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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 
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EERSTE HOOFDSTUK - Wat met ons huis aan het 

gebeuren is (17-61) 
17 

De theologische of filosofische reflecties over de situatie van de mensheid en de wereld kunnen 
klinken als een zich steeds herhalende en ijdele boodschap, als zij zich niet opnieuw 
presenteren vanuit een confrontatie met de huidige context in hetgeen er aan nieuws is voor de 
geschiedenis van de mensheid. Daarom stel ik, alvorens te erkennen hoe het geloof nieuwe 
motiveringen en eisen ten opzichte van de wereld, waarvan wij deel uitmaken, aanreikt, voor om 
in het kort te blijven stilstaan bij hetgeen met ons gemeenschappelijke huis aan het gebeuren is. 
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De voortdurende versnelling van de veranderingen van de mensheid en de planeet gaat 
vandaag samen met een intensivering van het levens- en arbeidsritme in wat sommigen in het 
Spaans “rapidación” noemen (versnelling). Hoewel verandering deel uitmaakt van de dynamiek 
van complexe systemen, is de snelheid die de menselijke activiteiten deze vandaag opleggen, 
in tegenstelling met de natuurlijke traagheid van de biologische evolutie. Hierbij komt nog het 
probleem dat de doelstellingen van deze snelle en voortdurende verandering niet noodzakelijk 
gericht zijn op het algemene welzijn en een houdbare en integrale menselijke ontwikkeling. 
Verandering is iets wenselijks, maar wordt verontrustend, wanneer zij verandert in een 
achteruitgang van de wereld en de kwaliteit van leven van een groot gedeelte van de mensheid. 
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Na een tijd van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en de menselijke vermogens, gaat een 
gedeelte van de maatschappij een fase van grotere bewustwording in. Men neemt een 
groeiende gevoeligheid voor het milieu en voor de zorg voor de natuur waar en ontwikkelt een 
oprechte en smartelijke bezorgdheid voor wat er met onze planeet aan het gebeuren is. Wij 
zullen op een ongetwijfeld onvolledige wijze de kwesties behandelen die vandaag bij ons onrust 
veroorzaken en die wij intussen niet meer kunnen verdoezelen. Het doel is niet informatie te 
verzamelen of onze nieuwsgierigheid te verzadigen, maar ons smartelijk bewust te worden van 
hetgeen er met de wereld gebeurt, de moed te hebben om het in persoonlijk lijden te 
veranderen en zo te erkennen wat de bijdrage is die ieder kan leveren. 
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Vervuiling, afval en wegwerpcultuur (20-22) 
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Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Blootstelling aan 
atmosferische vervuiling brengt een breed spectrum aan uitwerkingen voort op de gezondheid 
in het bijzonder van de armen en veroorzaken miljoenen gevallen van voortijdig overlijden. Men 
wordt bijvoorbeeld ziek ten gevolge van het inademen van hoge hoeveelheden rook, 
veroorzaakt door brandstof die wordt gebruikt om te koken of voor verwarming. Hier komt nog 
de vervuiling bij die allen treft en die wordt veroorzaakt door het vervoer, de rook van de 
industrie, het lozen van stoffen die bijdragen aan de verzuring van de bodem en het water, door 
kunstmest, insecticiden, fungiciden, onkruidverdelgers en giftige pesticiden in het algemeen. De 
technologie, die in verband met de financiën beweert de enige oplossing voor de problemen te 



zijn, is de facto niet in staat het mysterie te zien van de vele verbanden die er bestaan tussen 
de dingen en lost daarom soms een probleem op om andere te creëren. 

21 

Men dient ook te denken aan de vervuiling die wordt veroorzaakt door afval, inbegrepen het 
gevaarlijke afval dat aanwezig is in verschillende milieus. Er worden honderden miljoenen 
tonnen afval per jaar geproduceerd, waarvan vele niet afbreekbaar zijn: huisafval en 
commercieel afval, sloopafval, klinisch, elektronisch en industrieel afval, hoog giftig en 
radioactief afval. De aarde, ons huis, lijkt steeds meer te veranderen in een immense 
opslagplaats van vuilnis. Op veel plaatsen van de planeet herinneren de ouderen zich 
nostalgisch de landschappen uit andere tijden, die nu verschijnen als bedolven onder afval. De 
chemische producten die in de stad en op de velden worden gebruikt, kunnen evenzeer als het 
industriële afval een effect van bio-opeenhoping hebben in de organismen van de bewoners 
aan de randgebieden, en deze komt ook tot stand, wanneer het niveau van de aanwezigheid 
van een giftig element op een plaats laag is. Vaak neemt men alleen maatregelen, wanneer de 
veroorzaakte effecten onomkeerbaar zijn voor de gezondheid van de personen. 
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Deze problemen houden nauw verband met de wegwerpcultuur die zowel de buitengesloten 
menselijke wezens treft, als de dingen die snel veranderen in vuilnis. Laten wij ons bijvoorbeeld 
realiseren dat het grootste gedeelte van het papier dat wordt geproduceerd, wordt weggegooid 
en niet wordt gerecycled. Met moeite erkennen wij dat het functioneren van de natuurlijke 
ecosystemen voorbeeldig is: de planten synthetiseren voedingsstoffen die de herbivoren 
voeden; deze voeden op hun beurt de carnivoren, die belangrijke hoeveelheden organisch afval 
leveren, dat een nieuwe generatie gewassen doet ontstaan. Het industriële systeem heeft 
daarentegen aan het einde van de productie- en consumptiecyclus niet het vermogen 
ontwikkeld afval te verwerken en resten opnieuw te gebruiken. Men is er nog niet in geslaagd 
een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor de toekomstige 
generaties waarborgt en die vereist het gebruik van niet hernieuwbare middelen zo veel 
mogelijk te beperken, de consumptie te beperken, de doeltreffendheid van de exploitatie te 
maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen. Deze kwestie aanpakken zou een manier 
zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan, die uiteindelijk de hele planeet schaadt, maar wij zien 
dat vorderingen in deze richting nog zeer schaars zijn. 

 

Het klimaat als gemeenschappelijk goed (23-26) 
23 

Het klimaat is een gemeenschappelijk goed, van allen en voor allen. Op wereldniveau is het een complex 
systeem dat in verband staat met veel wezenlijke voorwaarden voor het menselijk leven. Er bestaat een 
zeer consistente wetenschappelijk overeenstemming die erop wijst dat wij een verontrustende opwarming 
van het klimaatsysteem meemaken. In de laatste decennia gaat deze opwarming gepaard met een 
voortdurende stijging van het zeeniveau, en bovendien is het niet moeilijk dit in verband te brengen met 
de toename van extreme weersomstandigheden, nog afgezien van het feit dat men aan ieder verschijnsel 
afzonderlijk geen wetenschappelijk te definiëren oorzaak kan toeschrijven. De mensheid wordt 
opgeroepen om zich de noodzaak bewust te worden van een verandering van levensstijl, van productie en 
consumptie om deze opwarming te bestrijden of minstens de menselijke oorzaken die deze voortbrengen 
of verergeren. Er zijn weliswaar andere factoren (zoals vulkanisme, veranderingen in de baan en de as 
van de aarde, de zonnecyclus), maar talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat het grootste 
gedeelte van de globale opwarming in de laatste decennia te wijten is aan de grote concentratie 
broeikasgas (kooldioxide, methaan, stikstof en andere), die vooral worden uitgestoten ten gevolge van 
menselijke activiteit. De concentratie ervan in de atmosfeer verhindert dat de warmte van de zonnestralen 
die door de aarde worden gereflecteerd, zich verspreidt in de ruimte. Dat wordt vooral nog versterkt door 
een ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op het intensief gebruik van fossiele brandstoffen, dat in het 
middelpunt staat van het energiesysteem van de wereld. Ook de toename van de praktijk om de 
bodemgebruik te veranderen, vooral de ontbossing voor landbouwdoeleinden, heeft invloed gehad. 

24 

Op haar beurt heeft de opwarming effecten op de koolstofcyclus. Zij creëert een vicieuze cirkel die de 
situatie nog verergert en die van invloed zal zijn op de beschikbaarheid van wezenlijke middelen zoals 
drinkwater, energie en de landbouwproductie in de warmste gebieden, en het uitsterven van een gedeelte 
van de biodiversiteit van de planeet ten gevolge zal hebben. Door het smelten van het poolijs en het ijs op 
grote hoogte dreigt een uitstroom met hoog risico van methaangas en het uiteenvallen van bevroren 



organisch materiaal zou de uitstoot van koolstofdioxide nog kunnen doen toenemen. Op zijn beurt 
verergert het verlies van tropische wouden de dingen, aangezien zij de klimaatverandering helpen 
matigen. De door de koolstofdioxide veroorzaakte vervuiling verhoogt de zuurgraad van de oceanen en 
brengt de voedselketen van de zee in gevaar. Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens 
getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de 
ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen. De stijging van het zeeniveau kan bijvoorbeeld 
uitermate ernstige situaties scheppen, als men bedenkt dat een vierde van de wereldbevolking aan zee of 
in de directe nabijheid hiervan leeft, en het merendeel van de grote steden in kustgebieden liggen. 
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De klimaatveranderingen zijn een wereldwijd probleem met ernstige implicaties voor het milieu, de 
maatschappij, de economie, de distributie en de politiek en vormen een van de belangrijkste uitdagingen 
van het ogenblik voor de mensheid. De ernstigste effecten zullen waarschijnlijk in de komende decennia 
neerkomen op de ontwikkelingslanden. Veel armen leven op plaatsen die door verschijnselen in verband 
met de opwarming worden getroffen, en hun middelen van bestaan zijn sterk afhankelijk van de 
natuurlijke reserves en de zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals de landbouw, de visvangst en de 
bosgrondstoffen. Zij hebben geen andere beschikbare economische middelen en andere bronnen die het 
hun mogelijk maken zich aan te passen aan de klimatologische effecten of het hoofd te bieden aan 
catastrofale situaties en zij hebben weinig toegang tot maatschappelijke diensten en bescherming. De 
klimaatveranderingen veroorzaken bijvoorbeeld migraties van dieren en planten die zich niet altijd 
kunnen aanpassen en dit tast op zijn beurt de productiemiddelen aan van de armsten, die zich echter 
verplicht zien te vertrekken in grote onzekerheid over de toekomst van hun leven en van hun kinderen. 
Tragisch is de toename van de migranten die de ellende ontvluchten die door het verval van het milieu 
wordt verergerd, die in de internationale conventies niet worden erkend als vluchtelingen en de last 
dragen van een leven dat zij hebben achtergelaten zonder enige wettelijke bescherming. Helaas is er een 
algemene onverschilligheid ten opzichte van deze tragedies, die nog altijd plaatsvinden in verschillende 
delen van de wereld. Het gebrek aan reacties ten opzichte van deze drama’s van onze broeders en zusters 
is een teken van het verlies van dat gevoel voor verantwoordelijkheid voor onze gelijken waarop iedere 
beschaafde maatschappij is gebaseerd. 
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Velen van hen die de meeste middelen en economische of politieke macht in handen hebben, lijken zich 
vooral te concentreren op het verhullen van de problemen of de symptomen ervan te verbergen door 
slechts te proberen enkele negatieve effecten van klimaatveranderingen te reduceren. Maar veel 
symptomen wijzen erop dat deze effecten steeds erger kunnen worden, als wij doorgaan met de huidige 
productie- en consumptiemodellen. Daarom is het dringend noodzakelijk geworden een politiek te 
ontwikkelen om in de komende jaren de uitstoot van kooldioxide en andere zeer vervuilende gassen 
drastisch terug te dringen door bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen te vervangen en bronnen van 
hernieuwbare energie te ontwikkelen. In de wereld is het niveau van de toegang tot schone en 
hernieuwbare energie zeer laag. Men moet nog technologieën ontwikkelen die geschikt zijn voor opslag. 
In enkele landen zijn er echter vorderingen gemaakt die belangrijk beginnen te worden, hoewel deze nog 
lang niet een belangrijke omvang hebben bereikt. Er zijn enkele investeringen geweest in manieren van 
productie en vervoer die minder energie verbruiken en een minder aantal grondstoffen vereisen, evenals 
in de manieren van nieuwbouw of verbouwing van gebouwen die de energetische doeltreffendheid ervan 
verbeteren. Maar deze goede praktijken zijn nog lang niet algemeen geworden. 

