 
V.   De vrede van God, onze Vader,  

de liefde van Jezus Christus,  
en de gemeenschap van de Heilige Geest,  
moge als hemelse dauw over ons neerdalen.  

A.   Amen. 
 
In deze tijd van het jaar nodigt paus Franciscus ons uit om te bidden voor de hele schepping, want zij 
heeft onze aandacht en zorg hard nodig. Als christenen delen wij immers in de verantwoordelijkheid 
over ons ‘gemeenschappelijk huis’.  
Omdat wij er niet altijd in slagen om – als goede rentmeesters – zorg te dragen voor Gods schepping, 
maken wij het eerst stil en bidden wij nederig om ontferming. 
 

BOETERITUS 
 
Moment van stilte voor gewetensonderzoek. 
 
Vervolgens… gesproken of gezongen met ZJ 1d 
 
V.   God, wij roepen uit de diepte: 

kom met uw woorden van troost en van vrede. 
Heer, ontferm U over ons. 

A.   Heer, ontferm U over ons. 
 
V.   God, vergeef ons onze schulden,  

roep ons tot leven en wil ons verlossen. 
Heer, ontferm U over ons. 

A.   Heer, ontferm U over ons. 
 
V.   God, naar U zien wij uit als wachters, 
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  wees voor ons als het licht in de morgen. 
Heer, ontferm U over ons. 

A.   Heer, ontferm U over ons. 
 
V.   Moge de algoede God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven 
en ons geleiden naar nieuw en eeuwig leven. 

A.   Amen. 
 

LIED      
 
ZJ 764   Dank u Vader van de lichten   
of  
ZJ 541   God heeft het eerste woord 
 

PSALM            
Psalm 116 (117) (Nieuwe Bijbelvertaling)  
 
• De psalm kan alternerend gebeden worden, door twee groepen. 
• Of men kan de psalmverzen laten voorgedragen door een lector en telkens beantwoorden 

met een gezongen antifoon. 
 
Antifoon: ZJ 30a   God, U bent liefde, bron van het leven. 
 
De Heer heb ik lief,  
Hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij,  
ik roep Hem aan, mijn leven lang. 
 

Banden van de dood omknelden mij,  
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de Heer: 
‘Heer, red toch mijn leven!’ 

 
De Heer is genadig en rechtvaardig,  
onze God is een God van ontferming, 
de Heer beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. 
 

Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de Heer is je te hulp gekomen. 
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 

 
Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de Heer. 
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
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Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt. 
Hoe kan ik de Heer vergoeden 
wat Hij voor mij heeft gedaan? 

 
Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de Heer 
en mijn geloften aan de Heer inlossen 
in het bijzijn van heel het volk. 
 

Met pijn ziet de Heer 
de dood van zijn getrouwen. 
Ach, Heer, ik ben uw dienaar, 
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: 
u hebt mijn boeien verbroken. 

 
U wil ik een dankoffer brengen. 
ik zal de Naam aanroepen van de Heer 
en mijn geloften aan de Heer inlossen 
in het bijzijn van heel het volk, 
in de voorhoven van het huis van de Heer, 
binnen uw muren, Jeruzalem. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 

 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 

LEZING UIT DE SCHRIFT 
Jesaja 35, 1-7.10  (NBV) 
 

Uit de profetie van Jesaja 
 
De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn,  
de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER,  
de schoonheid van onze God. 
 
Geef kracht aan trillende handen,  
maak knikkende knieën sterk. 
Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 
Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 
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Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
 
Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 
 

ACCLAMATIE   ZJ 7C 
 
 Dat uw woorden in ons branden  
 als een vuur voor hart en handen, 

als een licht voor ons uit! 
  

 
OVERWEGING 
 
De actualiteit werd sinds het begin van dit jaar overheerst door een wereldwijde gezondheidscrisis. 
De wereld was in de greep van een virus. De coronapandemie heeft aan duizenden mensen het leven 
gekost en miljarden mensen rechtstreeks of onrechtstreeks benadeeld. Volgens sommigen was de 
uitbraak van dit nieuwe virus te wijten aan de mensheid die téveel ingrijpt in de natuurlijke 
leefomgeving van dieren. Nog anderen zagen er een of ander gemeen complot in. In ieder geval werd 
het openbare leven bijna helemaal stil gelegd en de economie moest even op pauze. 
 
We hebben daar ook de positieve effecten van kunnen waarnemen, op het milieu, op de fauna en 
flora, en op de luchtkwaliteit in het bijzonder. Te midden van de lentepracht kregen vele mensen 
terug aandacht voor de mooie natuur dichtbij huis. We herontdekten de waarde van een rustige 
natuurwandeling met ons gezin.  
 
Vele mensen vroegen zich af of we wel terug moesten naar de zogenaamde ‘normale’ toestand van 
vóór de corona-lockdown. Want dát was de tijd van de economische ratrace, de files, de smog en het 
fijn stof, …  van het produceren en consumeren, zonder om te zien. 
 
Het ‘Bijbelse visioen’ houdt de wereld een spiegel voor. De christelijke levensbeschouwing droomt 
luidop van een wereld ‘vol sjaloom’, waar het goed is om te wonen voor iedereen. De Bijbel noemt 
die droom-van-een-wereld Sion, het hemelse Jerusalem of het koninkrijk Gods, en gebruikt daarbij 
sprekende beelden: als ‘bloeiende woestijn’, dor land dat vruchtbaar wordt, dieren die zich met 
elkaar verzoenen ... Maar ook de mens komt er tot zijn recht: trillende handen krijgen weer kracht, 
knikkende knieën vatten weer moed, blinden zien, doven horen en lammen springen als herten.  
 
Paus Franciscus nodigt ons uit tot inkeer en inzet voor een ‘groene vrede’, omdat ‘groene 
rechtvaardigheid’ niet kan zonder sociale rechtvaardigheid, en omgekeerd. In een wereld die 
doldraait zijn het de armsten die het eerst uit de boot vallen. Dit is een zorg die de generaties en de 
landsgrenzen ver overstijgt. Deze ‘totale ecologie’ vraagt om dringende en duurzame veranderingen 
in ons omgaan met de kwetsbare mens en met zijn natuurlijke omgeving: de hele schepping, ons 
gemeenschappelijk huis. 
(stilte)  
 

LIED   
ZJ 504   Wanneer ik door de velden ga 
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VOORBEDE  
met als acclamatie: ZJ 11e 
 
V.  Als individuen voelen we ons vaak machteloos  
 om te bouwen aan het hemelse Jeruzalem, 
 Daarom hebben we een gemeenschap nodig. 

En als gemeenschap komen we niet ver zonder Gods hulp. 
 Laten we daarom bidden om de Geest van hierboven, 
 dat Hij ons bezielt met wijsheid en kracht, 
 om de zachtmoedige maar radicale weg van Jezus te gaan. 
 
 
L. Laten we bidden voor de hedendaagse profeten,  

de ‘wachters’ op de muren van onze samenleving, 
dat ze de globale gemeenschap blijven wakker maken 
voor de noodtoestand waarin onze aarde verkeert. 

 
A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen,  

en de hele aarde wordt nieuw. 
 

Voor allen die van onze aarde meer nemen dan ze kan geven, 
dat God hen eenvoud en inzicht schenkt. 

 
Zend uw Geest … 

 
Voor hen die de waarschuwingen van onze planeet zien,  
maar er niet naar handelen, 
dat God hen bezielt met daadkracht en moed. 
 
Zend uw Geest … 
 
Voor de slachtoffers van klimaatverandering en uitbuiting, 
dat hun leed gezien wordt, niet als voldongen feit, 
maar als het startpunt van hoop en groeiende solidariteit.  
 
Zend uw Geest … 
 
Voor alles wat leeft in ons hart …  
 
Zend uw Geest … 

  

GEBED DES HEREN 
 
V:  God heeft ons bestemd voor het volle leven, 

in een Koninkrijk ‘vol sjaloom’, 
Maar de schepping is kwetsbaar en onze wil is zwak. 
Daarom bidden wij telkens opnieuw  
met de woorden die we van Jezus hebben geleerd: 

 
Onze Vader … 
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AFSLUITEND GEBED 
 
V: Barmhartige Vader, 
 Schepper van alles wat leeft, 
 Gij hebt ons in het leven geroepen 
 opdat wij leven zouden vinden in overvloed. 

Daarom bidden wij U: 
vernieuw ons hart, 
en sterk in ons het vertrouwen 
dat ons leven betekenis heeft, 
dat Gij uw schepping nooit los laat. 
Kom onze onmacht te hulp, 
om mee zorg te dragen voor uw schepping, 
om mee te bouwen  
aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
zoals Gij die hebt voorzien. 
Gij die liefde zijt, 
in de eeuwen der eeuwen. 

 
A.  Amen. 
  

ZEGEN EN WEGZENDING 
 
Gezongen: 
 
ZJ 26e   De Heer schenke ons zijn zegen 
of  
ZJ 26h   De Heer zij jou tot zegen 
 
Of gezegd: 
 
V. De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. 

A.  Amen 
V.  Loven wij de Heer. 
A. Wij danken God. 
 
 

SLOTLIED 
 
ZJ 569   God die leven hebt gegeven 
of 
ZJ 576   Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid 
of 
ZJ 821   Leer ons het wonder van de schepping zien 
of  
ZJ 814:   Almachtige, verheven Heer 
  
Als inspiratie tijdens een moment van stille overweging kan men eventueel een keuze uit teksten of 
citaten aanbieden op een afgedrukt volgblaadje. Op pagina 50 e.v. vind je een ruime selectie. 
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Zondagen van de Scheppingsperiode 

Voor elke zondag van de scheppingsperiode, kozen we een citaat uit de encycliek Laudato Si’, dat het 

thema van ‘integrale ecologie’ verbindt met de lezingen van die zondag. 

 

Diezelfde band leggen we ook in hetgeen we verder voor elke zondag aanbieden: 

 Een gebed om ontferming.  

Een alternatief hiervoor is het ‘Klimaatlied voor kerken’ op pagina 69 

 Enkele gebedsintenties die kunnen ingevoegd worden in de voorbede. 

 Een bezinningstekst geschreven door Jan De Roeck, als overweging na de communie.  

 

Jan De Roeck schreef ook voor elke zondag een actualisering van de lezingen,  bruikbaar als element 

in de homilie. Dezelfde ideeën komen terug in de bezinningstekst.  

 

Visuele elementen 
 

We stellen voor om gedurende de Scheppingsperiode ook de affiche van Ecokerk ‘Red hun toekomst 

– Klimaatplan.nu’ een zichtbare plek te geven in de kerk. 

 

Als beslist werd, gedurende of na de Scheppingsperiode een Laudato Si’-boom te planten, kan het 

infobord dat gemaakt werd om bij de boom te plaatsen, ook een plek krijgen in de kerk. Het legt de 

band tussen de liturgie en ons engagement. (zie hiervoor ook de handleiding op www.laudatosi.be)  

 

Liederen 
 

In de gebedsviering voor 1 september en ook elders in deze bundel, staan suggesties voor liederen uit 

Zingt Jubilate. Omdat dit liedboek wijdverspreid is, nemen we hiervan geen liedteksten op. 

Achteraan deze bundel, namen we wel enkele liedteksten op uit andere bronnen.  

 

Dat wij als wachters op de muren zijn 
 

Eén extra lied zetten we graag nog in de kijker: “Dat wij als wachters op de muren zijn” (ZJ 769). 

Het neemt ons mee in alle thema’s van ecologie, gerechtigheid en vrede, en sluit dus goed aan bij de 

‘integrale ecologie’ van Laudato Si’. Het refrein is gebaseerd op een tekst van de profeet Jesaja: 

“Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij 

zwijgen” (62,6). Het lied betrekt dit bijbels beeld op onze hedendaagse situatie en maakt er een bede 

van. Wij worden nú opgeroepen de taak van de wachters, de profeten, op ons te nemen. We zijn 

geroepen om het zwijgen te verbreken, daar waar het welzijn van al wie en wat leeft op onze aarde, 

in gevaar is of al geschonden wordt. Het is een klein begin van opstanding, een goed teken als 

mensen waakzaam zijn. 

 

 Het zou een soort themalied doorheen de hele Scheppingsperiode kunnen zijn.. 

 Het refrein is geschikt als acclamatie of antwoordzang op de voorbede. 

 

  

http://www.laudatosi.be/
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Zondag 6 september, 23° zondag door het jaar 

Uit Laudato Si’: 

“Inzake de armoede- en milieuproblematiek zijn politiek en economie geneigd elkaar de schuld te 

geven. Maar het is te hopen dat zij hun eigen fouten erkennen en samenwerken in dienst van het 

algemeen welzijn. Terwijl sommigen alleen geobsedeerd zijn door economische winst en anderen 

door het behouden of vermeerderen van hun macht, worden wij geconfronteerd met oorlog of met 

bedrieglijke overeenkomsten. Het behoud van het milieu of de bescherming van de zwaksten is 

voor beide groepen de minste van hun zorgen.” (Laudato Si' 198) 

Lezingen: 

 Ez. 33,7-9  

 Ps. 95  

 Rom. 13,8-10  

 Mt. 18,15-20   

 

Gebed om ontferming: (naar Laudato Si’ 1) 

 

L Onze zuster Moeder Aarde huilt omwille van de schade die wij mensen haar berokkenen. 

God, wij keren ons tot U  

 

L Wij gedragen ons nog steeds als eigenaars en heersers, met een machtiging om de aarde uit 

te buiten. God, wij keren ons tot U 

 

L Het geweld in ons hart komt aan het licht doorheen de ziektesymptomen van de 

bodem, van het water, van de lucht en van de levende wezens. God, wij keren ons tot U 

 

Antwoordzang (Tekst en muziek: Carlos Desoete – de partituur vind je op pag. 69) 
 

Heer ontferm u over ons. 
Christus ontferm u over ons. 
Heer ontferm u. 

 

V  Moge de goede God onze wegleiden van onze dwaalwegen, ons terugbrengen naar onze 

oorspronkelijke roeping, onze fouten vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. 
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Bij de voorbede: 

V Bidden wij tot de scheppende God, die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven: 
 
L Voor de hedendaagse wachters over het volk, 

die zich inzetten voor de toekomst van onze aarde.  
Dat ze niet stuiten op ontkenning of passiviteit. 
Dat hun boodschap met openheid ontvangen wordt, 
zodat ze  inspiratie brengt in ieders leven.  
Laten wij bidden. 

 
L Voor iedereen die van onze aarde meer neemt dan ze kan geven, 

dat God hen inzicht en moed mag geven, 
voor hen die de waarschuwingen van onze planeet zien, maar er niet naar handelen,  
dat God hen mag brengen op het pad van de ommekeer.  
Laten wij bidden. 

 

Bezinning: 

Als broers en zusters verantwoordelijk voor elkaar 

Profetische mensen waarschuwen als het verkeerd loopt.  

Soms moeten we eens door elkaar geschud worden,  

zodat dingen weer ten goede kunnen keren. 

De coronacrisis werd voor velen zo'n bezinningsmoment. 

De klimaatverandering is een crisis die nog groter is, 

Ze komt langzamer op ons af, maar de ongerustheid stijgt. 

 

We spreken elkaar aan, 

over de koerswijziging van onze levenswijze die nodig is, 

over wat fout gaat, 

over misstappen zelfs en ontsporingen.  

Niet met de bedoeling om mensen aan te klagen,  

maar om hen mee te nemen 

op een spoor dat toekomst opent. 

 

Zo heeft de evangelist Mattheüs Jezus begrepen :  

'Praat het uit onder vier ogen.  

Doe al wat je kan om de ander er bij te houden,  

zoals een herder die zijn kudde achterlaat  

om een verdwaald schaap te gaan opzoeken.  

Zorg voor de kleinste mens.’  

 

En...'Waar twee of drie samen gebracht zijn in mijn naam, 

daar ben ik in hun midden!' (Mt 18,20) 
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Zondag 13 september, 24° zondag door het jaar 

Uit Laudato Si’: 

Sint-Bonaventura zei dat door de universele verzoening met alle schepselen, Franciscus 

terugkeerde naar de staat van onschuld. Zeer ver verwijderd van dit voorbeeld, manifesteert de 

zonde zich vandaag met al haar vernielingskracht in oorlogen, in diverse vormen van geweld en 

mishandeling, in verwaarlozing van de meest zwakken, in aanvallen op het milieu. (Laudato Si' 66) 

Lezingen: 

 Sir. 27,30-28,7  

 Ps. 103  

 Rom. 14,7-9  

 Mt. 18,21-35 

 

Gebed om ontferming: (psalm 103) 

L Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, 

de heilige God, zo waar als ik leef. 

