
Beste ICF leden 
 

Komende vrijdag is er weer een ICF-bijeenkomst. 
 

Zoals afgelopen bijeenkomsten is uitgelegd gaan we onder leiding van Reintje 

Paijmans (en Jan van Laar en ondergetekende) discussiëren over de milieu 

encycliek van paus Fransiscus:  

 

Laudato Si 

 

Het is de bedoeling dat we allemaal voorbereid aan de bijeenkomst beginnen.  

op 17 juni : hoofdstuk 5 en 6 

Heb de hoofdstukken 5 en 6 reeds toegestuurd, maar heb ze nogmaals  in de 

bijlage toegevoegd. 

 

Tevens in de bijlage ; 

De uitnodiging voor de Nationale Conferentie op 24 september 2016 in Den 

Bosch 

 Graag tijdig opgeven !   En ook graag aan mij doorgeven als de opgave rond is, 

dan kunnen we het een en ander coördineren. 

 

Ik nodig jullie gaarne uit voor het bijwonen van de bijeenkomst, die, zoals 

gebruikelijk, wordt gehouden in De Keizerskroon (aanvang 11.30 uur). 

  

Verhindering gaarne tijdig opgeven aan Wout Kruidenier. 

 

 

Met hartelijke groet,   

Wies Remmers, 

secretaris ICF-afdeling Apeldoorn  

 

P.S. : De heer Feitsma zal, als landelijk secretaris, deze uitnodiging ook ruimer 

verspreiden. Mocht er belangstellenden zijn onder de leden van andere ICF-

afdelingen voor onze bijeenkomst, dan gaarne uiterlijk woensdag 15 juni voor 

12.00 uur a.s. een mailtje aan mij. Ik kan dan de gebruikelijke gang van zaken 

op onze bijeenkomsten uiteenzetten, en hen informeren over de kosten van de 

lunch etc. 
  



VIJFDE HOOFDSTUK - Enige lijnen voor oriëntatie en 

handelen (163-201) 

163 

Ik heb de huidige situatie van de mensheid trachten te onderzoeken, zowel wat de scheuren 
betreft die de planeet die wij bewonen, vertoont, als de diep menselijke oorzaken van het verval 
van het milieu. Hoewel deze beschouwing van de werkelijkheid ons op zich al wijst op de 
noodzaak van een koerswijziging en suggereert enige actie te ondernemen, trachten wij nu grote 
trajecten voor een dialoog te schetsen die ons helpen moeten uit de spiraal te komen van 
zelfvernietiging waarin wij terecht aan het komen zijn. 

164 

Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft, met het overwinnen van veel moeilijkheden, de 
tendens om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een 
gemeenschappelijk huis bewoont, steeds meer opgeld gedaan. Een wereld van onderlinge 
afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van de stijlen van 
leven, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen 
worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging 
van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één 
wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar hetzelfde vernuft dat gebruikt wordt 
voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van 
internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te 
lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen 
afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die 
bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te programmeren, 
hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie 
op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van bos- en zeehulpbronnen te 
bevorderen, voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen. 

► I  -  De dialoog over het milieu in de internationale politiek (164-175)  

► II  -  De dialoog met het oog op een nieuw nationaal en lokale politiek (176-181)  

► III  -  Dialoog en transparantie in de beslissingsprocessen (182-188) 

► IV  -  Politiek en economie in dialoog voor de volle menselijke ontplooiing (189-198)

► V  -  De godsdiensten in de dialoog met de wetenschap (199-201) 

 

I - De dialoog over het milieu in de internationale 

politiek (164-175) 

165 

Wij weten dat de technologie die gebaseerd is op zeer vervuilende fossiele brandstoffen, vooral kolen, maar 
ook olie en in mindere mate gas -, geleidelijk en zonder dralen moet worden vervangen. In afwachting van 
een brede ontwikkeling van hernieuwbare energie, die al begonnen zou moeten zijn, is het gewettigd te 
kiezen voor het minste kwaad of zijn toevlucht te nemen tot voorlopige oplossingen. In de internationale 
gemeenschap komt men echter niet tot adequate overeenkomsten omtrent de verantwoordelijkheid van 
degenen die de grootste kosten van de overgang op energiegebied moeten dragen. In de laatste decennia 
hebben milieukwesties aanleiding gegeven tot een breed publiek debat, dat in de burgermaatschappij ruimte 
heeft doen ontstaan voor een opmerkelijk engagement en edelmoedige toewijding. Politiek en industrie 
antwoorden traag en zijn verre van opgewassen tegen de mondiale uitdagingen. In deze zin kan men zeggen 
dat, terwijl de mensheid van het postindustriële tijdperk misschien zal worden vermeld als een van de meest 
onverantwoordelijke van de geschiedenis, het te wensen is dat de mensheid aan begin van de 20e eeuw de 



geschiedenis kan ingaan vanwege het feit dat het edelmoedig de eigen zware verantwoordelijkheden op 
zich heeft genomen. 
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De wereldwijde ecologische beweging heeft een lang traject afgelegd, verrijkt door de krachtsinspanning 
van veel organisaties in de burgermaatschappij. Het zou onmogelijk zijn ze hier allemaal te vermelden, 
noch de geschiedenis van de bijdragen ervan de revue te laten passeren. Maar dankzij zoveel inzet hebben 
milieukwesties steeds meer op de publieke agenda gestaan en zijn zij een voortdurende uitnodiging 
geworden om op lange termijn te denken. Desondanks hebben de wereldtopconferenties over het milieu 
van de laatste jaren niet aan de verwachtingen beantwoord, omdat zij bij gebrek aan politieke 
besluitvaardigheid niet gekomen zijn tot werkelijk veelbetekenende en doeltreffende 
milieuovereenkomsten. 
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Vermeld dient te worden de topconferentie over de aarde die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 
Daar is verklaard dat “de mens in het middelpunt staan van de zorg betreffende de houdbare 
ontwikkeling”.  

1 

 Hier en daar de inhoud van de Verklaring van Stockholm (1972) hernemend, heeft zij onder andere de 
internationale samenwerking bekrachtigd inzake de zorg voor het ecosysteem van de hele aarde, de 
verplichting van wie vervuilt, zich economisch hiermee te belasten, de plicht om het effect van ieder werk 
of project op het milieu in aanmerking te nemen. Hij heeft als doel voorgesteld de concentraties 
broeikasgas in de atmosfeer te stabiliseren om de neiging tot globale opwarming terug te draaien. Hij heeft 
ook een agenda met een actieprogramma en een verdrag over de biologische diversiteit uitgewerkt, 
beginselen verklaard inzake de bossen. Hoewel die top werkelijk innovatief en profetisch voor zijn tijd was, 
hebben de overeenkomsten een laag niveau van verwezenlijking gehad, omdat er geen adequate 
mechanismen van controle, periodiek onderzoek en sanctie op plichtsverzuim in dezen. De verkondigde 
beginselen blijven vragen om doeltreffende een snelle wegen voor en praktische verwezenlijking. 
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Onder de positieve ervaringen kan bijvoorbeeld de Conventie van Bazel over gevaarlijk afval met een 
systeem van bekendmaking, vastgestelde niveaus en controles worden vermeld, evenals het verplichtende 
verdrag over de internationale handel in met uitsterven bedreigde wilde dier- en plantensoorten, dat 
voorziet in het sturen van delegaties ter controle van een daadwerkelijke uitvoering. Dankzij de Conventie 
van Wenen voor de bescherming van de ozonlaag en de uitvoering ervan door het Protocol van Montreal en 
de amendementen hiervan lijkt het probleem van het dunner worden van deze laag in de fase van een 
oplossing te zijn gekomen. 
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Wat de zorg van de biologische diversiteit en de woestijnvorming betreft, zijn de vorderingen veel minder 
veelbetekenend geweest. Wat de klimaatveranderingen betreft, zijn de vorderingen bedroevend laag. De 
reductie van de broeikasgassen vereist oprechtheid, moed en verantwoordelijkheid, vooral van de kant van 
de machtigste en meest vervuilende landen. De Conferentie van de Verenigde Naties over de Duurzame 
Ontwikkeling, Rio+20 genoemd (Rio de Janeiro 2012), heeft een even uitgebreide, als inefficiënte 
slotverklaring doen uitgaan. De internationale onderhandelingen kunnen niet op een veelbetekenende wijze 
verder gaan ten gevolge van de standpunten van de landen die aan de eigen nationale belangen de voorkeur 
geven ten opzichte van het wereldwijde algemeen welzijn. Allen die de gevolgen zullen ondergaan die wij 
trachten te verdoezelen, zullen zich dit gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheid herinneren. Terwijl 
wij deze encycliek aan het uitwerken waren, heeft het debat een bijzondere intensiteit bereikt. Wij 
gelovigen kunnen niet anders dan God bidden voor een positieve ontwikkeling van het huidige debat, zodat 
de toekomstige generaties niet te lijden hebben onder de consequenties van onverstandig getreuzel. 
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Enkele van de strategieën voor een lage uitstoot van vervuilende gassen zijn gericht op de 
internationalisering van de kosten voor het milieu, met het risico de landen met minder hulpbronnen zware 
verplichtingen, gelijk aan die van de meest geïndustrialiseerde landen, op te leggen. Het opleggen van deze 
maatregelen dupeert de landen die het meest behoefte hebben aan ontwikkeling. Op deze wijze wordt er 



een nieuwe ongerechtigheid toegevoegd onder het mom van de zorg voor het milieu. Ook in dit geval komt 
men van de regen in de drup. Daar de effecten van de klimaatveranderingen zich gedurende lange tijd 
zullen doen voelen, ook al zou men nu rigoureuze maatregelen nemen, dan zullen sommige landen met 
schaarse hulpbronnen hulp nodig hebben om zich aan te passen aan de effecten die reeds zichtbaar worden 
en hun economieën treffen. Het blijft zeker dat er gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde 
verantwoordelijkheden zijn, eenvoudigweg omdat, zoals de bisschoppen van Bolivia hebben gezegd, “de 
landen die ten koste van een enorme uitstoot van broeikasgas baat hebben gehad bij een hoog niveau van 
industrialisering, een grotere verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de oplossing van de 
problemen die zij hebben veroorzaakt”.  

