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Woord vooraf
Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 
elke eerste dag van de maand september voor-
taan voor de gehele katholieke Kerk te bestem-
men tot speciale gebedsdag voor het milieu. 
Deze dag heet in het Italiaans: Giornata Mondia-
le di Preghiera per la Cura del Creato, ‘Mondiale 
Dag van Gebed voor de Zorg van de Schepping’. 
We gebruiken in deze toolkit de wat kortere 
naam ‘Wereldgebedsdag voor de schepping’. 

Met deze gebedsdag sluit de Kerk aan bij de ‘Dag 
van gebed voor het milieu’ die de Orthodoxe 
Kerk viert op 1 september en de ‘scheppings-
periode’ (1 september tot 4 oktober) waartoe 
de Wereldraad van Kerken in 1997 opriep. De 
Wereldgebedsdag voor de schepping is een mo-
ment waarop de kerk ons vraagt het wonder te 
overwegen van de schepping en na te denken 
over hoe wij de schepping zo goed mogelijk kun-
nen ‘beheren en bewaren’ (vgl. Genesis 2: 15).

In de encycliek Laudato Si’ die ook in 2015 uit-
kwam, gaat paus Franciscus uitgebreid in op de 
klimaatverandering en andere ernstige milieu-
problemen. Het gaat om verschijnselen die door 
onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag veroor-
zaakt worden, aldus de paus. Gelovigen mogen 
daarop niet met onverschilligheid reageren. Wij 
zijn verbonden met de gehele schepping en ‘vor-
men met de andere wezens van het universum 
een waardevolle alomvattende gemeenschap’. 

Eind 2018 vinden weer belangrijke internationale 
klimaatonderhandelingen plaats. In de Poolse 
stad Katowice komen wereldleiders en milieu- 
organisaties van 3 tot 14 december bijeen voor 
de 24e sessie van de Conference of the Parties 
(COP24). Tijdens COP24 zal worden gesproken 
over de nationale klimaatplannen van de landen 
die het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben 
ondertekend.

Op zondag 2 september organiseren de Global 
Catholic Climate Movement, de Wereldraad van 

Kerken, de bisdommen van Assisi en Gubbio en 
de commissie ‘Gerechtigheid, vrede, heelheid 
van de schepping’ van de UISG/USG een eve-
nement in Assisi. Daaraan zullen waarschijnlijk 
paus Franciscus, patriarch Bartholomeüs en de 
aartsbisschop van Canterbury Justin Welby deel-
nemen. Na afloop vertrekt een groep pelgrims 
voor een voettocht naar Katowice. Gezamenlijk 
willen de kerkleiders zo een krachtig signaal af-
geven aan de wereld dat we de handen ineen 
moeten slaan bij het werken aan een wereld die 
toekomst heeft.

‘Uit klei getrokken’
De samenstellers van deze toolkit hebben geko-
zen voor het thema ‘Uit klei getrokken’. Klei heeft 
iets maakbaars, je kan er bijvoorbeeld beelden 
van maken of bakstenen. Klei verwijst naar de 
scheppingsgeschiedenis van ons land. Grote 
gedeelten van ons land zijn ontworsteld aan het 
water. De bijbelse opdracht om de schepping ‘te 
beheren en bewaren’ kreeg hier een bijzondere 
invulling. Nog steeds kost het enorme inventivi-
teit en daadkracht om het water van rivieren en 
zee in toom te houden.

Bij ‘klei’ zullen velen ook denken aan de eeuwen-
oude landschappen in de noordelijke provincies 
van ons land. Dat wij, als rijk land, vaak niet de 
juiste maat weten te houden in onze omgang 
met het milieu is de afgelopen tijd duidelijk ge-
worden in Groningen. Decennialange gaswinning 
heeft tot een catastrofale situatie geleid voor be-
woners in deze regio. De les die we steeds weer 
moeten leren is dat de grenzen van de natuur 
niet overschreden kunnen worden zonder dat dit 
zware consequenties heeft. 

Klei verwijst ook naar onze afkomst en bestem-
ming: ‘Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof keert 
gij terug’ (Genesis 3,19). God heeft ons geboet-
seerd uit het klei der aarde. Klei nodigt ons uit 
tot bescheiden dienstbaarheid aan Gods schep-
ping. 
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Deel 1: Liturgie
We hebben voor de liturgieën in deze toolkit 
gekozen voor de lezingen uit het leesrooster, 
in de Nieuwe Bijbelvertaling. U kunt uiteraard 
andere lezingen kiezen of onderdelen van de 
liturgie naar eigen wens vervangen door eigen 
materiaal. Op de website Laudato-si.nl zijn ver-
dere liturgische handreikingen te vinden voor 
een viering rond de zorg voor de schepping. 
Zie: https://laudato-si.nl/pdf/Liturgische_hand-
reikingen_milieu-encycliek.pdf 

Gebedsruimte
Als het weer het toelaat is de Wereldgebeds-
dag voor de schepping bij uitstek een gele-
genheid om buiten op een mooie plek in de 
natuur bijeen te komen. Als u de gebedsviering 
binnen houdt, versier dan vooraf de gebeds-
ruimte met mooie, maar eenvoudige ‘vruchten 
van de aarde’, liefst uit de eigen omgeving 
(bloemen, vruchten, takken, aarde, water). Zie 
voor ideeën: www.scheppingvieren.nl en www.
symbolischschikken.nl .

