
DE AARDE, ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS 

 

‘ (Ik) wens u mede te delen dat ik besloten heb binnen de Katholieke Kerk een ‘Werelddag van Gebed 
voor de Zorg voor de Schepping’ in te stellen , te beginnen vanaf dit jaar, die gevierd zal worden op 1 
september, zoals dat reeds de gewoonte was in de Orthodoxe Kerk’. 

(Uit de brief van paus Franciscus aan kard. P. Turkson en kard. K. Koch, 10 augustus 2015) 

 

Voor deze Werelddag van gebed en voor de zorg voor de schepping publiceren wij een 
gebedsviering, opdat aan de individuele gelovige en aan de geloofsgemeenschappen de kans 
geboden wordt om, zoals paus Franciscus het verwoordt,  

-  ieders persoonlijke roeping – rentmeesters te zijn van de schepping  – te herbevestigen; 
- God te danken voor het prachtige scheppingswerk dat Hij aan onze zorg heeft 

toevertrouwd; 
- zijn hulp af te smeken voor de bescherming van de schepping; 
- zijn vergeving te vragen voor de fouten die begaan werden tegen deze wereld waarin wij 

leven. 

Visualisering: Men kan het Bijbelboek centraal stellen, met daarnaast enkele  ‘vruchten van de 
aarde’ (bloemen, vruchten, takken, groen loof, aarde, water, graan …).  

 

Begroeting en kruisteken 

 GL.  God, kom mij te hulp.  

A.  Heer, haast U mij te helpen.  

GL.  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 

GL.  In de joodse en de christelijke traditie wordt de mens van Godswege een bijzondere plaats in 
de schepping toegekend.  
De aarde is de plek die God hem geeft om 
er een gemeenschappelijk huis van te maken, 
een rechtvaardige samenleving op te bouwen  
en te genieten van de vruchten die de aarde geeft.  

Vandaag komen we samen  
om te bidden om zorg voor Gods schepping: 
omdat wij erkennen dat zij kwetsbaar is ; 



omdat God van ons verlangt dat wij van onze gekwetste aarde 
opnieuw zijn vruchtbare en gastvrije thuis maken.   

 

Samenzang:  

- The kingdom of God (copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé, 71250 
Taizé, Frankrijk.) 

Of 

- Psalm 8 
Deze psalm kan alternerend gezongen worden. 

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde, 
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.- 
                Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid 
                die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.- 
Als ik naar de hemel kijkt, het kunstwerk van uw vingers, 
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet: 
                ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, 
                ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?- 
Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, 
hem gekroond met luister en met eer.- 
               Heel uw schepping aan hem onderworpen, 
               alles aan zijn voeten neergelegd; 
runderen en schapen overal,  
ook de wilde dieren op de velden; 
                vogels in de lucht en vissen in de zee, 
                al wat wemelt in de oceanen.- 
Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij, 
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde! 
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. 

Of 

- Looft de Heer, al wat gemaakt is (Z.J. 802) 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam, 
verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 
 
Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, 



gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 
licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 
wees mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad. 

Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 
de slang en de vis, de vogel en de leeuw, 
geesten in de hemel , en gij mensen met uw stem: 
gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 

 

Schriftlezing 

Js 41, 17-20 

Armen en misdeelden zoeken water en het is er niet, 
hun tong is door dorst verdroogd. 
Ik, de Heer, zal hen verhoren; 
Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. 

Op kale plekken laat ik beken ontspringen, 
en bronnen midden in de vlakten. 
van de woestijn maak ik een waterplas, 
het dorre land in de woestijn wordt een waterader. 
Ik plant ceder en acacia, 
mirte en olijf; 
Ik zal in het dorre land cypressen zetten, 
olmen en buksbomen, alles bijeen. 
zo zal men inzien en erkennen, 
ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, 
dat de hand van de Heer dit heeft gedaan, 
dat Israëls Heilige het geschapen heeft. 

 

Bezinning 

Wat er in ons huis gebeurt … 

Voor zover we allemaal samen de integriteit van de aarde, ons gemeenschappelijk huis,  
beschadigen, is het nodig dat wij oplossingen zoeken. Op technologisch, industrieel, macro-
economisch vlak, maar niet alleen daar. De kleine ecologische schade die wij allen veroorzaken, 
vraagt om een verandering van het menselijk gedrag. Christenen zijn geroepen om in het huis dat zij 
allen delen een bijzondere aandacht te hebben, zowel voor Gods schepping als voor armen en 
misdeelden, mensen die verlaten werden en naar wie niemand omziet. De zorg om de natuur gaat 
onlosmakelijk samen met rechtvaardigheid tegenover de armen, met engagement voor onze naaste. 
Volgende fragmenten doen ons daarover nadenken. 

Fragment uit de encycliek Laudato si’, paus Franciscus, 2015 



Wij moeten ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met onze 
handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten de bekering, een verandering van het hart, 
ervaren. Deze bekering veronderstelt verschillende houdingen die zich samenvoegen om een 
edelmoedige en liefdevolle zorg op gang te brengen. In de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en 
belangeloosheid in, namelijk een erkenning van de wereld als een liefdesgave van de Vader. Dit leidt 
tot een belangeloze bereidheid om afstand te doen en om onbaatzuchtige gebaren te stellen, ook 
wanneer niemand die ziet of erkent.  

Deze bekering houdt ook het liefdevolle bewustzijn in dat men niet gescheiden is van de andere 
schepselen, maar met hen een schitterende universele gemeenschap vormt. 