2 
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De strategie van de verkoop van “emissierechten” mag geen nieuwe vorm van speculeren ten gevolge 
hebben en zou er niet toe dienen om de wereldwijde uitstoot van vervuilende gassen terug te dringen. Dit 
systeem lijkt een snelle en gemakkelijke oplossing te zijn, waarbij de schijn wordt gewekt van een zeker 
engagement voor het milieu, dat echter in het geheel niet een radicale verandering, in overeenstemming met 
de omstandigheden, inhoudt. Integendeel, het kan een truc worden die het toestaat de superconsumptie van 
sommige landen en sectoren te ondersteunen. 
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Voor de arme landen moeten het uitroeien van de ellende en de sociale ontwikkeling van hun inwoners 
prioriteit zijn; tegelijkertijd moeten zij het schandalige niveau van consumptie in enkele bevoorrechte 
sectoren van hun bevolking onderzoeken en beter de corruptie te lijf gaan. Zeker, zij moeten ook minder 
vervuilende vormen van energieproductie ontwikkelen, maar hiervoor moeten zij kunnen rekenen op de 
hulp van de landen die zeer gegroeid zijn ten koste van de huidige vervuiling van de planeet. De directe 
exploitatie van de overvloedige zonne-energie vereist dat er mechanismen en subsidies worden vastgesteld, 
zodat de ontwikkelingslanden toegang kunnen hebben tot de overdracht van technologieën, tot technische 
assistentie en financiële bronnen, maar altijd aandacht schenkend aan de concrete omstandigheden, 
aangezien “niet altijd op een adequate wijze de compatibiliteit van de installaties met de context waarvoor 
zij worden ontworpen, op haar juiste waarde wordt geschat”.  

3 

 De kosten zouden laag zijn in vergelijking met het risico van klimaatveranderingen. In elk geval is het 
vóór alles een ethische beslissing, gebaseerd op de solidariteit van alle volken. 
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Het is dringend noodzakelijk internationale verdragen tot stand te brengen, in aanmerking genomen de 
lokale instanties te zwak zijn om op een doeltreffende wijze in te grijpen. De relaties tussen de staten 
moeten de soevereiniteit van ieder waarborgen, maar ook trajecten vaststellen die worden overeengekomen 
om lokale catastrofen te vermijden die uiteindelijk allen zouden schaden. Er zijn wereldwijde regulerende 
kaders nodig die verplichtingen opleggen en onacceptabele acties verhinderen, zoals het feit dat machtige 
landen op andere landen afval en hoog vervuilende industrieën afschuiven. 
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Wij noemen ook het systeem van het beheer van de oceanen. Immers, hoewel er verschillende 
internationale en regionale conventies zijn geweest, ondermijnen de versnippering en de afwezigheid van 
strenge reglementerings-, controle- en sanctiesystemen uiteindelijk alle krachtsinspanningen. Het groeiend 
probleem van het afval in zee en de bescherming van niet alleen de nationale grenzen, maar ook van de 
zeegebieden blijft een bijzondere uitdaging vormen. Uiteindelijk hebben wij behoefte aan een 
overeenkomst over regelingen betreffende het beheer voor het hele scala van de zogenoemde wereldwijde 
gemeenschappelijke goederen. 
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Dezelfde logica, die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de tendens tot globale opwarming 
terug te draaien, is die welke het niet mogelijk maakt het doel van het uitroeien van de armoede te 
verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het 
terugdringen van de vervuiling en het aanpakken de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. 
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. 

II - De dialoog met het oog op een nieuw nationaal en 

lokale politiek (176-181) 
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Niet alleen zijn er overwinnaars en verliezers onder de landen, maar ook binnen de arme landen 
waar verschillende verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld. Daarom kunnen kwesties 
met betrekking tot het milieu en de economische ontwikkeling niet alleen maar ter sprake worden 
gebracht uitgaande van de verschillen tussen de landen, maar vragen zij erom aandacht te 
schenken aan de nationale en internationale politiek. 
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De mogelijkheid van onverantwoord gebruik van menselijke vermogens in aanmerking genomen, 
heeft iedere staat binnen het eigen gebied de functie, die geen uitstel gedoogt, te plannen, 
coördineren, waakzaam te zijn en te sanctioneren. Hoe ordent en bewaakt de maatschappij de 
eigen toekomst in een context van voortdurende technologische vernieuwingen? Een factor die in 
dezen op doeltreffende wijze regulerend werkt, is het recht, dat de regels voor het gedrag dat in 
het licht van het algemeen welzijn is toegestaan, vaststelt. De grenzen die een gezonde, 
volwassen en soevereine maatschappij moet opleggen, betreffen vooruitzichten en 
voorzorgsmaatregelen, adequate regelingen, waakzaamheid betreffende het toepassen van de 
normen, het bestrijden van corruptie, operationele controle op het aan de oppervlakte komen van 
niet gewenste effecten van productieprocessen en passend ingrijpen ten opzichte van 
onbepaalde of mogelijke risico’s. Er bestaat een groeiende jurisprudentie die erop gericht is de 
vervuilende effecten van de activiteiten van ondernemingen terug te dringen. Maar de politieke en 
institutionele structuur bestaat niet alleen om boze praktijken te vermijden, maar ook om de 
goede praktijken aan te moedigen, om de creativiteit te stimuleren die nieuwe wegen zoekt, om 
persoonlijke en collectieve initiatieven te vergemakkelijken. 
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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”, 

1 

 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. 
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Op sommige plaatsen is men samenwerkingsverbanden aan het ontwikkelen voor de exploitatie 
van hernieuwbare energie die een lokale zelfstandigheid en zelfs de verkoop van de overtollige 
productie toestaan. Dit eenvoudige voorbeeld wijst erop dat, terwijl de bestaande wereldorde niet 
in staat blijkt verantwoordelijkheid te nemen, de lokale instantie het verschil kan maken. Daar 
kunnen immers een grotere verantwoordelijkheid, een sterk gemeenschapsgevoel, een bijzonder 
vermogen om voor de ander te zorgen en een edelmoedigere creativiteit, een diepe liefde voor 
de eigen grond ontstaan, evenals het denken aan wat men kinderen en kleinkinderen achterlaat. 
Deze waarden hebben zeer diepe wortels in de oorspronkelijke bevolkingen. Daar het recht soms 
ten gevolge van de corruptie niet voldoende blijkt, is er onder druk van de bevolking een politieke 
beslissing vereist. De maatschappij moet door middel van niet gouvernementele organen en 
intermediaire organisaties de regeringen verplichten normenstelsels, procedures en strengere 
controles te ontwikkelen. Als de burgers de - nationale, regionale en gemeentelijke - politieke 
macht niet controleren, dan is er ook geen bestrijding van milieuschade mogelijk. Anderzijds kan 
gemeentelijke wetgeving doeltreffender zijn, als er overeenkomsten zijn tussen naburige volken 
om eenzelfde milieupolitiek te ondersteunen. 
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Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van 
ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om 
overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en 
een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op 
nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van 
energiebesparing. Dat houdt in manieren van industriële productie begunstigen met de grootste 
energetische doelmatigheid en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die 
vanuit energetisch standpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt 
worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en 
verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden, die het energieverbruik en het niveau van 
vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de 
consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van 
bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw 
van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te 
begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de 
lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van duurzame 
landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie 
faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen 
behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen! 
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Continuïteit is onontbeerlijk, daar men de politiek betreffende klimaatveranderingen en 
milieubescherming niet kan veranderen, telkens wanneer men van regering verandert. Resultaten 
vragen veel tijd en brengen onmiddellijke kosten met zich mee met effecten die in één 
regeringsperiode niet zullen kunnen worden getoond. Daarom zal er zonder druk van de 
bevolking en de instellingen altijd nog meer verzet zijn om in te grijpen, wanneer er dringende 
kwesties moeten worden opgelost. Dat een politicus deze verantwoordelijkheden met de kosten 
die zij inhouden, op zich neemt, beantwoordt niet aan de “op efficiëntie en onmiddellijk resultaat 
gerichte” logica van de huidige economie en politiek, maar als hij de moed zal hebben om dit te 
doen, zal hij opnieuw de waardigheid kunnen erkennen die God hem heeft gegeven, en zal na 
zijn weg in deze geschiedenis een getuigenis van edelmoedige verantwoordelijkheid achterlaten. 
Men dient meer ruimte te scheppen voor een gezonde politiek die in staat is de instellingen te 
hervormen, ze te coördineren en te voorzien van goede praktijken die het mogelijke maken druk 
en verderfelijke traagheid te overwinnen. Men moet hier echter wel aan toevoegen dat de beste 
instrumenten uiteindelijk bezwijken, wanneer grote doeleinden, waarden, een humanistisch en 
betekenisvol begrip ontbreken die in staat zijn iedere maatschappij een nobele en edelmoedige 
gerichtheid te geven. 



III - Dialoog en transparantie in de 

beslissingsprocessen (182-188) 
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Het voorzien van het effect op het milieu van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om 
politieke processen die transparant en onderworpen zijn aan een dialoog, terwijl de corruptie die het 
werkelijke effect op het milieu verbergt in ruil voor gunsten, vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten 
die de plicht om te informeren en een diepgaande debat ontvluchten. 
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Een studie van het effect op het milieu zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieproject 
of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en 
uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk 
onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de 
mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mensen, op de lokale economie, op de 
veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een realistischere wijze kunnen voorzien, rekening 
houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere 
investering om ongewenste effecten op te lossen die kunnen worden gecorrigeerd. Het is altijd noodzakelijk 
toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke acteurs, die verschillende perspectieven, 
oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners van de plaats een 
bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, 
en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijk economische belang overstijgen. 
Men moet van het idee van “ingrijpen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek 
waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen 
adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en 
mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook 
controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en 
politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de 
wetgeving wordt toegestaan. 
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Wanneer er eventuele risico’s voor het milieu die het huidige en toekomstige algemeen welzijn betreffen, 
verschijnen, dan vraagt deze situatie “dat de beslissingen worden gebaseerd op een vergelijking tussen te 
voorspellen risico’s en voordelen voor iedere mogelijke alternatieve keuze”.  