Kijk ook in deel 2 van deze toolkit naar de 
werkvormen met klei en stenen. Als mensen 
vooraf bezig zijn geweest met deze werkvor-
men, kunnen hun creaties rondom het altaar 
of rond een ‘plek van inspiratie’ worden ge-
plaatst.

Misformulieren
De liturgische suggesties in deze toolkit kunnen 
ook worden gebruikt bij een eucharistieviering. 
U kunt gebruik maken van een van de ‘Misfor-
mulieren en gebeden voor verschillende no-
den’ in het altaarmissaal, bijvoorbeeld:
• formulier 22 voor vrede en gerechtigheid 

(p.1226) 
• formulier 25 voor heiliging van de menselij-

ke arbeid (p. 1234)
• formulier 26 in de zaaitijd (p. 1237)
• formulier 27 na het binnenhalen van de 

oogst (p. 1239) 
• formulier 28 ten tijde van hongersnood of 

voor hen die honger lijden (p. 1240)

Verder kan prefatie V voor de zondagen door 
het jaar (p. 649) gebruikt worden. Deze is heel 
passend voor de Wereldgebedsdag voor de 
schepping.
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Gebedsdienst 
in de stijl van Taizé 
Zorg voor de schepping vloeit voor de broeders 
van de oecumenische, monastieke gemeen-
schap in Taizé (Frankrijk) vanzelfsprekend voort 
uit hun geloof. De gemeenschap was in 2015 
betrokken bij de interreligieuze pelgrimstocht 
(People’s Pilgrimage) die vanuit verschillende 
delen van Europa plaatsvond naar Parijs. Tij-
dens de belangrijke Klimaattop (COP21) die 
daar begin december 2015 plaatsvond, hielden 
de broeders van Taizé een gebedsdienst om te 
bidden voor een goede afloop van de onder-
handelingen. De viering in deze toolkit is geba-
seerd op die viering.

In de stijl van vieren in Taizé, kunnen mensen 
op stoelen zitten, maar ook op de grond of op 
knielbankjes. Het meditatief herhalen van lie-
deren en stilte hebben een belangrijke plek in 
de liturgie. Ze scheppen een sfeer waarin men-
sen tot rust komen en hun hart openen voor 
God. De liederen zijn kort en worden een aantal 
keer herhaald. De tekst van de liederen komt 
vaak uit de Bijbel, soms zijn het teksten van 
kerkvaders en -moeders.

In Taizé worden elke zaterdagavond tijdens 
de gebedsviering kaarsjes ontstoken aan de 
Paaskaars en doorgegeven door de zaal. Het 
licht staat symbool voor de opstanding van Je-
zus. Met Jezus is er een einde gekomen aan de 
duisternis. Het is passend om ook tijdens deze 
viering dit ritueel een plek te geven. Licht als 
symbool van hoop op een wereld die toekomst 
heeft.

Welkom 
(V. = voorganger, A. = allen)

V.: In de joodse en de christelijke traditie wordt 
aan mensen van Godswege een bijzondere 
plaats in de schepping toegekend. De aarde is 

de plek die God hen geeft om er een gemeen-
schappelijk huis van te maken, een rechtvaar-
dige samenleving op te bouwen en te genieten 
van de vruchten die de aarde geeft.

Vandaag komen we samen om te bidden voor 
Gods schepping: omdat wij erkennen dat zij 
kwetsbaar is; omdat God van ons verlangt dat 
wij van onze gekwetste aarde opnieuw zijn 
vruchtbare en gastvrije thuis maken.

Openingsgebed
V. Wij behoren toe aan de Schepper
naar wiens beeld wij zijn gemaakt.

A. In God ademen we, in God leven we,
in God delen we het leven 
met de hele schepping.

V. Wij behoren toe aan Jezus Christus
het evenbeeld van God en van menselijkheid.

A. In Hem ademt God, in Hem leeft God,
door Hem zijn we verzoend.

V. Wij behoren toe aan de Heilige Geest,
die ons nieuw leven geeft en ons geloof ver-
sterkt.

A. In de Geest leeft liefde op, 
in de Geest leeft waarheid,
Gods adem zet ons voortdurend in beweging.

V. Wij behoren toe aan 
de Heilige Drie-eenheid,
die één is in allen en Drie-in-Een.

A. In God zijn wij allen geschapen,
in Christus zijn wij allen gered,
in de Geest zijn wij allen verbonden.
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Lied: Laudate Dominum
Vertaling: Prijst de Heer, alle volkeren.