 

II - De kwestie van het water (27-31) 
27 

Andere indicatoren van de huidige situatie hangen samen met de uitputting van de natuurlijke 
bronnen. Wij kennen heel goed de onmogelijkheid om het huidige consumptieniveau te 
handhaven van de meest ontwikkelde landen en de rijkste sectoren van de maatschappij, waar 
de gewoonte om te verspillen en weg te gooien ongehoorde niveaus bereikt. Er zijn al bepaalde 
uiterste grenzen van exploitatie van de planeet overschreden, zonder dat het probleem van de 
armoede is opgelost. 

28 

Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het 
menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De zoetwaterbronnen 
bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. De beschikbaarheid van 
water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel plaatsen de vraag groter 



dan het duurzame aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Grote steden, die 
afhankelijk zijn van belangrijke waterreserves, hebben te lijden onder perioden van gebrek aan 
een hulpbron die op kritieke ogenblikken niet altijd op een adequate manier en onpartijdig wordt 
beheerd. Het gebrek aan publiek water voor iedereen kent men vooral in Afrika, waar grote 
sectoren van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of te lijden hebben onder 
periodes van droogte die de voedselproductie bemoeilijken. In sommige landen zijn er streken 
met een overvloed aan water, terwijl andere lijden onder een ernstig gebrek. 
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Een bijzonder ernstig probleem is dat van de kwaliteit van het water dat beschikbaar is voor de 
armen en dat iedere dag veel gevallen van overlijden ten gevolge heeft. Onder de armen 
komen ziekten in verband met water veel voor, inclusief die welke worden veroorzaakt door 
micro-organismen en chemische substanties. Dysenterie en cholera, die te wijten zijn aan 
ontoereikende sanitaire voorzieningen en waterreserves, zijn een belangrijke factor van leed en 
kindersterfte. De waterhoudende grondlagen worden op veel plaatsen bedreigd door de 
vervuiling die wordt veroorzaakt door sommige activiteiten op het gebied van het delven van 
grondstoffen, van landbouw en industrie, vooral in landen waar reglementering en voldoende 
controle ontbreekt. Wij denken niet alleen aan het afval van de fabrieken. Men blijft 
wasmiddelen en chemische producten die de bevolking op veel plaatsen in de wereld gebruikt, 
lozen in rivieren, meren en zeeën. 
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Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert, wordt op sommige plaatsen 
de tendens steeds sterker deze schaarse hulpbron te privatiseren, die is veranderd in 
koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot veilig 
drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat het het 
overleven van de mensen bepaalt en daarom is het een voorwaarde voor het uitoefenen van de 
andere rechten van de mens. Deze wereld heeft een zware maatschappelijke schuld jegens de 
armen, die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat ditbetekent dat hun het recht op een 
leven in lijn met hun onvervreemdbare waardigheid wordt ontzegd. Deze schuld wordt 
gedeeltelijk ingelost door grotere economische bijdragen om schoon water en 
zuiveringsinstallaties te leveren bij de armste bevolkingen. Maar men constateert een verspilling 
van water in de ontwikkelde landen, maar ook in de ontwikkelingslanden die grote reserves 
bezitten. Dat maakt duidelijk dat het waterprobleem gedeeltelijk een kwestie van opvoeding en 
cultuur is, omdat er geen bewustzijn is van de ernst van deze gedragingen in een context van 
grote ongelijkheid. 
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Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten van levensmiddelen en 
verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn, ten gevolge hebben. 
Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen weinig decennia acuut te 
maken zal hebben met waterschaarste, als men niet snel maatregelen neemt. De milieu-
effecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de 
watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste 
bronnen voor een conflict in deze eeuw.  

1 

III - Het verlies van de biodiversiteit (32-42) 
32 

Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en 
commerciële activiteit die te zeer verband houden het onmiddellijke resultaat. Het verlies van wouden en 
bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke hulpbronnen 
zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding, maar ook voor de genezing van ziekten en vele diensten. 
De verschillende soorten bevatten genen die belangrijke hulpbronnen kunnen zijn om in de toekomst te 
kunnen beantwoorden aan sommige menselijke behoeften of om sommige milieuproblemen op te lossen. 
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Het is echter niet genoeg alleen maar te denken aan de verschillende soorten als eventuele te exploiteren 
“hulpbronnen” en daarbij te vergeten dat zij een waarde op zich hebben. Ieder jaar verdwijnen er 
duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze kinderen niet zullen 
kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen 
die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen van ons zullen duizenden 



soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons hun boodschap kunnen 
meedelen. Wij hebben het recht niet ertoe. 
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Waarschijnlijk stoort het ons ons bewust te worden van het uitsterven van een zoogdier of een vogel 
vanwege hun grotere zichtbaarheid. Maar voor een goed functioneren van de ecosystemen zijn ook 
paddenstoelen, algen, wormen, kleine insecten, reptielen en de ontelbare variëteit aan micro-organismen 
noodzakelijk. Enkele weinig talrijke soorten, die gewoonlijk onopgemerkt blijven, spelen een 
fundamentele kritieke rol om het evenwicht van een plaats te stabiliseren. Het menselijk wezen moet 
weliswaar ingrijpen, wanneer een geosysteem in een kritieke fase komt, maar tegenwoordig is het niveau 
van menselijk ingrijpen in een zo complexe werkelijkheid als de natuur zodanig dat de rampen die door 
het menselijk wezen voortdurend worden veroorzaakt, een nieuw ingrijpen erdoor noodzakelijk maken, 
zodat de menselijke activiteit alomtegenwoordig wordt met alle risico’s van dien. Zo ontstaat een vicieuze 
cirkel waarbij het ingrijpen van het menselijk wezen om een moeilijkheid op te lossen vaak de situatie 
uiteindelijk nog maar erger maakt. Veel vogels en insecten die uitsterven op grond van de door de 
technologie geschapen giftige pesticiden, zijn bijvoorbeeld nuttig voor de landbouw zelf en het 
verdwijnen ervan zal moeten worden gecompenseerd met weer een technologisch ingrijpen, dat 
waarschijnlijk nieuwe schadelijke effecten ten gevolge zal hebben. De inspanningen van geleerden en 
technici die de door het menselijk wezen veroorzaakte problemen trachten op te lossen, zijn 
prijzenswaardig en soms bewonderenswaardig. Maar wanneer wij naar de wereld kijken, dan merken wij 
op dat dit niveau van menselijk ingrijpen, vaak ten dienste van het geld en het consumisme, in 
werkelijkheid ervoor zorgt dat de aarde waarop wij leven, minder rijk en mooi wordt, steeds meer 
begrensd en grijs, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van de technologie en het aanbod voor de 
consumptie onbegrensd blijft toenemen. Zo lijkt het dat wij ons wijsmaken een onherhaalbare en niet 
terug te krijgen schoonheid te kunnen vervangen door een andere, door ons geschapen. 
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Wanneer wij het milieueffect van sommige economische initiatieven analyseren, dan zijn wij gewoon de 
effecten op de bodem, het water en de lucht in aanmerking te nemen, maar niet altijd wordt daarin een 
nauwkeurige studie van het effect op de biodiversiteit opgenomen, alsof het verlies van enkele soorten of 
groepen dieren of planten iets van weinig belang zou zijn. Straten, nieuwe culturen, omheiningen, 
waterbassins en andere constructies nemen bezit van de leefgebieden en versplinteren deze soms zodanig 
dat de dierenpopulaties niet meer kunnen trekken of zich vrij kunnen verplaatsen, zodat sommige soorten 
het risico lopen uit te sterven. Er bestaan alternatieven die minstens het effect van deze werken 
verzachten, zoals het aanleggen van biologische corridors, maar men komt in weinig landen een dergelijk 
zorg en aandacht tegen. Wanneer enkele soorten commercieel worden geëxploiteerd, dan wordt niet altijd 
hun wijze van groei bestudeerd om een buitensporige afname ervan met daaruit voortkomende 
ontwrichting van het ecosysteem te vermijden. 
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De zorg voor de ecosystemen vraagt om een blik die verder gaat dan het onmiddellijke, omdat de 
bescherming ervan niemand interesseert, wanneer men alleen maar snel en gemakkelijk economisch 
gewin zoekt. Maar de kosten van de door egoïstische zorgeloosheid veroorzaakte schade is vele malen 
groter dan het economisch voordeel dat men kan behalen. In het geval van het verlies of een serieuze 
beschadiging van enkele soorten hebben wij het over waarden die welke berekening dan ook te boven 
gaan. Daarom kunnen wij stomme getuigen zijn van zeer ernstige ongerechtigheden, wanneer men 
beweert belangrijke economische voordelen te behalen en de rest van de tegenwoordige en toekomstige 
mensheid voor de zeer hoge kosten van het verval van het milieu laat betalen. 
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Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en 
gebieden - op het land en in de oceanen - waar ieder menselijk ingrijpen is verboden dat de fysionomie 
ervan kan veranderen of de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten. In de zorg voor de 
biodiversiteit dringen de specialisten aan op de noodzaak in het bijzonder aandacht te besteden aan de 
gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten, endemische soorten, die minder veel voorkomen 
of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg 
vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves 
vormen en zo andere vormen van leven waarborgen. 
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Wij herinneren bijvoorbeeld aan de longen van de planeet die boordevol biodiversiteit zitten, zoals het 
Amazonegebied en het rivierbekken van de Kongo of de grote waterhoudende aardlagen en de gletsjers. 
Het belang van deze plaatsen voor het geheel van de planeet en de toekomst van de mensheid is maar al te 



bekend. De ecosystemen van de tropische wouden hebben een biodiversiteit met een grote complexiteit, 
die men onmogelijk geheel kan kennen, maar wanneer deze wouden in brand worden gestoken of met de 
grond gelijk worden gemaakt om het verbouwen van producten te doen toenemen, dan gaan er binnen 
weinig jaren ontelbare soorten verloren of veranderen deze gebieden in dorre woestijnen. Een teer 
evenwicht dringt zich echter op, wanneer men het heeft over deze plaatsen, omdat men ook niet de 
geweldige internationale economische belangen kan negeren die met de pretentie dat men ervoor zorgt, de 
nationale soevereiniteit in gevaar kan brengen. Er bestaan inderdaad “voorstellen tot internationalisering 
van het Amazonegebied, die alleen maar de economische belangen van de multinationals dienen”.  

