
Laudato si’
(Wees geprezen, mijn Heer )

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
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Inleiding: Wees geprezen mijn Heer

• Zonnelied: onze aarde is ons huis, maar ook een zuster en moeder

• Encycliek gericht tot iedere bewoner van ons gemeenschappelijk huis

• Paulus VI in ‘Pacem in terris’1971, ook JP II 

• B. XVI: Probleem is ontkenning natuur, door ongeremde vrijheid

• Bartholomeüs: Misdaad tegen natuur is misdaad tegen de mensheid 
en dus tegen God. Van consumptie naar offer 

• St. Franciscus: Cosmos als zuster, als boek van Gods Schoonheid

• Oproep Paus: dialoog over de toekomst van de aarde



Opzet Encycliek (cf Hoofdstukindeling) 

• 1. Overzicht van de ecologische crisis en wetenschappelijk inzicht als 
basis voor het spirituele traject

• 2. Argumentatie uit de Joods – Christelijke traditie

• 3. Onderzoek naar de oorzaken onder de symptomen

• 4. voorstel van integrale ecologie

• 5. Lijnen voor dialoog en internationale politiek

• 6. Educatieve weg voor menselijke groei 



Hoofstuk 1: Wat er met ons huis aan het gebeuren is

• I. Vervuiling: industrie verbreekt de gewone kringloop Broeikas 
gassen. Gevolgen vooral voor armen: overbevissing, ontbossing, 
uitputting Vluchtelingen vraagstuk mede door armoede

• II. Watervraagstuk : schoon drinkwater

• III. Verlies biodiversiteit: afbreuk aan Gods eer en het ecosysteem

• IV. Achteruitgang kwaliteit menselijke leven, maatschappelijk verval

• V. Planetaire ongelijkheid

• VI. De zwakte van de reacties

• VII. Een verscheidenheid aan meningen



• Einde eerste hoofdstuk, par. 61
• De Kerk heeft geen reden om over veel concrete kwesties een definitief 

woord voor te stellen en begrijpt dat zij moet luisteren naar een eerlijk 
debat tussen de geleerden en dit moet bevorderen met respect voor de 
verschillende meningen. Men hoeft maar naar de werkelijkheid te kijken 
om te zien dat er een grote achteruitgang van ons gemeenschappelijke 
huis is. De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat 
wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om 
de problemen op te lossen. Zij lijkt echter, op grond van de grote snelheid 
van de veranderingen en het verval, symptomen van een breekpunt tegen 
te komen, die zowel in regionale natuurrampen als in maatschappelijke of 
ook financiële crises zichtbaar worden, daar de problemen van de wereld 
niet geïsoleerd kunnen worden geanalyseerd, noch uitgelegd. Er zijn 
regio's die reeds een bijzonder risico lopen en het is, afgezien van welke 
catastrofale voorspelling dan ook, zeker dat het huidige mondiale systeem, 
bezien vanuit verschillende standpunten, niet te handhaven is, omdat wij 
hebben opgehouden te denken aan de doeleinden van het menselijk 
handelen: “Als de blik langs de streken van onze planeet gaat, merkt men 
onmiddellijk dat de mensheid de goddelijke verwachting heeft 
teleurgesteld”. 



Hoofdstuk 2: Het evangelie van de schepping

• Waarom nemen wij in dit document, dat gericht is tot alle mensen 
van goede wil, een hoofdstuk betreffende de geloofsovertuigingen 
op? Ik ben mij ervan bewust dat op het gebied van de politiek en het 
denken sommigen het idee van een Schepper krachtig afwijzen of het 
voor irrelevant houden, zodat zij de rijkdom die de godsdiensten 
kunnen bieden voor een integrale ecologie en de volledige 
ontwikkeling van het menselijk geslacht, verbannen naar het terrein 
van het irrationele. Andere keren veronderstelt men dat deze een 
subcultuur vormen die men eenvoudigweg moet tolereren. 
Wetenschap en religie, die een verschillende benadering van de 
werkelijkheid bieden, kunnen echter in een intensieve en voor beide 
productieve dialoog treden.



Hoofdstuk 2: Het evangelie van de schepping

• I.Het licht dat het geloof biedt

• II. De wijsheid van bijbelse verhalen

• III.Het mysterie van het heelal

• IV.De boodschap van ieder schepsel in de harmonie van de schepping

• V. Een universele gemeenschap

• V. De gemeenschappelijke bestemming van de goederen

• VII. De blik van Jezus



Hoofdstuk 3. De menselijke wortel van de 
ecologische crisis
• I. De technologie: creativiteit en macht

• II. De globalisering van het technocratisch paradigma

• III. Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme

• - praktisch relativisme

• - de noodzaak de arbeid te beschermen

• - biologische vernieuwing door het onderzoek



Hoofdstuk 4 Een integrale economie

• I. Ecologie van milieu, economie en maatschappijk

• II. Culturele ecologie

• III. Ecologie van het dagelijks leven

• IV. Het beginsel van het algemeen welzijn

• V. De gerechtigheid tussen de generaties



Hoofdstuk 5. Enkele richtlijnen voor oriëntatie 
en handelen
• I. De dialoog over het milieu in de internationale politiek