Hij is de vergeving van mijn zonden, 

Hij zal mij genezen, keer op keer. 

 

Hij roept mijn leven weg uit het graf, 

omgeeft mij met goedheid en tedere liefde. 

Hij zal geen kwaad met kwaad vergelden, 

groter dan onze zonden is Hij. 

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

 

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, 

de heilige God, zo waar als ik leef. 

 

Antwoordzang: (Tekst en muziek: Carlos Desoete – de partituur vind je op pag. 69) 

 

Heer ontferm u over ons. 

Christus ontferm u over ons. 

Heer ontferm u. 

 

V Moge God, die ons zijn Geest schenkt en op weg zet, ons losmaken van al wat ons vasthoudt 

en inperkt. Moge Hij ons bevrijden van alle kwaad en ons richten op de volheid van het leven. 

Amen. 

 

Bij de voorbede: 

V Bidden wij tot de scheppende God, die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven: 
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L Voor onze zuster, Moeder Aarde,  

die gekwetst is, en bedreigd door toedoen van mensen. 

Dat we de relatie zouden herstellen.  

Dat wij onze ecologische zonde in de ogen zouden kijken,  

en ons bekeren tot Uw toekomst. 

Laten wij bidden.  

 

L Voor de meest kwetsbare bewoners op deze aarde: 

de thuislozen, de armsten, de uitgestotenen,  

de slachtoffers van droogte, overstroming en hongersnood 

de planten en dieren die met uitsterven bedreigd zijn, 

dat God zich over hen en over ons mag ontfermen, 

zodat we de ongerechtigheid achter ons kunnen laten, 

en samen kunnen uitkijken naar een toekomst vol leven.  

Laten wij bidden. 

 

Bezinning: 
Schulden kwijtschelden, tot zeventigmaal zevenmaal 

Als de schuldenberg groeit in deze corona-tijd  

en mensen uit de boot vallen...  

maakt ons dat genadeloos voor elkaar?  

Of juist meer solidair? 

 

De wereld sleept enorme problemen met zich mee. 

Armoede, klimaatverandering, natuurvernietiging 

hebben hun wortels in de graaizucht.  

Niet enkel die van generaties voor ons,  

ook onze generatie heeft er gretig aan meegedaan.  

We ervaren dat we allemaal schuldenaars zijn.  

 

Petrus vraagt zich af hoe ver hij moet gaan  

in het kwijt schelden van de schulden en in de vergeving.  

'Niet zeven maal – zegt Jezus – maar zeventigmaal zeven maal' 

Waar dat gebeurd, hoeven we ons niet verpletterd te voelen. 

We krijgen dan elke dag kansen om een nieuwe start te nemen, 

en hopelijk stemt ons dat ook mild voor anderen. 

 

De dienaar in de parabel is blijkbaar vergeten  

welke enorme som hem is kwijt gescholden,  

als hij zonder mededogen zijn collega naar de keel grijpt. 

Wereldwijd is wraak nemen en sancties treffen,  

zowel tussen mensen als tussen staten, 

ook vandaag nog schering en inslag  

Dat lost meestal weinig problemen op, en kost zelfs mensenlevens. 

Is er nog tijd om dit proces om te keren?  

Gelukkig laat Gods stem ons niet los! 
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Zondag 20 september, 25° zondag door het jaar 

Op 20 september is het ook Vredeszondag. 
Wij suggereren om gebruik te maken van het liturgisch aanbod van Pax Christi Vlaanderen 

Uit Laudato Si’: 

“Het bewustzijn van de ernst van de culturele en ecologische crisis moet worden vertaald in nieuwe 

gewoonten. Velen weten dat de huidige vooruitgang en het eenvoudig opstapelen van objecten of 

genoegens niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijke hart, maar zij voelen 

zich niet in staat af te zien van wat de markt hun biedt.” (Laudato Si' 209) 

 

Lezingen: 

 Jes. 55,6-9  

 Ps. 145  

 Fil. 1,20c-24.27a  

 Mt. 20,1-16a  

                          

Gebed om ontferming: 

L Een eindeloze economische groei in een eindige wereld. Dat is niet het werk waarvoor Gij ons 

roept.  God, wij keren ons tot U. 

 

L “Gij zult concurreren, gij zult presteren, gij zult consumeren.” Zo organiseert Gij het werk niet 

in uw wijngaard. God, wij keren ons tot U. 

 

L Smeltend ijs, verdwijnende bossen, uitstervend leven en armoede overal. Dat scenario staat 

niet in Uw scheppingsplan. God, wij keren ons tot U. 

 

Antwoordzang: (Tekst en muziek: Carlos Desoete – de partituur vind je op pag. 69) 

 

Heer ontferm u over ons. 

Christus ontferm u over ons. 

Heer ontferm u. 

 

V Moge God, die hartstochtelijk op zoek is naar elke mens, ons terughalen van elk dood spoor 

waarop we ons bevinden, en ons leiden naar een wereldwijd broederschap met al wat leeft. 

Amen 
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Bij de voorbede: 
 
V Bidden wij tot de scheppende God, die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven: 
 
L Voor de werkers van het eerste en het laatste uur. 

Voor allen die rechtvaardig willen leven, 

die niet méér nemen dan wat hen toekomt,  

die ons laten proeven van Gods oneindige goedheid 

dat zij onze menselijke maat van ‘voor wat hoort wat’  

mogen veranderen in een hemelse rechtvaardigheid van overvloed en zegen.  

Laten wij bidden. 

  

L Voor onze gemeenschappen, 

dat ze de kracht ontvangen die enkel van U, God,  kan komen 

om vrede te stichten in onze verdeelde wereld, 

en om van ons gemeenschappelijk huis  

een bloeiende, levendige en vredevolle aarde te maken. 

Laten wij bidden. 

 

Bezinning: 

Ieder mag zijn deel geven aan de gezamenlijke opbouw 
 
Wil deze wereld een bloeiende wijngaard zijn,  
waar de vruchten allen ten goede komen, 
dan zijn er veel handen nodig .  
Of je nu werkt op het kleine erf van gezin of buurt 
of je beroep uitoefent in één van de vele sectoren van onze maatschappij, 
of als je zorg draagt in een gelovige gemeenschap, 
het kost je zweet en moeite, het baart je zorgen. 
 
Denk maar aan de coronacrisis,  
waar dokters, verpleging, begeleiders in woonzorgcentra  
bijna dag en nacht paraat moesten staan. 
 
Je werd vroeg of later aangesproken om mee te doen: 
'Waarom zou je werkloos op het marktplein rondhangen ?  
Kom in mijn wijngaard een handje toesteken' , 
zegt de bezorgde eigenaar in de parabel. 
 
We zien er de scheppende God in,  
die ieder uitnodigt om mee te doen.  
En er is heel wat te doen : 
de grond van onze verschraalde samenleving opharken, 
wat opgroeit bevloeien met liefdevolle zorg en aandacht, 
op tijd ook snoeien in wat een wildgroei dreigt te worden. 
En... de bijdrage van ieder moet gewaardeerd worden. 
De heer van de wijngaard geeft aan wie laatst kwam evenveel  
als aan de werkers van het eerste uur.    
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Zondag 27 september, 26° zondag door het jaar 

Op 27 september is het de Werelddag van de migrant en vluchteling. 

Uit Laudato Si’: 

“Ik wil allen groeten, bemoedigen en danken die, in de meest diverse sectoren van de samenleving, 

werken aan de bescherming van het huis dat we samen delen. Een speciale dank verdienen zij die 

zich doortastend inzetten om de dramatische gevolgen van de aantasting van het milieu op het 

leven van de allerarmsten in de wereld aan te pakken. De jongeren eisen van ons verandering. Ze 

vragen zich af hoe het mogelijk is te beweren dat men aan een betere toekomst werkt zonder na te 

denken over de milieucrisis en het lijden van de uitgestotenen.”  (Laudato Si' 13) 

Lezingen: 

 Ez. 18,25-28  

 Ps. 25  

 Fil. 2,1-11 of 1-5  

 Mt. 21,28-32     

 

Gebed om ontferming: 

L Al te vaak worden we verleid door de consumptiemolen en de belofte dat geluk te koop is.  

Zo worden we weggeleid van Uw scheppingswerk. God, wij keren ons tot U. 

 

L We laten we ons leiden door de kleinste prijs en de grootste winst, ook al is dat ten koste van 

mens en milieu. God, wij keren ons tot U. 

 

L Het is gemakkelijker te vergeten dat we elkaar nodig hebben en dat wij een 

verantwoordelijkheid hebben tegenover de anderen en de wereld. God, wij keren ons tot U. 

 

Antwoordzang: (Tekst en muziek: Carlos Desoete – de partituur vind je op pag. 69) 

 

Heer ontferm u over ons. 

Christus ontferm u over ons. 

Heer ontferm u. 

 

V Moge Gods scheppende kracht over ons komen, zodat het kwaad in ons gekeerd wordt en 

wij met nieuw en onverwoestbaar leven meewerken aan de voltooiing van de schepping. 

Amen. 
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Bij de voorbede: 

V  Bidden wij tot de scheppende God, die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven: 
 

L Op deze Werelddag van de Vluchteling en de Migrant, bidden we 

voor al wie gedwongen werd om ver van huis een nieuwe thuis te zoeken. 

Dat ze veilig en waardig kunnen leven in een gastvrije omgeving. 

Dat ze hun talenten kunnen inzetten voor de opbouw van de samenleving.   

Laten we bidden  

 

L Voor allen die zich inzetten voor het klimaat, het leven op aarde  

en een rechtvaardige samenleving, 

dat hun JA mag doorklinken in ieders hart en leven. 

Laten we bidden. 

 

L Voor allen van hun JA een NEEN maakten,  

die wanhopig werden bij het zien van de grote taak die ons wacht. 

Dat ze mensen ontmoeten die volhouden  

en opnieuw leren vertrouwen op de toekomst die ons beloofd is. 

Laten we bidden. 

 
 

Bezinningstekst: 

De weg van 'ja...maar’ naar echte daadkracht 
 
Willen we onze planeet redden  
en zoveel mensenlevens behoeden voor onheil en vernietiging  
dan is het dringend tijd om aan de slag te gaan. 
 
Op het hoogste niveau waar de grote beslissingen vallen 
En ook op onze plek,  
Waar we ons afvragen wat noodzakelijk is en wat overbodige luxe is, 
waar groene energie kansen moet krijgen, 
waar ons levenspatroon gewijzigd moet worden, 
waar menselijkheid het moet halen op winstbejag.  
 
'Ga aan het werk' zegt de Vader van het leven tot zijn kinderen.  
Wat is ons antwoord ? 
Wellicht zeggen we 'ja'  
en dan volgt de verleiding om er ‘ja maar’ van te maken 
Want we hebben zoveel excuses  
en wentelen verantwoordelijkheid af op een ander.  
 
Durven we onze nek uitsteken, ook als dat ons niet populair maakt  ?  
Kunnen politieke partijen hun eigen belang overstijgen om samen te werken ? 
 
Al kan ik maar een klein beetje bijdragen....  
ook mijn daadkracht kan niet gemist worden !  
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Zondag 4 oktober, 27° zondag door het jaar 

 

Uit Laudato Si’: 

“De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen houdt ook de bezorgdheid 

in om heel de menselijke familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame en 

integrale ontwikkeling, want we weten ook dat zaken kunnen veranderen. De Schepper laat ons 

niet in de steek, hij komt nooit terug op zijn liefdesproject, hij heeft geen spijt ons geschapen te 

hebben. De mensheid beschikt nog over de capaciteit om samen ons gemeenschappelijk huis op te 

bouwen.” (Laudato Si’ 13) 

Lezingen: 

 Jes. 5,1-7   

 Ps. 80  

 Fil. 4,6-9  

 Mt. 21,33-43 

 

Gebed om ontferming: 
 

L Om het jachten en jagen dat onze dagen vult, 

de haast waarmee we snellen van hier naar daar.  

God, wij keren ons tot U. 

 

L Om het gebrek aan respect voor het wonder van de natuur,  

de groei, de bloei, het feestelijke leven rondom ons. 

God, wij keren ons tot U. 

 

L Om het gemak waarmee we meedraaien  

in een cultuur die draait op nodeloze verspilling van energie en materiaal. 

God, wij keren ons tot U. 

 

Antwoordzang: (Tekst en muziek: Carlos Desoete – de partituur vind je op pag. 69) 

 

Heer ontferm u over ons. 

Christus ontferm u over ons. 

Heer ontferm u. 

 

V Moge God, die alles tot leven wekt, ons bevrijden van alle vervreemding, en ons brengen tot 

gerechtigheid en volheid van leven. Amen.   
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Bij de voorbede: 

V  Bidden wij tot de scheppende God, die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven: 
 

L Voor al wie politieke verantwoordelijkheid dragen in deze crisistijd.  

Dat zij zien wat nodig is om onze toekomst te redden. 

Dat ze oordelen met wijsheid en durf. 

Dat ze handelen met een hart voor de meest kwetsbare mensen en voor de planeet. 

Laten we bidden 

 

L Op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, wiens feestdag we vandaag vieren,  
bidden we voor onze gemeenschap:  
dat we net als hij dankbaar Gods lof zingen voor Broeder Zon, Zuster Water en Moeder 
Aarde.   
Dat we ons verbonden zouden voelen met alle leven, als deel van één grote familie. 
Dat zorg zouden dragen voor ons gemeenschappelijk huis en al haar bewoners. 
Laten we bidden. 

 

Bezinning: 

We hebben het verknoeid... en toch, het zou zo mooi kunnen zijn ! 
 
Het lied van de wijngaard en de misdadige wijnbouwers,  
die de opbrengst alleen voor eigen profijt binnen rijven:  
het is het liedje dat heel onze geschiedenis door klinkt. 
De rijkdommen van de aarde,  
ons gegeven om met elkaar te delen,  
werden inzet van een rush, een wedloop om de eerste te zijn.  
Om een kleine groep te verwennen, 
werden massa's mensen tot slaven gemaakt of uitgebuit.  
Het is beschamend!   
 
We weten dat het ook nu nog verder gaat.  
Het brengt onze planeet op het randje van de vernietiging.  
'Wat bezielt mensen om zo met de aarde en zijn bewoners om te gaan ?'  
 
Toch willen we ons niet laten meeslepen in cynisme en doemdenken.  
Er is ook zoveel goedheid en onbaatzuchtigheid tussen mensen.  
Er is zoveel verandering bezig, overal. 
Die goede stroming wordt gevoed door de Levensbron, die nooit opdroogt,  
de Vader van het leven.  
 
'Het zou zo mooi kunnen zijn!' moeten wij elkaar blijven zeggen  
en van daaruit vindingrijk aan de slag gaan:  
projecten opzetten, petities tekenen, samenwerkingsverbanden aangaan,  
nieuwe levenswijzen beginnen.  
 
Wij kunnen de andere pachters van de wijngaard zijn, die wel rekenschap afleggen!  
Laat ons de oorspronkelijke eenheid, waarin alles thuis hoort, weer herstellen !  
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De zondagslezingen van de scheppingsperiode  

 verkenning en actualisering, bruikbaar voor een homilie
Jan De Roeck  

 

Zondag 6 september: Als broers en zusters verantwoordelijk voor elkaar 

'de Ene spreekt tot zijn profeet : 'Mensenkind, ik heb je als wachter aangesteld over het volk' (Ez 33,7) 

Profetische mensen moeten dus waarschuwen als er iets verkeerd loopt. Dat leerden we ook uit de 

Coronacrisis. Het zou zo'n vaart niet gelopen hebben, als men had geluisterd naar hen die jaren 

geleden het gevaar zagen aankomen. 

Zo zal het ook gaan met de dreigende ramp van de klimaatverandering. De kortetermijnagenda van 

het eigen profijt brengt ons in een gevaarlijke impasse. 

Het gaat de verkeerde kant op met de wereld, met Gods schepping. We zullen elkaar daarover 

moeten aanspreken: 'Wanneer uw broeder of zuster een misstap begaat, wijs hem of haar dan onder 

vier ogen terecht. Wil die niet luisteren, haal er dan nog een of twee personen bij...' (Mt 18,15) 

Dat gaat wel in tegen onze hedendaagse instelling : “ik wil me niet moeien met een ander. Achter zijn 

rug misschien commentaar geven, dat misschien wel, maar een persoonlijk confrontatie ga ik liever 

uit de weg.“ 

De sfeer van de tekst bij Mattheüs is echter niet één van uitsluiting, maar van alles doen om anderen 

er bij te houden : de zorg voor de kleinste mens, zoals een herder die zijn kudde achterlaat om een 

verdwaald schaap te gaan opzoeken. En...het loopt uit op de positieve boodschap 'Waar twee of drie 

samen gebracht zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden !'(Mt 18,20) 

Gemeenschap vormen! Op mijn vensterraam het bordje 'Samen-straat' hangen en buren daar ook 

voor aanspreken. Opbouwende kritiek geven. Niet vanuit het eigen gelijk, maar vanuit de zorg voor 

elkaar. Zo wil de scheppende Bron van het leven het graag zien.  