1 

Prijzenswaardig is de inzet van internationale organisaties en organisaties van de burgermaatschappij de 
volken sensibiliseren en op kritische wijze samenwerken, daarbij ook gebruik makend van wettige 
pressiemiddelen, opdat iedere regering haar eigen en niet te delegeren taak vervult het milieu en de 
natuurlijke bronnen van het eigen land te beschermen zonder zich te verkopen aan onzuivere lokale en 
internationale belangen. 
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Ook de vervanging van de wilde flora door gebieden met bosaanplant, die meestal monoculturen zijn, is 
gewoonlijk niet onderwerp van een adequate analyse. In werkelijkheid kan deze vervanging een 
biodiversiteit ernstig treffen die door de soorten die geplant worden, niet worden geaccepteerd. Ook de 
vochtige streken die in landbouwgebieden worden veranderd, verliezen een geweldige biodiversiteit die 
zij huisvestten. In sommige kustgebieden is het verdwijnen van de door mangroves gevormde 
ecosystemen zorgwekkend. 
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De oceanen bevatten niet alleen het merendeel van het water van de planeet, maar ook het merendeel van 
de ruime variëteit aan levende wezens, waarvan er vele ons nog onbekend zijn en door verschillende 
oorzaken worden bedreigd. Anderzijds ziet men dat het leven in rivieren meren, zeeën en oceanen, dat 
een groot gedeelte van de wereldbevolking voedt, wordt bedreigd door een ongecontroleerd onttrekken 
daaraan van de vishulpbronnen, dat een drastische vermindering van sommige soorten veroorzaakt. Men 
gaat nog steeds door met het ontwikkelen van selectieve methoden van bevissing die een groot gedeelte 
van de gevangen soorten weggooien. In het bijzonder worden zeeorganismen bedreigd waarmee wij geen 
rekening houden, zoals bepaalde soorten planktondie een zeer belangrijke schakel vormen in de 
voedselketen van de zee en waarvan uiteindelijk de soorten afhankelijk zijn die voor de menselijke 
voeding worden gebruikt. 

41 

Wanneer wij doordringen in de tropische en subtropische zeeën, ontmoeten wij de koraalriffen, die 
overeenkomen met de grote wouden van het vasteland, omdat zij ongeveer een miljoen soorten 
huisvesten, vissen, krabben, weekdieren, sponzen, algen inbegrepen. Veel van de koraalriffen van de 
wereld zijn heden onvruchtbaar of gaan voortdurend achteruit: “Wie heeft de wonderlijke wereld van de 
zee veranderd in onderaardse kerkhoven zonder leven en kleur?”.  

2 

 Dit verschijnsel is merendeels te wijten aan de vervuiling die de zee bereikt als gevolg van de ontbossing, 
de monoculturen in de landbouw, het industriële afval en de verwoestende methodes van bevissing, 
vooral die welke cyanide en dynamiet gebruiken. Het wordt nog verergerd door de toename van de 
temperatuur van de oceanen. Dit alles helpt ons inzien hoe ieder ingrijpen in de natuur gevolgen kan 
hebben die wij op het eerste gezicht niet waarnemen en dat men bepaalde vormen van exploitatie van de 
hulpbronnen verkrijgt ten koste van een verval dat uiteindelijk de bodem van de oceanen bereikt. 

42 

Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen 
en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het 
milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de 
waarde met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij allen als geschapen wezens elkaar 
nodig. Ieder gebied heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een 
nauwkeurige inventaris moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling 
van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht zorgend voor de soorten die 
aan het uitsterven zijn. 

III - Achteruitgang van de kwaliteit van het 

menselijk leven en maatschappelijk verval (43-47) 



43 

Als wij rekening houden met het feit dat een menselijk wezen een schepsel is van deze wereld, dat recht 
heeft te leven en gelukkig te zijn, en bovendien een bijzondere waardigheid heeft, kunnen wij niet nalaten 
de effecten van het verval van het milieu, van het huidige ontwikkelingsmodel en van de wegwerpcultuur 
op het leven in overweging te nemen. 

44 

Tegenwoordig constateren wij bijvoorbeeld een mateloze en ongeordende groei van veel steden, die 
vanuit het standpunt van de gezondheid bezien onleefbaar zijn geworden, niet alleen door de vervuiling 
die het gevolg is van de uitstoot van giftige stoffen, maar ook door de chaos in de steden, de problemen in 
het vervoer en de visuele en akoestische vervuiling. Veel steden zijn grote inefficiënte structuren die 
overmatig veel water en energie verbruiken. Er zijn wijken die, hoewel ze recent zijn gebouwd, verstopt 
zijn geraakt en ongeordend zijn, zonder voldoende groene ruimte. Het past niet bij bewoners van deze 
planeet steeds meer te leven bedolven onder beton, asfalt, glas en metaal zonder fysiek contact met de 
natuur. 
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Op sommige plaatsen in de stad en op het platteland heeft de privatisering van de ruimte de toegang van 
de burgers tot gebieden van een bijzondere schoonheid moeilijk gemaakt; elders heeft men “ecologische” 
woonbuurten geschapen die alleen maar ter beschikking van weinigen staan en waar men ervoor zorgt te 
vermijden dat anderen binnenkomen om een kunstmatige rust te verstoren. Vaak vindt men een mooie 
stad, vol goed verzorgde groene ruimtes in enkele “veilige” gebieden, maar zo is het niet in minder 
zichtbare zones, waar de gedumpten van de maatschappij leven. 

46 

Bij de maatschappelijke componenten van een verandering op wereldniveau horen ook de effecten op de 
werkgelegenheid van sommige technologische vernieuwingen, maatschappelijke uitsluiting, ongelijkheid 
in beschikbaarheid en verbruik van energie en andere diensten, maatschappelijke versplintering, toename 
van geweld en het opkomen van nieuwe vormen van maatschappelijke agressiviteit, drugshandel en 
toenemend drugsgebruik onder de jongsten, verlies van identiteit. Het zijn onder andere tekenen die laten 
zien hoe de groei van de laatste twee eeuwen in al zijn aspecten geen integrale vooruitgang en een 
verbetering van de kwaliteit van leven heeft betekend. Sommige van deze tekenen zijn tegelijkertijd 
symptomen van een maatschappelijk verval, een stilzwijgend verbreken van de banden van integratie en 
sociale gemeenschap. 

47 

Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld, die, wanneer zij alomtegenwoordig 
worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. 
De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen hun wijsheid verstikt te zien te 
midden van het chaotische rumoer van de informatie. Dat vraagt van ons een krachtsinspanning dat deze 
middelen worden vertaald in een nieuwe culturele ontwikkeling van de mensheid en niet in een 
achteruitgang van haar grootste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige 
ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk 
verzadigt en verwart in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke 
relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie 
die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren 
overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuwe type kunstmatige emoties gegenereerd 
die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige 
middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en genegenheden delen. Soms 
verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en 
de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat, samen met 
het overweldigende aanbod aan deze producten, een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk 
isolement groeit in de intermenselijke relaties. 

Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 18 juni 2015 - Kleine leeswijzer bij de Encycliek "Laudato Si'" 
 

V - Wereldwijde ongelijkheid (48-52) 
48 

Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het 
hoofd kunnen bieden aan het verval van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die 



verband houden met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de 
samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet: “Zowel de gemeenschappelijke ervaring 
van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden 
hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”.  

1 

 De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en 
niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet 
de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de 
verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan 
evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt 
door het gebrek aan hulpbronnen, en zoveel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de 
agenda’s van de wereld.  

2 
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Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de 
buitengeslotenen treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij worden vandaag 
vermeld in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als 
aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt 
toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Op het ogenblik van een 
concrete actualisering komen zij inderdaad vaak op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het 
feit dat zeer veel specialisten, opiniemakers, communicatiemiddelen en machtscentra ver van hen 
gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en 
denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het 
bereik van het merendeel van de wereldbevolking is. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat 
soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, helpt het geweten te "cauteriseren" en 
een gedeelte van de werkelijkheid in gedeeltelijke analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een 
“groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische 
benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de 
discussies over het milieu, omzowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te 
luisteren. 
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In plaats van de problemen van de armen op te lossen en te denken aan een andere wereld, beperken 
sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen. Het ontbreekt niet aan 
internationale druk op de ontwikkelingslanden die economisch hulp laat afhangen van een bepaalde 
politiek van “reproductieve gezondheid”. Maar, “als het waar is dat de ongelijke verdeling van de 
bevolking en de beschikbare hulpbronnen belemmeringen vormt voor de ontwikkeling en een beheersbaar 
gebruik van het milieu, dan moet men erkennen dat de demografische groei volledig compatibel is met 
een integrale en solidaire ontwikkeling”.  

3 

 De demografische groei en niet het extreme en selectieve consumisme van enkelen de schuld geven is 
een manier om de problemen niet onder ogen te zien. Men wil zo het huidige distributieve model 
wettigen, waarbij een minderheid denkt in haar recht te staan in een verhouding te consumeren die men 
onmogelijk zou kunnen veralgemeniseren, omdat de planeet de afval van een dergelijk verbruik zelfs niet 
zou kunnen bevatten. Wij weten bovendien dat men ongeveer een derde van het voedsel verspilt dat men 
produceert en “voedsel dat men weggooit, is alsof men het rooft van de tafel van de armen”.  