Psalm 8 
Tussen de strofen door zingen we Alleluia

Heer, onze God, hoe machtig is uw naam op 
heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Alleluia

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

Alleluia

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

Alleluia

Schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
Heer, onze God, hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Alleluia
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Lezing: Mt. 25: 14-30
Het zal met het koninkrijk van de hemel zijn als 
met een man die op reis ging, zijn dienaren bij 
zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in 
beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan 
een ander twee, en aan nog een ander één, 
ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 
Meteen ging de man die vijf talent had ontvan-
gen op weg om er handel mee te drijven, en zo 
verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wij-
ze verdiende de man die er twee had gekregen 
er twee bij. Degene die één talent ontvangen 
had, besloot het geld van zijn heer te verstop-
pen: hij begroef het.
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren 
terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 
vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe 
en overhandigde hem nog vijf talent erbij met 
de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in 
beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent 
bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voor-
treffelijk, je bent een goede en betrouwbare 
dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken 
in het beheer van een klein bedrag, zal ik je 
over veel meer aanstellen. Wees welkom bij 
het feestmaal van je heer.” Ook degene die 
twee talent ontvangen had, kwam naar hem 
toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in 
beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee 
talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: 
“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouw-
bare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in 
het beheer van een klein bedrag, zal ik je over 
veel meer aanstellen. Wees welkom bij het 
feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene 
die één talent ontvangen had naar hem toe, 
hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, 
dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst 
waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot 
ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt 
u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je 
bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dat ik 
maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar 
ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de 
bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij mijn 

terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terug ontvangen. Pak hem dat talent maar 
af en geef het aan degene die er tien heeft. 
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in 
overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs 
wat hij heeft nog worden ontnomen. En die 
nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste 
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

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

De ontregelingen van het klimaat hebben als 
gevolg dat veel mensen gedwongen zijn hun 
woonplaatsen te verlaten. De overdreven 
ophoping van materiële goederen doodt de 
vreugde en houdt afgunst in stand. De eerste 
slachtoffers van ecologische rampen zijn vaak 
de allerarmsten. 

Onverschilligheid mag geen plaats krijgen in 
het licht van deze ecologische verwoestingen: 
het geluk bevindt zich daar waar gekozen 
wordt voor een eenvoudige levensstijl, waar 
niet alleen voor winst gewerkt wordt, maar 
ook om zin te geven aan het bestaan, daar 
waar gedeeld wordt, waar iedereen bijdraagt 
aan een toekomst. Ja, het uitdrukken van onze 
solidariteit met de hele schepping is ook een 
manier om vrede te zoeken. De aarde kent 
haar grenzen, mensen moeten daarom ook 
hun eigen grenzen erkennen.”

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

Stilte
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Lied: Bénissez le Seigneur
(Vertaling : Looft de Heer, onze God.) Tijdens dit lied kunnen wakekaarsjes worden ontstoken aan de 
Paaskaars als teken van opstanding en hoop.

Litanie voor de schepping
Na elke intercessie zingen we ‘Kyrie eleison’ 
(Heer ontferm U).

1) Liefdevolle God, U bent aanwezig 
in heel het universum
en in het kleinste van uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid 
zouden beschermen.
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2) Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters zouden leven
zonder iemand schade te berokkenen.

3) Genees ons leven, 
opdat wij beschermers van de aarde worden
en ons niet gedragen als roofdieren,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling of vernieling.

4) Leer ons alles naar waarde te schatten, 
en vol bewondering te aanschouwen,
te erkennen hoe diep wij verbonden zijn 
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

5) God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde 
vergeten worden
en in uw ogen zo kostbaar zijn.

6) Schepper God, 
U bent ons elk moment nabij.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, 
liefde en vrede.

7) God van de aarde, hoor de voorbeden
die we hier vanuit ons hart willen uitspreken…

Onze Vader

Slotgebed 
Liefdevolle God, alles wat bestaat 
is van u afkomstig.
Hernieuw onze vreugde over uw schepping,
en geef ons een hart dat aandacht heeft 
voor de mensen die we ontmoeten. 
Mogen wij op die manier tonen
hoe u lichtend aanwezig bent voor elk mens,
en voor elk van uw schepselen.

(Br. Alois van Taizé)



pagina 11

Slotlied: Misericordias Domini
(Vertaling: Ik zal altijd de barmhartigheid van de Heer bezingen)

Zegen

Moge de Schepper van al wat leeft 
en ademhaalt
ons leven zegenen en behoeden.
Mogen wij op onze beurt behoeden 
al wat leeft en ademhaalt.
Mogen wij ons daartoe gezegend weten:
In de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Liederen om na de dienst te zingen
• Jesus remember me
• L’ajuda em vindrà

Taizé liederen kunnen worden gedownload op 
www.taize.fr
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Handreikingen voor
een gebedsdienst of
eucharistieviering
Openingslied: Uit klei zijn wij getrokken
(of een van de andere liederen die u vindt op pag. 18)

Zie pag. 3 (op www.laudato-si.nl kunt u de melodie van dit lied beluisteren).

Begroeting en welkom
God, schepper van al wat bestaat, 
U heeft ons gevormd uit het stof van de aarde
en ons een plaats gegeven 
te midden van alle andere schepselen. 
Wij danken u voor 
de wonderbaarlijke schoonheid 
van uw schepping.
Wij vragen u dat we ons 
steeds dieper verbonden weten 
met medemensen en medeschepselen,
dat wij met heel uw schepping U mogen loven. 
Amen.

Gebed om ontferming 
God vraagt ons met eerbied 
en zorg om te gaan met de schepping,
en onze meest kwetsbare medemensen 
rechtvaardig te behandelen.
Omdat wij daarin vaak tekortschieten, 
laat ons bidden om ontferming... 