 

Zondag 13 september: Schulden kwijt schelden, tot zeventig maal zevenmaal 

Als de vorige maanden ondersteuning werd gevraagd voor gezinnen en kleine bedrijven, die door de 

coronacrisis erg getroffen waren, klonk telkens opnieuw de vraag: “Wie gaat dat betalen?  Het 

begrotingstekort is al zo hoog !” Terwijl de economie grotendeels stil viel, groeide de schuldenberg. 

Maakt zoiets ons genadeloos voor elkaar? Of juist meer solidair?  

Petrus vraagt zich af hoe ver hij moet gaan in het kwijt schelden van de schulden, in de vergeving 

ook. 'Niet zeven maal, maar zeventig maal zevenmaal' zegt Jezus. 

En het uitgangspunt is : dat we allemaal schuldenaars zijn. Niemand kan zich boven een ander 

plaatsen. De dienaar in de parabel is blijkbaar vergeten welke enorme som hem is kwijt gescholden, 

als hij zijn collega naar de keel grijpt zonder mededogen.  
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De wereld sleept enorme problemen met zich mee. Ze hebben hun wortels in de graaizucht van de 

generaties voor ons. Op onze beurt hebben we er gretig aan meegedaan, en sloten we het liefst de 

ogen voor het onrecht dat onze levenswijze veroorzaakt: “Wie maakte mijn goedkope kleren? Welke 

kinderen moesten zonder bescherming de mijn in om delfstoffen te winnen voor mijn smartphone? 

Moest er woud sneuvelen voor het veevoeder waarmee de koe gevoed werd die mijn stukje vlees 

leverde? Zijn dat vragen waarover ik moet piekeren? Al ben ik geen kapitalist, ik zit er toch graag 

warmpjes in. Wie levert me het goedkoopste product? Van wie krijg ik de hoogste rente voor mijn 

geld? Maakt me dat medeplichtig aan het wat er rondom mij gebeurt aan onrecht?”  

We bidden in de 'Onze Vader' wel, dat God onze schulden zou mogen vergeven, zoals ook wij 

vergeven aan onze schuldenaren, maar die bede verdampt eens we verwikkeld zijn in een ruzie of 

rechtszaak. 

En wereldwijd is wraak nemen en sancties treffen, die mensenlevens kosten, nog schering en inslag. 

Zoals in de bijbel de broedermoord van Kaïn uitmondt in het gedrag van Lamech  die trots tegen zijn 

vrouwen zegt : 'Hoor naar wat ik zeg: 'Wordt ik gewond, dan dood ik de man die dat gedaan heeft; 

krijg ik een schram, dan pak ik een kind. Als Kaïn 7 keer werd gewroken, dan zal ik, Lamech, 77 keer 

wraak nemen.' (Gen 4, 24) 

Is er nog tijd om dit proces om te keren ? Gelukkig laat Gods stem ons niet los ! 

 

Zondag 20 september: Ieder mag zijn deel geven aan de gezamenlijke opbouw 

Als de Bijbel over de wijngaard spreekt verwijst het op de eerste plaats naar het volk, dat zorg en 

aandacht nodig heeft.  

Maar eigenlijk gaat het niet om dat volk zelf. In het spoor van Abraham moet er via dat volk zegen 

komen over alle geslachten van de aarde. Een 'uitverkoren volk' dat op zichzelf staat te glunderen, 

daarvan kan geen sprake zijn. Maar toch is dat de valkuil waarin zowel Israël als later de christelijke 

kerken en andere godsdiensten gevallen zijn.  

Zo trekt de parabel van de werkers in de wijngaard de situatie helemaal open : wie jarenlang 

gezwoegd heeft, moet zich niet beter voelen dan wie later aanpikte.  

De rabbijn die de Thora dagelijks bemediteert en in de praktijk brengt, de christen die zijn evangelie 

kent en goede werken doet, de moslim die de Ramadan en zijn dagelijks gebed stipt vervult, zij 

moeten hun neus niet optrekken voor de vele oprechte ‘veldwerkers', die vanuit een andere afkomst 

of inspiratie een betere wereld willen helpen uitbouwen. Onze samenkomsten in synagoge, kerk of 

moskee zijn hoogstens broedplaatsen om kracht en energie uit te putten voor de noeste arbeid op 

het gezamenlijke veld van onze wereld. Daar moet het gebeuren ! 

De eigenaar van de wijngaard, de Ene die ons allen de adem van leven gaf, heeft iedereen nodig en is 

even gul voor de laatste als de eerste. Ja, als die eerste begint te morren en misprijzend kijkt naar wie 

minder presteerde, wordt die vriendelijk maar kordaat op zijn plaats gezet 'Vriend, ik doe je toch 

geen onrecht ? Of heb je er een kwaad oog in dat Ik goed ben?'  

Als die boodschap niet bij hem of haar aankomt, dan wordt de eerste tot laatste en komt de laatste 

eerst.  
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Zondag 27 september: De weg van 'ja maar...' naar  echte daadkracht 

De akker van onze wereld vraagt om zorg en aandacht. En in de wijngaard van ons Europa moet 

dringend gesnoeid worden, willen we dat de noodzakelijke ranken vruchten waar iedereen van kan 

meegenieten. 

De Vader van het leven dringt er op aan en vraagt aan zijn kinderen: “Ga aan het werk in mijn 

wijngaard !”  

Velen zeggen ja, en worden de helden die onze samenleving recht houden in crisistijd. Een dagelijks 

applaus toonde dat we dat goed begrepen hadden. 

Anderen zeggen 'ja' omdat ze er niet onderuit kunnen. Vlug daarna volgt er dan een 'maar...'   

Als een vluchtelingenstroom in goede banen moet geleid worden, heeft ieder land wel zijn excuses 

om het eigen engagement zo minimaal mogelijk te houden. Onze premier moest zonder steun van 

alle regeringspartijen naar de Verenigde Naties om een pact over minimumengagementen te 

ondertekenen en even later viel onze regering uiteen. Iets om over na te denken op deze Werelddag 

voor de Vluchteling en Migrant. 

Een ‘ja…maar…’ hoorden we ook tijdens de discussies over het krachtig klimaatplan dat we nodig 

hebben. Onze vijf milieuministers vonden geen akkoord en met de uitspraak 'Het moet haalbaar en 

betaalbaar zijn' wordt de hete aardappel naar anderen doorgeschoven. Nochtans zal er in gebeten 

moeten worden. Het probleem wordt alsmaar 'heter': droogtes en wateroverlast wisselen elkaar af, 

een onverwacht virus legde onze kwetsbaarheid bloot. De natuur roert zich en de tijd dringt! 

'Geef niet toe aan partijzucht... Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen' (Fil. 2,  3-4) drukt 

de apostel Paulus ons op het hart.  

Wat is ons antwoord ? Al kan ik maar een klein beetje bijdragen...mijn daadkracht kan niet gemist 

worden !   

 

Zondag 4 oktober: We hebben het verknoeid... en toch, het zou zo mooi kunnen 

zijn! 

De profeet Jesaja zette de toon met een heerlijk lied over zijn vriend, die alles deed voor zijn 

wijngaard, maar eindigt in een scherpe kritiek op wat er van geworden is. Het eindigt zonder 

vruchten met alleen distels en dorens.  

Jezus herneemt hetzelfde lied en richt zich naar de hogepriesters en de oudsten van het volk. Zij zijn 

de pachters, die de opbrengsten alleen voor eigen profijt binnen rijven en de band doorknippen met 

de oorspronkelijke eenheid waarin alles thuis hoort.  

Het is het liedje dat heel onze geschiedenis door klinkt : de rijkdommen van de aarde, ons gegeven 

om met elkaar te delen, werden inzet van een rush, een wedloop om de eerste te zijn. Na het 

Romeinse rijk met zijn massale uitbuiting en de veroveringstocht van stammen en volkeren werd  het 

inpalmen zelfs georganiseerd zelfs met het kruis van Jezus voorop. Kruistochten gebruikten het 

geloof om te graaien en te moorden. Handelsroutes, gedreven door goudkoorts, werden beschreven 

als het brengen van 'de christelijke beschaving bij primitieve volkeren'. Massa's slaven werden van 
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het éne eind van de wereld naar het andere versleept. En wie of wat niet dienstig was werd 

vernietigd en vermoord. In hun voetspoor zal later de kolonisatie van een groot deel van de wereld 

zich voltrekken. Een geschiedenis die ons diep beschaamd moet maken. Wat bezielt mensen om zo 

met de aarde en zijn bewoners om te gaan?  

We weten dat het ook nu nog verder gaat. Lezen we maar even de besluiten van de Amazonesynode, 

eind vorig jaar: “Het Amazonegebied van vandaag is een gewonde en vervormde schoonheid 

geworden, een plaats van pijn en geweld. De aanvallen op de natuur hebben negatieve gevolgen voor 

het leven van mensen (…/…): ziekten als gevolg van vervuiling, drugshandel, illegale gewapende 

groepen, alcoholisme, geweld tegen vrouwen, seksuele uitbuiting, mensenhandel en orgaanhandel, 

sekstoerisme, verlies van de oorspronkelijke cultuur en identiteit, criminalisering en moord op leiders 

en verdedigers van het grondgebied. Achter dit alles gaan de dominante  economische en politieke 

belangen schuil, met de medeplichtigheid van sommige bestuurders en van een aantal inheemse 

leiders. De slachtoffers zijn de meest kwetsbaren: kinderen, jongeren, vrouwen en zuster moeder 

aarde.” 

Evenmin als de deelnemers aan de synode willen we ons laten meeslepen in cynisme en 

doemdenken. Er is een onderstroom van zoveel goedheid en onbaatzuchtigheid die er ook tussen 

mensen vloeit. Het is op die onderstroom dat Paus Franciscus rekent als hij in de encycliek Laudato 

Si’ oproept om ‘de hele menselijke familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame 

en integrale ontwikkeling’   

En die stroom wordt gevoed door de Levensbron, die nooit opdroogt, de Vader van het leven. “De 

Schepper laat ons niet in de steek, hij komt nooit terug op zijn liefdesproject, hij heeft geen spijt ons 

geschapen te hebben.” (Laudato Si’ 13) 

 “Het zou zo mooi kunnen zijn!” moeten wij elkaar blijven zeggen en van daaruit inventief zijn, 

projecten opzetten, samenwerkingsverbanden ontwikkelen, petities tekenen, nieuwe levenswijzen 

stimuleren.  

De wijngaard moet andere pachters krijgen, die wel rekenschap afleggen ! 
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Suggesties voor een homilie over het thema van Ecokerk:  

“Red hun toekomst – klimaatplan.nu” 
 

De inhoud van de thematekst van Ecokerk (pagina 4) kan je prima gebruiken om tijdens diverse 

vieringen in de scheppingsperiode het thema in de kijker te zetten.  

Voor één homilie, is die tekst echter te lang. Daarom kan je hieronder een korte samenvatting vinden. 

Omdat deze niet geschreven is voor een specifieke zondag, is er geen verwijzing naar de lezingen.   

 

5 jaar Laudato Si’… 
Op 24 mei 2020 vierden we de vijfde verjaardag van Laudato Si’, de spraakmakende encycliek van 
paus Franciscus. Tijdens de Laudato Si’-week in mei toonden  honderden online activiteiten hoe 
mensen overal ter wereld aan de slag zijn om met de inspiratie van de encycliek een nieuwe 
toekomst voor te bereiden. De paus ziet de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en 
vrede als één geheel. Een ‘integrale ecologie’ is de sleutel om ze aan te pakken. Deze visie levert ook 
de bril om te kijken naar de crisissen die diepe merktekens kerfden in het voorbije jaar.  
 

…in het jaar dat alles overhoop gooide 
De viering van de 5° verjaardag van Laudato Si’ viel midden in de coronacrisis die onverwacht heel 
ons leven op zijn kop zette. Daarom was heel het programma ook online. Door het ingrijpende 
karakter van de coronamaatregelen, leek het even alsof de thema’s die in januari nog onze 
samenleving beheersten, thuishoorden in een ander tijdperk. Maar aantal  zaken uit de encycliek 
werden plots heel concreet en tastbaar. 
 

De herontdekking van wat écht telt 
Zo herontdekten we tijdens de coronacrisis enkele eenvoudige waarheden. Bijvoorbeeld welke 
mensen écht applaus verdienen omdat ze in tijden van nood onze samenleving recht houden.  Of de 
waarde van een groene omgeving, stilte en rust, sociaal contact, solidariteit, menselijke nabijheid en 
troost. We realiseerden ons dat we ten diepste een samenleving zijn, een gemeenschap. Dat is zoveel 
meer dan een consumptiemaatschappij of een vrijemarkteconomie. “Soberheid die beleefd wordt in 
vrijheid en bewust, werkt bevrijdend, zo lezen we in Laudato Si’, “Het is geen minder leven, het is 
geen lage intensiteit, wel totaal het tegengestelde. (…) Geluk vereist dat we sommige behoeften, die 
ons hoofd op hol jagen, weten te beperken, om zo beschikbaar te blijven voor de veelvuldige 
mogelijkheden die het leven biedt.” Het is belangrijk om deze vernieuwde kijk op hoofdzaken en 
bijzaken mee te nemen in de periode die nu komt. 
 

De discussies komen verhevigd terug 
De wereldwijde coronacrisis veroorzaakt ook een economische crisis, met nieuwe werkloosheid en 
nieuwe armoede. Dit alles voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Die lijken meer in 
slow motion te verlopen, maar hun ontwrichtend karakter is groter en bedreigender dan dat van het 
virus. En ze treffen allereerst al wie arm en kwetsbaar is.  
We hebben nog steeds ambitieuze klimaatplannen nodig, en een dringende bescherming van de 
natuur. Ook hier moeten we eisen dat de wetenschappers ernstig genomen worden, zeker nu de 
discussie over de toekomst van ons samenleven en onze economie volop woedt.   
 

Een resetknop voor de wereld 
Tijdens de Laudato Si’-week in mei sprak ook Christiana Figueres, voormalige VN-topvrouw en één 
van de architecten van het Akkoord van Parijs. “Nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n massa geld 
vrijgemaakt als nu voor de gevolgen van de pandemie”, zei ze, "De wereld heeft daarmee een soort 
resetknop, een kans en een verantwoordelijkheid om dit enorme kapitaal te investeren in een betere 
wereld op alle vlakken: sociaal, ecologisch, energie, de industrie, onze economie… De beslissende 
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keuzes worden nu gemaakt. Tegen eind 2021 zullen we het model van de toekomst hebben 
vormgegeven: hoe we zullen samenleven, hoe onze economie en ons klimaatbeleid er zal uitzien, 
enzovoort. We kunnen maar hopen dat dit zal gebeuren vanuit een grondige bezinning over wie we 
zijn als mens, als gemeenschap.” 

 
We moeten het verleden niet herstellen, maar de toekomst redden 
Dat hoorden we dus goed: nooit eerder kregen onze beleidsmakers een dergelijke hefboom voor 
verandering. Hiermee moeten ze ons naar een veilige toekomst brengen, en ons niet terugvoeren 
naar een groeigedreven, ecologisch onhoudbaar en sociaal onrechtvaardig verleden.  
Het Akkoord van Parijs, de draagkracht van de aarde en de gezondheid van de ecosystemen moeten 
de grenzen aanwijzen waarbinnen de economie zich kan bewegen. En bij dit alles is een sociaal 
rechtvaardig beleid cruciaal. 
Ecokerk en de ruimere klimaatbeweging roept de EU, en dus ook in ons land, op om werk te maken 
van de Europese Green Deal die vorig jaar beslist was. De coronacrisis mag dit niet vertragen, 
integendeel, het moet het kader zijn waarbinnen de economische steunmaatregelen en 
investeringen gebeuren.  
 

Klimaatplan.nu 
(geef hier informatie over je eigen plannen als groep of parochie. Misschien maakte je al eerder een 
klimaatplan, dan kan je hier nu een stand van zaken geven) 
We willen er zelf ook werk van maken, door met onze organisaties en parochie een eigen klimaatplan 
te maken. Zo leveren we een geloofwaardige bijdrage aan een rechtvaardige, duurzame en 
klimaatveilige toekomst.  We maken daarvoor gebruik van de vernieuwde checklist van Ecokerk, en 
van de inspiratie op de website Klimaatplan.nu. 
 