4 

 Het is in ieder geval zeker dat er aandacht moet worden besteed aan het ongelijke evenwicht in de 
spreiding van de bevolking over territoria, zowel op nationaal als op wereldniveau, omdat de toename van 
de consumptie tot complexe regionale problemen zou leiden door een combinatie van problemen die 
verband houden met de verontreiniging van het milieu, het vervoer, de afvalverwerking, het verlies aan 
hulpbronnen, de kwaliteit van leven. 
Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 26 juni 2015 - Mgr. Mutsaerts: 'media negeren ongemakkelijke fragmenten encycliek volledig' 
► 18 juni 2015 - Kleine leeswijzer bij de Encycliek "Laudato Si'" 
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Ongelijkheid treft niet alleen individuen, maar hele landen en verplicht tot denken aan een ethiek van de 
internationale verhoudingen. Er is immers een ware “ecologische verplichting”, vooral tussen Noord en 
Zuid, die verband houdt met commerciële onevenwichtigheid met gevolgen op ecologisch gebied, evenals 
met het onevenredig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen dat in de geschiedenis enkele landen ervan 
hebben gemaakt. De export van enkele grondstoffen om aan de vraag van de markten van het 



geïndustrialiseerde Noorden te voldoen, hebben plaatselijke schade teweeg gebracht, zoals 
kwikvergiftiging in de goudmijnen of zwavelvergiftiging in de kopermijnen. In het bijzonder dient men 
het gebruik mee te tellen van de milieuruimte van de hele planeet om de gas-afval op te slaan die zich 
gedurende twee eeuwen heeft opgehoopt en een situatie heeft veroorzaakt die nu alle landen van de 
wereld treft. De opwarming die wordt veroorzaakt door de enorme consumptie van enkele rijke landen, 
heeft gevolgen voor de armste landen van de wereld, vooral in Afrika, waar de toename van de 
temperatuur samen met de droogte een rampzalige uitwerking heeft op de opbrengt van de culturen. 
Hierbij komt nog de schade die wordt veroorzaakt door de export naar de ontwikkelingslanden van vast 
en vloeibaar giftig afval en door de vervuilende activiteit van ondernemingen, die in de minder 
ontwikkelde landen doen, wat zij niet kunnen doen in de landen, die het kapitaal verschaffen: “Wij 
constateren dat de ondernemingen die zo opereren, vaak multinationals zijn die hier doen wat zij niet 
mogen doen in ontwikkelde landen of landen van de zogenaamde eerste wereld. Wanneer zij met hun 
activiteiten stoppen en zich terugtrekken, laten zij over het algemeen een grote schade voor mens en 
milieu achter, zoals werkeloosheid, dorpen zonder leven, uitputting van sommige natuurlijke 
hulpbronnen, ontbossing, verarming van de plaatselijke landbouw en veeteelt, kraters, verwoeste heuvels, 
vervuilde rivieren en sommige maatschappelijke werken die niet kunnen worden ondersteund”.  

5 
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De buitenlandse schuld van de arme landen is veranderd in een controle-instrument, maar hetzelfde 
gebeurt niet met de ecologische schuld. Op verschillende manieren blijven de ontwikkelingslanden, waar 
zich de belangrijkste reserves van de biosfeer bevinden, de ontwikkeling van de rijkste voeden ten koste 
van hun heden en hun toekomst. De aarde van de armen van het Zuiden is rijk en weinig vervuild, maar 
de toegang tot het eigendom van de goederen en de hulpbronnen om te voldoen aan de eigen 
levensbehoeften wordt hun verboden door een structureel pervers systeem op het gebied van handel en 
eigendom. Het is noodzakelijk dat de ontwikkelde landen eraan bijdragen deze schuld op te lossen door 
op een belangrijke wijze het gebruik van niet hernieuwbare energie te beperken en de meest behoeftige 
landen hulpbronnen te leveren om een politiek en programma’s voor een beheersbare ontwikkeling te 
bevorderen. De armste streken en landen hebben minder mogelijkheden nieuwe modellen om het effect 
op het milieu terug te dringen, omdat zij niet de voorbereiding hebben om de nodige processen op gang te 
brengen en de kosten ervan niet kunnen dekken. Daarom moet men zich helder er bewust van blijven dat 
er bij de klimaatverandering gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn en, zoals de bisschoppen van 
Verenigde Staten hebben gezegd, het gepast is zich “vooral” te richten “op de noden van de armen, de 
zwakken en kwetsbaren, in debat dat vaak wordt beheerst door de machtigste belangen”.  

6 

 Men moet het bewustzijn versterken dat wij één menselijke familie zijn. Er zijn geen politieke en 
maatschappelijke grenzen en barrières die het ons veroorloven ons te isoleren en juist daarom is er 
evenmin ruimte voor de globalisering van de onverschilligheid. 
 

VI - De zwakte van de reacties (53-59) 
53 

Deze situatie veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van de in de 
steek gelatenen van de wereld, met een weeklacht die van ons een ander koers vraagt. Nooit hebben wij 
ons gemeenschappelijke huis slecht behandeld en beschadigd als in de laatste twee eeuwen. Wij zijn 
integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn 
waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep, en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en 
volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het 
hoofd te bieden en het is nodig om leaderships te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven 
op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de toekomstige generaties in gevaar te 
brengen. Het wordt noodzakelijk een systeem van normen te scheppen dat onschendbare grenzen bevat en 
de bescherming van de ecosystemen verzekert, voordat de nieuwe vormen van macht die zijn afgeleid van 
het technisch-economisch paradigma, uiteindelijk niet alleen de politiek, maar ook de vrijheid en de 
gerechtigheid verwoesten. 
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Opmerkelijk is de zwakte van de internationale politieke reactie. De onderwerping van de politiek aan de 
technologie en de financiën blijkt uit het mislukken van de mondiale topconferenties over het milieu. Er 
zijn teveel bijzondere belangen en het economisch belang gaat zeer gemakkelijk prevaleren boven het 
algemeen welzijn en de informatie manipuleren om de eigen plannen niet benadeeld te zien. In deze lijn 
vraagt het  



Document van Aparecida 
 dat “bij het omgaan met natuurlijke hulpbronnen niet de belangen overheersen van economische groepen 
die op irrationele wijze de levensbronnen vernietigen”.  

1 

Het verbond tussen economie en technologie sluit uiteindelijk alles buiten dat geen deel uitmaakt van hun 
directe belangen. Zo zou men alleen maar enkele oppervlakkige uitspraken, geïsoleerde filantropische 
acties en ook inspanningen kunnen verwachten om gevoeligheid voor het milieu te tonen, terwijl in 
werkelijkheid iedere poging van de maatschappelijke organisaties om de dingen te veranderen gezien zal 
worden als een verstoring die wordt veroorzaakt door romantische dromers, of een obstakel dat men moet 
vermijden. 
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Langzamerhand kunnen sommige landen belangrijke vorderingen, het ontwikkelen van een efficiëntere 
controle en een oprechtere strijd tegen de corruptie, laten zien. De ecologische gevoeligheid van de 
volken is gegroeid, ook al is het niet voldoende om de schadelijke consumptiegewoonten te veranderen, 
die niet lijken af te nemen, maar zich uit te breiden en zich te ontwikkelen. Dit gebeurt, om alleen maar 
een eenvoudig voorbeeld te geven, met de steeds groeiende toename van het gebruik en de intensiteit van 
airco’s: de markten stimuleren bij het zoeken naar onmiddellijk gewin nog meer de vraag. Als iemand van 
buitenaf naar de planetaire gemeenschap zou kijken, zou hij zich verbazen over een dergelijk gedrag, dat 
soms suïcidaal lijkt. 
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In de tussentijd blijven de economische machten het huidige mondiale systeem rechtvaardigen, waarbij 
speculeren en zoeken naar financieel gewin prevaleren, die ertoe neigen iedere context en de effecten op 
de menselijke waardigheid te negeren. Zo wordt duidelijk dat het verval van het milieu en het menselijk 
en ethisch verval nauw met elkaar verbonden zijn. Velen zullen zeggen dat zij zich niet ervan bewust zijn 
dat zij immorele daden stellen, omdat de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de 
werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden. Daarom “blijft alles wat broos is, 
zoals het milieu, weerloos ten overstaan van de belangen van de vergoddelijkte markt, die in een absolute 
regel zijn veranderd”.  

2 
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Het is te voorzien dat men ten overstaan van de uitputting van sommige hulpbronnen op zoek gaat naar 
een gunstig scenario voor nieuwe oorlogen, die worden gemaskeerd met nobele eisen. Oorlog brengt 
altijd zware schade toe aan het milieu en de culturele rijkdom van de volken en de risico’s worden enorm, 
wanneer men denkt aan kernwapens en biologische wapens. Immers, “ondanks dat internationale 
overeenkomsten een chemische, bacteriologische en biologische oorlog verbieden, is het een feit dat in de 
laboratoria het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe aanvalswapens die in staat zijn het natuurlijk 
evenwicht aan te tasten, doorgaat”.  

3 

 Er wordt van de politiek een grotere aandacht gevraagd om de oorzaken die nieuwe conflicten kunnen 
veroorzaken, te voorkomen en op te lossen. Maar macht samen met geld is datgene wat zich het meest 
tegen deze pogingen verzet en politieke plannen hebben vaak geen brede visie. Waarom wil men vandaag 
een macht handhaven die men zich zal herinneren om haar onvermogen in te grijpen, toen het urgent en 
noodzakelijk was om het te doen? 
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In enkele landen zijn er positieve voorbeelden van resultaten bij het verbeteren van het milieu, zoals het 
saneren van sommige rivieren die gedurende zoveel decennia zijn vervuild, het herstel van autochtone 
bossen of de verfraaiing van de landschappen met herstelwerkzaamheden aan het milieu of 
bouwprojecten met een grote esthetische waarde, vorderingen in het produceren van niet vervuilende 
energie, in het verbeteren van het openbaar vervoer. Deze acties lossen de wereldproblemen niet op, maar 
bevestigen wel dat het menselijk wezen nog in staat is positief in te grijpen. Omdat het geschapen is om 
lief te hebben, bloeien er te midden van zijn beperkingen onvermijdelijk daden op van edelmoedigheid, 
solidariteit en zorg. 
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Tegelijkertijd groeit er een oppervlakkige of schijnbare ecologie, die een zekere verstarring en 
onbekommerde onverantwoordelijkheid versterkt. Zoals vaak gebeurt in tijden van diepe crisis, die om 
moedige beslissingen vragen, zijn wij geneigd te denken dat wat er aan het gebeuren is, niet zeker is. Als 
wij oppervlakkig toezien, dan lijkt het dat, afgezien van enkele zekere tekenen van vervuiling en verval, 
de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen 
blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ons ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te 



handhaven. Het is de manier waarop het menselijk leven zich redt om alle zelfdestructieve gebreken te 
voeden: men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen 
uit, men doet alsof er niets aan de hand is. 