1 

 Dit geldt vooral, als een project een toename kan betekenen in de exploitatie van de natuurlijke 
hulpbronnen, de emissies en lozingen, in de productie van afval, ofwel een aanzienlijke verandering van het 
landschap, in de habitat van beschermde soorten of in een publieke ruimte. Sommige projecten, die niet 
door een nauwkeurige analyse worden ondersteund, kunnen de levenskwaliteit van een plaats ten diepste 
aantasten door onderling verschillende kwesties zoals bijvoorbeeld een niet voorziene akoestische 
vervuiling, een beperking van het zicht, het verlies van culturele waarden, de effecten van het gebruik van 
kernenergie. De consumistische cultuur, die de voorkeur geeft aan de korte termijn en aan het privébelang, 
kan te snelle procedures bevorderen of het achterhouden van informatie toestaan. 
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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. 
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In de  



Verklaring van Rio van 1992 
 stelt men dat “daar waar er een dreiging is van ernstige of onomkeerbare schade, zal het ontbreken van 
volledige wetenschappelijke zekerheid niet een reden mogen zijn om het toepassen van efficiënte 
maatregelen te vertragen”  

2 

 die het verval van het milieu verhinderen. Dit principe van voorzorgsmaatregelen maakt de bescherming 
van de zwaksten mogelijk, die over weinig middelen beschikken om zich te verdedigen en om 
onweerlegbare bewijzen te verschaffen. Als objectieve informatie ertoe leidt ernstige en onomkeerbare 
schade te voorzien, ook al zou er geen onbetwistbaar bewijs zijn, dan zou ieder project moeten worden 
stopgezet of gewijzigd. Zo wordt de bewijslast omgekeerd, daar het in deze gevallen noodzakelijk is een 
objectief en beslissend bewijs te leveren dat de voorgesteld activiteit geen ernstige schade aan het milieu en 
allen die daarin wonen, zal toebrengen. 
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Dit betekent niet zich tegen iedere technologische vernieuwing verzetten, die het mogelijk maakt de 
kwaliteit van leven van een bevolking te verbeteren. Maar het moet in ieder geval vaststaan dat rendement 
niet het enige criterium mag zijn dat men voor ogen moet houden en dat op het ogenblik dat er uitgaande 
van de ontwikkelingen in de informatie nieuwe elementen van inzicht naar voren mochten komen, er met 
deelname van alle betrokken partijen een nieuwe beoordeling zou moeten zijn. Het resultaat van de 
discussie zal kunnen zijn de beslissing niet verder te gaan met een project, maar zou ook kunnen zijn een 
wijziging erin of de uitwerking van alternatieve voorstellen. 
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Er zijn discussies over kwesties betreffende het milieu waarbij het moeilijk is tot een consensus te komen. 
Ik beklemtoon nogmaals dat de Kerk niet pretendeert wetenschappelijke definities te bepalen, noch de 
plaats in te nemen van de politiek, maar ik nodig uit tot een eerlijk en transparant debat, opdat bijzondere 
noden en ideologieën het algemeen welzijn niet schaden. 

IV - Politiek en economie in dialoog voor de volle 

menselijke ontplooiing (189-198) 

189 

De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de 
voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het 
algemeen welzijn, hebben wij er vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in 
dialoog gedecideerd ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de 
banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare 
vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, vestigt opnieuw een absolute macht van het 
geld die geen toekomst heeft en alleen maar na een lange, kostbare en schijnbare zorg nieuwe crises zal 
kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te 
ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de speculatieve 
financiële activiteit en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid 
opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet 
altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde 
toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van 
sommige goederen met een niet noodzakelijk effect op het milieu, dat tegelijkertijd vele regionale 
economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet 
vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, die het mogelijk maakt dat de 
productie wordt gediversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren, dat kleine en 
middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk creëren enzovoort. 
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In deze context moet men er altijd aan denken dat “bescherming van het milieu niet alleen maar op basis 
van de financiële berekening van kosten en baten kan worden gegarandeerd. Het milieu is een van de 
goederen die marktmechanismen niet adequaat kunnen beschermen of bevorderen”.  



1 

 Nogmaals, men moet een magisch idee van de markt vermijden dat ertoe neigt te denken dat de problemen 
alleen maar worden opgelost met de groei van de winsten van ondernemingen of van individuen. Is het 
realistisch te verwachten dat wie is bezeten is van de maximalisatie van de winsten, blijft stilstaan bij de 
effecten op het milieu die hij voor de komende generaties zal achterlaten? Binnen het schema van het 
rendement is er geen plaats om te denken aan de ritmes van de natuur, aan haar tijden van verval en 
wedergeboorte en de complexiteit van de ecosystemen die ernstig kunnen worden aangetast door menselijk 
ingrijpen. Bovendien denkt men, als men het heeft over biodiversiteit, daaraan hoogstens als aan een 
reserve van economische hulpbronnen die zou kunnen worden geëxploiteerd, maar men neemt de 
werkelijke waarde van de dingen, hun betekenis voor mensen en culturen, de belangen en de noden van de 
armen niet serieus in overweging. 
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Wanner deze kwesties zich voordoen, reageren sommigen met de ander ervan te beschuldigen dat zij op 
een irrationele wijze de menselijke vooruitgang en ontwikkeling willen tegenhouden. Maar wij moeten ons 
ervan overtuigen dat een bepaalde vertraging in productie- en consumptieritme ruimte kan maken voor een 
andere wijze van vooruitgang en ontwikkeling. De krachtsinspanningen voor een houdbaar gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen zijn niet een nutteloze uitgave, maar een investering die op de middellange termijn 
andere economische voordelen kan bieden. Als wij niet kortzichtig zijn, kunnen wij ontdekken dat 
diversificatie van een meer innovatieve productie met minder effect op het milieu zeer rendabel kan zijn. 
Het gaat erom de weg te openen voor verschillende mogelijkheden die niet inhouden de menselijke 
creativiteit en haar droom van vooruitgang te stoppen, maar veeleer deze energie op een nieuwe wijze te 
kanaliseren. 
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Een traject van een meer creatieve en beter georiënteerde ontwikkeling van de productie zou bijvoorbeeld 
de ongelijkheid kunnen corrigeren tussen een buitensporige technologische investering voor de consumptie 
en een schaarse investering voor het oplossen van de urgente problemen van de mensheid; het zou 
verstandige en winstgevende vormen van hergebruik, functioneel terugkrijgen en recycling kunnen 
genereren; het zou de energetische doelmatigheid van de steden kunnen verbeteren, enzovoort. De 
diversificatie van de productie biedt het menselijk verstand zeer uitgebreide mogelijkheden om te scheppen 
en te vernieuwen, terwijl het het milieu beschermt en meer werkgelegenheid schept. Dit zou een creativiteit 
zijn die in staat is opnieuw de adeldom van de mens te doen bloeien, omdat het meer getuigt van 
waardigheid met moed en verantwoordelijkheid het verstand te gebruiken om binnen het kader van een 
bredere opvatting over kwaliteit van leven vormen van een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling te 
vinden. Andersom getuigt het van minder waardigheid en creativiteit en van een grotere oppervlakkigheid 
door te gaan met creëren van vormen van plundering van de natuur te creëren, alleen maar om nieuwe 
mogelijkheden voor consumptie en onmiddellijk rendement te bieden. 
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In ieder geval met men, als in sommige gevallen de duurzame ontwikkeling nieuwe manieren om te groeien 
met zich zal meebrengen, in andere gevallen ten opzichte van een gretige en onverantwoordelijke groei die 
vele decennia lang heeft plaatsgevonden, er toch aan denken enigszins de pas in te houden, enkele redelijke 
grenzen te stellen en ook op zijn schreden terug te keren, voor het te laat is. Wij weten dat het gedrag van 
hen die steeds meer consumeren en verwoesten, onhoudbaar is, terwijl anderen er niet in slagen 
overeenkomstig de eigen menselijke waardigheid te leven. Daarom is het uur gekomen een zekere 
vermindering van groei in sommige delen van de wereld te accepteren en hulpbronnen te verschaffen, 
opdat men in andere delen op gezonde wijze kan groeien. Benedictus XVI zei dat “het noodzakelijk is dat 
de technologisch geavanceerde maatschappijen bereid zijn een gedrag te bevorderen dat wordt gekenmerkt 
door soberheid door het eigen energieverbruik te verminderen en de voorwaarden voor het gebruik ervan te 
verbeteren”.  

2 
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Willen er nieuwe modellen van ontwikkeling ontstaan, dan is het noodzakelijk “het model van de globale 
ontwikkeling te veranderen”,  

3 



 en dit houdt in op verantwoordelijke wijze na te denken “over de zin van de economie en het doeleinde 
ervan om de vormen van disfunctioneren en vervormingen ervan te corrigeren”.  

4 

 Het is niet voldoende als middenweg de zorg voor de natuur af te stemmen op het financiële rendement of 
het behoud van het milieu op de vooruitgang. Bij dit thema zijn middenwegen alleen maar een kleine 
vertraging van de ramp. Het gaat er eenvoudigweg om de vooruitgang opnieuw te definiëren. Een 
technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van 
leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit 
van het leven van de mensen achteruit - door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de 
voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen - in de context van een groei van de 
economie. In dit kader wordt het discours van de duurzame groei van de economie vaak een 
afleidingsmanoeuvre en een middel tot rechtvaardiging dat waarden van het ecologische discours opneemt 
in de logica van het geld en de technocratie en wordt de verantwoordelijkheid voor maatschappij en milieu 
van de ondernemingen meestal gereduceerd tot een reeks acties die gericht zijn op marketing en imago. 
Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
Interreligieuze audiëntie, 9 
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Het principe van de maximalisatie van de winst, die ernaar neigt zich van iedere andere overweging te 
isoleren, is een verdraaiing van het begrip economie: als de productie stijgt, is het van weinig belang dat er 
ten koste van de toekomstige hulpbronnen of de gezondheid van het milieu wordt geproduceerd; als het 
kappen van een woud de productie vergroot, meet niemand bij deze berekening het verlies dat het in een 
woestijn veranderen van een gebied, de verwoesting van de biodiversiteit of het doen toenemen van de 
vervuiling inhoudt. Dit wil zeggen dat ondernemingen winsten maken door een uiterst gering gedeelte van 
de kosten te berekenen en te betalen. Men zou alleen een gedrag ethisch mogen beschouwen waarbij “de 
economische en maatschappelijke kosten die voortvloeien uit het gebruik van de gemeenschappelijke 
hulpbronnen in het milieu, op transparante wijze worden erkend en volledig worden gedragen door hen die 
ervan profiteren, en niet door andere volken of door de toekomstige generaties”.  