Jaar van Laudato Si’ 
We willen zo ook meedoen met het Jaar van Laudato Si’ dat in mei startte. We willen ook ingaan op 
de oproep van het Vaticaan alle gemeenschappen en instellingen om op 7 jaar tijd volledig duurzaam 
te worden in de geest van de Integrale Ecologie. Die periode van 7 jaar verwijst naar het Bijbelse 
sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor 
de planeet en voor al wat erop leeft. Het is een krachtige uitnodiging aan de wereld om in beweging 
te komen.  
 

We planten een Laudato Si’-boom 
We zullen (als parochie, groep, gemeenschap…) ons engagement ook 
op een symbolische manier zichtbaar maken. We zullen in het najaar 
een fruit- of vruchtboom planten op een publiek toegankelijke 
plaats.  
 
(Als de gegevens al gekend zijn, vertel dan welke boom  je koos, waar 
hij zal geplant worden, wanneer en met welke partners. Misschien is 
je infobord al klaar, en staat het in de kerk als visueel element? 
Verwijs er dan zeker naar).  
 
Met onze boom willen we symbolisch zeggen dat we het appel van Laudato Si’ ernstig nemen, dat we 
–om het met de paus te zeggen- zowel “de schreeuw van de aarde als die van de arme willen horen”, 
en dat we Integrale Ecologie als basis nemen van ons handelen, vieren en spreken.   
In deze crisistijd samen een boom planten die pas over enkele jaren vrucht zal dragen, is ook een 
boodschap van hoop en vertrouwen. Ondanks alles is dit immers ook een creatieve tijd, een ‘tijd voor 
Schepping’ waarin we onze roeping als medescheppers ernstig nemen.  
 
Als je er thuis zelf nog meer over wil lezen, breng dan zeker een bezoek aan www.ecokerk.be.  

http://www.klimaatplan.nu/
http://www.ecokerk.be/
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De offerandeprocessie:  
 

Als we op een zondag tijdens de Scheppingsperiode extra aandacht geven aan het thema, is het 

aangewezen om van de bereiding van de gaven een speciaal moment te maken, en naast brood en 

wijn ook andere gaven van de schepping aan te brengen. Daarom pleiten we ervoor om hier een 

echte processie te houden. Het brood en de wijn worden op het altaar neergezet, de andere 

aangebrachte gaven worden verzameld aan de voet van de paaskaars of in de nabijheid van het 

altaar. Als de Laudato Si’-boom al tijdens de Scheppingsperiode kan geplant worden, en in een pot 

geleverd werd, kan hij natuurlijk ook aangebracht worden in de processie, en bij het vooraf 

klaargemaakt infobord geplaatst worden. Zie in onderstaande tekst ook het bijhorend tekstje. 

 

Aanbrengen van een schaal met aarde 

 

L Onze mooie blauwe planeet is geen gebruiksvoorwerp. 

De aarde is een gave, 

een vindplaats van de scheppende God die zag dat alles goed was.  

Daarom brengen we aarde aan, 

de kwetsbare, vruchtbare aarde die ons draagt en die ons voedt, 

en die we als een rentmeester willen behoeden en bewaren 

voor generaties en generaties na ons. 

 

Aanbrengen van een bloeiende plant 

 

L Elke plantensoort of diersoort  

is deel van het web van het leven, 

onvervangbaar.  

Al het geschapene draagt de stempel van God, 

Daarom brengen we deze bloeiende plant aan, 

symbool van onze inspanningen om alle leven te koesteren en te bewaren, 

voor generaties en generaties na ons. 

 

Aanbrengen van zuiver water 

 

L Zuiver water,  

de kostbaarste grondstof op aarde, 

onmisbaar voor al wat leeft. 

Dit water wordt schaars.  

Het wordt vergiftigd, verspild en vervuild. 

We brengen dit zuiver water aan  

als symbool van alle natuurlijke hulpbronnen 

die we willen beschermen en bewaren 

voor generaties en generaties na ons.  
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Aanbrengen van lokale seizoensvruchten en -groenten 

 

L Is dit niet de edelste daad van de mens, 

de vruchten te oogsten van het zaad dat zijn hand heeft gezaaid? 

Nog steeds produceert onze geschonden en mishandelde aarde  

jaarlijks een weelde aan voedsel, een rijke diversiteit,  

meer dan nodig is om de mensheid te voeden. 

Nochtans, in deze wereld van overvloed, 

lijden meer dan 800 miljoen mensen honger. 

We brengen deze vruchten aan, 

resultaat van duurzame land- en tuinbouw in onze eigen buurt. 

Ze zijn het symbool van de wereld die we willen: 

rechtvaardig, ecologisch duurzaam, energiezuinig, 

leefbaar en gul voor iedereen,  

en voor generaties en generaties na ons. 

 

Als ook de Laudato Si’-boom wordt aangebracht 

 

L Als gemeenschap willen we zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme horen. 

We willen Integrale Ecologie als basis nemen van ons handelen, vieren en spreken. 

Daarom brengen we deze Laudato Si'-boom aan. 

We zullen hem planten in onze buurt,  

als symbool van ons engagement en als boodschap van hoop en vertrouwen. 

We willen onze roeping als medescheppers ernstig nemen, 

en van deze crisistijd een 'tijd voor schepping' maken, 

een creatieve tijd waarin we toekomst maken 

voor generaties en generaties na ons. 

 

Aanbrengen van brood en wijn 

 

L De aarde als een weelderige tuin van Eden, 

waarin het Goede Leven heerst, 

dat is de dwingende roepstem van de scheppende God 

uitgesproken als een opdracht voor ons, generatie na generatie.  

Daarom brengen we ook de gaven van brood en wijn aan, 

ons dagelijks mensenwerk, 

onze bijdrage aan het visioen van de schepping.  

 

Aanbrengen van een kaars die door de voorganger wordt aangestoken aan de paaskaars 

 

V Met al deze gaven willen we eucharistie vieren rond de opgestane Christus.  

Daarom brachten we ook een kaars aan die we aansteken aan de paaskaars. 

Is niet elke zondag Scheppingszondag? 

Want de kerk viert elke zondag Pasen, de overwinning van het leven op de dood. 

Met Paulus mogen we zeggen dat Christus de nieuwe Adam is, 

en wij, zijn kerk, de nieuwe schepping, bezield door de Geest.   
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Gebed bij Scheppingszondag 
Tafelgebed viering Verenigde Protestantse Kerk in België 
Ds Egbert Rooze 
 
 

Gezegend, de Levende, de Schepper, 
de Roepkracht in ons midden 
van een wereld die nog komen moet 
en van mensen zoals we nog niet zijn. 
 
Wij gedenken dat U om te beginnen, 
het licht hebt geroepen 
en scheiding hebt gemaakt tussen licht en duister, 
tussen recht en onrecht 
en pas daarna hebt gezegd dat het goed was. 
Daarom bidden wij U 
dat wij die scheiding heilzaam blijven onderkennen, 
tot wij mensen elkaar echt tot licht zijn  
en totdat de onterfde wereld waarlijk recht wordt gedaan. 
 
Wij gedenken dat U Mozes hebt geroepen als profeet, 
om het visioen van bevrijding 
in daden om te zetten ; 
en Aäron, zijn broer, tot priester, 
om het manifest van uw ontferming over mens en aarde 
met uw gemeente te vieren, 
en van sabbat tot sabbat hoog te houden. 
Daarom bidden wij U dat ook wij vandaag 
zowel van kiezen als van vieren weten ; 
dat wij onze inzet voor het behoud van uw schepping 
niet laten uitspelen tegen de lofzang er over ; 
dat woord en daad elkaars familie blijven 
zoals broers van gerechtigheid en zusters van de schepping. 
 
Wij gedenken dat U uw gemeente 
op uittocht hebt gestuurd, 
een lange weg van overwegend woestijn, 
echter niet zonder oases en uitzicht op het beloofde land, 
maar ook niet zonder tent van samenkomst voor lering en troost. 
Daarom bidden wij U dat ook wij vandaag 
de strijd voor menswaardigheid en behoud van de schepping 
niet zullen ontlopen 
en dat we tegelijk de ruimte blijven zoeken 
om op te ademen en moed te vinden. 
 
Wij gedenken de menswording van Eén 
die als geen ander met U mee een Schepper is geworden 
van licht in de ogen der blinden, 
van hoop in de oren der doven 
van een lied in de mond van de sprakeloze 
en van uw Geesteswind voor wie geen stap meer kunnen verzetten. 
Hij is uw mens van den beginnen geworden, uw nieuwe schepping  
die zich niet tot het kwaad wilde bekennen, 
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die zich niet, dan aan het goede, heeft overgegeven, 
die de vruchten van de boom des levens heeft geplukt, 
met handen vol 
om ze te eten en te drinken te geven 
aan al wie hongert en dorst naar die geheelde schepping. 
 
We scharen ons met Hem rondom die paradijselijke boom 
om nu te eten en te drinken als uit zijn hand, 
en om mens te worden, door U gekend, naar Hem genoemd. 
Daarom bidden wij U dat ook wij, die Jezus zó gedenken, 
mogen volharden in breken en delen, 
in belijden en doen,  
dat wij uit de kracht van U geloven  
dat die beloofde aarde er eens en voorgoed zal komen! 
 
Gezegend de Levende, de Schepper, de Roepkracht in ons midden! 
Laudato si. 
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Meditatieve gespreksbijeenkomst rondom Laudato Si 
Stijn Demaré – stafmedewerker Tau, Franciscaanse spiritualiteit vandaag 

 

Handvaten  
 

In deze bijdrage vind je verschillende handvaten die je kunnen helpen om zelf een meditatieve 

gespreksbijeenkomst te organiseren rondom de encycliek Laudato Si’. Je kan zelf kiezen welke 

thema’s je wil behandelen, welke liederen je wil zingen, rond welke vragen je wil uitwisselen.  

Elke thematiek is uitgewerkt met een inhoudelijk luik, enkele mogelijke liederen, enkele vragen en 

mogelijke symboolverwerking... Elke thematiek staat ook stil bij een strofe van het Zonnelied: vuur, 

water, lucht en aarde. 

Een belangrijke basisregel is dat er niet rechtstreeks gereageerd wordt op wat in groep gedeeld 

wordt. Iedereen spreekt voor zichzelf uit wat hem of haar geraakt heeft. Probeer te vermijden dat er 

discussies ontstaan rondom klimaatproblemen en/of oplossingen. 

 

Inleiding: vijfde verjaardag van Laudato Si’ 
 

We vieren in 2020 de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus. “Ik hernieuw 

mijn dringende oproep: zoek naar antwoorden voor de ecologische crisis, want de schreeuw van de 

aarde en de schreeuw van de arme mogen niet blijven duren. Laten we zorg dragen voor de 

schepping, een geschenk van onze goede Schepper God.” zo roept paus Franiscus ons op in een 

YouTube-film naar aanleiding van die vijfde verjaardag van Laudato Si’. Het filmpje toont ook 

expliciete beelden van betogende jongeren die om klimaatrechtvaardigheid schreeuwen. “Welke 

wereld willen we achterlaten voor hen die na ons komen, voor de kinderen die nu opgroeien?” zo 

vraagt paus Franciscus zich af. Het is en blijft een vraag die steeds opnieuw beklijft en ons doet 

stilstaan bij de kernboodschap van die opmerkelijke encycliek: hoe kunnen we die broederlijke 

verbondenheid van Gods schepping rijmen met de ecologische crisis waarop we tot nog toe geen 

gepaste antwoorden lijken te vinden?  

Het filmpje met Engelstalige ondertitels is te bekijken op: https://youtu.be/DHlzOWp8ZQY  

 

Thema 1:  

Tussen visioen en realiteit: de schreeuw van zuster, moeder aarde 

 

De eerste paragraaf van Laudato Si’ begint met een mooi citaat uit het Zonnelied van Franciscus van 

Assisi: God wordt geloofd door zuster, moeder Aarde die ons draagt en voedt. Dit franciscaanse 

loflied bezingt Gods schepping vanuit een diepe broederlijke en zusterlijke verbondenheid. Paus 

Franciscus schuift deze broederlijkheid als visioen naar voor. “Alles is met alles verbonden” zo klinkt 

het doorheen Laudato Si’ als een hoopvol refrein.  

 

Alles is met elkaar verbonden en wij, mensen zijn samen als broeders en zusters op 

pelgrimstocht, met elkaar vervlochten door Gods liefde voor elk van zijn schepselen en in 

tedere genegenheid ook verenigd met broeder zon, zuster maan, zuster rivier en moeder 

aarde (LS 92) 

 

https://youtu.be/DHlzOWp8ZQY
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Maar net zoals de eerste paragraaf met die boodschap van broederschap tekenend is voor deze 

encycliek, zo is ook de tweede, contrasterende paragraaf heel bepalend. Tegenover de hoopvolle 

boodschap van broederlijke verbondenheid plaatst paus Franciscus het beeld van een uitgebuite en 

verwoeste aarde. Tegenover het hoopvolle visioen staat een schrijnende realiteit. De ecologische 

crisis drukt ons met de neus op de wetenschappelijke feiten: de mens draagt hiervoor een immense 

verantwoordelijkheid. Paus Franciscus stelt in deze tweede paragraaf uitdrukkelijk onze huidige 

manier van omgang met elkaar en met de natuur in vraag: de uitsluiting van mensen en een 

verdrukte aarde zijn twee afspiegelingen van een en dezelfde waarheid. We zijn als mens vergeten 

dat wij zelf aarde zijn en deel uitmaken van die natuur, zo besluit paus Franciscus deze tweede 

paragraaf.  

 

Liederen:  

 

Ween Moeder  Aarde 

Tekst en muziek: Carlos Desoete 

Cd: Gedreven, koor Solied.  

 

Gij, Liefde 

Tekst: Kris Gelaude en muziek Bob Van Laer 

Liedbundel “Geprezen o Heer” (franciscaansegezangen.nl) 

 

Bénissez le Seigneur 

Tekst en muziek: Taizé 

 

Vragen: 

Ben ik een optimist of een pessimist?  

Ervaar ik soms de spreidstand tussen het koesteren van hoop op een betere toekomst en het serieus 

nemen van de verontrustende feiten van klimaatcrisis? Hoe ga ik daar mee om? 

Wat geeft mij hoop? Wat zet mij aan tot verandering? 

 

Symboolhandeling: Zuster Moeder Aarde 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt,  

bonte bloemen en planten. 

 

Ga aan de slag met de vruchtbare aarde door bijvoorbeeld iets te zaaien of een boom te planten.  

(Als je deze gespreksbijeenkomst koppelt aan de actie “Plant een Laudato Si’-boom”, is dit natuurlijk 

je Laudato Si’-boom zelf)  

Je kan ook  bloemen aanreiken of de vruchten van de aarde als offerande aanbieden. Deze 

symboolactie drukt onze wil uit om zorg te dragen voor zuster, moeder aarde, die ons draagt en 

voedt.   
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Thema 2:  

Ecologische bekering:  de kracht van de ommekeer 

 

Onze relatie met zuster, moeder aarde is gecorrumpeerd: om die gebroken relatie te herstellen is er 

een bekering nodig, een ommekeer van het hart, zo stelt paus Franciscus. Er schuilt immers een 

geweld in ons hart omdat onverwerkte pijn en verdriet er huishouden. Dit geweld zet zich verder: 

relaties tussen mensen gaan stuk, ook de relatie met de natuur verzuurt. Ecologische bekering is in se 

een uitnodiging om terug aan te knopen bij al die gebroken relaties en doorheen ontmoeting en 

innerlijke vrede te verzoenen en te herstellen (LS 217). Wanneer we werken aan innerlijke vrede, dan 

zullen we ook die vrede uitdragen in de wereld. Als we op een kwetsbare en authentieke manier aan 

de slag gaan met wat ons pijn deed en doet, dan kunnen we ook meewerken aan een kwetsbaar 

herstelproces dat nieuwe ademruimte geeft en nieuw leven mogelijk maakt.  

 

Deze ommekeer heeft ook te maken met een nieuwe levensstijl waarin eenvoud een belangrijke rol 

speelt. (LS 222) Door onze wegwerpcultuur dreigt onze wereld te veranderen in een grote vuilnisbelt. 

Een wijdverspreide houding van vervuiling en verspilling tast ons milieu en onze levenskwaliteit aan. 