 

VII - Een verscheidenheid aan meningen (60-61) 
60 

Wij erkennen ten slotte dat er zich verschillende visies en lijnen van denken inzake de situatie 
en mogelijke oplossingen hebben ontwikkeld. Aan het ene uiterste houden sommigen ten koste 
van alles de mythe van de vooruitgang in stand en beweren dat de ecologische problemen 
eenvoudigweg opgelost zullen worden met nieuwe technische toepassingen zonder ethische 
overwegingen of fundamentele veranderingen. Aan het andere uiterste zijn anderen van mening 
dat de menselijke soort met welk ingrijpen dan ook alleen maar een bedreiging kan zijn en het 
mondiale ecosysteem in gevaar kan brengen en dat het daarom passend is de aanwezigheid 
ervan op de planeet terug te dringen en hem iedere soort van ingrijpen te verhinderen. Tussen 
deze extremen zou de reflectie mogelijke toekomstige scenario’s moeten bepalen, omdat er niet 
één weg voor een oplossing is. Dit zou ruimte kunnen laten voor een verscheidenheid aan 
inbreng die een dialoog zou kunnen openen met het oog op integrale antwoorden. 

61 

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

1 

Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
Tot de gemeenschappelijke vergadering van Huis en Senaat van het Amerikaanse Parlement, 
17 
 
 

TWEEDE HOOFDSTUK - Het evangelie van de 

Schepping (62-100) 
62 

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

► I  -  Het licht dat het geloof biedt (63-64) 

► II  -  De wijsheid van de Bijbelse verhalen (65-75) 

► III  -  Het mysterie van het heelal (76-83) 



► IV  -  De boodschap van ieder schepsel in de harmonie van de schepping (84-88)

►V  -  Een universele gemeenschap (89-92) 

►VI  -  Het gemeenschappelijke bestemming van de goederen (93-95)  

►VII  -  Het blik van Jezus (96-100) 

I - Het licht dat het geloof biedt (63-64) 
63 

Als wij rekening houden met de complexiteit van de ecologische crisis en de talrijke oorzaken 
ervan, zou wij moeten erkennen dat de oplossingen niet kunnen komen van één manier om de 
werkelijkheid te interpreteren en te veranderen. Het is noodzakelijk ook zijn toevlucht te nemen 
tot de verschillende culturele rijkdommen van de volken, tot kunst en poëzie, tot het innerlijke 
leven en de spiritualiteit. Als men werkelijk een ecologie wil opbouwen die het ons mogelijk 
maakt alles te herstellen wat wij hebben vernietigd, dan mag geen enkele tak van de 
wetenschappen, geen enkele vorm van wijsheid worden verwaarloosd, evenmin die van de 
godsdienst met haar eigen taal. Bovendien staat de Katholieke Kerk open voor de dialoog met 
het filosofische denken en dat maakt het haar mogelijk verschillende syntheses tussen geloof 
en rede tot stand te brengen. Wat de sociale kwesties betreft, kan men dit constateren in de 
ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk, geroepen om zich, uitgaande van de nieuwe 
uitdagingen, steeds te verrijken. 

64 

Anderzijds wil ik, ook al biedt deze Encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen 
te zoeken naar wegen van bevrijding, vanaf het begin laten zien hoe de geloofsovertuigingen de 
Christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg 
op zich te nemen voor de natuur en de meest broze broeders en zusters. Als alleen al het feit 
dat wij menselijke wezens zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij 
een deel zijn, “voelen de Christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun 
plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”.  

1 

 Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij gelovigen beter de 
ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen. 

II - De wijsheid van de Bijbelse verhalen (65-75) 
65 

Zonder hier opnieuw de hele theologie van de schepping ter sprake te brengen, vragen wij ons af wat de 
grote Bijbelse verhalen ons zeggen over de relatie van het menselijk wezen met de wereld. In het eerste 
verhaal van het scheppingswerk in het boek Genesis bevat Gods plan de schepping van de mensheid. Na 
de schepping van man en vrouw wordt er gezegd dat “God alles bezag wat Hij gemaakt had, en zag dat 
het heel goed was” ( 

Gen. 1, 31 
). De Bijbel leert dat ieder menselijk wezen geschapen wordt voor de liefde, geschapen naar het beeld van 
en de gelijkenis met God.  

1 

 Deze woorden laten ons de immense waardigheid van iedere menselijke persoon zien, die “niet alleen 
iets is, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te 
geven en in contact te treden met andere personen”.  

2 

 De heilige Johannes Paulus II heeft eraan herinnerd hoe de heel bijzondere liefde die de Schepper voor 
ieder menselijk wezen heeft, “hem een oneindige waardigheid verleent”.  

3 

 Zij die zich inzetten voor de verdediging van de waardigheid van de personen, kunnen in het christelijk 
geloof de diepste redenen vinden voor die inzet. Wat voor een wonderbaarlijke zekerheid is het te weten 
dat het leven van iedere persoon niet verloren gaat in een hopeloze chaos, in een wereld die door puur 
toeval wordt geregeerd of door cycli die zich zinloos herhalen! De Schepper kan tegen ieder van ons 
zeggen: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit” ( 
Jer. 1, 5 
). Wij zijn ontvangen in Gods hart en daarom “is ieder van ons de vrucht van een gedachte van God. Ieder 
van ons wordt gewild, ieder wordt bemind, ieder is noodzakelijk”.  



4 

66 

De scheppingsverhalen in het boek Genesis bevatten in hun symbolische en verhalende taal een diep 
onderricht over het menselijk bestaan en zijn historische werkelijkheid. Deze verhalen suggereren dat het 
menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met 
God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet 
alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde. De harmonie tussen Schepper, mensheid en 
heel de schepping is verwoest, omdat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen. Dit 
feit heeft ook de aard veranderd van de opdracht deze aarde te onderwerpen  

5 

 en haar te bewerken en te bewaken.  
6 

 Als gevolg daarvan is de oorspronkelijk harmonische relatie tussen menselijk wezen en natuur veranderd 
in een conflict.  

7 

 Daarom is het veelbetekenend dat de harmonie die de heilige Franciscus van Assisi beleefde met alle 
schepselen, is geïnterpreteerd als een genezing van deze breuk. De heilige Bonaventura zei dat door de 
universele verzoening met alle schepselen Franciscus op de een of andere wijze werd teruggebracht tot de 
staat van oorspronkelijke onschuld.  

8 

 Verre van dat model wordt vandaag de zonde in al haar verwoestende kracht zichtbaar in de oorlogen, in 
de verschillende vormen van geweld en mishandeling, in het in de steek laten van de meest kwetsbaren, in 
de aanvallen op de natuur. 

67 

Wij zijn geen God. De aarde was er al, voordat wij er waren en is ons gegeven. Dat staat het toe een 
antwoord te geven op een beschuldiging die wordt ingebracht tegen het joods-christelijke denken: er is 
gezegd dat men, uitgaande van het verhaal van Genesis, dat ertoe uitnodigt de aarde te onderwerpen  

9 

 , een wilde exploitatie van de natuur zou bevorderen door een beeld van het menselijk wezen als heerser 
en verwoester te presenteren. Dit is niet een juiste interpretatie van de Bijbel, zoals de Kerk die verstaat. 
Ook al is het waar dat de Christenen soms de Schriften op een onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd, dan 
moeten wij vandaag met kracht afwijzen dat uit het feit dat wij geschapen zijn naar het beeld van God en 
uit de opdracht om de aarde te onderwerpen niet een absolute heerschappij over de andere schepselen 
mag worden afgeleid. Het is belangrijk de Bijbelteksten met een juiste hermeneutiek in hun context te 
lezen en eraan te herinneren dat zij ons uitnodigen de tuin van de wereld “te bebouwen en te bewaken”.  

10 

 Terwijl “bebouwen” betekent een terrein ploegen en bewerken, wil “bewaken” zeggen beschermen, 
verzorgen, behoeden, bewaren, toezicht houden. Dat houdt een relatie in van verantwoordelijke 
wederkerigheid tussen menselijk wezen en natuur. Iedere gemeenschap kan van de goedheid van de aarde 
nemen wat hij nodig heeft voor eigen overleven, maar zij heeft ook de plicht haar te beschermen en de 
continuïteit van haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te waarborgen. Ten slotte, “aan God 
behoort de aarde” ( 
Ps. 24, 1 
), aan Hem behoort “de aarde met al wat erop is” ( 
Deut. 10, 14 
). Daarom wijst God iedere pretentie van absoluut bezit af: “Verkoop van land mag terugkoop niet 
uitsluiten, want het land behoort aan Mij; gij zijt er vreemdelingen en gasten” ( 
Lev. 25, 23 
). 

68 

Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat het menselijk wezen, 
begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld 
eerbiedigt, “want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een 
wet die voor altijd geldt” ( 

Ps. 148, 5b-6 
). Hieruit volgt het feit dat de Bijbelse wetgeving erbij blijft stilstaan het menselijk wezen verschillende 
normen voor te houden, niet alleen met betrekking tot de andere menselijke wezens, maar ook met 
betrekking tot de andere levende wezens: “Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt 
ge niet toezien zonder een hand uit te steken (...). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een 



vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen 
en de jongen achterlaten” ( 
Deut. 22, 4.6 
). In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor het menselijk wezen, 
maar ook opdat “ook uw rund en uw ezel kunnen rusten” ( 
Ex. 23, 12 
). Zo realiseren wij ons dat de Bijbel geen aanleiding geeft tot een despotisch antropocentrisme dat zich 
niet bekommert om de andere schepsels. 
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Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze gebruik kunnen maken van de dingen, zijn wij geroepen te 
erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en “alleen al 
door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen”, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken.  

11 

 Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begiftigd is, is het menselijk wezen 
geroepen de schepping met haar innerlijke wetten te eerbiedigen, daar “de Heer door wijsheid de aarde 
heeft gegrondvest” ( 
Spr. 3, 19 
). Vandaag zegt de Kerk niet op een simplistische wijze dat de andere schepsels geheel aan het welzijn 
van het menselijk wezen zijn onderworpen, als hadden zij geen waarde op zich en wij er niet naar 
believen erover konden beschikken. Zo hebben de bisschoppen van Duitsland uitgelegd dat met 
betrekking tot de andere schepselen “men zou kunnen spreken van de prioriteit van het zijn ten opzichte 
van het ‘nuttig zijn’”.  

12 

 De  
Catechismus 
 stelt op een zeer directe en indringende wijze ter discussie wat een verkeerd antropocentrisme zou zijn: 
“Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid (...). De verschillende schepselen, volgens hun 
eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. 
Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de 
dingen te vermijden”.  