5 

 De instrumentele rationaliteit die alleen maar een statistische analyse van de werkelijkheid met betrekking 
tot de noden van het ogenblik aandraagt, is zowel aanwezig, wanneer de markt de hulpbronnen toewijst, als 
wanneer dat een staat een planning maakt, dat doet. 
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Wat is de plaats van de politiek? Wij herinneren aan het subsidiariteitsbeginsel, dat vrijheid toekent voor de 
ontwikkeling van de capaciteiten, aanwezig op alle niveaus, maar tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid 
eist voor het algemeen welzijn van de kant van wie de meeste macht heeft. Weliswaar oefenen 
tegenwoordig enkele economische sectoren meer macht uit dan de staten zelf, maar men kan een economie 
zonder politiek niet rechtvaardigen: deze zou niet in staat zijn een andere logica te begunstigen die in staat 
zou zijn met de verschillende aspecten van de huidige crisis om te gaan. De logica die geen ruimte laat voor 
een oprechte zorg voor het milieu, is gelijk aan die waarbij er geen ruimte is voor de zorg om de meest 
kwetsbaren te erbij te betrekken, omdat “in het geldende model “van succes” en “privé-recht” het geen zin 
lijkt te hebben erin te investeren dat degenen die achter blijven, de zwakken of de minder begaafden, hun 
weg kunnen vinden in het leven”.  

6 
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Wij hebben behoefte aan een politiek die een brede visie heeft en een nieuwe integrale benadering 
ontwikkelt door bij een interdisciplinaire dialoog de verschillende aspecten van de crisis te betrekken. Vaak 
is de politiek zelf verantwoordelijk voor het eigen diskrediet op grond van de corruptie en het gebrek aan 
een goede openlijke politiek. Als de staat in een regio zijn eigen rol niet vervult, kunnen sommige 
economische groepen verschijnen als weldoeners en de werkelijke macht hebben, omdat zij zich 
gemachtigd voelen zich niet aan bepaalde normen te houden en daarbij zelfs verschillende, moeilijk uit te 
roeien vormen van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel en geweld mogelijk maken. Als de 
politiek niet in staat is een verdorven logica te doorbreken en bovendien blijft steken in onsamenhangende 
verhalen, zullen wij ermee doorgaan de grote problemen van de mensheid niet aan te pakken. Een strategie 
van werkelijke verandering vereist opnieuw na te denken over de totaliteit van de processen, daar het niet 
voldoende is oppervlakkige beschouwingen over het milieu op te nemen, terwijl men de onderliggende 



logica van de huidige cultuur niet ter discussie stelt. Een gezonde politiek zou in staat moeten zijn deze 
uitdaging aan te gaan. 

198 

Politiek en economie neigen ertoe elkaar te beschuldigen wat de armoede en het verval van het milieu 
betreft. Maar waar wij op wachten, is dat zij de eigen fouten erkennen en vormen van interactie vinden die 
gericht zijn op het algemeen welzijn. Terwijl sommigen alleen maar hun uiterste best doen voor het 
economisch nut en anderen alleen maar ervan bezeten zijn de macht te behouden of te vergroten, is wat ons 
rest oorlogen en dubbelzinnige overeenkomsten, waar hetgeen beide partijen minder interesseert, het 
beschermen van het milieu en zorg dragen voor de zwaksten is. Ook hier geldt het principe dat “de eenheid 
boven het conflict gaat”.  

7 

V - De godsdiensten in de dialoog met de wetenschap 

(199-201) 

199 

Men kan niet beweren dat de empirische wetenschappen het leven, het diepste wezen van alle schepselen 
en het geheel van de werkelijkheid volledig verklaren. Dat zou betekenen de methodologische grenzen 
ervan onrechtmatig te overschrijden. Als men binnen dit beperkte kader reflecteert, verdwijnen esthetische 
gevoeligheid, poëzie en zelfs het vermogen van de rede de zin en het doel van de dingen te begrijpen.  

1 

 Ik wil eraan herinneren dat “de klassieke religieuze teksten een betekenis kunnen bieden die bestemd is 
voor alle tijden, een motiverende kracht hebben die steeds nieuwe horizonten opent (...). Is het redelijk en 
intelligent ze naar de verborgenheid te verbannen, alleen maar omdat zij geboren zijn in een context van 
een religieus geloof?”.  

2 

 In werkelijkheid is het simplistisch te denken dat ethische principes alleen maar puur abstract, los van 
iedere context naar voren kunnen worden gebracht, en het feit dat zij in een religieuze taal worden 
verwoord, ontneemt in het publieke debat geen enkele waarde daaraan. De ethische principes die de rede 
kan waarnemen, kunnen soms onder een andere gedaante opnieuw verschijnen en in andere, ook religieuze, 
bewoordingen worden uitgedrukt. 

200 

Anderzijds zal welke technische oplossing dan ook die de wetenschappen pretenderen aan te reiken, niet in 
staat zijn de ernstige problemen van de wereld op te lossen, als de mensheid haar koers kwijtraakt, als men 
de grote motivaties die het samen leven, het offer, de goedheid mogelijk maken, vergeet. In ieder geval zal 
het noodzakelijk zijn een beroep te doen op de gelovigen in overeenstemming met hun geloof te leven en 
met hun daden er niet tegenin gaan, men zal erop moeten aandringen zich opnieuw open te stellen voor de 
genade van God en ten diepste te putten uit de eigen overtuigingen betreffende liefde, gerechtigheid en 
vrede. Als een slecht begrip van onze principes ons soms ertoe heeft gebracht het misbruik van de natuur of 
een despotische overheersing van de schepping door het menselijk wezen of oorlogen, ongerechtigheid en 
geweld te rechtvaardigen, dan kunnen wij als gelovigen erkennen dat wij op die wijze de schat aan wijsheid 
die wij hadden moeten bewaken, ontrouw zijn geweest. Vaak hebben de culturele grenzen van 
verschillende tijden een dergelijk bewustzijn van het eigen ethische en geestelijke erfgoed bepaald, maar 
juist de terugkeer naar de respectievelijke bronnen ervan maakt het de godsdiensten mogelijk beter te 
beantwoorden aan de huidige noden. 
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Het merendeel van de bewoners van de planeet verklaart zich gelovig en dat zou de godsdiensten ertoe 
moeten aanzetten met elkaar in een dialoog te treden die gericht is op de zorg voor de natuur, de 
bescherming van de armen, het bouwen aan een netwerk van respect en broederschap. Ook is een dialoog 
tussen de wetenschappen zelf onontbeerlijk, daar elk gewoon is zich op te sluiten binnen de grenzen van 
het eigen taalgebruik en specialisatie ertoe neigt isolement en verabsolutering van eigen kennis te worden. 



Dit verhindert op een adequate wijze de problemen van het milieu aan te pakken. Evenzo wordt een open 
en respectvolle dialoog noodzakelijk tussen de verschillende ecologische bewegingen, waar het niet 
ontbreekt aan ideologische strijd. De ernst van de ecologische crisis eist van ons allen dat wij denken aan 
het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van de dialoog, die om geduld, ascese en edelmoedigheid 
vraagt, eraan denkend dat “de werkelijkheid belangrijker is dan het idee”.  

3 

 

 

ZESDE HOOFDSTUK - Ecologische opvoeding en 

spiritualiteit (202-245) 

202 

In veel dingen moet de koers opnieuw worden bepaald, maar vóór alles geldt dit voor de 
mensheid, die behoefte heeft aan verandering. Het ontbreekt aan het bewustzijn van een 
gemeenschappelijke oorsprong, een elkaar toebehoren en een door allen gedeelde toekomst. Dit 
basale bewustzijn zou de ontwikkeling van nieuwe overtuigingen, nieuwe gedragingen en 
levensstijlen mogelijk moeten maken. Zo ontstaat er een grote culturele, spirituele en educatieve 
uitdaging die lange regeneratieprocessen zal inhouden. 

► I  - Focussen op een andere levensstijl (203-208)  

► II  - Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu (209-215)

► III  - De ecologische bekering (216-221) 

► IV  - Vreugde en vrede (222-227) 

► V  - Burgerlijke en politieke liefde (228-232)  

► VI  - De sacramentele teken en het vieren van de rust (233-237) 

► VII  - De Drie-eenheid en de relatie tussen de schepsels (238-240) 

► VIII  - De koningin van heel de schepping (241-242)  

► IX  - Aan gene zijde van de zon (243-245)  

I - Focussen op een andere levensstijl (203-208) 

203 

Daar de markt ertoe neigt een dwangmatig consumistisch mechanisme, om zijn producten af te zetten, te 
veroorzaken, worden de mensen uiteindelijk meegezogen in een wervelwind van aankopen en overbodige 
uitgaven. Obsessief consumisme is een subjectieve weerspiegeling van een technisch-economisch 
paradigma. Er gebeurt wat Romano Guardini al signaleerde: de mens “accepteert de gebruiksvoorwerpen 
en leefwijzen, zoals zij het worden opgelegd door rationele plannen en genormaliseerde machineproducten 
en het doet dit in het algemeen met het gevoel dat dit alles redelijk en juist is”.  

1 

 Dit paradigma doet allen geloven dat zij vrij zijn, zolang zij een vermeende vrijheid van consumeren 
bewaren, terwijl in werkelijkheid diegenen die vrijheid bezitten, wanneer zij deel uitmaken van een 
minderheid die de economische en financiële macht heeft. In deze verwarring heeft de postmoderne 
mensheid geen begrip van zichzelf gevonden dat haar richting kan geven, en men ervaart dit gebrek aan 
identiteit met angst. Wij hebben teveel middelen voor slechts enkele en magere doeleinden. 
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De huidige toestand van de wereld “brengt een gevoel van onbestendigheid en onzekerheid voort, dat op 
zijn beurt vormen van collectief egoïsme begunstigt”.  



2 

 Wanneer de mensen egocentrisch worden en zich in hun geweten isoleren, vergroten zij hun eigen 
hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte heeft hij aan het kopen, bezitten en 
consumeren van objecten. In die context lijkt het onmogelijk dat iemand het accepteert dat de werkelijkheid 
hem een grens stelt. Tegen deze horizon bestaat er evenmin een waar algemeen welzijn. Als dit het type 
mensen is dat in een maatschappij ertoe neigt te overheersen, dan zullen normen alleen maar worden 
gerespecteerd in de mate waarin zij niet ingaan tegen de eigen behoeften. Daarom denken wij niet alleen 
aan de mogelijkheid van verschrikkelijke klimatologische verschijnselen of grote natuurrampen, maar ook 
aan catastrofes die voortvloeien uit maatschappelijke crises, omdat de obsessie voor een consumistische 
levensstijl, vooral wanneer dit alleen maar voor weinigen is weggelegd, slechts geweld en onderlinge 
vernietiging zal veroorzaken. 
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En toch is alles niet verloren, omdat de mens, die in staat is zich tot het uiterste te verlagen, zichzelf ook 
kan overtreffen, opnieuw voor het goede kan kiezen en kan verbeteren ondanks welke psychologische en 
maatschappelijke conditionering dan ook die het wordt opgelegd. Het is in staat eerlijk naar zichzelf te 
kijken, om de eigen afkeer bloot te leggen en nieuwe wegen naar de ware vrijheid in te slaan. Er bestaan 
geen systemen die een open staan voor het goede, de waarheid en de schoonheid, noch het vermogen om te 
reageren op wat God in het diepst van ons hart blijft aanmoedigen, volledig doen. Aan iedereen van deze 
wereld vraag ik deze eigen waardigheid, die niemand gerechtigd is hem af te nemen, niet te vergeten. 
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Een verandering in levensstijl zou een gezonde druk kunnen gaan uitoefenen op degenen die de politieke, 
economische en maatschappelijke macht hebben. Dat gebeurt, wanneer de groepen van consumenten erin 
slagen ervoor te zorgen dat door een boycot van bepaalde producten, het gedrag van de ondernemingen 
doeltreffend veranderd wordt door hen te dwingen het effect op het milieu en de productiemodellen in 
overweging te nemen. Het is een feit dat, wanneer maatschappelijke gewoonten de winsten van de 
ondernemingen aantasten, deze zich gedwongen zien op een andere wijze te produceren. Dit herinnert ons 
aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de consument. “Kopen is te allen tijde niet alleen een 
economische, maar ook een morele handeling”.  