Fragmenten uit een toespraak van broeder Alois van Taizé, Parijs, 3 mei 2016 

Er zijn steeds meer mensen die zich realiseren dat een universele broederschap zich moet uitstrekken 
naar onze prachtige planeet, naar de gehele schepping. De aarde behoort toe aan God, de mensen 
hebben haar ontvangen als een geschenk dat van hun allemaal is. Zij is ons gemeenschappelijk huis 
en zij lijdt vandaag de dag.  

De ontregelingen van het klimaat hebben als gevolg dat veel mensen gedwongen zijn hun 
woonplaatsen te verlaten. De overdreven ophoping van materiële goederen doodt de vreugde en 
houdt afgunst in stand. De eerste slachtoffers van ecologische rampen zijn vaak de allerarmsten. 
Onverschilligheid mag geen plaats krijgen in het licht van deze ecologische verwoestingen: het geluk 
bevindt zich daar waar gekozen wordt voor een eenvoudige levensstijl, waar niet alleen voor winst 
gewerkt wordt, maar ook om zin te geven aan het bestaan, daar waar gedeeld wordt, waar  iedereen 
bijdraagt aan een toekomst. Ja, het uitdrukken van onze solidariteit met de hele schepping is ook een 
manier om vrede te zoeken. De aarde kent haar grenzen, mensen moeten daarom ook hun eigen 
grenzen erkennen.  

Stiltemoment 

 

Luisterlied 

All things bright and beautiful  
(uit: Gloria.  The sacred music of John Rutter, Collegium Records COLCD 100, 1984) 

  All things bright and beautiful, 
  all creatures great and small, 
  All things wise and wonderfull, 
  the Lord God made them all. 
 
  Each little flower that opens, 
  each little bird that sings, 
  He made their glowing colours, 
  He made their tiny wings. 
 
  The purple-headed mountain, 
  the river running by, 
  the sunset and the morning, 



  that brightens up the sky; 
 
  The cold wind in the winter, 
  the pleasant summer sun, 
  the ripe fruits in the garden, 
  He made them every one. 
  He gave us eyes to see them, 
  and lips that we might tell 
  how great is God almighty, 
  who has made all things well. 
 

Gebed om bekering  

Tussen elke intentie wordt een refrein gezongen: 

Zend uw Geest (Z.J.11e) 

Of 

Heer ontferm U (Z.J. 10d) 

GL. Heer, onze God,  
uw schepping is een fantastisch boek  
waarin Gij ons toespreekt  
en ons iets van uw schoonheid en goedheid laat zien. 
In naam van al onze broeders en zusters, 
en samen met paus Franciscus 
bidden wij om de bekering van het menselijk hart. 
 

L.  God van alle leven, op kale plekken laat Gij beken ontspringen. 
Stort de kracht van uw liefde over ons uit 
zodat wij het leven en de schoonheid beschermen. 
 
A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

L. Vader, Gij plant ceder en acacia, mirte en olijf 
opdat wij uw hand in de schepping erkennen. 
Verlaat ons niet wanneer wij voorbijgaan aan de ernst  
van de uitdagingen van deze wereld. 

A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

L.  God, Schepper, Gij hebt ons de aarde geschonken, 
dit huis dat wij delen met alle mensen. 
Vervul ons met uw vrede,  
zodat wij gaan leven als broeders en zusters. 



A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

L.  God van de armen, Gij verhoort wie dorsten naar gerechtigheid. 
Help ons te redden wie verloren en vergeten zijn, 
zij die zo waardevol zijn in uw ogen. 

A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

L.  God, vertrooster van allen die leven in de woestijn, 
breng genezing in ons leven, 
raak de harten van allen die uit zijn op gewin 
ten koste van de armen en de aarde. 

A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

L.  Goede God, bron die nooit opdroogt, 
leer ons de waarde van ieder wezen te ontdekken, en bovenal van elke mens. 
Help ons te groeien in verbondenheid met elkaar. 

A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen, 
 en de hele aarde wordt nieuw. 

 

Onze Vader 

 
GL. God schenkt ons de aarde  
als een vruchtbare en gastvrije thuis voor alle mensen,   
een gemeenschappelijk huis 
waarin wij als broeders en zusters samen mogen wonen, 
en tot Hem mogen bidden: 
 
Onze Vader … 

 

Afsluitend gebed 

GL. God, wij erkennen uw grootheid, 
en eensgezind belijden wij  
dat uw hand alles geschapen heeft.  

Help ons alle leven te beschermen, en te werken  
aan een betere toekomst voor de armen en misdeelden, 
aan de komst van uw rijk van liefde, gerechtigheid en vrede, 
in de eeuwen der eeuwen. 



A. Amen 
 

Samenzang 

God heeft het eerste woord (Z.J. 541) 
 
  God heeft het eerste woord. 
  Hij heeft in den beginne  

het licht doen overwinnen, 
  Hij spreekt nog altijd voort. 
 
  God heeft het eerste woord. 
  Voor wij ter wereld kwamen,  

riep Hij ons reeds bij name, 
  zijn roep wordt nog gehoord. 
  God heeft het laatste woord. 
  Wat Hij van oudsher zeide,  

wordt aan het eind der tijden 
  in heel zijn rijk gehoord. 
 
  God staat aan het begin 
  en Hij komt aan het einde. 
  Zijn woord is van het zijnde 
  oorsprong en doel en zin. 
 

 
Zegen en kruisteken 
 

Indien het gebedsmoment voorgegaan wordt door een priester of diaken kan gekozen worden voor 
deze zegen (gezongen versie  Z.J. 26d): 

GL. De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

A. Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
En geef ons vrede. 

Bij afwezigheid van een priester of diaken kiest men voor deze zegen (gezongen versie Z.J. 26e): 

GL. De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven. 

A. Amen 

 



 

 

 