God, uw schepping zucht en buigt 
onder de schade die we haar berokkenen.
Te vaak treden we op als heersers, 
en te weinig als behoeders.
Het geweld dat schuilt in ons hart 
heeft de aarde aangetast.
Kwetsbare mensen in landen ver weg,
maar ook dichtbij,
zijn veroordeeld tot een leven in de marge.

God, bevrijd ons hart van onverschilligheid,
geef ons ogen, die U herkennen 
in het aangezicht van de ander,
ogen, die kansen zien bij te dragen 
aan het goede.

Ogen, die een vergezicht zien van een wereld, 
waar aarde, water en lucht  
worden behoed voor vernietiging 
en het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt. 

Amen.



pagina 13

Lied: Lieve boetseerder
(of een van de andere liederen die u vindt op pag. 18)



pagina 14

Eerste lezing: Deut. 4: 1-2.6-8 
Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels 
waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft 
u in leven en kunt u het land in bezit nemen 
dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal 
geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf 
en doe er niets van af. Houd u aan de geboden 
die ik u geef; het zijn de geboden van de Heer, 
uw God.
Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en in-
zicht. Alle volken die dat zien en van deze wet-
ten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk 
wijs en verstandig!’ Want welk volk, hoe groot 
ook, heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, 
onze God, telkens als wij hem om hulp roe-
pen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten 
en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat 
ik u nu geef?

Antwoordpsalm Ps. 15

Refrein: 
Wie doet wat goed is 
en oprecht de waarheid spreekt,
mag wonen op uw heilige berg.

Heer, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat 
en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt. - Refrein

Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
Hij veracht wie geen achting waardig is,
maar eert wie ontzag heeft voor de Heer. 
- Refrein

Zijn eed breekt hij niet, 
al brengt het hem nadeel,
voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld. 
Wie zo doet, komt nooit ten val. - Refrein

Tweede lezing Mc. 7: 1-8.14-15.21-23
Ook de farizeeën en enkele van de schriftge-
leerden die uit Jeruzalem waren gekomen, 
hielden zich in zijn nabijheid op. En toen zij 
zagen dat sommige leerlingen brood aten met 
onreine handen, dat wil zeggen, met onge-
wassen handen (de farizeeën en alle andere 
Joden eten namelijk pas als ze hun handen 
gewassen hebben, omdat ze zich aan de tra-
ditie van hun voorouders houden, en als ze 
van de markt komen, eten ze pas als ze zich 
helemaal gewassen hebben, en er zijn nog al-
lerlei andere tradities waaraan ze zich houden, 
zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken 
en ketels), toen vroegen de farizeeën en de 
schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw 
leerlingen zich niet aan de tradities van onze 
voorouders en eten ze hun brood met onrei-
ne handen?’ Maar hij antwoordde: ‘Wat is de 
profetie van Jesaja toch toepasselijk op huiche-
laars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen, 
maar hun hart is ver van mij;
tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen 
hun eigen leer, voorschriften van mensen.”
De geboden van God geeft u op, 
maar aan tradities van mensen houdt u vast.’
Nadat hij de menigte weer bij zich had ge-
roepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en 
kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de 
mens komt kan hem onrein maken, het zijn de 
dingen die uit de mensen naar buiten komen 
die hem onrein maken. Want van binnenuit, 
uit het hart van de mensen, komen slechte 
gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, 
hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losban-
digheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 
al deze slechte dingen komen van binnenuit, 
en die maken de mens onrein.’
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Ter overweging: Gezamenlijke boodschap van paus Franciscus en patriarch Bartholomeüs 
voor de Wereldgebedsdag voor de schepping 2017 (fragmenten)

“De aarde werd ons toevertrouwd als een 
prachtige gave en als erfenis waarvoor wij allen 
de verantwoordelijkheid delen, opdat ‘uitein-
delijk’ alles in de hemel en op aarde in Christus 
onder één hoofd zal worden gebracht (vgl. Ef. 
1: 10). De menselijke waardigheid en voor-
spoed zijn ten diepste verbonden met de zorg 
ten opzichte van heel de schepping.

Intussen laat de geschiedenis van de wereld 
echter een heel andere situatie zien. Onze 
neiging om de kwetsbare en evenwichtige 
ecosystemen van de wereld te verstoren, het 
onverzadigbaar verlangen om de beperkte 
bronnen van de planeet te manipuleren en te 
controleren, de hebzucht om uit de markt on-
gelimiteerde winsten te halen: dit alles heeft 
ons vervreemd van het oorspronkelijke plan 
van de schepping. Wij respecteren de natuur 
niet meer als een gave die samen wordt ge-
deeld; wij beschouwen haar integendeel als 
privébezit.

De gevolgen zijn tragisch. Het menselijk en 
natuurlijk milieu gaan beide achteruit. De im-
pact van de klimaatveranderingen vindt vooral 
zijn weerslag op al degenen die in armoede in 
elke hoek van de wereld leven. De dringende 
oproep en uitdaging om voor de schepping te 
zorgen vormen een uitnodiging voor heel de 
mensheid zich in te zetten voor een duurzame 
en integrale ontwikkeling.