3 

 Daarom daagt het thema van het verval van het milieu het gedrag van ieder van ons uit”.  
4 
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Het  

Handvest van de Aarde 
 riep ons allen op een fase van zelfvernietiging achter ons te laten en opnieuw te beginnen, maar wij hebben 
nog niet een universeel bewustzijn ontwikkeld dat dit mogelijk maakt. Daarom durf ik deze uitdaging 
opnieuw naar voren te brengen: “Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijke lot ons 
zo duidelijk en nadrukkelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken [...]. Laat onze tijd de geschiedenis 
ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid om 
duurzame ontwikkeling te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de 
vreugdevolle viering van het leven”.  

5 
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Het is altijd mogelijk een nieuw vermogen te ontwikkelen om buiten zichzelf te treden en naar de ander toe 
te gaan. Zonder dit vermogen erkent men de andere schepsels niet in hun eigen waarde, is men niet erin 
geïnteresseerd ten voordele van de ander voor iets te zorgen, ontbreekt het aan het vermogen zich grenzen 
te stellen om het lijden en het verval van hetgeen ons omgeeft, te vermijden. De fundamentele houding van 
zichzelf overstijgen door een geïsoleerd bewustzijn en op zichzelf betrokkenheid te doorbreken is de wortel 
die iedere zorg voor de ander en het milieu mogelijk maakt, en doet de morele reactie ontstaan die het 
effect dat door iedere actie en iedere persoonlijke beslissing buiten zichzelf wordt veroorzaakt, te 
overwegen. Wanneer wij in staat zijn het individualisme te overwinnen, kan men daadwerkelijk een 
alternatieve levensstijl tot stand brengen en wordt een in de maatschappij relevante verandering mogelijk. 



II - Opvoeden tot een bondgenootschap tussen 

mensheid en milieu (209-215) 
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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 ophopen van objecten of genoegens 
niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijk hart, maar zij voelen zich niet in staat af 
te zien van wat de markt hun biedt. In de landen die de grootste veranderingen in consumptiegewoonten tot 
stand zouden moeten brengen, hebben de jongeren een nieuwe ecologische gevoeligheid en een 
edelmoedige geest en sommigen van hen vechten op bewonderenswaardige wijze voor de bescherming van 
het milieu, maar zijn opgegroeid in een context van een zeer hoge consumptie en een welzijn dat het 
ontwikkelen van andere gewoonten bemoeilijkt. Daarom staan wij voor een educatieve uitdaging. 
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De opvoeding betreffende het milieu heeft haar doeleinden steeds meer verbreed. Was zij in het begin zeer 
gefocust op de wetenschappelijke informatie en de bewustwording en het voorkomen van risico’s voor het 
milieu, dan neigt zij nu ernaar een kritiek op de “mythen” van de moderne tijd, die gebaseerd zijn op de 
instrumentele rede (individualisme, onbeperkte vooruitgang, concurrentie, consumisme, een markt zonder 
regels) erbij te betrekken en ook de verschillende niveaus van het ecologisch evenwicht in ere te herstellen: 
het innerlijk evenwicht met zichzelf, het solidaire evenwicht met de ander, het natuurlijke evenwicht met 
alle levende wezens, het geestelijke met God. De opvoeding betreffende het milieu zou ons erop moeten 
voorbereiden de sprong naar het Mysterie te maken waaraan een ecologische ethiek haar diepste zin 
ontleent. Anderzijds zijn er opvoeders die in staat zijn de pedagogische trajecten voor een ecologische 
ethiek opnieuw op te zetten, zodat zij effectief helpen te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en 
zorg, gebaseerd op medeleven. 
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Deze opvoeding, die geroepen is een “ecologisch burgerschap” te creëren, beperkt zich er soms echter toe 
te informeren en slaagt er niet in gewoonten te doen rijpen. Het bestaan van wetten en normen is op de 
lange termijn niet voldoende om slecht gedrag te beperken, ook wanneer er een deugdelijke controle 
bestaat. Wil de juridische norm belangrijke en duurzame effecten ressorteren, dan is het noodzakelijk dat 
het merendeel van de leden van de maatschappij, uitgaande van juiste motiveringen, deze heeft 
geaccepteerd en overeenkomstig met een persoonlijke verandering reageert. Alleen door uit te gaan van het 
ontwikkelen van gedegen deugden is een zelfgave in een ecologisch engagement mogelijk. Als iemand zich 
gewoonlijk iets dikker kleedt in plaats van de verwarming aan te zetten, hoewel de eigen economische 
omstandigheden het hem mogelijk maken meer te verbruiken en uit te geven, dan veronderstelt dit dat hij 
overtuigingen en een gezindheid heeft verworven die gunstig zijn voor de zorg voor het milieu. Het is zeer 
nobel de taak op zich te nemen zorg te hebben voor de schepping in kleine dagelijkse handelingen en het is 
schitterend dat de opvoeding in staat is ze zodanig te motiveren dat ze een levensstijl gestalte geven. 
Opvoeding tot verantwoordelijkheid voor het milieu kan verschillende gedragingen bemoedigen die een 
directe en belangrijke invloed hebben op de zorg voor het milieu, zoals het vermijden van het gebruik van 
plastic of papieren materiaal, het terugbrengen van het waterverbruik, het scheiden van afval, alleen maar 
koken wat men redelijkerwijze zal kunnen eten, het zorgvuldig omgaan met de andere levende wezens, het 
gebruik van het openbaar vervoer of carpooling, het planten van bomen, zinloze verlichting uitdoen 
enzovoort. Dit alles maakt deel uit van een edelmoedige en waardige creativiteit, die het beste van het 
menselijk wezen laat zien. Iets hergebruiken in plaats zich er snel van te ontdoen op grond van diepe 
motieven kan een daad van liefde zijn die onze waardigheid tot uitdrukking brengt. 
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Men moet niet denken dat deze krachtsinspanningen de wereld niet zullen veranderen. Van deze 
handelingen gaat in de maatschappij een weldadigheid uit die steeds meer vruchten voortbrengt dan men 
kan constateren, omdat zij binnen deze aarde een weldadigheid tot stand brengen die steeds meer de 
neiging heeft zich, soms onzichtbaar, te verbreiden. Bovendien geeft dit gedrag ons het gevoel van onze 
waardigheid terug, brengt het ons tot een diepere existentiële diepgang, maakt het het ons mogelijk te 
ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld te leven. 
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Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: school, gezin, communicatiemiddelen, catechese en andere. 
Een goede schoolopvoeding in de jeugd en de adolescentie zaait wat het hele leven lang vruchten kan 
voortbrengen. Maar ik wil het centrale belang van het gezin onderstrepen, omdat “het de plaats is waar het 
leven, dat een gave van God is, op passende wijze kan worden ontvangen en kan worden beschermd tegen 
de veelvuldige aanvallen waaraan het is blootgesteld, en zich kan ontwikkelen volgens de vereisten van een 
authentieke menselijke groei. Tegenover de zogenaamde cultuur van de dood vormt het gezin de zetel van 
de cultuur van het leven”.  

1 

 In het gezin worden de eerste gewoonten van liefde en zorg voor het leven aangekweekt, zoals 
bijvoorbeeld een juist gebruik van de dingen, orde en netheid, respect voor het lokale ecosysteem en de 
bescherming van alle schepselen. Het gezin is de plaats van integrale vorming, waar de nauw aan elkaar 
gerelateerde verschillende aspecten van de persoonlijke rijping zich ontplooien. In het gezin leert men 
zonder onbeschaamdheid toestemming te vragen, “dank je wel” te zeggen als uitdrukking van een diep 
gevoelde waardering voor de dingen die wij krijgen, agressie of hebzucht te bedwingen en om excuus te 
vragen, wanneer wij iets verkeerds doen. Deze kleine gestes van oprechte beleefdheid helpen een cultuur 
van samen gedeeld leven en van respect voor wat ons omgeeft, op te bouwen. 
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De politiek en de verschillende verenigingen komt het toe zich in te spannen voor de vorming van het 
geweten. Dit komt ook de Kerk toe. Alle christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te 
vervullen in deze opvoeding. Ik hoop evenzo dat op onze seminaries en in de religieuze huizen van 
vorming men opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een erkentelijke beschouwing van de 
wereld, tot de zorg voor de broosheid van de armen en het milieu. Daar er veel op het spel staat, hebben 
wij, zoals er instellingen die macht hebben, om tegen aanvallen op het milieu boetes op te leggen, er 
evenzeer behoefte aan onszelf te controleren en elkaar op te voeden. 
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In deze context “mag de relatie die er is tussen een geëigende esthetische opvoeding en de bescherming van 
een gezond milieu ... niet worden verwaarloosd”.  

2 

 Aandacht schenken aan schoonheid en deze liefhebben helpt ons buiten een utilitaristisch pragmatisme te 
treden. Wanneer men niet leert stil te blijven staan om het schone te bewonderen en te waarderen, is het 
niet vreemd dat alles verandert in een object dat men zonder scrupules mag gebruiken of misbruiken. Als 
men wil komen tot diepgaande veranderingen, moet men voor ogen houden dat denkmodellen werkelijk 
van invloed zijn op gedragingen. De opvoeding zal ondoelmatig zijn en alle krachtsinspanningen 
onvruchtbaar, als men er geen zorg voor draagt ook een nieuw model te verspreiden betreffende de mens, 
het leven, de maatschappij en de relatie met de natuur. Anders zal het consumistische model dat door de 
communicatiemiddelen en de doeltreffende marktmechanismen wordt doorgegeven, zich blijven 
ontwikkelen. 