En de tekenen van de tijd liegen er niet om: natuurlijke rijkdommen geraken uitgeput, drinkbaar 

water wordt schaars, de opwarming van de aarde zorgt voor wereldwijde natuurrampen. Paus 

Franciscus zegt dat we veel kunnen leren van het natuurlijke ecosysteem waar alles organisch wordt 

gerecycleerd en waar afval en overschot bronnen worden van nieuw leven. Laudato Si' is een 

wereldwijde oproep om op een sobere, solidaire manier ons leven in te richten en zo ons steentje bij 

te dragen aan de milieuproblematiek. 

 

Bekering en eenvoud zorgt tevens voor een innerlijke vrede, iets waar zoveel mensen vandaag naar 

hunkeren. Als we te-vrede-n zijn dan, nemen we genoegen met wat we hebben en laat zich niet 

verleiden tot zaken die we eigenlijk niet nodig hebben. De drang om te kopen, te bezitten, te 

domineren of te consumeren verraadt meestal een leegte in ons hart. Compulsieve consumptie zorgt 

enkel voor ver-strooi-ing, voor ver-veel-ing... Eenvoud daarentegen opent ons hart en laat het 

opnieuw luisteren naar onszelf, de ander, de natuur, God...  In de eenvoud schuilt een diepe wijsheid 

die op een fundamentele, vollere manier bepaalt hoe wij in relatie staan.  

 

Liederen:  

 

Kom, adem ons open 

Tekst Sieds Prins en Muziek Tom Löwenthal 

Cd ‘Als wild gras’ (1999) uitgave van de Dominicuskerk. 

 

Roep ons naar buiten 

Tekst: Andries Govaert en muziek Frans Bullens 

Liedbundel “Geprezen o Heer” (franciscaansegezangen.nl) 

 

Mon âme se repose 

Tekst en muziek: Taizé 
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Vragen:  

Bij wie of waar kan ik op adem komen?  

Welke pijn draag ik mijn hart? Hoe ga ik daar mee om? 

Wat betekent te-vrede-n zijn voor mij? 

 

Symboolmoment: Broeder Wind 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

 

We mediteren vijf minuten in stilte waarbij we heel specifiek focussen op onze ademhaling.  

Stilte is een manier om tot inkeer te komen, om opnieuw te leren luisteren en te ontvangen. Stilte 

confronteert ons ook met de leegte die we al te vaak ontvluchten en volproppen met alles wat we 

eigenlijk niet nodig hebben. Wanneer we ons focussen op onze ademhaling, kunnen we ook voelen 

hoe het leven telkens opnieuw binnenstroomt bij het inademen. Mediteren doet ons letterlijk op 

adem komen, het creëert nieuwe ademruimte.  

 

Thema 3:  

Elkaar in kwetsbaarheid dragen, de schreeuw van de arme  

 

Zorg dragen voor wat zwak en kwetsbaar is: het is een centrale gedachte in de encycliek van paus 

Franciscus. We moeten onze aandacht constant richten op wie of wat uitgesloten, uitgebuit, 

misbruikt... wordt. In die zin gaan de zorg voor de natuur en de zorg voor de medemens hand in 

hand. Integrale ecologie sluit niemand uit, integendeel, het sluit iedereen in. De schreeuw van de 

aarde en de schreeuw van de arme klinken samen en versterken elkaar. Het perverse effect van onze 

wereldwijde ecologische crisis is juist dat de armsten en meest kwetsbare mensen er het hardst door 

getroffen worden. De paus geeft scherpe kritiek op elke vorm van politiek die deze wereldwijde 

onrechtvaardigheid niet onder ogen wil zien: ecologische discussies moeten ook de sociale 

vraagstukken integreren. De milieurampen in ontwikkelingslanden zijn absoluut geen 'collateral 

damage', maar juist de kern van het probleem. Ook het universeel recht op drinkbaar water wordt 

door paus Franciscus in zijn encycliek aangehaald. “Onze wereld heeft een zware sociale schuld ten 

opzichte van de armen die geen toegang hebben tot drinkbaar water, omdat hun recht op leven dat 

voortkomt uit hun onvervreemdbare waardigheid wordt miskend. “ (LS 30). 

 

Franciscus van Assisi heeft als geen ander voorgeleefd wat het betekent om kwetsbaar en arm te 

leven. Wanneer het eigenbelang en bezit primeert wordt de ander automatisch uitgesloten: toe-

eigening staat solidariteit in de weg. Wij bepalen onze eigen grenzen: wie of wat daarbuiten valt 

heeft pech. Franciscus van Assisi waarschuwt zijn medebroeders waakzaam te zijn geen eigen plaats 

toe te eigenen en anderen uit te sluiten: in de eerste regel (1221) staat er:  

 

Overal waar broeders in kluizenarijen of andere plaatsen zijn, moeten zij ervoor uitkijken zich 

een plaats toe te eigenen of iemand die te ontzeggen. En wie er ook naar hen toekomt, vriend 

of tegenstander, dief of bandiet, iedereen moet vriendelijk ontvangen worden. 
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Om te luisteren naar de schreeuw van de arme moet je jezelf kwetsbaar opstellen en je confronteren 

met je eigen behoeftigheid. Om de schreeuw van de arme te horen, moet je zelf eerst wat 

kwetsbaarder, nederiger en armer worden.  

 

Liederen: 

 

Tafel der armen 

Tekst: Huub Oosterhuis muziek Antoine Oomen 

CD Laat mij maar zingen 8 (2008) 

 

De een en de ander 

Tekst: Hanneke ter Maat muziek Ton Vandervalk 

Liedbundel “Geprezen o Heer” (franciscaansegezangen.nl) 

 

O pauvreté 

Tekst en muziek Taizé 

 

Vragen:  

 

Waar en wanneer durf ik te kiezen voor de kwetsbare positie?  

Kan ik de schreeuw van de aarde en de arme horen? Stel ik me daarvoor open?  

 

Symbool: water 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

 

Wie iets zaaide of iets plantte aan het begin van de bijeenkomst kan nu het aangieten met water en 

het zo groeikansen geven.  

Je kan eventueel ook de deelnemers een lekker koel glaasje kostbaar (bron)water aanbieden.  

Water is levengevend: laten we het delen zodat het een bron van leven voor iedereen blijft.  

 

Thema 4:  

Universele broederlijkheid: alles en allen verbonden met elkaar  

 

Paus Franciscus roept op tot wereldwijde, universele broederlijkheid en gebruikt hierbij de beeldtaal 

die ook Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied gebruikte: de lofzang op Broeder Zon bezingt een 

universele, diepe verbondenheid met de hele schepping. De broer- en zus-metafoor is hierbij 

betekenisvol. 

Familiebanden verschillen immers van vriendschap omdat familie ons gegeven is terwijl we onze 

vrienden kunnen kiezen. Familiebanden verschillen ook van de relaties met bijvoorbeeld buren of 

collega’s omdat ze niet afhankelijk zijn van nabijheid of werkcontext: familie ben je voor het leven, 

het is een intrinsieke, onverbreekbare band.  

 

Wanneer paus Franciscus deze broer- en zus-metafoor gebruikt, dan is dat in een tweevoudige 

betekenis. Enerzijds zijn we elkaars broer en zus omdat we deel uitmaken van die ene planeet: de 
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aarde. We worden als mensen opgeroepen om samen zorg te dragen voor onze planeet, 'voor onze 

thuis'. Anderzijds zijn we met elkaar verbonden doorheen de liefdeskracht waarmee God de hele 

schepping aan elkaar gesmeed heeft.  

 

Integrale ecologie betekent dat we ons inschrijven in de natuur en erkennen dat ook wij als mensen 

er fundamenteel deel van uitmaken. Net zoals wij geroepen zijn om leven te geven, zo zijn wij 

dankbaar voor het leven dat wij krijgen doorheen de warmte van Broeder Zon, de kracht van Zuster 

Water, de vruchtbaarheid van onze Zuster, Moeder Aarde.  Alles en allen liefdevol met elkaar 

verbonden: wat een heerlijk visioen!  

 

Liederen: 

 

Wees geprezen, Goede Heer 

Tekst: Zonnelied door Guy Dilweg ofm en muziek Pieter Campo 

 

Over de schepping 

Tekst: Hanneke ter Maat muziek Ton Vandervalk 

Liedbundel “Geprezen o Heer” (franciscaansegezangen.nl) 

 

Dans nos obscurité 

Tekst en muziek: Taizé 

 

Vragen:  

 

Hoe zou mijn eigen Zonnelied klinken?  

Wanneer heb ik mij onlangs ten diepste verbonden geweten?  

Hoe draag ik zorg voor het gemeenschappelijke huis, onze thuis?  

 

Symbool: broeder Vuur 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk 

 

We ontsteken een kaars als symbool voor onze hoop: dat de vlam niet geblust of gedoofd wordt, 

maar licht kan brengen wanneer het duister wordt. Vuur staat ook symbool voor de broederlijke 

liefdesband waarmee God ons in al zijn scheppingsijver aaneen heeft gesmeed. 

 

Afsluitend gebed uit Laudato Si’: Gebed voor onze aarde 
 

Almachtige God, U ben aanwezig 

In heel het universum en in het kleinste van uw schepselen, 

U omarmt alles wat bestaat met uw liefde. 

Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,  

Opdat wij het leven en de schoonheid beschermen. 

Overstelp ons met uw vrede, 

Opdat wij als broers en zusters samen leven, 
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Zonder iemand kwaad te berokkenen. 

O, God van de armen, 

Help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden, 

En die zo kostbaar zijn in uw ogen, bij te staan. 

Genees ons, opdat wij beschermers van de aarde worden 

En ons niet gedragen als roofdieren. 

Genees ons, opdat wij zaaiers van schoonheid worden 

En niet van vervuiling en vernietiging. 

Raak de harten van hen die eigen profijt najaren 

Ten koste van de aarde en van de armen. 

Leer ons alles naar waarde te schatten, 

En vol bewondering te aanschouwen. 

Laat ons op onze weg naar het oneindig licht, 

Ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle schepselen. 

Dank U omdat U, nu en altijd, bij ons bent. 

Wij vragen U, sterk ons in onze strijd 

Voor rechtvaardigheid, liefde en vrede. 

 

(Paus Franciscus, Geprezen zijt Gij! Laudato Si’, Licap 2015, p. 158)  
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Film: Energy to change (energie om te veranderen) 

Een documentaire van CIDSE, 36 minuten, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld 

Download de film via www.ecokerk.be of www.klimaatplan.nu  

Of bekijk hem via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_aDgg-MjwgI  

 

CIDSE, het internationaal netwerk van 

katholieke ontwikkelingsorganisaties waar 

ook Broederlijk Delen lid van is, maakte 

deze documentaire in 2018 in het kader 

van hun campagne 'Change for the Planet - 

Care for the People'  over duurzame 

levensstijl. Hij werd gelanceerd in 

december, tijdens de klimaattop in Polen. 

De beschikbaarheid van energie is belangrijk in ieders leven. De manier waarop we nog steeds de 

meeste energie produceren is een van de belangrijkste oorzaken van het klimaatprobleem, en dat 

belangt ons aan. We kunnen bewuste keuzes maken die het respect voor de planeet voorop zetten. 

Zowel hier als in het Zuiden is energie ook een zaak van goed bestuur, mensenrechten, armoede en 

gendergelijkheid. Hoe en door wie wordt energie geproduceerd? Wie heeft toegang tot energie en 

wie niet? 

De film toont ons zes verhalen uit België, Brazilië, Congo, Portugal, Kenia en Zwitserland. Ze tonen 

hoe die energievragen overal ter wereld leven, en hoe mensen bezig zijn met nieuwe oplossingen. 

Vrouwen en mannen nemen initiatief, zijn creatief en gaan vol goede moed aan de slag om hun 

toegang tot energie te verbeteren, hernieuwbare energie te produceren, hun land te verdedigen 

tegen megaprojecten, de energie-efficiëntie te verbeteren, ecologische innovaties aan te brengen in 

hun kerken en na te denken hoe men duurzamer kan leven als gemeenschap: 

- Stefan, Frida en hun kinderen leven in het Zwitserse Zürich in een cohousing-project dat draait 

op groene energie. 

- De Kanyabayonga-gemeenschap in Congo voorzien in hun elektriciteit dankzij een kleinschalige 

waterkrachtcentrale die ze zelf bouwden.  

- In Antwerpen ontmoeten we pastoor Herman, en zijn parochianen die vertellen over hun 

ecologische kerk en de initiatieven van de parochie.  

- Lucy en Monika zijn verpleegsters in Kenya. Ze vertellen over de verbeteringen sinds hun 

plattelandskliniek zonnepanelen heeft. 

- Francisco is een Portugese activist voor hernieuwbare energie. 

- Alessandra, is een Braziliaanse “strijdster” van the river Tapajos, en verdedigt haar land, haar 

cultuur en de natuur tegen de komst van een megadam. 

 

Hoe verschillend de verhalen in de film ook zijn, wat de protagonisten verbindt is hun wil om over te 

schakelen op duurzame productie en consumptie. Wat we zien is hun 'energie om te veranderen', 

letterlijk en figuurlijk. 

 

http://www.ecokerk.be/
http://www.klimaatplan.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=_aDgg-MjwgI


 
45 

Suggesties voor verwerking 

Omdat de film uit 6 korte verhalen bestaat, kan je hem heel gemakkelijk gebruiken voor 

verschillende doeleinden. 

- Als onderdeel van een ruimer programma over het thema ‘Red hun toekomst – Klimaatplan.nu’ 

 

- Als inhoudelijke en motiverende start voor groepen die een eigen klimaatplan willen maken.  

De film toont letterlijk 6 groepen die een eigen klimaatplan realiseren, in heel diverse 

omstandigheden. De klimaatstrijd en het werken aan een klimaatplan is iets dat ook door 

mensen op andere continenten en vanuit verschillende geloofsovertuigingen en 

levensbeschouwingen gebeurt. En zoals de film toont, maakt de actie soms het verschil tussen 

leven en dood. 

Het verhaal van de parochie op de Antwerpse Linkeroever, vind je ook op Klimaatnetwerk. Dit 

onderdeel van de website van Ecokerk bevat momenteel ruim 60 verhalen van groepen die hun 

klimaatplan deelden.  

o Lees alles daarover op www.klimaatplan.nu  

o Download zeker ook de checklist die Ecokerk maakte om te starten met het maken van 

een eigen klimaatplan 

 

- De 6 verhalen vormen een geheel, en het zou jammer zijn ze niet samen te vertonen. Maar je kan 

ze natuurlijk ook apart gebruiken, bijvoorbeeld voor een bespreking in klasverband, of een 

activiteit waarbij je geen half uur ter beschikking hebt.  

 

- Het zesde verhaal, uit Brazilië is extra interessant en actueel, vanwege de synode over de 

Amazoneregio die in oktober 2019 in Rome doorging.  

Het loont de moeite om voorbereidend de synodebesluiten te lezen, evenals de pauselijke 

exhortatie Querida Amazonia (sinds kort ook beschikbaar in Nederlandse vertaling)  

 

- Voor een korte nabespreking van de film, kan je handig volgende methodiek gebruiken: 

 

o Nummer blaadjes papier van 1 tot 6 en maak er zoveel van als je nodig hebt voor het 

aantal aanwezigen 

o Geef alle deelnemers willekeurig een genummerd blad en een balpen 

o Wie nummer 1 heeft, kijkt met speciale aandacht naar verhaal 1, en noteert op zijn of 

haar blad enkele woorden over wat opvalt, treft, vragen oproept…  

o De nummers 2 doen hetzelfde voor verhaal 2, enz… 

o Na de vertoning komen de nummers 1 aan bod om met wat ze neerschreven een voorzet 

te doen voor een korte nabespreking 

o Het zou kunnen dat enkele vragen letterlijk om verdere opheldering vragen. Deze 

worden nadien ook letterlijk meegenomen voor opvolging. 

  

http://www.klimaatplan.nu/
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Een klimaatwake 
 
Als we in het woordenboek het woord 'wake' of 'waken' opzoeken, zien we verschillende verwante 
betekenissen: het wacht houden, het wakker zijn, het bewust aandachtig zijn, het in bescherming 
nemen, het oplettend toezien dat er geen kwaad gebeurt.  
 
We kennen het vandaag vooral van verschillende momenten waarop mensen bij elkaar komen bij een 
ingrijpende gebeurtenis: een wake bij een ziekbed, bij een overledene, voor de slachtoffers van een 
aanslag of misdaad, een vredeswake... 
 
Bij een wake laat je het rumoer, de drukte en vele bezigheden achterwege. Bijkomstigheden krijgen 
even geen kans om de aandacht op te eisen. Enkel de hoofdzaak staat in de focus. Veel woorden 
komen daar niet altijd aan te pas. Vaak is de stilte sprekender, en nodigt ze méér dan een betoog of 
een toespraak uit tot aandacht en het aanscherpen van de persoonlijke betrokkenheid. 
 