13 

70 

In het verhaal van Kaïn en Abel zien wij dat jaloezie Kaïn ertoe heeft aangezet de uiterste 
ongerechtigheid te bedrijven tegen zijn broer. Dit heeft op zijn beurt een breuk in de relatie tussen Kaïn 
en God en tussen Kaïn en het land, waaruit hij werd verbannen, veroorzaakt. Deze passage wordt 
samengevat in het dramatische gesprek tussen God en Kaïn. God vraagt: “Waar is uw broer Abel?” Kaïn 
zegt dat hij dat niet weet, en God dringt aan: “Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept 
uit de grond tot mij! Daarom zult gij vervloekt zijn, verbannen van (deze) grond” ( 

Gen. 4, 9-11 
). Het verwaarlozen van de verplichting een juiste relatie te koesteren en te onderhouden met de naaste, 
jegens wie ik een plicht van zorg en bescherming heb, verwoest mijn innerlijke relatie met mijzelf, met de 
anderen, met God en met de aarde. Wanneer al deze relaties worden verwaarloosd, wanneer gerechtigheid 
niet meer op de aarde woont, dan is, zegt de Bijbel ons, alle leven in gevaar. Dit is hetgeen ons het 
verhaal van Noach leert, wanneer God dreigt de mensheid weg te vagen om haar aanhoudend 
onvermogen te leven overeenkomstig de eisen van gerechtigheid en vrede: “De dagen van de mensen zijn 
geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol gewelddaden is” ( 
Gen. 6, 13 
). In deze zo oude verhalen, rijk aan een diepe symboliek, was reeds een overtuiging vervat die vandaag 
wordt gevoeld: dat alles een onderling verband heeft en dat een authentieke zorg voor ons leven zelf en 
onze relaties met de natuur niet te scheiden is van broederschap, gerechtigheid en trouw ten opzichte van 
de ander. 
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Ook al “was de boosheid van de mensen toegenomen” ( 

Gen. 6, 5 
) en “kreeg” God “spijt dat Hij de mens op aarde had gemaakt” ( 
Gen. 6, 6 
), toch heeft God door Noach, die nog zuiver en rechtschapen gebleven was, besloten een weg voor 
redding te openen. Zo heeft Hij de mensheid de mogelijkheid van een nieuw begin gegeven. Er is een 
goede mens nodig, wil er hoop zijn! De Bijbelse traditie stelt duidelijk vast dat dit eerherstel de 
herontdekking van en het respect voor het ritme dat door de hand van de Schepper in de natuur is gelegd, 



met zich meebrengt. Dat ziet men bijvoorbeeld in de wet van de sabbat. De zevende dag ruste God uit 
van al zijn werken. God gaf Israël de opdracht dat iedere zevende dag moest worden gevierd als een dag 
van rust, een sabbat.  

14 

  
15 

  
16 

Anderzijds werd ook ieder zevende jaar een sabbatjaar voor Israël en zijn land vastgesteld  
17 

 , waarin men het land volkomen rust gunde, niet zaaide en alleen het noodzakelijke oogstte om te 
overleven en gastvrijheid te bieden.  

18 

Ten slotte vierde men na verloop van zeven sabbatjaren, dat wil zeggen negen en veertig jaar, het 
jobeljaar, het jaar van de universele vergeving en het jaar dat “iedereen wordt hersteld in zijn vroegere 
bezit en terugkeert naar zijn familie” ( 
Lev. 25, 10 
). De ontwikkeling van deze wetgeving heeft getracht het evenwicht en de gelijkheid in de relaties van het 
menselijk wezen met de ander en het land waar hij leefde en werkte, te waarborgen. Maar tegelijkertijd 
was er een erkenning van het feit dat een gave van het land met zijn vruchten het hele volk toebehoort. Zij 
die het gebied bebouwden en bewaakten, moesten de vruchten ervan delen, in het bijzonder met de 
armen, de weduwen, de wezen en de vreemdelingen. “Als gij uw oogst van het land haalt, moogt gij uw 
akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. Gij moogt in uw wijngaard geen 
nalezing houden en de afgevallen drijven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de 
vreemdeling” ( 
Lev. 19, 9-10 
). 

72 

De Psalmen nodigen het menselijk wezen herhaaldelijk uit om God de Schepper te prijzen, Hij die “de 
aarde uitstrekte over het water, want eeuwig is zijn genade” ( 

Ps. 136, 6 
). Maar ook de andere schepsels nodigen uit tot lofprijzing: “Zon en maan, verheerlijkt Hem, prijst Hem, 
stralende sterren, Looft Hem, hoogste hemeltransen, water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu 
prijzen de naam van de Heer, want zijn bevel heeft hen allen geschapen” ( 
Ps. 148, 3-5 
). Wij bestaan niet alleen door de macht van God, maar vóór Hem en met Hem. Daarom aanbidden wij 
Hem. 

73 

De geschriften van de profeten nodigen ertoe uit om op moeilijke ogenblikken de kracht te hervinden 
door naar de machtige God te kijken die het heelal heeft geschapen. De oneindige macht van God brengt 
ons ertoe voor zijn vaderlijke tederheid te vluchten, want in Hem verenigen zich genegenheid en kracht. 
In werkelijkheid houdt iedere gezonde spiritualiteit in, tegelijkertijd de goddelijke liefde ontvangen en 
met vertrouwen de Heer aanbidden om zijn oneindige macht. In de Bijbel is de God die bevrijdt en redt, 
dezelfde als de God die het heelal heeft geschapen, en deze twee goddelijke handelwijzen zijn nauw en 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Ach, Heer mijn Heer! Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt in 
uw grote macht, met opgestoken arm. Niets is onmogelijk voor U (...) Gij hebt uw volk, Israël, uit Egypte 
gevoerd met tekenen en wonderen” ( 

Jer. 32, 17.21 
). “De Heer is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken der aarde geschapen. Hij wordt niet 
moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. Hij geeft aan de vermoeide weer sterkte, aan de 
onvermogende een overvloed van kracht” ( 
Jes. 40, 28b-29 
). 

74 

De ervaring van de slavernij in Babylon bracht een geestelijke crisis te weeg die tot een verdieping van 
het geloof in God heeft geleid door zijn scheppende almacht te verklaren, om het volk aan te sporen te 
midden van zijn ongelukkige situatie de hoop te hervinden. Eeuwen later, op een ander moment van 
beproeving en vervolging, toen het Romeinse Rijk een absolute heerschappij trachtte op te leggen, 
vonden de gelovigen wederom troost en hoop door hun vertrouwen in de almachtige God te vergroten, en 



zij zongen: “Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig 
zijn uw wegen” ( 

Openb. 15, 3 
). Als God het heelal uit het niets heeft kunnen scheppen, kan Hij ook in deze wereld ingrijpen en ieder 
vorm van kwaad overwinnen. Ongerechtigheid is dus niet onoverwinnelijk. 

75 

Wij kunnen geen spiritualiteit ondersteunen die God de Almachtige en de Schepper vergeet. Op deze 
wijze zouden wij uiteindelijk andere machten van de wereld aanbidden of ons in de plaats stellen van de 
Heer, zodat wij zelfs de pretentie hebben de door Hem geschapen werkelijkheid onder de voet te lopen 
zonder grenzen te kennen. De beste manier om het menselijk wezen zijn plaats te wijzen en een einde te 
maken aan zijn pretentie een absolute heerser over de aarde te zijn is weer de figuur voor te houden van 
een Vader als Schepper en enige heerser over de wereld, omdat het menselijk wezen anders er naar zal 
neigen eigen wetten en eigen belangen aan de werkelijkheid op te leggen. 

III - Het mysterie van het heelal (76-83) 
76 

Voor de joods-christelijke traditie is “schepping” zeggen meer dan natuur zeggen, omdat het te maken 
heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Natuur wordt 
vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, maar schepping kan ook alleen 
worden begrepen als een geschenk dat voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een 
werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap. 

77 

“Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt” ( 

Ps. 33, 6 
). Zo worden wij erop gewezen dat de wereld voortkomt uit een besluit, niet uit chaos of toevalligheid en 
dit geeft haar nog meer luister. Er is een vrije keuze die tot uitdrukking komt in het scheppende woord. 
Het heelal is niet ontstaan als het resultaat van een willekeurige almacht, van krachtsvertoon of verlangen 
naar zelfbevestiging. De schepping behoort tot de orde van de liefde. Gods liefde is de fundamentele 
reden van heel de schepping: “Want alles wat bestaat hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat Gij 
gemaakt hebt; ja, als Gij iets gehaat hadt, zoudt Gij het niet geschapen hebben” ( 
Wijsh. 11, 24 
). Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst. 
Zelfs het vluchtige leven van het meest onbelangrijke wezen is onderwerp van zijn liefde en in die 
weinige seconden van zijn bestaan omgeeft Hij het met zijn genegenheid. De heilige Basilius de Grote zei 
dat de Schepper ook “goedheid zonder berekening” is  

1 

 en Dante Alighieri sprak van de “liefde die de zon en de andere sterren beweegt”.  
2 

 Daarom stijgt men van de geschapen werken op “tot zijn liefdevolle barmhartigheid”.  
3 
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Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder op te houden haar 
te bewonderen om haar schittering en onmetelijkheid heeft het niet meer een goddelijk karakter daaraan 
toegeschreven. Zo wordt nog eens onze verplichting ten opzichte ervan verder onderstreept. Een 
terugkeer naar de natuur mag niet ten koste gaan van de vrijheid en verantwoordelijkheid van het 
menselijk wezen, dat een deel is van de wereld met de opdracht de eigen capaciteiten te gebruiken om 
haar te beschermen en de mogelijkheden ervan te ontwikkelen. Als wij de waarde en de broosheid van de 
natuur en tegelijkertijd de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven, erkennen, stelt het ons in staat 
vandaag een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Een broze 
wereld met een menselijk wezen, waaraan God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een beroep op onze 
intelligentie om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken. 

Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
Tot de gemeenschappelijke vergadering van Huis en Senaat van het Amerikaanse Parlement, 17 
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In dit heelal, dat bestaat uit open systemen die met elkaar in verbinding treden, kunnen wij ontelbare 
vormen van relatie en deelname ontdekken. Dit brengt ons ook ertoe aan het geheel te denken als 
openstaand voor de transcendentie van God, waarbinnen het zich ontwikkelt. Het geloof maakt het ons 



mogelijk de betekenis en de mysterieuze schoonheid te interpreteren van wat er gebeurt. De menselijke 
vrijheid kan haar intelligente bijdrage leveren aan een positieve evolutie, maar kan ook nieuwe kwaden 
toevoegen, nieuwe oorzaken van lijden en ogenblikken van ware achteruitgang. Dit veroorzaakt een 
opwindende en dramatische geschiedenis van de mens, die in staat is te veranderen in een bloei van 
bevrijding, groei, redding en liefde, of in een traject van verval en wederzijdse verwoesting. Daarom 
tracht het handelen van de Kerk niet alleen aan de plicht te herinneren te zorgen voor de natuur, maar 
tegelijkertijd “moet zij vooral de mens beschermen tegen de vernietiging van zichzelf”.  