III - De ecologische bekering (216-221) 

216 

De grote rijkdom van de christelijke spiritualiteit, door twintig eeuwen persoonlijke en 
gemeenschappelijke ervaringen voortgebracht, kan een schitterende bijdrage leveren aan de 
inspanning om de mensheid te vernieuwen. Ik wil de Christenen enkele lijnen van ecologische 
spiritualiteit aanreiken die voortkomen uit onze geloofsovertuigingen, omdat hetgeen het 
Evangelie ons leert, gevolgen heeft voor onze wijze van denken, voelen en leven. Het gaat er niet 
zozeer om te spreken over ideeën, als wel vooral over motieven die uit de spiritualiteit 
voortvloeien om een hartstocht voor de zorg voor de wereld te voeden. Het zal immers niet 
mogelijk zijn zich alleen maar met theorieën voor grote dingen in te zetten zonder een mystiek die 
ons bezielt, zonder “een innerlijke drijfveer die een prikkel geeft, motiveert, bemoedigt en het 
persoonlijke en gemeenschappelijke handelen zin geeft”.  



1 

 Wij moeten erkennen dat wij Christenen niet altijd de rijkdommen die God de Kerk heeft 
geschonken, hebben vergaard en vrucht hebben laten dragen: hierin staat spiritualiteit niet los 
van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld, maar zij leeft 
vooral hiermee en hierin, in gemeenschap met alles wat ons omringt. 
Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 19 juni 2015 - Kardinaal Müller: "Encycliek van Paus Franciscus over ecologie, een heel nieuwe dynamiek" 
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Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen. omdat de innerlijke woestijnen zo 
uitgestrekt zijn geworden”,  

2 

 is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter 
ook erkennen dat sommige geëngageerde en aan het gebed toegewijde Christenen onder het 
voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen 
zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het 
ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de 
ontmoeting met Jezus naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld. Het 
beleven van de roeping behoeders van Gods werk te zijn is een wezenlijk onderdeel van een 
deugdzaam bestaan, het is niet iets optioneel en evenmin een secundair aspect van de 
christelijke ervaring. 
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Wij herinneren aan het model van de heilige Franciscus van Assisi om een gezonde relatie met 
de schepping voor te houden als een dimensie van een integrale bekering van de persoon. Dit 
vereist ook eigen fouten, zonden, gebreken of nalatigheden te erkennen en van harte berouw te 
hebben, van binnenuit te veranderen. De bisschoppen van Australië hebben bekering weten uit te 
drukken in termen van verzoening met de schepping: “Om deze verzoening te verwezenlijken 
moeten wij ons leven onderzoeken en erkennen hoe wij de schepping van God beschadigen met 
onze handelingen en ons onvermogen tot handelen. Wij moeten een bekering ervaren, een 
verandering van het hart”.  

3 
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Het is echter niet voldoende dat ieder zich betert om een zo complexe situatie als die waarmee 
de huidige wereld wordt geconfronteerd, onder ogen ziet, op te lossen. De individuen afzonderlijk 
kunnen het vermogen en de vrijheid om de logica van de instrumentele rede verliezen en 
uiteindelijk bezwijken voor een consumisme zonder ethiek en zonder zin voor de maatschappij en 
het milieu. Op maatschappelijke problemen moet men antwoorden met communicatienetwerken, 
niet met de pure som van individuele goede daden: “De eisen van dit werk zullen zo immens zijn 
dat de mogelijkheden van persoonlijke initiatieven en de samenwerking van individualistisch 
gevormde individuen niet in staat zullen zijn hieraan te beantwoorden. Er zal een bundeling van 
krachten en een eenheid van bijdragen noodzakelijk zijn”.  

4 

 Een ecologische bekering die vereist is om een dynamiek van een duurzame verandering te 
weeg te brengen, is ook een gemeenschappelijke verandering. 
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Deze bekering brengt verschillende houdingen met zich mee die samengaan om een 
edelmoedige en liefderijke zorg op gang te brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid 
en belangeloosheid in, dat wil zeggen een erkenning van de wereld als een gave die van de 
liefde van de Vader is ontvangen, een erkenning die als consequentie een belangeloze 
bereidheid om afstand te doen en edelmoedige gebaren te weeg brengt, ook als niemand die ziet 
of erkent: “Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet (...) en uw Vader die in het 
verborgene ziet, zal het u vergelden” ( 

Mt. 6, 3-4 



). Zij houdt ook het liefdevolle bewustzijn in dat men niet gescheiden is van de andere 
schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele 
gemeenschap vormt. Voor een gelovige kijkt men niet van buiten af, maar van binnen uit naar de 
wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens. 
Omdat de ecologische bekering de bijzondere capaciteiten die God elke gelovige heeft gegeven, 
laat groeien, brengt hem dit er bovendien toe zijn creativiteit en enthousiasme te ontwikkelen om 
de drama’s van de wereld op te lossen, zich daarbij aan God aanbiedend “als een levende, 
heilige offergave” ( 
Rom. 12, 1 
). Hij interpreteert de eigen superioriteit niet als een reden voor persoonlijke roem of 
onverantwoordelijke overheersing, maar als een andere capaciteit die hem op haar beurt een 
zware verantwoordelijkheid oplegt die voortvloeit uit zijn geloof. 
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Verschillende overtuigingen van ons geloof, die aan het begin van deze encycliek zijn ontwikkeld, 
helpen de zin van deze bekering te verrijken, zoals het bewustzijn dat ieder schepsel iets van 
God weerspiegelt en aan ons een boodschap heeft over te brengen, of de zekerheid dat Christus 
deze materiële wereld in zich heeft opgenomen en nu, verrezen, woont in het binnenste van ieder 
wezen, het omringt met zijn genegenheid en het doordringend met zijn licht. Evenals de 
erkenning dat God de wereld heeft geschapen en daarin een orde en dynamiek heeft geschreven 
die het menselijk wezen niet gerechtigd is te negeren. Wanneer wij in het Evangelie lezen dat 
Jezus spreekt over de vogels en zegt dat “God toch niet een van hen vergeet” ( 

Lc. 12, 6 
), zullen wij dan in staat zijn ze slecht te behandelen en kwaad te doen? Ik nodig alle Christenen 
uit deze dimensie van de eigen bekering expliciet te maken en zo duidelijk te maken dat de 
kracht en het licht van de ontvangen genade zich uitstrekken tot de relatie met de andere 
schepsels en de hen omringende wereld en de verheven broederschap met heel de schepping 
tot stand brengt die de heilige Franciscus van Assisi op een zo lichtende wijze beleefde. 

IV - Vreugde en vrede (222-227) 
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De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om kwaliteit van leven te verstaan en moedigt een 
stijl van profetisch en contemplatief leven aan die in staat is een diepe vreugde te kennen zonder door 
consumptie geobsedeerd te zijn. Het is belangrijk aan een oud onderricht gevolg te geven dat in 
verschillende godsdienstige tradities en ook in de Bijbel aanwezig is. Het betreft de overtuiging dat 
“minder meer is”. De constante opeenhoping van mogelijkheden om te consumeren leidt het hart immers af 
en verhindert ieder ding en ieder moment te waarderen. Rustig iedere werkelijkheid, hoe klein die ook is, 
tegemoet treden opent voor ons daarentegen meer mogelijkheden voor begrip en persoonlijke 
verwezenlijking. De christelijke spiritualiteit houdt een groei in soberheid en een vermogen om met weinig 
te genieten voor. Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan om te 
genieten van de kleine dingen, te danken voor de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten 
aan wat wij hebben, of treurig te worden om wat wij niet bezitten. Dit vereist de dynamiek van 
overheersing en pure opeenstapeling van genoegens te vermijden. 

Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 18 juni 2015 - Bisschop Gerard de Korte over “Laudato” 
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In vrijheid en bewust beleefde soberheid werkt bevrijdend. Het is geen minder leven, het is geen lage 
intensiteit, maar totaal het tegengestelde. Zij die van ieder ogenblik meer genieten en dit beter beleven, zijn 
degenen die ophouden hier en daar iets op te pikken en daarbij altijd zoeken wat zij niet hebben, en ervaren 
wat het betekent iedere persoon en ieder ding te waarderen, leren vertrouwd te raken met de eenvoudigste 
werkelijkheden en er weten van te genieten. Op deze wijze slagen zij erin onvoldane behoeften te beperken 
en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. Men kan weinig nodig hebben en intens leven, vooral 
wanneer men in staat is ruimte te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke 
ontmoetingen, dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de kunst, in het 
contact met de natuur, in het gebed. Geluk vereist sommige behoeften, die ons het hoofd doen omlopen, 



weten te beperken, omdat wij zo beschikbaar blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven 
biedt. 
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Soberheid en nederigheid hebben de laatste eeuw geen positieve waardering gekregen. Wanneer echter de 
beoefening van sommige deugden in het persoonlijke en maatschappelijke leven in het algemeen verzwakt, 
eindigt dit met het veroorzaken van veel onevenwichtigheden, ook op het gebied van het milieu. Daarom is 
het niet meer voldoende alleen maar te spreken over de integriteit van de ecosystemen. Men moet de moed 
hebben om te spreken over de integriteit van het menselijk leven, de noodzaak om alle grote waarden te 
bevorderen en met elkaar te verbinden. Het verdwijnen van de nederigheid in een menselijk wezen dat 
buitensporig in vervoering is gebracht door de mogelijkheid alles onbeperkt te overheersen, kan alleen 
maar ermee eindigen dat dit aan maatschappij en milieu schade toebrengt. Het is niet gemakkelijk deze 
gezonde nederigheid en een gelukkige soberheid te doen rijpen, als wij autonoom worden, als wij God uit 
ons leven buitensluiten en ons ik zijn plaats inneemt, als wij geloven dat onze subjectiviteit bepaalt wat 
goed en wat slecht is. 
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Anderzijds kan niemand rijpen tot een gelukkige soberheid, als hij niet in vrede met zichzelf is. En een 
gedeelte van een juist begrip van spiritualiteit bestaat erin ons begrip van vrede te verruimen, dat veel meer 
is dan afwezigheid van oorlog. De innerlijke vrede van iemand is nauw verbonden met de zorg voor de 
ecologie en het algemeen welzijn, omdat zij zich, als zij authentiek wordt beleefd, weerspiegelt in een 
evenwichtige levensstijl die verbonden is met een vermogen tot verwondering dat leidt tot een diepgang 
van het leven. De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij daarnaar kunnen luisteren te 
midden van constant lawaai, voortdurende en hebberige verstrooiing of de cultus van de schijn? Veel 
mensen ervaren een diep gebrek aan evenwicht dat hen ertoe drijft de dingen zeer snel te doen om zich 
bezet te voelen, in een voortdurende haast die op zijn beurt hen ertoe brengt over alles wat hen omgeeft, 
heen te lopen. Dit beïnvloedt de manier waarop men met het milieu omgaat. Een integrale ecologie vereist 
dat er een beetje tijd wordt besteedt aan het herstel van een serene harmonie met de schepping om na te 
denken over onze levensstijl en idealen, om de Schepper te aanschouwen, die onder ons en in hetgeen ons 
omgeeft, leeft en wiens tegenwoordigheid “niet mag worden vervaardigd, maar moet worden ontdekt, 
onthuld”.  