Laten wij op 1 [of 2, red. ] september enige 
tijd van gebed aan het milieu wijden. Bij deze 
gelegenheid willen wij dank brengen aan de 
goedgunstige Schepper voor de schitterende 
gave van de schepping en ons ervoor inzetten 
deze te behoeden en te beschermen voor het 
welzijn van de toekomstige generaties. Uitein-
delijk weten wij dat wij ons tevergeefs inspan-
nen, als de Heer niet aan onze zijde is (vgl. Ps. 
126/127), als het gebed niet in het middelpunt 
van onze overwegingen en vieringen staat. 
Een doel van ons gebed is immers de manier 
waarop wij de wereld opvatten te veranderen 
teneinde de manier waarop wij ons verhouden 
tot de wereld te veranderen. Het doel van wat 
wij ons voornemen, is om moedig in onze le-
vensstijl een grotere eenvoud en solidariteit te 
omarmen.

Wij doen op allen een dringend beroep om op 
verantwoorde wijze te luisteren naar de kreet 
van de aarde en zich te bekommeren om de 
noden van wie gemarginaliseerd is. Laten wij 
de smeekbede van zovelen beantwoorden en 
bijdragen dat de gewonde schepping weer ge-
zond wordt gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd 
dat er geen echte en duurzame oplossing kan 
zijn voor de uitdaging van de ecologische crisis 
zonder voorrang te geven aan solidariteit en 
dienstbaarheid.”

(Waarschijnlijk komt paus Franciscus in augustus 2018 weer met een speciale boodschap voor de 
Wereldgebedsdag voor de schepping. Kijk vanaf half augustus op www.laudato-si.nl )

Stilte
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Credo (Iona-communiteit)
(in wisselspraak: voorganger-allen of links-rechts)

a. God, die hemel en aarde schiep 
b. EN HET LAND GRONDDE  
      OP DIEPE WATEREN,

a. God, die de vloed over de aarde deed gaan 
b. EN ONS EEN BELOFTE DEED,

a.  God, die het water scheidde
b.  EN HET VOLK DE VRIJHEID GAF,

a.  God die ons voert naar vredig water
b.  EN ONS NIEUWE KRACHTEN GEEFT,

Allen: WIJ BELIJDEN ONS GELOOF IN U.

a.  Jezus, die over het water liep 
b. EN DE WOEDENDE GOLVEN DEED BEDAREN,

a. Jezus die water in wijn veranderde

b. EN ONS DOOPTE MET WATER, GEEST EN LIEFDE,

a. Jezus die discipelen de voeten waste
b.  EN ONZE ZIELEN REINIGT,

Allen: WIJ BELIJDEN ONS GELOOF IN U.

a. Heilige Geest, die is uitgestort 
b. EN TOT ONS KOMT ALS WATER EN VUUR,

a. Heilige Geest, die kracht en macht is 
b. EN ONS VERZADIGT MET LEVEND WATER,

a. Heilige Geest die genade en liefde is 
b. EN GODS GESCHENK VOOR IEDER VAN ONS,

Allen: WIJ BELIJDEN ONS GELOOF IN U. 
(Uit: ‘Meditatief leven, hart voor de schep-
ping’van de Iona-gemeenschap NL)

Voorbeden

V.: Bidden wij tot God, 
die altijd omziet naar het werk 
van zijn handen:
dat er recht gedaan wordt aan armen 
en verdrukten,
aan alles wat kwetsbaar en weerloos is.
Dat onze woonplaatsen voor mensen 
die verloren lopen, 
geen steenwoestijn blijven, maar plekken 
van beschutting en veiligheid, 
van contact met anderen 
en met uw schepping.

A.: Herschep ons, God van barmhartigheid, 
door uw Geest.

V.: Bidden wij om vrede tussen mensen 
en volkeren,
om een eind aan het geweld 
in alle brandhaarden van deze wereld, 
en op alle plekken waar de natuur 
wordt vernietigd.

Om nieuwe toekomst in situaties 
die uitzichtloos lijken, 
om verzoening tussen groepen 
en gemeenschappen,
om harmonie met onze leefomgeving.

A.: Herschep ons, God van vrede, 
door uw Geest.

V.: Om inzicht in de mechanismen 
die maken dat armen armer worden 
en de aarde verder vervuilt;
om bekering, zodat wij zelf ophouden
met het schenden van de aarde.
Om de moed anders te leven, 
in harmonie met de schepping, 
en in verbondenheid met mensen 
overal ter wereld.

A.: Herschep ons, God van liefde, 
door uw Geest.
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Onze Vader
Inleidende woorden:
Ons gebed tot de Heer ontslaat ons 
niet van onze verantwoordelijkheid.
Het behoedt ons wel om onszelf tot heer 
en meester van de aarde uit te roepen.