4 
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Desondanks is God, die met ons wil handelen en op onze samenwerking wil rekenen, ook in staat iets 
goeds te halen uit het kwaad dat wij doen, omdat “de Heilige Geest een oneindige vindingrijkheid heeft, 
eigen aan de goddelijke geest, die ervoor kan zorgen ook de knopen van de meest ingewikkelde en 
ondoordringbare menselijke aangelegenheden te ontwarren”.  

5 

 Op de een of andere wijze heeft Hij zichzelf willen beperken tot de schepping van een wereld die 
ontwikkeling nodig heeft en waar veel dingen die wij als kwaden, gevaren of bronnen van lijden 
beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën, die ons ertoe aanzetten samen te 
werken met de Schepper.  

6 

 Hij is aanwezig in het diepste binnenste van ieder ding, zonder de autonomie van zijn schepsel te 
bepalen, en ook dit veroorzaakt de legitieme autonomie van de aardse werkelijkheden.  

7 

 Deze goddelijke aanwezigheid, die het voortbestaan en de ontwikkeling van ieder wezen waarborgt, “is 
de voortzetting van het scheppend handelen”.  

8 

 De Geest van God heeft het heelal vervuld met potenties die het mogelijk maken dat er uit de schoot zelf 
van de dingen steeds iets nieuws kan ontspruiten. “De natuur is niets anders dan de ratio van een bepaalde 
kunst, vooral de goddelijke kunst, die staat geschreven in de dingen, waardoor de dingen zelf bewegen 
naar een bepaald doel toe. Alsof de meesterbouwer van schepen het hout het zou kunnen toestaan vanzelf 
te bewegen om de vorm van het schip aan te nemen”.  

9 
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Ook al veronderstelt de mens processen van evolutie, toch brengt het menselijk wezen een nieuwheid met 
zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere open systemen. Ieder van ons beschikt 
op zich over een persoonlijke identiteit, die in staat is in dialoog te treden met de ander en met God zelf. 
Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe 
vaardigheden laten een uitzonderlijkheid zien die boven het fysieke en biologische niveau uit gaat. De 
kwalitatieve nieuwheid die het ontstaan van een persoonlijk wezen binnen de materiële schepping 
inhoudt, veronderstelt een direct handelen van God, een bijzondere roeping tot leven en tot een relatie van 
een Jij tot een ander jij. Uitgaande van de Bijbelteksten beschouwen wij de persoon als een subject dat 
nooit tot de categorie van een object kan worden gereduceerd. 

Referenties naar deze alinea vanuit documenten: 
►  
Toespraak tot de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
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Het zou echter ook verkeerd zijn te denken dat de andere levende wezens beschouwd moeten worden als 
pure objecten die onderworpen zijn aan de willekeurige heerschappij van het menselijk wezen. Wanneer 
de natuur alleen maar wordt gezien als een object van profijt en belang, dan brengt dat ook ernstige 
gevolgen voor de maatschappij met zich mee. De opvatting die de willekeur van de sterkste ondersteunt, 
heeft een geweldige ongelijkheid, ongerechtigheid en geweld voor het grootste gedeelte van de mensheid 
bevorderd, omdat de hulpbronnen het eigendom worden van wie het eerste komt of van wie de macht 
heeft: de winnaar krijgt alles. Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederschap en vrede dat Jezus 
voorhoudt, staat lijnrecht tegenover dit model en Hij bracht dit zo tot uitdrukking, toen Hij verwees naar 
de machten van zijn tijd: “De heersers der volkeren regeren hen met ijzeren vuist en de groten maken 
misbruik van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet 
dienaar van u zijn” ( 

Mt. 20, 25-26 
). 
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Het einddoel van de gang van het heelal ligt in de volheid van God, die reeds door Christus is bereikt, spil 
van de universele rijping.  

10 

  
11 

  
12 

  
13 

 Zo voegen wij nog een argument toe om elke despotische en onverantwoorde overheersing van de andere 
schepsels door het menselijk wezen af te wijzen. Het uiteindelijke doel van de andere schepsels zijn niet 
wij. Integendeel, alle gaan samen met ons en door ons verder naar het gemeenschappelijke doel dat God 
is, in een transcendente volheid waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. Het menselijke 
wezen, dat begiftigd is met intelligentie en liefde en wordt aangetrokken door de volheid van Christus, is 
immers geroepen alle schepsels terug te brengen naar hun Schepper. 

 

IV - De boodschap van ieder schepsel in de harmonie 

van de schepping (84-88) 
84 

Met aandrang zeggen dat het menselijk wezen beeld van God is, zou ons niet moeten doen vergeten dat 
ieder schepsel een functie heeft en geen enkel overbodig is. Heel het materiële heelal is een taal van de 
liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. Bodem, water, bergen, alles is liefkozing van 
God. De geschiedenis van de eigen vriendschap met God ontwikkelt zich altijd in een geografische ruimte 
die een zeer persoonlijke betekenis krijgt, en ieder van ons bewaart in zijn geheugen plaatsen waarvan de 
herinnering hem heel goed doet. Wie tussen de bergen is opgegroeid of als kind naast een beekje zat om 
te drinken, of wie op een plein van zijn wijk speelde, voelt zich, wanneer hij naar die plaatsen terugkeert, 
geroepen zijn eigen identiteit terug te krijgen. 

85 

God heeft een schitterend boek geschreven “waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal 
aanwezig zijn”.  

1 

 De bisschoppen van Canada hebben goed tot uitdrukking gebracht dat geen enkel schepsel buiten deze 
manifestatie van God valt: “Van de meest weidse panorama’s tot de zwakste vormen van leven is de 
natuur een voortdurende bron van verwondering en eerbied. Zij is bovendien een voortdurende 
openbaring van het goddelijke”.  

2 

 De bisschoppen van Japan hebben van hun kant iets heel suggestiefs gezegd: “Ieder schepsel gewaar 
worden dat de lofzang van zijn bestaan zingt, is leven met vreugde in de liefde van God en de hoop”.  

3 

 Deze beschouwing van de schepping maakt het ons mogelijk door ieder ding een onderricht te ontdekken 
dat God ons wil meedelen, omdat “voor een gelovige het kijken naar de schepping ook het luisteren naar 
een boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem is”.  

4 

 Wij kunnen zeggen dat “er naast de eigenlijke openbaring, die vervat is in de Heilige Schrift, dus een 
goddelijke manifestatie is in het schitteren van de zon en het vallen van de nacht”.  

5 

 Wanneer het menselijk wezen aandacht schenkt aan deze manifestatie, leert het zichzelf in relatie met de 
andere schepsels te erkennen: “Ik druk mijzelf uit, wanneer ik de wereld uitdruk; ik onderzoek mijn 
sacraliteit, wanneer ik die van de wereld ontcijfer”.  

6 
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Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De 
heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid 
voortkomen “uit de bedoeling van de eerste agens”, Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, 
door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen”  



7 

, omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”.  
8 

 Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden.  
9 

  
10 

 Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het 
geheel van Gods plan. De  
Catechismus 
 leert het volgende: “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de 
maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige 
verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkele schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan 
slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”.  

11 
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Wanneer men zich de weerspiegeling van God in alles wat bestaat, realiseert, bespeurt het hart het 
verlangen de Heer te prijzen om al zijn schepselen en Hem samen met Hem te aanbidden, zoals zichtbaar 
wordt in het zeer mooie lied van de heilige Franciscus van Assisi: 

“Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen vooral zuster zon  

12 

, die de dag is, en door wie Gij ons verlicht. En zij is schoon en stralend met grote glans: van U, 
Allerhoogste, is zij het zinnebeeld... 

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder maan en de sterren, aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder 
en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder wind en om de lucht en de wolken en het kalme weer en ieder 
jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen ondersteuning geeft. 

Wees geprezen, mijn Heer, om zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is. 

Wees geprezen, mijn Heer, om broeder vuur, waardoor Gij de nacht verlicht: en hij is mooi en vrolijk 
en krachtig en sterk”.  

13 
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De bisschoppen van Brazilië hebben benadrukt dat, behalve dat heel de natuur een manifestatie van God 
is, zij de plaats is van zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons 
oproept tot een relatie met Hem.  

14 

 De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de “ecologische 
deugden”.  

15 

 Maar wanneer wij dit zeggen, laten wij dan niet vergeten dat er ook een oneindige afstand bestaat, dat de 
dingen van deze wereld niet de volheid van God bezitten. Anders zouden wij de schepselen ook geen 
goed kunnen doen, omdat wij hun eigen en authentieke plaats niet zouden erkennen en uiteindelijk 
onrechtmatig van hen zouden eisen wat zij in hun kleinheid ons niet kunnen geven. 
 

V - Een universele gemeenschap (89-92) 
89 

De schepselen van deze wereld mogen niet worden beschouwd als een goed zonder eigenaar: “Gij spaart 
echter alles, omdat het van U is, Gij Heer, die al wat leeft bemint” ( 

Wijsh. 11, 26 
). Dit leidt tot de overtuiging dat wij allen, als wezens van het heelal en geschapen door dezelfde Vader, 
met elkaar verbonden zijn door onzichtbare banden en een soort universele familie vormen, een verheven 
gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, liefdevol en nederig respect. Ik wil eraan herinneren dat “God 
ons zo nauw met de wereld die ons omgeeft, heeft verbonden dat de woestijnvorming van de bodem als 



het ware een ziekte is voor ieder en wij mogen klagen over het uitsterven van een soort, als was het een 
verminking”.  

1 

90 

Dat betekent niet alle levende wezens gelijkstellen en het menselijk wezen de bijzondere waarde 
ontnemen die tegelijkertijd een ontzettende verantwoordelijkheid inhoudt. En dit brengt evenmin een 
vergoddelijking van de aarde met zich mee, die ons de roeping zou ontnemen om ermee samen te werken 
en de broosheid ervan te beschermen. Deze opvattingen zouden uiteindelijk een nieuwe gebrek aan 
evenwicht te weeg brengen in een poging de werkelijkheid die ons vragen stelt, te ontvluchten.  