1 
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Wij hebben het over een houding van het hart dat alles beleeft met serene aandacht, dat weet er volledig 
voor iemand te zijn zonder te denken wat erna komt, dat zich op ieder ogenblik geeft als een goddelijk 
geschenk dat ten volle moet worden beleefd. Jezus leerde ons deze houding, toen hij ons uitnodigde te 
kijken naar de lelies op het veld en de vogels in de lucht of toen hij in tegenwoordigheid van een man die 
zoekende was, “hem liefdevol aankeek” ( 

Mc. 10, 21 
). Ja, Hij wist er ten volle te zijn voor iedere mens en ieder schepsel en zo heeft Hij ons een weg getoond 
om de ziekelijke ongerustheid te overwinnen die ons oppervlakkig, agressief en ongeremde consumenten 
maakt. 
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Een uitdrukking van deze houding is stil blijven staan om God vóór en na de maaltijden te danken. Ik stel 
de gelovigen voor om deze kostbare gewoonte te hernemen en ten diepste te beleven. Dit ogenblik van 
zegening, ook al is het zeer kort, herinnert ons eraan dat wij voor het leven afhankelijk van God zijn, het 
versterkt ons gevoel van dankbaarheid voor de gaven van de schepping, het is dankbaarheid jegens hen die 
met hun werk deze goederen verschaffen en het versterkt de solidariteit met de meest behoeftigen. 

V - Burgerlijke en politieke liefde (228-232) 
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De zorg voor de natuur is een deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in 
gemeenschap te leven. Jezus heeft ons eraan herinnerd dat wij God als onze gemeenschappelijke Vader 



hebben en dat dit ons tot broeders en zusters maakt. De broederlijke liefde kan alleen belangeloos zijn, kan 
nooit een compensatie zijn voor wat een ander verwezenlijkt, noch een voorschot op wat wij hopen dat hij 
doet. Daarom is het mogelijk onze vijanden lief te hebben. Deze zelfde belangeloosheid brengt ons ertoe de 
wind, de zon of de wolken lief te hebben en te accepteren, hoewel zij zich niet aan onze controle 
onderwerpen. Daarom kunnen wij spreken van een universele broederschap. 
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Wij moeten opnieuw voelen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben jegens 
de ander en de wereld, dat het de moeite waard is goed en eerlijk te zijn. Wij hebben al te lang verkeerd in 
een moreel verval door een spelletje te spelen met ethiek, goedheid, geloof, eerlijkheid en het ogenblik is 
gekomen om te erkennen dat deze vrolijke oppervlakkigheid ons tot weinig heeft gediend. Deze 
verwoesting van ieder fundament van het maatschappelijk leven eindigt ermee dat wij tegenover elkaar 
komen te staan om de eigen belangen te verdedigen, veroorzaakt het opkomen van nieuwe vormen van 
geweld en wreedheid en verhindert de ontwikkeling van een ware cultuur van de zorg voor het milieu. 

▼ 
Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
De vreugde van het Evangelie ervaart men als men zichzelf geeft, 3 
► ... 
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Het voorbeeld van de heilige Teresia van Lisieux nodigt ons uit tot het praktiseren van de kleine weg van 
de liefde, geen enkele gelegenheid voor een vriendelijk woord, een glimlach, ieder klein gebaar dat vrede 
en vriendschap zaait, verloren te laten gaan. Een integrale ecologie bestaat ook uit eenvoudige dagelijkse 
gebaren, waarbij wij de logica van geweld, uitbuiting, egoïsme doorbreken. Omgekeerd is de wereld van 
een tot het uiterste gedreven consumptie tegelijkertijd de wereld van de mishandeling van het leven in al 
zijn vormen. 
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De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven 
en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de 
maatschappij en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet 
alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook “macrorelaties, maatschappelijke, economische, 
politieke betrekkingen”.  

1 

 Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal van een “beschaving van de liefde”  
2 

 voorgehouden. De sociale liefde is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling: “Om de maatschappij 
menselijker, menswaardiger te maken, moeten wij de liefde in het maatschappelijke leven - op politiek, 
economisch, cultureel niveau - herwaarderen en er de constante en hoogste norm van het handelen van te 
maken”.  

3 

 In dit kader drijft de sociale liefde ons samen met het belang van de dagelijkse kleine gebaren ertoe te 
denken aan grote strategieën die doeltreffend het verval van het milieu stoppen en een cultuur van de 
zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van God erkent om 
samen met de ander in deze maatschappelijke dynamiek in te grijpen, moet hij eraan denken dat dit deel 
uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo rijpt en zich 
heiligt. 
Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
Tot de gemeenschappelijke vergadering van Huis en Senaat van het Amerikaanse Parlement, 17 
 
►  
Tot het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, Nieuwjaar 2016 
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Wij zijn niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar binnen de maatschappij bloeit 
een ontelbare verscheidenheid aan verenigingen die ingrijpen ten gunste van het algemeen welzijn door het 



natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen. Zij bekommeren zich bijvoorbeeld om een publieke plaats (een 
gebouw, een fontein, een vervallen monument, een landschap, een plein), om de bescherming, sanering, 
verbetering of verfraaiing van iets dat van allen is. Om hen heen ontwikkelen en herstellen zich banden en 
ontstaat een nieuw lokaal maatschappelijk netwerk. Zo bevrijdt een gemeenschap zich van een op 
consumptie gerichte onverschilligheid. Dat wil ook zeggen een gemeenschappelijke identiteit koesteren, 
een geschiedenis die wordt bewaard en doorgegeven. Zo neemt men de zorg voor de wereld en de kwaliteit 
van leven van de armsten op zich met een gevoel van solidariteit dat tegelijkertijd het bewustzijn is dat men 
een gemeenschappelijk huis bewoont dat God ons heeft toevertrouwd. Deze gemeenschappelijke acties 
kunnen veranderen in intense spirituele ervaringen, wanneer zij een liefde tot uitdrukking brengen die zich 
geeft. 

VI - De sacramentele teken en het vieren van de rust 

(233-237) 
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Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een 
blad, in een pad, in de dauw, in het gelaat van een arme. 

1 

 Het ideaal is niet alleen van uiterlijkheid naar innerlijkheid te gaan om het handelen van God in de ziel te 
ontdekken, maar er ook toe te komen Hem te ontmoeten in alle dingen, zoals de heilige Bonaventura 
leerde: “De contemplatie is des te verhevener, naarmate de mens in zich meer het effect van de goddelijke 
genade voelt of naarmate hij God meer in de andere schepselen weet te herkennen”.  

2 
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De heilige Johannes van het Kruis leerde dat al wat er aan goeds is in de dingen en de ervaringen van de 
wereld, “zich op eminente wijze oneindig in God bevindt, of beter gezegd, Hij is elk van deze grootheden 
die worden verkondigd”. 

3 

 Niet omdat de beperkte dingen van de wereld werkelijk goddelijk zijn, maar omdat de mysticus de innige 
band ervaart die er tussen God en alle wezens is, en zo “voelt dat God alles voor hem is”.  

4 

 Als hij de hoogte van een berg bewondert, kan hij dit niet scheiden van God en wordt hij gewaar dat deze 
innerlijke bewondering die hij beleeft, berust op de Heer: “De bergen hebben toppen, zij zijn hoog, 
imponerend, mooi, lieflijk, bloemrijk en geurig. De Beminde is voor mij als die bergen. De eenzame 
valleien zijn rustig, bekoorlijk, fris, schaduwrijk, rijk aan zoet water. Door de verscheidenheid van hun 
bomen en het aangename gezang van de vogels verkwikken en vermaken de zinnen en in hun eenzaamheid 
en stilte bieden zij verfrissing en rust: de valleien zijn voor mij mijn Beminde”.  

5 
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De Sacramenten zijn een bevoorrechte wijze waarop de natuur van God wordt aangenomen en veranderd in 
een bemiddeling van het bovennatuurlijke leven. Door de eredienst worden wij uitgenodigd de wereld op 
een ander niveau te omarmen. Water, olie, vuur en kleuren worden met heel hun symbolische kracht 
aanvaard en worden opgenomen in de lofprijzing. De zegenende hand is instrument van de liefde van God 
en weerspiegeling van de nabijheid van Christus, die is gekomen om ons te begeleiden op de levensweg. 
Het water dat bij het Doopsel over het lichaam van het kind wordt gegoten, is teken van nieuw leven. Wij 
ontvluchten de wereld niet, noch negeren wij de natuur, wanneer wij God willen ontmoeten. Dit kan men in 
het bijzonder gewaar worden in de spiritualiteit van het christelijke Oosten: “Overal wordt de schoonheid 
zichtbaar, een van de meest geliefde termen in het Oosten om de goddelijke harmonie en het model van de 
verheerlijkte mensheid te verwoorden: in de vorm van de Kerk, de klanken, de kleuren, de lichten, de 
geuren”.  

6 

 Voor de christelijke ervaring vinden alle schepselen van het materiële heelal hun ware zin in het 
vleesgeworden Woord, omdat Gods Zoon in zijn persoon een deel van het materiële heelal heeft 



opgenomen, waar Hij een kiem van definitieve verandering heeft gelegd: ”Het Christendom staat niet 
afwijzend tegenover de materie, de lichamelijkheid, het laat deze integendeel geheel tot haar recht komen 
in het liturgisch handelen waarin het menselijk lichaam toont ten diepste tempel te zijn van de Heilige 
Geest en waarin het zich verenigt met Jezus de Heer, die ook een lichaam heeft aangenomen voor het heil 
van de wereld”.  