Met de woorden van Jezus willen we 
ons daarom keren tot Hem 
die de schepping aan ons toevertrouwt:
Onze Vader…

Zegen en zending
V. Nu we klaarstaan om te vertrekken 
en de uitdagingen van ons leven en
van de wereld te accepteren, 
vragen we om Gods zegen:
Moge God ons zegenen met wijsheid
om voor de aarde zorg te dragen.
A. Amen

V. Moge God ons zegenen met liefde
om het leven om ons heen te behoeden.
A. Amen

V. In de naam van God, 
de Schepper van alles wat is,
van Jezus, brenger van het nieuwe verbond,
en van de heilige Geest die ogen en harten 
opent.
A. Amen

V. Ga in vrede en wees getuigen van de hoop.
A. Amen

Slotlied: zie liedsuggesties op volgende pagina.
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Liedsuggesties
Gezangen voor Liturgie
417 De aarde is vervuld 
566 Zoals de mensen leven doen de vogels niet
567 Zo lang er mensen zijn op aarde 
574 Aan U behoort, o Heer der Heren 
591 De steppe zal bloeien
600 Een schoot van ontferming is onze God 
603 Gezegend die de wereld schept

Liedboek zingen en bidden 
in huis en kerk: 
psalm 8b: Zie de zon, zie de maan 
(geschikt voor kinderen) 
psalm 98c Bergen kunnen het 
162 In het begin lag de aarde verloren 
(geschikt voor kinderen)
216 Dit is een morgen als ooit de eerste 
220 Zoals een bloem
236 O Schepper God, die alles grondt 
(vert. van Deus creator omnium)
697 Kom Schepper Geest 
(met wind in de haren) 
707 Dragende, moederlijke God 
742 Wees geprezen, bron en schenker 
= Zonnelied van Franciscus 
– bewerking van Maarten Das / 
muziek van Berry van Berkum
728 God die leven hebt gegeven 
719 Loof God voor de vruchten 
(en 715-720: liederen bij de oogst) 
772 Jesaja heeft het eeuwen geleden voorzien 
880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 
979 De vogels van de bomen
981 Gij voedt de vogels in de bomen – canon 
982 In de bloembol is de krokus 
987 Bron van het zijnde (bij Genesis 1)
988 Zittend in het gras, alleluia – canon 

Iona-gemeenschap
Mocht u beschikking hebben over liedbundels 
van de Iona-gemeenschap, dan zijn daar ook 
genoeg liederen in te vinden die aansluiten bij 
het thema van deze gebedsdag, bijvoorbeeld:
Wat een schat aan plezier geeft 
het leven op aarde
De vrede van de weiden zij met jou
Wie gaf de regenboog zijn kleuren?
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Zonnelied van Franciscus 
Het Zonnelied van Franciscus is een lange lofzang op de schepping, waarin Franciscus alle schepse-
len bezingt als zijn broeders en zusters en God looft en dankt. Het Zonnelied is door verschillende 
tekstdichters hertaald en door componisten op muziek gezet. Hieronder vindt u een veel gezongen: 
bewerking: 
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Deel 2: werkvormen
Behalve bidden en vieren in gemeenschap, 
stellen we hier ook werkvormen voor die crea-
tief en actief kunnen worden uitgevoerd. Liefst 
in groepsverband. Ze brengen ons letterlijk 
in contact met de schepping. Ze kunnen ons 
helpen minder in onze gedachten en zorgen te 
blijven hangen, en om te schakelen naar onze 
zintuigen. Zo kunnen we tot rust komen en 
ruimte vinden voor verbondenheid, verwonde-

ring en dankbaarheid voor de wereld om ons 
heen. 

Kies een van de onderstaande elementen, of 
stel met een keuze uit deze elementen een 
heel evenement of reeks van activiteiten sa-
men. Eventueel voorafgegaan of afgesloten 
door een gebedsviering uit deel 1.

E L E M E N T  1 : 

Meditatief boetseren

Activiteit van 15-30 minuten, afhankelijk van de 
lengte van het nagesprek.

Nodig: 
• Natuurlijke boetseerklei - voor ieder een bol-

letje ter grootte van een mandarijn (te koop 
bij creatieve winkels, richtprijs €5,- voor 5 
kilo)

• potloden
• evt. theedoeken voor op schoot

Degene die deze activiteit leidt kan het volgende 
voorlezen als inleiding: 
Klei is basismateriaal voor de schepping, klei is 
(moeder) aarde, klei is grond om op te staan. 
Van klei kun je stenen bakken (met vuur), van 
klei kun je modder maken (met water), van klei 
zijn gebruiksvoorwerpen te vormen. Klei kan 
vruchtbare grond zijn, je krijgt er vieze handen 
van en toch was je ze makkelijk weer schoon. Je 
kunt wat recht is krom buigen, maar ook omge-
keerd. Je kunt het (uit-)delen, bewaren, buiten 
een plek geven. Als je er in schrijft, kun je de klei 
een boodschap meegeven. 
Boetseren kan iedereen. Met je handen in de 

klei leg je een relatie tussen binnen en buiten, 
boven en beneden, aarde en hemel. Jesaja 
(64:7) zegt: ‘Wij zijn de klei, gevormd door God, 
het werk van zijn handen.’ 
Genoeg redenen om als het gaat om bidden en 
danken voor de schepping, ons te verbinden 
met een klompje klei. Om niet bang te zijn voor 
vieze handen, en zo een handje te helpen bij de 
schepping die nog steeds doorgaat.
Waag je aan meditatief kleien en laat je verras-
sen!

Meditatie
De klompjes klei liggen voor elke deelnemer bin-
nen handbereik.