• II. De dialoog met het oog op een nieuwe internationale en lokale 
politiek

• III. Politiek  en economie in dialoog voor een volle menselijke 
ontplooiing

• IV. De godsdiensten in de dialoog met de wetenschappen



• Hoofdst 5. I (nr 175) Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat 
eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de 
nationale staten mee, vooral omdat de economisch-financiële dimensie 
met transnationale kenmerken ernaar neigt de politiek te overheersen. In 
deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt 
georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die 
onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen 
nationale regeringen en de macht hebben om te sanctioneren. Zoals 
Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds 
ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis 
getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit 
voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste 
integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de 
bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te 
reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door 
mijn voorganger, de zalige Paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”. 4

• In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om 
internationale strategieën te bevorderen die ergere problemen, die allen 
uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.



• 178 Het drama van een politiek die gefocust is op onmiddellijke 
resultaten en ook nog wordt gesteund door consumistische
bevolkingen, maakt het noodzakelijk op korte termijn groei te 
produceren. Omdat ze beantwoorden aan electorale belangen, 
wagen regeringen zich er niet gemakkelijk aan om de bevolking te 
irriteren met maatregelen die het consumptieniveau kunnen 
aantasten of buitenlandse investeringen in gevaar kunnen brengen. 
Een kortzichtige machtsconstructie remt het opnemen van een 
vooruitziende milieuagenda binnen de publieke agenda van 
regeringen. Zo vergeet men dat “tijd boven ruimte gaat”, dat wij 
steeds vruchtbaarder zijn, wanneer wij er ons om bekommeren 
processen te genereren in plaats van machtsposities te bekleden. 
Politieke grandeur manifesteert zich, wanneer men op moeilijke 
ogenblikken handelt op basis van grootse beginselen en denkend 
aan het algemeen welzijn op lange termijn. De politieke macht heeft 
er grote moeite mee deze plicht op te nemen in een project van de 
natie.



• Cap 5, III nr 185 Bij iedere discussie betreffende een 
ondernemersinitiatief zou men een reeks vragen moeten stellen om 
te kunnen onderscheiden of het tot een werkelijke integrale 
ontwikkeling leidt: met wat voor doel? waarom? waar? hoe? op wie is 
het gericht? wat zijn de risico’s? tot welke prijs? wie betaalt de kosten 
en hoe zal hij dat doen? Bij dit onderzoek zijn er kwesties die 
voorrang moeten hebben. Bijvoorbeeld, wij weten dat water een 
schaarse en onontbeerlijke hulpbron is, bovendien is het een 
fundamenteel recht dat het uitoefenen van andere mensenrechten 
conditioneert. Dit staat buiten kijf en overstijgt iedere analyse van 
ieder milieueffect op een streek.



Hoofstuk 6. Ecologische opvoeding en 
spiritualiteit
• I. Focussen op een ander levensstijl

• II. Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu

• III. De ecologische bekering

• IV. Vreugde en vrede

• V. Burgerlijke en politieke liefde

• VI. De sacramentele tekenen en het vieren van de rust

• VII. De Drieëenheid en de relatie tussen de schepselen

• VIII. De Koningin van heel de schepping

• IX. Aan gene zijde van de zon



Gebed voor onze aarde
• Almachtige God

die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zouden zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede



Christelijk gebed met de schepping

• Wij loven U, Vader, met alle schepselen,
die uit Uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn de Uwe en zijn vervuld van Uw aanwezigheid
evenals van Uw tederheid.
Geloofd zijt Gij.

• Zoon van God, Jezus,
alle dingen zijn door U geschapen.
Gij hebt U in de moederschoot van Maria gevormd,
Gij hebt deel uitgemaakt van deze aarde
en Gij hebt met menselijke ogen naar deze wereld gekeken.
Vandaag leeft Gij in elk schepsel
met Uw heerlijkheid van Verrezene.
Geloofd zijt Gij.

• Heilige Geest, die door Uw licht
deze wereld naar de liefde van de Vader richt
en het zuchten van de schepping vergezelt,
Gij leeft ook in ons hart
om ons op te wekken tot het goede.
Geloofd zijt Gij.



• O God, Drie-één,
verheven gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te schouwen
in de schoonheid van het universum,
waar alles ons van U spreekt.
Wek onze lof en dankbaarheid
voor elk wezen dat Gij geschapen hebt.
Geef ons de genade
ons innig één te voelen met al wat bestaat.

• God van liefde, toon ons
onze plaats in deze wereld
als instrument van Uw genegenheid
voor alle wezens van deze aarde,
omdat geen enkel door U vergeten wordt.
Verlicht de machthebbers en geldbezitters
opdat zij zich hoeden voor de zonde van onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken begunstigen,
en zorg dragen voor deze wereld waarop wij wonen.
De armen en de aarde smeken:
Heer, grijp ons
door Uw macht en Uw licht
om elk leven te beschermen,
om een betere toekomst voor te bereiden,
opdat uw Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid zou komen.
Geloofd zijt Gij.
Amen.