7 
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In de Eucharistie vindt de schepping haar grootste verheffing. De genade die ertoe neigt zich voelbaar te 
manifesteren, bereikt een wonderbaarlijke uitdrukking, wanneer God zelf, mens geworden, zover gaat dat 
Hij zich door zijn schepsel laat eten. De Heer wilde op het toppunt van het mysterie van de menswording 
ons binnenste bereiken door een stuk materie. Niet van bovenaf, maar van binnenuit, opdat wij in onze 
wereld zelf Hem konden ontmoeten. In de Eucharistie wordt de volheid reeds verwezenlijkt en ligt het 
vitale middelpunt van het heelal, het middelpunt dat overstroomt van liefde en onuitputtelijk leven. 
Verenigd met de mensgeworden Zoon, die tegenwoordig is in de Eucharistie, brengt heel de kosmos dank 
aan God. De eucharistie is inderdaad op zich een daad van kosmische liefde: “Ja. kosmisch! Want zelfs als 
de Eucharistie wordt gevierd aan het nederige altaar van een plattelandskerkje, dan wordt zij in zekere zin 
altijd nog gevierd op het altaar van de wereld”.  

8 

 De Eucharistie verenigt hemel en aarde, omarmt en doordringt heel de schepping. De wereld, die uit Gods 
handen is gekomen, keert in vreugdevolle en volledige aanbidding naar Hem terug: in het eucharistisch 
Brood “is de schepping gericht op de vergoddelijking, de heilige bruiloft, de eenmaking met de Schepper 
zelf”.  

9 

Daarom is de Eucharistie ook een bron van licht en motivatie voor onze zorgen omtrent het milieu en geeft 
ons richting om bewakers van heel de schepping te zijn. 

237 

De deelname aan de Eucharistie op zondag heeft een bijzondere betekenis. Deze dag wordt, evenals de 
Joodse sabbat, gezien als de dag voor een gezondmaking van de relatie van het menselijk wezen met God, 
met zichzelf, met de ander en met de wereld. De zondag is de dag van de verrijzenis, de “eerste dag” van de 
nieuwe schepping, waarvan de eersteling het verrezen mens-zijn van de Heer is, waarborg voor de 
uiteindelijke gedaanteverandering van heel de geschapen werkelijkheid. Bovendien verkondigt deze dag 
“de eeuwige rust van de mens bij God”.  

10 

 Zo vult de christelijke spiritualiteit de waarde van rust en feest aan. De mens heeft de neiging de 
contemplatieve rust te beperken tot de sfeer van het onvruchtbare en nutteloze en vergeet daarbij dat zo het 
werk dat men verricht, het belangrijkste wordt ontnomen: zijn betekenis. Wij zijn geroepen in ons handelen 
een dimensie van ontvankelijkheid en belangeloosheid in te sluiten, die iets anders is dan eenvoudig niets 
doen. Het betreft een andere wijze van handelen, die deel uitmaakt van ons wezen. Op deze wijze wordt het 
menselijk handelen niet alleen gevrijwaard van leeg activisme, maar ook van ongebreidelde gulzigheid en 
isolement van het bewustzijn, dat er toe leidt het exclusieve persoonlijke gewin na te jagen. De wet van de 
zondagsrust verplichtte ertoe zich te onthouden van werk op de zevende dag, want “dan kunnen ook uw 
rund en uw ezel rusten, en kunnen de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen” ( 
Ex. 23, 12 
). Rust is een verruiming van de blik die het mogelijk maakt weer de rechten van de ander te erkennen. Zo 
verspreidt de rustdag, waarvan het middelpunt de Eucharistie is, zijn licht over de hele week en moedigt 
ons aan de zorg voor de natuur en de armen tot de onze te maken. 
Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 19 juni 2015 - Kardinaal Müller: "Encycliek van Paus Franciscus over ecologie, een heel nieuwe dynamiek" 

 

  



VII - De Drie-eenheid en de relatie tussen de 

schepsels (238-240) 
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De Vader is de uiteindelijke bron van alles, liefdevol en meedelend fundament van wat bestaat. De Zoon, 
die Hem weerspiegelt en door wie alles is geschapen, verenigde zich met deze aarde, toen Hij in de schoot 
van Maria een menselijke gestalte aannam. De Geest, oneindige band van liefde, is ten innigste 
tegenwoordig in het hart van het heelal en tot nieuwe wegen bezielt en opwekt. De wereld is geschapen 
door de drie Personen als één goddelijk beginsel, maar ieder van hen verwezenlijkt dit gemeenschappelijk 
werk overeenkomstig de eigen persoonlijke identiteit. Daarom “moeten wij heel de Drie-eenheid prijzen, 
wanneer wij met bewondering kijken naar het heelal in zijn grootsheid en schoonheid”.  

1 

239 

Voor ons Christenen leidt het geloven in een ene God, die een trinitaire gemeenschap is, ertoe te denken dat 
heel de werkelijkheid in zich een inderdaad trinitair stempel draagt. De heilige Bonaventura kwam ertoe te 
zeggen dat het menselijk wezen vóór de zonde kon ontdekken hoe ieder schepsel “ervan getuigt dat God 
drievuldig is”. De weerspiegeling van de Drie-eenheid kon men herkennen in de natuur, “toen noch dat 
boek duister was voor de mens, noch het oog van de mens was vertroebeld”.  

2 

 De franciscaanse heilige leert ons dat ieder schepsel in zich een specifiek trinitaire structuur draagt, die zo 
werkelijk is dat zij spontaan zou kunnen worden aanschouwd, als de blik van het menselijk wezen niet 
beperkt, duister en broos was. Op deze manier wijst hij ons op de uitdaging de werkelijkheid trinitair te 
leren lezen. 
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De goddelijke Personen zijn subsistente relaties en de wereld, die naar goddelijk model is geschapen, is een 
weefsel van relaties. De schepselen neigen naar God en op zijn beurt is het eigen aan ieder levend wezen 
naar iets anders te neigen, en wel zo dat wij binnen het heelal talloze constante relaties kunnen tegenkomen 
die verborgen met elkaar verweven zijn.  

3 

  
4 

  
5 

 Dit nodigt ons er niet alleen toe uit de vele banden te bewonderen die er tussen schepsels bestaan, maar 
brengt ons ook ertoe een sleutel tot onze eigen verwezenlijking te ontdekken. Immers, hoe meer de 
menselijke persoon groeit, rijpt en zich heiligt, des te meer treedt hij in relatie, wanneer hij buiten zichzelf 
treedt, om in gemeenschap met God, met de ander en met alle schepselen te leven. Zo neemt hij in zijn 
eigen bestaan de trinitaire dynamiek op die God vanaf zijn schepping erin heeft gelegd. Alles is met elkaar 
verbonden en dit nodigt ons ertoe uit om een spiritualiteit van de solidariteit te doen rijpen, die voortkomt 
uit het mysterie van de Drie-eenheid. 

VIII - De koningin van heel de schepping (241-242) 
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Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en smart voor deze 
gekwetste wereld. Zoals zij met doorboord hart weende over de dood van Jezus, heeft zij nu medelijden 
met het lijden van de gekruisigde armen en van de schepselen van deze wereld die door menselijke macht 
worden uitgeroeid. Zij leeft met Jezus, geheel van gedaante veranderd, en alle schepselen bezingen haar 
schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar voeten en op haar hoofd een kroon 
van twaalf sterren” ( 

Openb. 12, 1 



). Opgenomen ten hemel, is zij moeder en koningin van heel de schepping. In haar verheerlijkt lichaam 
heeft zij samen met de verrezen Christus, als deel van de schepping, heel de volheid van haar schoonheid 
bereikt. Zij bewaart in haar hart niet alleen heel het leven van Jezus, die zij met zorg “bewaakte”  

1 

 , maar ook nu nog begrijpt zij de zin van alle dingen. Daarom kunnen wij haar vragen dat zij ons helpt met 
wijzere ogen naar deze wereld te kijken. 

242 

Samen met haar komt in de heilige familie van Nazareth de figuur van de heilige Jozef naar voren. Hij 
zorgde voor en beschermde Maria en Jezus met zijn werk en zijn edelmoedige aanwezigheid. en hij 
bevrijdde hen van het geweld van de ongerechtigen door hen naar Egypte te brengen. In het Evangelie 
verschijnt hij als een rechtvaardige, hard werkende, sterke man. Maar van zijn figuur gaat ook een grote 
tederheid uit, die niet eigen is aan wie zwak is, maar werkelijk sterk is, let op de werkelijkheid om lief te 
hebben en nederig te dienen. Daarom is hij tot hoeder van de universele Kerk uitgeroepen. Ook hij kan ons 
leren zorg te dragen, hij kan ons motiveren met edelmoedigheid en tederheid te werken om deze wereld, die 
God ons heeft toevertrouwd, te beschermen. 

IX - Aan gene zijde van de zon (243-245) 

243 

Op het einde zullen wij van aangezicht tot aangezicht de oneindige schoonheid van God 
ontmoeten  

1 

 en zullen wij met vreugdevolle bewondering het mysterie van het heelal kunnen lezen, dat 
samen met ons zal delen in de volheid zonder einde. Ja, wij zijn op weg naar de sabbat van de 
eeuwigheid, naar het nieuwe Jeruzalem, naar het gemeenschappelijke huis van de hemel. Jezus 
zegt ons: “Zie, Ik maak alles nieuw” ( 
Openb. 21, 5 
). Het eeuwige leven zal een gedeelde verwondering zijn, waar ieder schepsel, lichtend 
veranderd, zijn plaats zal innemen en de definitief bevrijde armen iets te bieden zal hebben. 

244 

In afwachting hiervan verenigen wij ons om ons te ontfermen over dit huis, dat ons door God is 
toevertrouwd, wetend dat wat er aan goeds hierin is, in het feest van de hemel zal worden 
opgenomen. Samen met alle schepselen zijn wij op deze aarde op weg, God zoekend, omdat, 
“als de wereld een begin heeft en geschapen is, zij wie haar heeft geschapen, zoekt, wie haar 
een begin heeft gegeven, zoekt, Hem die de haar Schepper is”.  

2 

 Laten wij zingend de weg gaan! Mogen onze strijd en onze zorg voor deze planeet ons de 
vreugde van de hoop niet ontnemen! 

245 

God, die ons oproept tot edelmoedige toewijding en oproept alles te geven, biedt ons de krachten 
en het licht dat wij nodig hebben om verder te gaan. In het hart van deze wereld blijft de Heer van 
het leven altijd tegenwoordig, die ons zo liefheeft. Hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet 
alleen, omdat Hij zich definitief met onze aarde heeft verenigd, en zijn liefde brengt ons ertoe 
steeds nieuwe wegen te vinden. Hem zij de lof! 

 

 