Een klimaatwake 
 
Ook de klimaatcrisis is een ingrijpende gebeurtenis die ons uitnodigt om bewust aandachtig te zijn en 
de persoonlijke betrokkenheid aan te scherpen bij de bescherming van de aarde, de biodiversiteit en 
de toekomst van mensen wereldwijd. 
Als we een klimaatwake organiseren, houden we best die zelfde principes overeind. Het is geen 
nieuwe infoavond, geen discussiemodel, geen activiteit vol woorden. 
Het is wél: 

- een betekenisvolle plaats 
- een aantal korte inhoudelijke impulsen 
- een symbolische handeling 
- een of enkele liederen  
- en ruim tijd voor stilte 

 

Niet één model 
 
Het is niet zinvol om hier één uitgewerkt model aan te bieden. Het is immers zeer sterk afhankelijk 
van de groep, zowel naar grootte als naar leeftijd, en de mogelijkheden die je hebt: 

- naar aanleiding van het planten van je Laudato Si’-boom 
- een jeugdbeweging tijdens het zomerkamp of tijdens een vormingscursus voor leiding 
- Een klasgroep of school 
- een vereniging  
- een samenwerkingsverband van lokale groepen 
- een parochiegroep 
- een religieuze gemeenschap 
- de kinderen van de vormselcatechese 
- een op zich staande activiteit, of een onderdeel van een ruimer programma 
- al dan niet aansluitend bij de actualiteit  
- … 

 
 
Daarom beperken we ons tot het aanreiken van ideeën die je kan gebruiken en aanpassen aan de 
eigen situatie. 
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Een betekenisvolle plaats 
 

- Kijk verder dan de evident lijkende keuze om de wake te organiseren op de speelplaats van 
de school,  in de kerk of de vergaderzaal.   

- Je kan de wake (of de afsluiting) bij je eigen Laudato Si’-boom doen, een mooie symbolische 
plek. Ook een andere boom kan symbool staan voor alles wat groeit en wat de aarde 
voortbrengt, maar ook voor alles wat bedreigd is door verlies aan biodiversiteit, 
milieuvernietiging en klimaatverandering. Hij nodigt ook uit om als mens opnieuw verbinding 
te zoeken met de levende werkelijkheid rondom ons. Zorg echter dat de wake dan 
inhoudelijk niet ‘over bomen’ gaat, maar over Laudato Si’ en ons engagement om de oproep 
van de encycliek toe te passen in ons leven en onze werking. 

- Hetzelfde geldt voor een plek in het veld, tussen de gewassen. Of op de terreinen van een 
CSA- of zelfplukboerderij, een zorgboerderij,  een boomgaard, een bos of een tuin … 

- Je kan een korte stille wandeling organiseren naar de plek waar je de wake zal afronden. 
Start dan vooraf met een korte tekst, en geef de deelnemers een of enkele vragen mee om 
onderweg over na te denken. Dit kan ook in enkele etappes, met een of enkele halteplaatsen 
onderweg waar een nieuwe impuls gegeven wordt. De afsluiting gebeurt dan op het 
eindpunt. 

- Een aantal jeugdbewegingen hebben deze traditie tijdens hun kamp: ze laten de kinderen of 
jongeren individueel een wandelpad volgen, dat hen na enkele minuten bij een open plek in 
het bos nabij de kampplaats brengt. Daar worden vooraf enkele symbolen aangebracht, en 
de plek wordt ingericht met een cirkel van banken of boomstronken, zodat ze bij aankomst 
kunnen plaatsnemen.  

- Heel anders, is een openbare plaats, zoals een stadsplein, midden het rumoer en de 
beweging van passanten. De wake wordt dan meer een publieke manifestatie en een poging 
tot communicatie met niet-deelnemers en/of de pers.  

 

Een aantal inhoudelijke impulsen 
 
Hiervoor is het aantal geschikte teksten groot.  Hieronder geven we alvast enkele mogelijkheden.  
Een ruimere selectie vind je op de Laudato Si’-pagina van de site van Ecokerk (www.laudatosi.be).  
 

- Een selectie van 30 korte teksten op pagina 50 
o Geschikt om willekeurig uit te delen en mee te geven onderweg als je start met een 

wandeling. Ze gaan vooral over de drievoudige relatie: met God, met de mensen en 
met de aarde. Ze geven stof tot nadenken. Laat deelnemers er onderweg een eigen 
gedachte bijschrijven die ze eventueel nadien kunnen delen met de groep 

o Je kan er natuurlijk ook een aantal laten voorlezen, maar voorzie dan zeker 
voldoende pauze, stilte of muziek tussen twee teksten, zodat ze tot hun recht 
komen. 

- Voor wie een wake bij de Laudato Si’-boom doet, of onder een andere boom, in een bos of 
boomgaard, kan de tekst ‘de bomen en het bos’ op pagina 58 een link leggen tussen de 
gekozen plek en de realiteit van ontbossing, verlies aan biodiversiteit en armoede.  

- De tekst ‘begrenzing en feestelijke beleving’ van Vandana Shiva, op pagina 60, kan ook 
gebruikt worden om een groepsgesprek in te lassen over de vraag: “Wat is mij heilig? Waar 
liggen de grenzen die we niet mogen overschrijden als we het weerloos-waardevolle intact 
willen laten?  Kunnen we leven met een ‘cultuur van het genoeg’ en toch de overvloed van het 
leven vieren?” 

- Op pagina 61 en 62 vind je twee gebeden die gebruikt werden tijdens de Laudato Si’-week. 
- De mooie tekst van Kris Gelaude op pagina 63 werd geschreven tijdens de corona-epidemie. 
- Het gebed ‘Red hun toekomst’ op pagina 64 kan je gebruiken als afsluiter van de wake. 
- De andere teksten die je doorheen deze brochure kan vinden, zijn uiteraard ook geschikt. 

 

http://www.laudatosi.be/
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Liederen 
 
Suggesties voor liturgische liederen vind je doorheen deze bundel. Achteraan hebben we ook enkele 
liedteksten opgenomen die niet in Zingt Jubilate staan. 
Daarnaast zijn er heel wat songs te vinden die het milieu of de toekomst van de aarde als thema 
hebben. We stellen er twee voor: 
 
“As long as it takes” van Isbells heeft het uitdrukkelijk heeft over klimaatverandering en de 
toekomst van jongeren. Je vindt het op Youtube met een clip bij die de effecten van 
klimaatverandering laat zien: https://www.youtube.com/watch?v=6qaDZytsJPc    
 
tekst en vertaling: 
 
what have we done 
to the earth we belong 
where do we go from here 
 
who's responsible 
look at the mirror on the wall 
what do I tell my child  
its future's gone for life 
 
it's all down the drain 
we must carry chains 
for as long as it takes 
 
there's only one way out 
said a man to the crowd 
what do I tell my child 
its future's gone for life 
 
what do I tell my child 
its future's gone for life 
what have we done. 
 

De aarde waaraan we toebehoren, 
Wat hebben we haar aangedaan? 
Is er een uitweg? Waarheen zullen we gaan? 
 
Wie is verantwoordelijk? 
Kijk in de spiegel aan de muur. 
Wat moet ik mijn kind vertellen? 
Zijn toekomst is voor altijd weg, 
 
Weggelekt in de goot. 
We moeten onze straf ondergaan, 
Zolang het nodig is. 
 
Er is maar één enkele uitweg, 
Zei een man tot de menigte. 
Wat moet ik mijn kind vertellen? 
Zijn toekomst is voor altijd weg, 
 
Wat moet ik mijn kind vertellen? 
Zijn toekomst is voor altijd weg, 
Wat hebben we gedaan… 
 

 
‘Mother Earth’ van Neil Young is een andere toepasselijke song, te vinden op 
https://www.youtube.com/watch?v=t7hTATM4i_8&list=PL94gOvpr5yt0CKXsF4WmaEyCPsCwrcGzS    
of in een andere versie op https://www.youtube.com/watch?v=4Fg4QFd8fOo  
 

Oh, mother earth, 
with your fields of green 
once more laid down by the hungry hand 
how long can you give and not receive 
and feed this world ruled by greed 
and feed this world ruled by greed. 
 
Oh, ball of fire 
in the summer sky 
your healing light, your parade of days 
are they betrayed by the men of power 
who hold this world in their changing hands 
they hold the world in their changing hands. 
 

O moeder aarde, 
met je groene velden 
nog maar eens onder druk gezet door de 
onverzadigbare hand 
hoe lang kan je geven zonder te krijgen 
en deze door hebzucht geregeerde wereld voeden 
 
Oh, bal van vuur 
in de zomerhemel 
je helende licht, je parade van dagen 
worden ze verraden door de mannen van de macht 
die deze wereld in hun wisselende handen houden 
zij houden de wereld in hun wisselende handen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6qaDZytsJPc
https://www.youtube.com/watch?v=t7hTATM4i_8&list=PL94gOvpr5yt0CKXsF4WmaEyCPsCwrcGzS
https://www.youtube.com/watch?v=4Fg4QFd8fOo
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Oh, freedom land 
can you let this go 
down to the streets where the numbers grow 
respect mother earth and her giving ways 
or trade away our children's days 
or trade away our children's days. 
Respect mother earth and her healing ways 
Don’t trade away our children's days. 
 

 
O land van vrijheid, kan je dit uitsturen  
naar de straten waar de aantallen groeien: 
respecteer moeder aarde  
en de wijzen waarop ze geeft,  
of je doet aan de uitverkoop  
van de toekomst van onze kinderen. 
respecteer moeder aarde  
en de manier waarop ze zich herstelt. 
versjacher de toekomst van onze kinderen niet. 
 

 
 

Een symbolische handeling 
 
Een symbolische handeling zorgt dat de intentie van de deelnemers om mee te werken aan de 
transitie naar een klimaatveilige en gezonde planeet, een zichtbare vorm aanneemt. Het resultaat 
ervan, kan een plaatsje krijgen in het jeugdlokaal, de klas, de kerk of de tuin waar je samenkwam.  
 
Ook hier zijn de mogelijkheden talrijk, en kies je best iets dat aansluit bij de leeftijd en/of de 
leefwereld van de deelnemers.  Enkele suggesties: 
 

- Als je de klimaatwake kan koppelen aan het planten van je Laudato Si’-boom, is dit uiteraard 
de symbolische handeling.  
Laat iedereen een schepje aarde toevoegen, als teken van betrokkenheid bij de inspanningen 
om de toekomst van de aarde en het leven te beveiligen. 
 

- Vergelijkbaar is het nemen van stekjes van een plant die meegebracht werd naar de plek van 
samenkomst. Alle aanwezigen planten ter plekke hun stekje in een bloempot en nemen het 
mee naar huis waar ze het verzorgen en laten opgroeien. Een klein dagelijks engagement als 
symbool voor de inzet voor de toekomst voor de aarde, de armen, wijzelf en de toekomstige 
generaties…  
 

- Ook gezamenlijk een creatief werkstuk maken met klei, stof, verf, mozaïeksteentjes, touw, 
hout of een ander materiaal, is vooral in het jeugdwerk of het onderwijs een dankbare 
methode.  
 

- Laat in het Technisch en Beroepsonderwijs de leerlingen mee nadenken over iets dat ze 
vooraf in de praktijkklas kunnen maken.  
 

- Heb je als groep een eigen klimaatplan gemaakt? Of iets uit je klimaatplan gerealiseerd?  
Dan is het logisch om dit centraal te zetten en er iets rond te doen. 
 

- Jongerengroepen kunnen ook nog gebruik maken van de methodieken die de Interdiocesane 
Jeugddienst (IJD) in 2019 uitwerkte voor het jaarthema ‘De achtste dag’, een werkjaar waarin 
de zorg voor de schepping centraal stond.  
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Een selectie van 30 kortere teksten 
 
1. 

“De scheppingsverhalen in het boek Genesis (…) geven aan dat het menselijk bestaan gebaseerd is op 
drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en 
met de aarde. Volgens de Bijbel werden deze drie relaties verbroken, niet alleen buiten ons maar ook 
binnen onszelf.  Deze breuk is de zonde.” 
(Laudato Si’ 66) 

2. 

"De klimaatverandering is het sleutelthema van deze tijd. Het is onlosmakelijk verbonden met 
volksgezondheid, water- en voedselveiligheid, migratie, vrede en stabiliteit. Het is een moreel 
probleem, een kwestie van sociale rechtvaardigheid en fundamentele ethiek. We hebben een 
diepgaande verantwoordelijkheid voor het kwetsbare leven op deze aarde, tegenover deze en de 
volgende generaties.“   
(openingstoespraak Ban Ki Moon, Klimaattop Vaticaan, 28 april 2015) 

 
3. 
  
Aarde. Deze. Enig denkbare. 
Rond en blauw in de ruimte. 
Met zon, maan en sterren. 
Seizoenen, rivieren. 
Rivieren die stromen naar zee. 
En niets is nog af en alles nog nergens. 
Maar hier en daar mensen 
en steeds meer en overal. 
Mensen die doen wat 
vandaag nog gedaan moet. 
Die langzaam maar zeker, 
bezeten van liefde, de aarde 
opdelven uit de onderste afgrond. 
(uit: het lied van de aarde - Huub Oosterhuis) 
 
 
4. 
 
Alles hangt met alles samen. 
De aarde behoort niet aan de mens, 
de mens behoort aan de aarde. 
Wat er met de aarde gebeurt, 
gebeurt met de kinderen van de aarde. 
De mens heeft het web van het leven niet geweven, 
hij is slechts een draad ervan. 
Wat hij met het web doet, 
doet hij met zichzelf. 
(Seattle, hoofd van de Duwanish, toespraak 1855) 
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5. 
 
Gij werkt in de stenen, 
Gij ademt in de planten, 
Gij droomt in de dieren, 
Gij wordt wakker in de mensen. 
Maak dat ik dit zien kan, 
zodat ik vol schroom en eerbied 
in dit leven kan staan.  
(bron onbekend) 
 
6. 
 
De hemel is eeuwig en de aarde duurzaam. 
Waarom zijn hemel en aarde in staat  
eeuwig te zijn en bovendien duurzaam? 
Omdat zij niet op zichzelf zijn gericht. 
 
Daarom is dit de houding van de wijze: 
door zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, 
komt hij op zijn eigen plaats terecht. 
Door afstand te doen van zijn zelfzucht 
blijft hij zelf ongerept. 
omdat hij is verlost van zijn egoïsme 
staat niets de ontplooiing van zijn ware persoonlijkheid in de weg. 
(Lao Tse) 
 
7. 
 
Alles wacht op U vol hoop, 
alle levenden vragen U om voedsel, 
en Gij geeft het hun, steeds weer op tijd, 
Gij opent uw hand en zij worden verzadigd. 
Keert Gij u af, dan worden zijn angstig, 
neemt Gij hun adem weg, zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
Maar zendt Gij uw Geest, dan worden zij herschapen, 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
(uit psalm 104, vertaling Oosterhuis ea) 
 
8. 
 
Gij doet in de dalen de bronnen ontspringen, 
daar wandelen de beken door het gebergte. 
Zij drenken alle dieren van het veld, 
de wilde ezel lest er zijn dorst… 
De bergen krijgen uit de wolken te drinken, 
de aarde wordt van uw regen verzadigd. 
(uit psalm 104) 
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9. 
 
Als de ziele luistert 
spreekt het al een taal dat leeft, 
’t lijzigste gefluister 
ook een taal en teeken heeft: 
blâren van de boomen 
kouten met malkaar gezwind, 
baren in de stroomen 
klappen luide en welgezind, 
Wind en wee en wolken, 
wegelen van Gods heiligen voet, 
talen en vertolken 
’t diep gedoken Woord zo zoet… 
als de ziele luistert! 
(Guido Gezelle) 
 
10. 
 
Ze spreken me wel aan, die appels, moet ik zeggen. 
De ene keer versta ik ze wat beter dan de andere, 
maar ze zeggen me wél wat. Ze zeggen me iets 
zonder woorden, iets in geuren en kleuren. 
Ze zeggen me dat hun appelvlees aan een steeltje hangt, 
zoals ons mensenvlees ook aan een steeltje hing, 
toen wij begonnen. Goed, ons steeltje was wat langer 
en het appelsteeltje is wat minder ‘streng’, 
maar het komt toch op hetzelfde neer. 
Ze zeggen me ook dat de appel zich vasthoudt 
aan het steeltje en dat het steeltje zich vasthoudt  
aan de tak, waar zich ook de bladeren aan vasthouden; 
en dat de tak zich weer vasthoudt aan de boom, 
en dat de boom zich weer vasthoudt aan de aarde, 
en dat de aarde zich weer vasthoudt aan het licht, 
aan de zon en aan de regen; en dat wij door 
de regen lopen of door die zon en dat wij 
die appel plukken… 
Om een lang verhaal kort te vertellen: 
ze zeggen me dat het ene zich vasthoudt 
aan het andere, en dat zo alle leven ‘samen’ leeft. 
Ik kan niet zeggen: ‘dit ben ik’ zonder de binding  
te voelen met al het levende. ’t Is de liefde. 
(Toon Hermans) 
 
11. 
 