Sluit je ogen. Ga eerst met je aandacht naar je 
voeten. Verbind je in gedachten met de aarde 
daar onder. De aarde die je draagt. De aarde 
waar je voedsel groeit. De aarde die je veer-
kracht geeft. Adem rustig in en uit, neem je 
adem mee je voeten in. En laat met elke adem-
tocht je ontspanning groeien. De stoel waarop je 
zit neemt al je zwaarte op, zak er rustig in weg. 
Ontspan je rug. Voel de grond. Laat je armen 
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hangen, je schouders, je bekken. Alles is rustig, 
alles is stil, alles is dichtbij jou.
Neem dan het stukje klei in je handen. Houd je 
ogen dicht. Maak contact met het materiaal. Hoe 
voelt het? Warm of koud? Hard of zacht? Stel je 
voor waar dit materiaal vandaan komt, hoe deze 
klei uit de aarde komt. Gevormd door deeltjes 
zand, leem, resten van planten of humus.

Kneed het. Maak het zacht, warm en soepel. Geef 
je eigen lichaamswarmte aan de klei. Knijp, rol of 
sla. Zorg dat je ieder klein deeltje van het bolletje 
raakt. Dat alle kleideeltjes op een andere plek te-
recht komen. Dat al je kracht en energie zich er in 
verzamelen. 
Als de klei warm, zacht en soepel genoeg aanvoelt, 
rol het dan tussen je handpalmen tot een ronde 
bolvorm. Houd het vast en breng het met je han-
den voor je hart. Koester het, als voorbereiding op 
je eigen schepping. Met elkaar blijven we zo een 
tijdje stil.

Laat de klei in je handen rusten en ga met je aan-
dacht naar de aarde. De ronde planeet in het heel-
al waar wij onze grond vinden. Rond, vorm van 
heelheid, vertrouwenwekkende vorm, basis van 
alles wat bestaat, vol wonder van leven. Wat heeft 
die ronde, hele aarde jou te vertellen? Luister stil. 
Ook naar de ronde bol aarde/klei. Kneed en rol 
zachtjes met je handen. Laat je handen de weg 
wijzen.

Wat heeft de aarde nodig? Geef als teken daarvan 
de aarde een ruggengraat, kneed aan en vanuit 
de bol een ronde welving. Een ruggengraat als te-
ken van kwetsbaarheid en fierheid, veerkracht en 
draagkracht. Als symbool van onze eigen rug die 
we kunnen rechten tegen alles wat de schepping 
bedreigt en als teken tegen alle onrecht jegens de 
aarde en de arme.

Werk aandachtig een minuut 
of vijf verder in stilte.

[… 5 minuten stille aandacht]

Rond het langzaam af. 
Laat het zoals het is, het is goed zoals het is. 
Open je ogen en kijk er naar. 
Laat het op je inwerken.
Doe je ogen weer dicht 
en bid in stilte voor de schepping: 
voor hoe ze is; voor wat ze nodig heeft; en voor 
wat jij voor haar kan betekenen.

Open weer je ogen. Pak een potlood en kerf daar-
mee een woord in je werkstuk.

Bespreek eerst in tweetallen wat je maakte; wat 
je voelde; wat je gebed was; wat je schreef. Dan in 
viertallen, enz. tot en met de hele groep.
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E L E M E N T  2 :  

Meditatief wandelen

Vaak brengen we het grootste deel van de dag 
binnen door: in huis, op kantoor of werkplaats. 
We zijn nog maar zelden echt buiten onder de 
blote hemel, zeker niet op een heel bewuste ma-
nier. Hierdoor vervreemden wij van onze natuur-
lijke leefomgeving. Buiten bezig zijn geeft frisse 
lucht, beweging en afstand tot je dagelijkse werk. 

Meditatief wandelen kan ons helpen contact te 
maken met de aarde, om open en ontvankelijk te 
staan voor de schepping om ons heen. Het is een 
manier om gedachten en spanningen los te laten 
en stilte te zoeken. 

Kies als organisator van tevoren een route uit, 
bijvoorbeeld door een park of bos. Een route van 
15-30 minuten is genoeg. Leg aan het begin van 
de wandeling de bedoeling uit aan de deelne-
mers: aandachtig en bewust lopen met je zintui-
gen open voor de schepping. 

Als opwarming en start nodig je de mensen uit 
om letterlijk ‘stil’ te staan. 
Maak het contact met de aarde. Voel hoe jouw 
voeten staan op vaste grond.
Let op de geluiden. Het ruisen van de bomen of 
de zang van vogels.
Open je neus voor de geuren. Snuif de herfstlucht 
op of de voorjaarsgeuren.
Vraag aandacht voor wat er te voelen is. Kou, 
warmte, natheid, zachtheid, lucht, planten.

Vestig de aandacht op de adem. Nodig mensen 
uit aandachtig hun adem te volgen. Dat is een 
eenvoudige manier om geconcentreerd te blijven 
op het hier en nu. Met elke uitademing laten we 
zorgen, gedachten en spanningen zoveel mogelijk 
wegvloeien. Bij elke inademing stellen we ons 
steeds meer open voor de natuur om ons heen, 
je hoeft even helemaal niets. Door jezelf bewust 
te zijn van wat je op dit moment doet, kan je ge-
dachten en spanningen loslaten. Neem hiervoor 
de tijd.
Ga dan op weg. Nodig mensen uit met elke stap 
bewust verbinding te maken met de aarde. Zoek 

een rustige maar stevige cadans van lopen. 
Blijf af en toe even staan. Voel, ruik, kijk en hoor: 
de geur van een bloem, de roep van een vogel 
en de dauwdruppels aan de grashalmen.