2 

 Men ziet soms een obsessie om de menselijke persoon iedere voorrang te ontzeggen en wordt er een 
strijd voor de andere soorten gevoerd die wij niet op gang brengen om de gelijke waardigheid onder de 
menselijke wezens te verdedigen. Zeker, het moet ons met zorg vervullen dat er met de andere levende 
wezens op een onverantwoordelijke wijze wordt omgegaan, maar ons zou vooral de geweldige 
ongelijkheid die er onder ons bestaat, moeten verontwaardigen, omdat wij het blijven tolereren dat 
sommigen zich waardiger dan de ander beschouwen. Wij merken niet meer dat sommigen zich 
voortslepen in een vernederende ellende, terwijl anderen zelfs niet weten wat ze moeten doen met hetgeen 
ze bezitten, ijdel te koop lopen met een vermeend superioriteitsgevoel en een dergelijk niveau van 
verspilling achterlaten, dat men onmogelijk zou kunnen veralgemenen, zonder de planeet te verwoesten. 
Wij blijven in de feiten toestaan dat sommigen zich meer mens dan anderen voelen, alsof ze met grotere 
rechten geboren waren. 
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Een gevoel van innige gemeenschap met de andere wezens in de natuur kan niet authentiek zijn, als er 
tegelijkertijd in het hart geen tederheid, medeleven en bezorgdheid is voor de menselijke wezens. De 
inconsequentie van wie strijdt tegen de handel in dieren die dreigen uit te sterven, maar totaal 
onverschillig blijft voor mensenhandel, geen belangstelling heeft voor de armen of vastbesloten is een 
ander menselijk wezen dat hem niet aanstaat, te vernietigen, is duidelijk. Dat brengt de zin van de strijd 
voor het milieu in gevaar. Het is niet toevallig dat in het gezang waarin Hij God prijst, de heilige 
Franciscus toevoegt: “Wees geprezen, mijn Heer, om hen die vergeven om uw liefde”. Alles is met elkaar 
verbonden. Daarom is er een bezorgdheid voor het milieu vereist die verbonden is met een oprechte liefde 
voor de menselijke wezens en een voortdurende inzet betreffende de problemen van de maatschappij. 

92 

Anderzijds is, wanneer het hart waarlijk openstaat voor een universele gemeenschap, niets en niemand 
van die broederschap uitgesloten. Dientengevolge is het ook waar dat onverschilligheid of wreedheid 
tegen de andere schepsels van deze wereld uiteindelijk altijd op de een of andere manier wordt 
overgebracht op de behandeling die wij aan andere mensen voorbehouden. Het hart is slechts één kant, en 
het zal niet lang duren, voordat de ellende die ertoe brengt een dier te mishandelen, wordt ook zichtbaar 
in de relatie met andere personen. Iedere mishandeling van welk schepsel dan ook “is in strijd met de 
menselijke waardigheid”.  

3 

 Wij kunnen ons niet beschouwen als mensen die werkelijk liefhebben, als wij een gedeelte van de 
werkelijkheid buitensluiten. “Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping zijn drie kwesties die 
nauw met elkaar zijn verbonden, die men nooit zal kunnen scheiden, zodat ze afzonderlijk kunnen worden 
behandeld, op straffe van opnieuw te vervallen tot reductionisme”.  

4 

 Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen, menselijke wezens, zijn verenigd als broeders en zusters in 
een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft 
en die ons ook onderling met tedere genegenheid verenigt met zuster zon, broeder maan, broeder rivier en 
moeder aarde. 

 

VI - Het gemeenschappelijke bestemming van de 

goederen (93-95) 
93 

Vandaag zijn gelovigen en niet-gelovigen het eens over het feit dat de aarde in wezen een 
gemeenschappelijke erfenis is waarvan de vruchten ten nutte komen van allen. Voor gelovigen 
wordt dit een kwestie van trouw aan de Schepper, omdat God de wereld voor allen heeft 



geschapen. Dientengevolge moet iedere benadering een maatschappelijk perspectief 
integreren dat rekening houdt met de fundamentele rechten van de meest benadeelden. Het 
beginsel van de onderwerping van privébezit aan de universele bestemming van goederen en 
daarom het universele recht op het gebruik ervan is “een gouden regel” van maatschappelijk 
gedrag en het “eerste beginsel van iedere ethisch-maatschappelijke orde.”  

1 

 De christelijke traditie heeft het recht op privé-eigendom nooit als absoluut of onaantastbaar 
erkend en heeft de maatschappelijke functie van iedere vorm van privé-eigendom duidelijk 
beklemtoond. De heilige Johannes Paulus II heeft zeer nadrukkelijk aan deze leer herinnerd, 
zeggende dat “God de aarde aan heel het menselijk geslacht heeft gegeven, opdat zij alle leden 
ervan onderhoudt zonder iemand buiten te sluiten of te bevoorrechten”.  

2 

 Dit zijn zwaarwegende en krachtige woorden. Hij heeft erop gewezen dat ”een type van 
ontwikkeling dat de persoonlijke en maatschappelijke, economische en politieke rechten van de 
mens, met inbegrip van de rechten van de naties en de volken, niet zou eerbiedigen en 
bevorderen, werkelijk mensonwaardig zou zijn”.  

3 

 Met grote duidelijkheid heeft hij uitgelegd dat “de Kerk wel het legitieme recht op privé-
eigendom verdedigt, maar ook niet minder duidelijk leert dat op ieder privé-eigendom altijd een 
maatschappelijke hypotheek drukt, opdat de goederen tot de algemene bestemming dienen die 
God eraan heeft gegeven”. Daarom zegt hij dat “het niet overeenkomstig Gods plan is deze 
gave zo te beheren dat de weldaden ervan alleen maar ten voordele zijn van enkele weinigen”.  

4 

 Dit stelt serieus de onrechtvaardige gewoonten van een gedeelte van de mensheid ter 
discussie.  

5 

94 

De rijke en de arme hebben een gelijke waardigheid, omdat “de Heer hen allen heeft gemaakt” ( 

Spr. 22, 2 
), “Hij zelf klein en groot heeft gemaakt ( 
Wijsh. 6, 7 
) en “de zon laat opgaan over slechten en goeden” ( 
Mt. 5, 45 
). Dit heeft praktische consequenties, zoals die welke door de bisschoppen van Paraguay 
werden geformuleerd: “Ieder boer heeft het natuurlijke recht een redelijk lapje grond te bezitten, 
waar hij zijn huis op kan bouwen, werken voor het levensonderhoud van zijn gezin en zekerheid 
kan hebben betreffende zijn eigen bestaan. Dit recht moet worden gegarandeerd, opdat het 
uitoefenen ervan niet schijn, maar werkelijk is. En dit betekent dat de boer, behalve dat hij de 
titel van eigenaar heeft, moet kunnen rekenen op de middelen van technische vorming, 
leningen, verzekeringen en toegang tot de markt”.  

6 

95 

Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid 
van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte 
van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de 
ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het 
gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “een twintig procent van de 
wereldbevolking in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de 
toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”.  

7 

 

VII - Het blik van Jezus (96-100) 
96 

Jezus maakt zich het Bijbels geloof in God de Schepper eigen en benadrukt een fundamenteel gegeven: 
God is Vader.  

1 



 In de dialogen met zijn leerlingen nodigde Jezus hen uit de vaderrelatie te erkennen die God heeft met al 
zijn schepselen, en herinnerde Hij hen met een ontroerende tederheid eraan hoe ieder van die schepselen 
in zijn ogen belangrijk is: “Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet 
een van hen” ( 
Lc. 12, 6 
). “Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar 
uw hemelse Vader voedt ze” ( 
Mt. 6, 26 
). 

97 

De Heer kon de anderen uitnodigen te letten op de schoonheid die er in de wereld is, omdat Hijzelf in 
voortdurend contact stond met de natuur en daaraan een aandacht vol genegenheid en verwondering 
besteedde. Wanneer Hij iedere hoek van zijn land doorkruiste, hield Hij stil om de door zijn Vader 
gezaaide schoonheid te aanschouwen en nodigde Hij zijn leerlingen uit te beseffen dat de dingen een 
goddelijke boodschap bevatten: “Slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de 
oogst” ( 

Joh. 4, 35 
). “Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit 
het kleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen: het wordt 
een boom” ( 
Mt. 13, 31-32 
).  

2 

98 

Jezus leefde in volledige harmonie met de schepping en de anderen stonden verbaasd: “Wat voor iemand 
is dat toch, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?” ( 

Mt. 8, 27 
). Hij verscheen niet als een van de wereld gescheiden asceet of als een vijand van de aangename dingen 
van het leven. Met verwijzing naar zichzelf zei Hij: “Kijk, die gulzigaard en wijndrinker” (Mat. 11, 19). 
Hij stond ver van de filosofieën af die het lichaam, de materie en de werkelijkheden van deze wereld 
verachtten. Deze ongezonde dualismen hebben echter in de loop der eeuwen een aanzienlijke invloed 
gehad op sommige christelijke denkers en het Evangelie misvormd. Jezus werkte met zijn handen en 
stond dagelijks in contact met de door God geschapen materie om daaraan met zijn vaardigheid van 
handwerksman vorm te geven. Hier dient te worden gewezen op het feit dat het grootste gedeelte van zijn 
leven gewijd is aan deze inspanning in een eenvoudig bestaan dat geen enkele verwondering wekte: “Is 
dat niet de timmerman, de zoon van Maria?” ( 
Mc. 6, 3 
). Zo heeft Hij het werk geheiligd en er een bijzondere waarde aan verleend tot rijping van ons. De heilige 
Johannes Paulus II leerde dat “de mens door in vereniging met Christus die voor ons is gekruisigd, de 
inspanning van het werk te verdragen in zekere zin met de Zoon van God meewerkt aan de verlossing van 
de mensheid”.  

3 

Referenties naar deze alinea vanuit berichten: 
► 18 juni 2015 - Kleine leeswijzer bij de Encycliek "Laudato Si'" 
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Volgens de christelijk opvatting van de werkelijkheid loopt de bestemming van de hele schepping via het 
mysterie van Christus, die vanaf het begin tegenwoordig is: “Het heelal is geschapen door Hem en voor 
Hem” ( 

Kol. 1, 16 
).  

4 

 De proloog van het Johannesevangelie ( 
Joh. 1, 1-18 
) laat de scheppende activiteit van Christus als goddelijk Woord (Logos) zien. Maar deze proloog verrast 
door zijn bewering dat dit Woord “vlees is geworden” (Joh. 1, 14). Een Persoon van de Drie-eenheid 
heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis heeft gedeeld. Vanaf het 
begin van de wereld, maar op een bijzondere wijze te beginnen bij de menswording, is het mysterie van 
Christus op een verborgen wijze werkzaam in het geheel van de natuurlijke werkelijkheid zonder 
daardoor de autonomie ervan aan te tasten. 
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Het Nieuwe Testament spreekt ons niet alleen van de aardse Jezus en zijn zo concrete en liefdevolle 
relatie met de wereld. Het laat ons dit ook zien als de Verrezene en Verheerlijkte, aanwezig in heel de 
schepping met zijn universele heerschappij: “Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, 
om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, 
om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen, door Hem alleen” ( 

Kol. 1, 19-20 
). Dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon de Vader alles zal overhandigen, zodat “God 
alles in alles is” ( 
1 Kor. 15, 28 
). Zo doen de schepselen van deze wereld zich aan ons niet meer voor als een puur natuurlijke 
werkelijkheid, omdat de Verrezene ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van 
volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd aanschouwde met zijn menselijke 
ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid. 
 
 