Geloof me, ik spreek uit ervaring. 
Gij zult nog wat meer in bossen 
vinden dan in boeken. 
Bomen en stenen zullen u leren 
wat magisters u niet kunnen vertellen. 
(Bernardus van Clairvaux, 1090-1153) 
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12. 
 
De hemel verkondt Gods heerlijkheid, 
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. 
De dag roept het toe aan de volgende dag, 
de nacht geeft het door aan de nacht. 
Geen woord wordt gesproken, 
geen stem weerklinkt, 
geen enkel geluid is te horen; 
Toch klinkt over heel de aarde hun roep, 
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. 
Daar plaatste de Heer een tent voor de zon; 
zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek, 
zo begint zij onstuimig haar baan. 
Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog 
en daalt weer af naar de andere einder, 
geen schepsel ontkomt aan haar gloed. 
(uit psalm 19: 2-7) 
 
13. 
 
Toen ik bad met mijn hart, werd alles om mij heen aantrekkelijk en luisterrijk.  
De bomen, het gras, de vogels, de aarde, de lucht, het licht schenen me te zeggen dat ze er zijn voor 
de mens, dat ze getuigen van Gods liefde voor de mens, dat alle dingen bidden tot God en de lof van 
zijn Naam zingen. 
Zo begon ik te begrijpen wat het is, “de taal van de schepping verstaan”, en ik zag hoe men in 
gesprek kan komen met Gods schepselen. 
(een fragment uit de “verhalen van een Russische pelgrim”) 
 
14. 
 
Vandaag heb ik mij stil gemaakt, 
ik denk aan U als aan een gezegend land tussen de bergen, 
Overal hoor ik levend water, 
blinkend stort het omlaag, 
koelte en vruchtbaarheid in het dal. 
Zegen van goedheid vervult mij 
in de overschaduwde dag, 
’s nachts nog zal ik horen hoe uw geluk 
als een waterval van de rotsen springt, 
een lied van leven, adem waarmee U 
mijn borst geneest. 
(uit psalm 42) 
 
15. 
 
“… klimaatverandering is een misdaad tegen de mensheid, met genocidaire gevolgen. Wegens de 
ernst en stelselmatigheid, beschouwen we de misdaden tegen de rechten van de natuur als een 
genocidemisdaad tegen de mensheid.” 
(Jury eerste klimaattribunaal, Cochabamba) 
 
 
 
 



 
54 

 
16. 
 
Hij kwam om winterhout te kopen, en kocht een boom. 
En met zijn lierenaar  schreef hij in de schors het enige  
wat hij ooit geschreven heeft: “Melk de dag!” 
Alleen trok hij er uit, dwars door het stille bos, 
waar luide lekken vielen door den smoor… 
Hij dacht aan de bomen en aan de mensen. 
En terwijl hij hier zo alleen in dat verlaten woud slenterde 
en zielsgelukkig was om een boom, 
stak daarbuiten de wereld vol ellende en miserie, 
en waren de mensen ziek van het verdriet 
en leefden om te sterven. 
(uit ‘Pallieter’, Felix Timmermans) 
 
17. 
 
Vraag het de dieren maar, 
ze zullen het je zeggen, 
de vogels kunnen het je vertellen, 
de wilde beesten, ze leggen het je uit, 
de vissen kunnen het verklaren; 
allemaal weten ze dat de Heer zo handelt, 
dat Hij alle leven laat ontstaan, 
dat elke sterveling aan Hem zijn adem dankt. 
(Job 12,7-10) 
 
18. 
 
Mijn hoop heet: de ommekeer  
en onze voorouders zeggen: 
er bestaat geen dag en geen uur  
voor niemand ter wereld  
waarop de ommekeer niet mogelijk is. 
Er  bestaat geen raadhuis en geen crèche  
geen fabriek en geen school  
geen auto-industrie en geen chemisch bedrijf  
geen wapensmeden en geen tv-programma  
waarin ommekeer niet mogelijk is. 
 
Mijn hoop heet vrijheid,  
ze laat zich niet kopen.  
Mijn hoop woont bij de dieren  
en leert van de ezel het geduld,  
van de regenworm de ijver,  
ze is mooi als trekvogels. 
Teder wentelt de aarde  
de kleine blauwe planeet  
voor de liefde geschapen  
op onze liefde wachtend 
(naar Dorothee Solle) 
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19. 
 
Dit is onze grootheid; 
Dat wij alle dingen als met elkaar verbonden beschouwen: 
De mens, de aarde, de dieren en heel de natuur. 
 
Alles heeft met alles te maken 
En niets en niemand staat geïsoleerd binnen het geheel. 
Alles in deze wereld is één enkele werkelijkheid. 
Het is de plicht van de mens om de harmonie van de aarde veilig te stellen. 
 
Zonde is: het natuurlijk evenwicht van de aarde verstoren. 
De aarde brengt vruchten voort naargelang de wijze waarop de mens met haar omgaat. 
Als het gedrag van de mens goed is, ontvangt hij goede oogsten en wordt het leven beschermd 
Als het gedrag slecht is, komen er natuurrampen en brengt de aarde niets voort. 
 
Men heeft ons gezegd dat de aarde er is om uitgebuit te worden, om ons te verrijken,  
om machtig te worden en over andere mensen te kunnen heersen. 
Maar volgens onze opvatting moet de aarde beschermd en gerespecteerd worden. 
Zij moet vereerd worden met geschenken en offers omdat zij ons het leven geeft. 
 
De aarde is voor ons Aymara’s de maat van de liefde. 
De aarde is voor ons niet zo maar aarde.  
Zij is het centrum van ons bestaan,  
de bron van gemeenschapsleven en de oorsprong van onze tradities en gewoonten. 
 
We mogen zeggen dat de aarde het leven zelf is van ons volk. 
Zij is ook onze gemeenschappelijke en persoonlijke geschiedenis. 
De aarde is er niet om uitgebuit te worden maar om erop te leven in vrede,  
van generatie op generatie. 
(Uit: Hans Van den Berg, De Aymara-indianen, Haarlem, 1989) 
 
20. 
 
Vandaag zien we allemaal dat de mensheid de fundamenten van zijn bestaan, de aarde, kan 
vernietigen. En bijgevolg dat we niet langer eenvoudigweg met de aarde en met de aan ons 
toevertrouwde werkelijkheid kunnen doen wat ons leuk lijkt of wat ons op het eerste gezicht 
bruikbaar of veelbelovend lijkt.  
Integendeel, we moeten de innerlijke wetten van de schepping, van deze aarde respecteren. Als we 
willen overleven moeten we deze wetten kennen en gehoorzamen. 
Bijgevolg is de gehoorzaamheid aan de stem van de aarde belangrijker voor ons toekomstig geluk 
dan de stem van het moment, de begeerten van het moment. 
(Benedictus XVI) 
 
21.  
 
Bij het benadrukken dat de mens het beeld van God is, mogen we niet vergeten dat elk schepsel een 
functie heeft en geen enkel schepsel overbodig is. Het hele materiële universum is de uitdrukking van 
Gods liefde, van zijn onmetelijke tederheid voor ons. De grond, het water, de bergen, alles is 
liefkozing van de Heer. Het vriendschapsverhaal van ieder mens met God verloopt steeds in een 
geografische ruimte die omgevormd wordt tot een zeer persoonlijk teken. Ieder van ons herinnert 
zich plaatsen waaraan de gedachte alleen al deugd doet. Wie opgroeide in de bergen, of wie als kind, 
gehurkt, water uit de rivier dronk, of wie speelde op het plein van zijn wijk, voelt zich geroepen om 
zijn eigen identiteit terug te vinden als hij naar deze plaatsen terugkeert. (Laudato Si’ 84) 
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22. 
 
In de hele ecologische kwestie gaat het om de bewoonbaarheid van de aarde voor alle mensen. Niet 
alleen voor hen die er nu wonen, maar ook voor de volgende generaties. Het gaat ruimer nog om de 
eerbied voor al wat leeft en voor heel de schepping. Het is een verantwoordelijkheid die we niet 
kunnen  noch mogen ontlopen. We kunnen ons niet permitteren die problematiek te bagatelliseren, 
laat staan te ontkennen. Het is een verantwoordelijkheid die we als christen met alle mensen van 
goed wil delen.  (kardinaal Jozef De Kesel in ‘Het klimaat verandert ook mij’, Ecokerk, 2015 
 
23. 
 
“LAUDATO SI’, mi’ Signore” – “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In 
dit prachtig loflied maakt hij er ons op attent dat ons gemeenschappelijk huis als een zuster is met 
wie we ons leven delen, en als een goede moeder die ons met open armen ontvangt. “Geprezen zijt 
Gij, mijn Heer, voor onze zuster Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die 
velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen”. Deze zuster huilt omwille van de 
schade die we haar berokkenen door het onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die 
God haar heeft toevertrouwd. (Laudato Si’ 1-2) 
 
24. 

 
‘Het is een wezenlijk onderdeel van ons geloof dat we aannemen dat er een Schepper is die de 
wereld uit liefde heeft vormgegeven, en die maakte en zag dat het “heel goed” was. Zorg dragen 
voor en bekommerd zijn om de deze schepping is geen politieke gril of een sociale modetrend. Het is 
een goddelijk gebod; het is een religieuze verplichting. Het is niets minder dan de wil van God dat we 
een zo licht mogelijke voetafdruk achterlaten.’ 
(patriarch Bartholomeos van Constantinopel, initiatiefnemer van de Wereldgebedsdag. Vertaling: ICL) 
 
25. 
 
"Als christenen gebruiken we het Griekse woord kairos om een moment in de tijd te beschrijven, 
vaak een kort moment in de tijd, dat een eeuwige betekenis heeft. Voor de mensheid als geheel is er 
nu een kairos, een beslissende tijd in onze relatie met Gods schepping. Wij zullen ofwel tijdig 
ingrijpen om het leven op aarde te beschermen tegen de ergste gevolgen van de menselijke 
dwaasheid, of we zullen daarin falen. Mag God ons de wijsheid geven om tijdig te handelen.” 
(Patriarch Bartolomeos van Constantinopel) 
 
26. 
 
We horen te weinig het goede en hoopvolle verhaal doorklinken dat het kan: de overgang naar een 
nieuw soort welvaart die het welzijn van alle volkeren op aarde ten goede komt. Het kan: als we 
armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n 
allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. Wetenschappers 
bevestigen dat dit hoopvolle perspectief mogelijk is. Zij kunnen ons de middelen daartoe aanreiken. 
(De bisschoppen van België – Tijd voor de schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners) 
 
27. 
 
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. 
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
(Psalm 1) 
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28. 
 
De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God. 
Maar enkel de mens die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
de rest zit eromheen 
en plukt bramen. 
 
(Elizabeth Barrett Browning 1806-1861) 
 

29. 

 

Bomen zijn werkelijk. 

Hun bladeren praten werkelijk  

met woorden veelzeggend  

en letterloos. 

 

Hun toppen zingen.  

Hun stammen zwijgen hoorbaar. 

 

Hun wortels houden van de aarde. 

 

Bij een boom staande moet ik wel 

ademen als een boom. 

 

Naar een boom ziende zie ik 

hemel en aarde in elkanders armen. 

 

Want een boom, 

een boom is een bruiloft. 

 

Hans Andreus, 

Uit: Gedichten 1948-1974. 

 

30. 

 

Mensen lijken te weinig op een boom. 

Mensen worden meegesleurd 

door de vele beslommeringen van elke dag. 

Zij hebben het zo druk dat ze nooit kunnen ophouden.  

De herfst en de winter komen in het land, 

maar de mens vernieuwt zich niet. 

De lente komt maar de mens wordt niet herboren. 

(Mgr. E.J. Desmedt)  



 
58 

De bomen en het bos 
 
 
Men pleegt ook roofbouw op de natuurlijke rijkdom van de aarde door kortzichtige benaderingen 

binnen de economie, handel en productie. Het verdwijnen van bossen en andere vegetatie heeft als 

gevolg dat ook andere soorten vernietigd worden die in de toekomst van cruciaal belang zouden 

kunnen zijn niet alleen als voedsel maar ook als geneesmiddel of voor nog een andere 

dienstverlening. De diverse soorten bevatten genen die heel relevant kunnen zijn om in de toekomst 

een menselijke nood of een milieuprobleem op te lossen. (Laudato Si’ 32) 

 
 
 
‘Hij ziet door de bomen het bos niet meer’. 
Een gekend gezegde. Het gaat vaak ook letterlijk op, helaas. 
 
Bomen zijn zeer gegeerd, althans sommige bomen: 
Tropisch hardhout is zeer geschikt 
voor ramen, meubels, veranda’s of dakconstructies. 
 
Ander hout is grondstof voor papier, vezelplaat, triplex, fineer, 
of eindigt op de brandstapel, als goedkope energiebron.   
 
Er word dan ook veel geld verdiend met bomen, 
zoveel dat grote bedrijven alleen nog de bomen zien. 
En niet het bos. 
 
Niet de geneeskrachtige planten, 
Niet de noten, de vruchten, en de eetbare paddenstoelen. 
Niet de voedselgewassen van de boslandbouw. 
Niet de productie van compost. 
Niet de bladeren en planten die geschikt zijn als veevoer. 
Niet de planten die vezels leveren, of olie, of natuurlijke verfstoffen of pesticiden,  
Niet de leveranciers van gebruiksvoorwerpen. 
Niet de bijen en hun honing, de bloemen en hun parfum 
Niet de dieren, eetbare en andere. 
En al helemaal niet de kruiden waarvan geen nuttig gebruik gekend is, 
en die gewoon mooi zijn. 
 
Ze zien de bomen, 
En niet de onderlinge samenhang en afhankelijkheid, 
de kwetsbaarheid. 
 
Niet het ondergronds netwerk van wortels 
dat de bodem samen houdt,  
en het regenwater vasthoudt als een reusachtige spons. 
 
Niet het bladerdek  
dat het zonlicht filtert, en de temperatuur regelt 
dat water verdampt, zodat het elders opnieuw kan regenen. 
 
Niet de insecten, schimmels en bacteriën 
die de afgevallen bladeren recycleren tot humus en voedsel. 
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Ze zien de bomen, 
en niet de mensen die er leven. 
Niet de eeuwenlang opgebouwde kennis 
over al deze schatten en hun gebruik 
en over hoe je moet handelen 
om dit alles ongeschonden door te geven 
aan de komende generaties. 
 
Ze delen het bos en zijn bewoners op 
in ‘bomen’ en ‘onkruid’ en ‘primitieven’. 
De bomen zijn om te kappen, 
het onkruid om te vernietigen, 
de primitieven om hun biezen te pakken, 
en de bodem om plantages aan te leggen,  
voor biobrandstoffen of veevoeder, 
om ertsen te ontginnen of stuwdammen te bouwen. 
 
Dat noemen ze economische vooruitgang 
en ontwikkeling. 
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Begrenzing en feestelijke beleving 
 
Allereerst moeten we opnieuw het heilige erkennen, 
wat fundamenteel neerkomt op het erkennen van grenzen. 
 
Heilig betekent: 
overschrijd deze grenzen niet. 
 
Het zijn de volken van het Zuiden die schreeuwen: 
‘Buit ons niet langer uit, wij willen leven’ 
 
Het is het heilige vuur dat zegt: 
‘Doof mijn liefde, hoop en geloof niet met haat en geweld.’ 
 
De heilige aarde: 
‘Vergiftig mij niet, ik draag de levengevende kiemkracht voor mijn bewoners.’ 
 
Het heilige woud: 
‘Kap mijn bomen niet, ik voed miljoenen levens met mijn vruchten’. 
 
De heilige lucht: 
‘bezoedel mij niet, mijn rijke zuurstof maakt alle leven mogelijk’ 
 
De heilige rivier: 
‘Stop! Vervuil mijn water niet. Mensen, dieren en planten geef ik te drinken.’ 
 
Het heilige zaad: 
‘Waag het niet mij te verkopen. ik ben een geschenk.’ 
 
Grenzen stellen aan de menselijke gulzigheid 
is zonder twijfel een deel van 
de spiritualiteit die we nodig hebben. 
We moeten opnieuw leren neen te zeggen. 
 
Positief komt het neer op een houding van: 
“wil je meer, neem dan minder.” 
maar het is ook het kunnen vieren 
van de overvloed die aanwezig is 
 
Begrenzing en feestelijke beleving, 
dat zou een goede formulering zijn 
van wat ik bedoel met spiritualiteit.” 
(Vandana Shiva, milieu- en mensenrechtenactiviste uit India) 
 
 

Vragen voor een gesprek: 
 
Wat is mij heilig?  
Waar liggen de grenzen die we niet mogen overschrijden als we het weerloos-waardevolle intact 
willen laten?   
Kunnen we leven met een ‘cultuur van het genoeg’ en toch de overvloed van het leven vieren?” 
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Gebed bij 5 jaar Laudato Si’ 
 

Onderstaand gebed werd wereldwijd gebeden op 24 mei 2020, de 5° verjaardag van de encycliek 

Laudato Si’, en als afsluiting van de Laudato Si’-week. Vertaling door Ecokerk. 

 

 

Barmhartige God, 

Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat, 

U schiep ons naar uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe 

voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis. 

 

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land, 

opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat. 

Open ons verstand en raak ons hart, 

zodat we het geschenk van uw schepping behoeden. 

 

Wees onze hulp. 

Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is, 

maar van alle toekomstige generaties, 

en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren. 

 

Geef dat we er mee zorg voor dragen 

dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen. 

Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten 

en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden. 

 

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop, 

zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren. 

Help ons om creatieve solidariteit te tonen 

bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie. 

 

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn, 

zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn. 

Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, 

wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden 

op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” . 

 

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen. 
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Gebed voor een ecologische bekering 

Dit gebed is een bewerking van de ‘Catholic Earthcare Launch’ in 2002. Het werd gebruikt tijdens de 

Laudato Si’ Week in mei 2020. Vertaling door Ecokerk. 

 

Parabel Mosterdzaadje (Marcus 4, 31-32)  

 

En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis 

zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de 

grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en 

wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn 

schaduw kunnen nestelen.' 

 

Gebed 

 

God van de zon en de maan 

van de bergen, woestijnen en vlaktes, 

God van de machtige oceanen, van rivieren, meren en stromen, 

God van alle schepsels die leven in de zeeën en vliegen in de lucht, 

van elk levend wezen dat groeit en beweegt op deze gezegende aarde... 

 

Help ons dit alles lief te hebben en te respecteren 

om te herstellen wat we beschadigden 

om te zorgen voor wat U als goed en heilig hebt gemaakt 

 

Geef ons de wijsheid en de gedrevenheid om te veranderen, 

in ons hoofd, in ons hart en in de wegen die we uitgaan. 

 

Laat ons mosterdzaadjes zijn in uw wereld, 

dragers van ecologische bekering die groeit en zich verspreidt  

tot in elke uithoek van de aarde, 

voor ons belang nu en voor elke generatie na ons. 

 

We vragen dit door Christus, onze Heer. 

Amen.  
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Dat de hemel helder is 
 

 

Dat de hemel helder is 

en de aarde als herboren. 

Dat de lente doorbreekt 

en geen onheil ze zal tegenhouden. 

Dat de stilte je wil leren 

om eens echt te luisteren. 

Dat je tijd beleven kan 

als heel vele stukjes eeuwigheid. 

Dat een lied gezongen moet 

om ons aan te steken en te helen. 

Dat schoonheid overal en onverwacht 

weer aan het licht kan komen. 

Dat er zoveel minder nodig blijkt 

om te kunnen dromen. 

Dat geluk soms heel dichtbij is 

en verwonderlijk eenvoudig. 

Dat het kleine dat gedaan wordt 

groot kan zijn voor iemand. 

Dat verbondenheid onmisbaar blijkt 

en opnieuw wordt uitgevonden. 

Dat wij allen schepper kunnen zijn 

van een nieuwe orde.... 

 

Dat en zoveel meer, 

wanneer iets dat groter is dan wij 

ons doet inzien 

dat het kostbaarste 

ons enkel kan gegeven worden. 

Laten wij het voelen, horen, 

zien en ruiken. 

En het verder meenemen 

al de dagen van ons leven. 

 

Kris Gelaude 
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Red hun toekomst - gebed voor de scheppingsperiode 

Enige, Gij onze God, 

die zag dat het heel goed was, het werk van Uw handen, 

die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven, 

en dit als een opdracht in onze handen legde, 

wij bidden U 

 

Voor de kinderen en jongeren  

die opgroeien in een gewonde en gehavende wereld,  

bedreigd door de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit. 

Red hun toekomst. 

Maak dat hun angst hen niet overmeestert en verlamt. 

Maak hen tot medescheppers van een nieuwe toekomst, 

waar Uw naam wordt geheiligd in de zorgzame omgang met al wat leeft 

 

Voor de mensen die in armoede leven, 

of als gevolg van de klimaatcrisis getroffen zijn  

door honger, droogte, overstromingen of stormschade. 

Voor klimaatmigranten, vertrokken uit onleefbaar geworden woongebieden  
Red hun toekomst. 

Geef hen kracht, en uitzicht, en bondgenoten, 

zodat zij in hun waardigheid hersteld worden 

en kansen krijgen om hun leven opnieuw op te bouwen 

 

Voor de gekwetste aarde en al haar bewoners, 

de planten, de dieren, het veelkleurige en diverse leven,  

dat bedreigd is door vernieling, uitbuiting en uitsterving, 

Red hun toekomst. 

Geef inzicht, liefde en respect aan mensen, gemeenschappen en politici, 

zodat ze rentmeesters van uw schepping worden, 

voor wie bescherming en herstel de leidraad is van elk handelen. 

 

Voor de mensen die leven in welvaart en overvloed, 

en meer van de aarde nemen dan wat ze geven kan. 

Red hun toekomst 

Doe hen weerstaan aan de lokroep die hen meezuigt 

in een eindeloze spiraal van consumptie. 

Bewerk in hen de ommekeer, en maak hen tot medewerkers 

aan het herstel van de draagkracht van de aarde. 

 

Blijf onvermoeibaar op zoek naar uw zonen en dochters  

die het goede leven verlieten, 

en op hun dwaalwegen uw bezit verkwisten en verbruiken  

tot nood en onheil er op volgt. 

Red hun toekomst. 

Wacht hen op als ze op hun stappen terugkeren. 

Geef hen een kans op een nieuw begin,  

op een ander, rijker, vollediger leven. 

Schuif hen een ring aan de vinger 

en nodig hen uit op het feestmaal van uw verzoende en geheelde schepping.  
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Liederen uit andere bronnen dan ‘Zingt Jubilate’ 
 
In de beschreven vieringen en bezinningen voor de Scheppingsperiode vind je de verwijzingen naar 

een aantal mooie en bruikbare liederen uit Zingt Jubilate.   

 

Omdat we veronderstellen dat iedereen beschikt over een recent exemplaar van Zingt Jubilate, nemen 

we van deze liederen geen teksten op in deze brochure.  

  

De liederen hieronder komen uit andere bronnen. Om auteursrechtelijke redenen publiceren we een 

aantal partituren niet. Ze zijn te vinden in uitgaven die echter ook ruim verspreid zijn: Het Verzameld 

Liedboek, Zingen maakt gelukkig, Gezangen voor Liturgie, e.a. 

 

 

Lied van de Schepping 
t. Huub Oosterhuis/m. Wannes Vanderhoeven 
ofwel m. Tjeerd Oosterhuis 
 
 
 
 
Met niets van niets zijt Gij begonnen, 
hebt sprakeloos het licht gezegd, 
de tijd bepaald, het land gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd. 
 
De ban der duisternis gebroken - 
en het werd morgen, dag na dag, 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag. 
 
Geen eind in zicht, geen rust gevonden. 
Het langste deel nog niet gegaan. 
Geen engel met ons meegezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 
 
Met licht van licht hebt Gij geschreven 
Uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van Uw trouw gegeven. 
En van dit lied de toon gezet. 
 
 

Gezegend die de wereld schept 
t. H. Jongerius/m. J. Raas 
Kan ook gezongen worden op de melodie van ZJ 549 
 
 
 
 
Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleuren van elk seizoen. 
 
Gezegend die een woonplaats maakt, 
voor wat beweegt en ademhaalt, 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
Gezegend zijt Gij om Uw Woord, 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
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Van grond en vuur 
t. Huub Oosterhuis/m. Antoine.Oomen  
lied 910 uit het Verzameld liedboek of lied 693 uit 
Gezangen voor Liturgie. 
 
Van grond en vuur zult Gij ons maken 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld.  
 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw.  
 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld.  
 
Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen 
een en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn.  
 
Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig. zegt Hij.  

 

Tot u ben ik gezonden 
t. Huub Oosterhuis/m. Bernard Huijbers 
 
 
 
Hij ging van stad tot stad,  
Hij sprak: "tot u ben ik gezonden." 
Voor zieken en gewonden had Hij een woord,  
een onderdak. 
 
Alles heeft Hij welgedaan.  
Tot wie zou ik anders gaan. 
 
Hij gaf aan blinden het gezicht.  
De nacht heeft Hij verdreven. 
Gaf doden weer het leven.  
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. refr. 
 
Daags voordat Hij gestorven is,  
heeft Hij het brood genomen: 
"Hiertoe ben ik gekomen,  
doet dit tot mijn gedachtenis." refr. 
 
En alwie Jezus' naam belijdt,  
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten  
de lange gang van onze tijd. refr. 

 
 

 
Lied van het land 
(tekst: Jan Duin, melodie: Land of hope and glory) 
 
 
 
Land van God gegeven, aarde is uw naam 
Land om van te leven, uit de zee vandaan. 
Dat wij u bebouwen, als een volk dat dient, 
In het vast vertrouwen eens de oogst te zien (2x). 
 
Land onder de wolken achter de woestijn, 
Land waarheen de volken gaan om brood en wijn. 
Dat wij u bewaren totdat God verschijnt 
En op deze aarde alles nieuw zal zijn (2x). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Wees goed voor deze aarde 
tekst Hans Bouma,  
muziek: Sander van Marion, of ZJ 516 ‘Geef vrede Heer, 
geef vrede’, of ‘De ware kerk des Heren’ 

 
Wees goed voor deze aarde, het dier, de boom, de plant, 
Want alles heeft zijn waarde, is schepping van Gods hand. 
Wees goed voor al het leven, het heeft een eigen recht, 
De Heer gaf het zijn zegen, Hij is er aan gehecht. 
 
Wees goed voor deze aarde, zij is Gods eigendom, 
God houdt zo van de paarden, de meren en de zon. 
Wees goed voor al het leven, Gods hart klopt er in mee, 
Hij heeft zijn Geest gegeven, aan berg en dal en zee. 
 
Wees goed voor deze aarde, vertrap en plunder niet, 
Bewerk haar en bewaar haar zoals de Heer gebiedt. 
Wees goed voor al het leven, bezorg de Heer geen smart, 
Wie doodt, hij werkt God tegen, hij trapt Hem op zijn hart. 
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De steppe zal bloeien 
t. Huub Oosterhuis/m. Antoine Oomen 
 
De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren, 
ze keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarden, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen, 
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven, 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan. 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen, 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen 
en wij zullen op staan 
en lachen en juichen en leven. 

 
 
 

Het lied van het beloofde land 
(tekst, Hans Bouma, muziek Ps.87) 
 
Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden 
zijn wij op weg naar het beloofde land, 
de grote toekomst heeft ons overmand, 
God doet ons op een nieuwe schepping hopen. 
 
Wij dromen van gerechtigheid en vrede, 
leven voorgoed, geluk voor iedereen, 
hemel en aarde weer verzoend bijeen, 
volop bewoonbaar zal de wereld wezen. 
 
Verheugd zoeken wij tekenen van leven, 
spelen wij in op wat God heeft beloofd, 
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop, 
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden. 
 
Met Hem, de eerstgeborene der doden, 
geven wij stralend van Gods toekomst blijk, 
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt, 
hardnekkig blijven wij in God geloven. 
 
 

Het lied van de nieuwe aarde 
(tekst Hans Bouma, mel. Ps.149, Zingt Jubilate 510) 
 
Wij hopen op een nieuwe schepping, 
naar Gods belofte is er redding, 
de grote toekomst is aanstaande 
de hemel daalt op aarde. 
God is trouw, Hij gaat met ons door, 
onweerstaanbaar doet Hij zijn woord, 
waar nu nog dood en zonde zijn 
woont eens gerechtigheid. 
 
God, wij verwachten u op aarde, 
woon bij ons mensen als een vader, 
de schepping reikhalst naar bevrijding, 
wil haar met ons verblijden. 
Maak ons nieuw, breng ons aan het licht, 
kom nabij in wie vrede sticht, 
Gij spreekt uw Zoon ons tegemoet: 
de hoop die leven doet. 
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Dat ik de aarde zou bewonen…  
t. Huub Oosterhuis/m. Tom Löwenthal 

 
 
Dat ik aarde zal bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet op klauwen, 
maar op voeten, twee 
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen, 
en met handen die wat kunnen, 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten, 
 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker, 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
een van velen, een met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij, 
 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden, 
naar een menselijk bestaan. 

 
 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
t. H. Lam / m. W. ter Burg 
 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote boom ontstond. 
 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn; 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen om je heen. 
 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft,zoals een kind. 
als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit boven de haat. 

Span een draad 
T en m: Carlos Desoete 
 
Partituur :  
https://chiro.be/spelletjes-en-liedjes/zoek-een-lied/span-
een-draad 
 
 
Bij jezelf en om je heen 
zie je 't zo vaak gebeuren : 
een mens die rond zijn eigen draait 
begint al gauw te zeuren. 
Alleen op een eiland leeft geen een, 
je weeft maar draden om je heen, 
een ander wordt voor jou tot last, 
je zit verstrikt, ja, je zit vast. 
  
 
refrein: 
 
Span een draad, weg uit jezelf, 
bouw bruggen en smeed banden. 
Maak de sprong, stap uit jezelf, 
en neem jezelf in handen. 
 
  
Het komt er nu voor ons op aan 
om uit onszelf te treden, 
om heel bewust naar anderen toe 
ons netwerk te verbreden. 
Dus blijf niet steken in je hoek, 
da's niet meer te verkopen. 
Want kleine mensen zijn op zoek 
naar tekens om te hopen. 
 
 
Span je draden wereldwijd, 
doorbreek de enge grenzen. 
Naar oost en west, naar noord en zuid : 
't gaat overal om mensen. 
Een droom van vrede, eens voorgoed 
die roept ons om te geven, 
opdat wij samen doen wat moet, 
verbonden echt gaan leven. 
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Klimaatlied voor kerken 
Tekst André Troost 
Melodie:  
Zolang er mensen zijn op aarde - Zingt Jubilate 514 
of gezang 488a - Liedboek voor de Kerken 
of gezang 310 - Liedboek – zingen en bidden in huis en 
kerk 

 
 
1. 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping klaagt, de aarde huilt- 
akkers en weiden: straks woestijnen,  
het voedsel schaars, de grond vervuild. 
 
2. 
Kyrieleis, heb medelijden;  
de schepping kreunt, de aarde vraagt:  
gun ons de tijd nog te vermijden, 
dat al wat leeft wordt weggevaagd. 
 
3. 
Kyrieleis, heb medelijden;  
de schepping schreeuwt, de aarde zucht - 
hoe konden wij zo bruut ontwijden,  
uw werk: het land, de zee, de lucht? 
 
4. 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping roept, de aarde smeekt- 
dit is toch niet het eind der tijden,  
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt? 
 
5. 
Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping bidt, de aarde hoopt,  
op U, op ons-een jaargetijde,  
dat al ons vuil in schoonheid doopt  
 
 
Dit lied kan gebruikt worden  
als een gebed om ontferming 

De boom is de aarde dankbaar  
t. Huub Oosterhuis/m. Antoine Oomen 
 
 
 
 
 
 
 
De boom is de aarde dankbaar 
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom 
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken 
dat het mag vallen en stromen: 
en de mensen dat zij het drinken 
dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het drinken 
 
De zon is de wereld dankbaar 
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon 
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker 
dat het mag kiemen en dragen: 
en hun kinderen dat ze het eten 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten 
 
Oh mensheid, begroet de liefde 
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde, een tuin 
waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel 
dat het mag lukken en duren: 
en de sterren dat zij het zingen 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen 
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Scheppingslied (vrij naar psalm 8)  
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(De auteur van de tekst is ons onbekend) 

 

 