Deze bezinnende tekst kan als ondersteuning 
aan het begin of ter afsluiting hardop 
gelezen worden:

Wandelmeditatie

Pak mijn hand we gaan lopen
we gaan alleen maar lopen
we gaan genieten van ons lopen
zonder te denken waar we uitkomen
loop in vrede
loop in blijdschap
we wandelen in vrede
we wandelen in vreugde.

Dan leren we dat we niet kunnen 
wandelen in vrede
maar dat vrede de wandeling is
dat we niet kunnen wandelen in vreugde
maar dat vreugde de wandeling is
wij lopen voor onszelf
wij lopen voor iedereen
steeds – hand in hand.

Wandel en voel de vrede in elke stap
wandel en voel de vreugde in elke stap
elke stap brengt een frisse bries
elke stap laat een bloem 
onder onze voeten opbloeien
liefkoos de aarde met je voeten
laat jouw liefde en geluk in de aarde achter.

De aarde zal veilig zijn
wanneer wij in onszelf 
voldoende vrede voelen.

– Thich Nhat Hanh (Boeddhistisch meester, 
dichter en vredesactivist)
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E L E M E N T  3 : 

Maak je eigen stapstenen

‘Stapstenen’ kunnen ons helpen om na te den-
ken over onze keuzes wat betreft de zorg voor 
de schepping. We maken van klei en verf eigen 
stenen en bedenken waar die voor staan. 

Nodig:
• klei
• acrylverf (wit en zwart, of andere kleuren. 

Bijvoorbeeld de kleuren van de regenboog 
- symbool van Gods verbond met de schep-
ping, of groen – kleur van hoop en vergroe-
ning) 

• lepeltje
• plastic handschoenen
• deegrol, ronde stok of glazen fles

Neem twee bolletjes klei van gelijke grootte. 
Duw in een bolletje klei een holte en leg daar 
een beetje zwarte of andere kleur verf in. Doe 
plastic handschoenen aan en vouw het bolletje 
met de verf erin dicht. Kneed nu enkele minu-
ten de verf door de klei heen tot het een egale 
massa is. Maak nu van beide bolletjes klei ver-
schillende rolletjes. 

Draai van de witte streng een klein rondje en 
leg hier een gekleurde streng omheen. Leg 
hierna weer een witte en daarna weer een 
gekleurde streng tegenaan. Net zolang tot alle 
strengen op zijn. Voor de buitenste rijen heb 
je waarschijnlijk meerdere strengen nodig. Leg 

die achter elkaar en snij ze op maat.

Rol met een houten (deeg)rol of glazen fles de 
klei voorzichtig plat. Rol niet alleen van binnen 
naar buiten, maar ook van buiten naar binnen, 
zodat de gekleurde rolletjes goed tegen elkaar 
aan geduwd worden. Let er op dat er geen ga-
ten of spleten gevormd worden. Anders duw je 
dit met de roller weer dicht. 

Laat alles enkele dagen drogen. Leg eventueel 
een boek erop tijdens het drogen; zo voorkom 
je dat het kromtrekt. Mochten er toch nog ga-
ten/spleten te zien zijn, dan kun je dit na het 
drogen repareren door met een fijne kwast de 
gaten nat te maken en daarin een klein beetje 
verse klei aan te brengen. Laat dit erna op-
nieuw drogen en schuur het voorzichtig glad. 
Breng een laagje vernis aan om het vochtwe-
rend en vuilafstotend te maken.  

Sta stil (in stilte of met elkaar in gesprek) bij 
de betekenis van deze stapstenen. Waar wil 
je aandacht aan geven? Welke kleur beken je 
daarin? Waarvan maak je een aandachtspunt 
de komende tijd?  

Je kunt de steen in een viering een plek geven, 
of ergens onderweg (zie ook element 8). Plaats 
daarop een lichtje. Spreek met elkaar daarover 
een zegengebed uit. 
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E L E M E N T  4 : 

Stenen hebben hun verhaal

Stenen dragen een symboliek in zich. Materi-
aal, vorm en kleur kunnen betekenis voor ons 
hebben. Een steen is gevormd door de tijd, de 
omstandigheden en het gebruik. Veel stenen 
hebben al een hele reis door de tijd en het 

landschap afgelegd. Stenen zijn er in alle soor-
ten en maten. Stenen kunnen helpen om los te 
komen van gedachten en woorden en op een 
andere manier je verhaal vertellen. Je kunt ook 
zelf stenen vormen van klei. 

Nodig: 
• stenen of klei
• verf
• potloden of stiften o.i.d.

Kies een van de volgende manieren om er mee in gesprek te gaan. 

a.  Wat is mijn verhaal: 
Zoek van tevoren stenen uit. Leg ze neer zodat de aanwezigen eruit kunnen kiezen. 
Wat zegt die steen over je zorg voor de schepping?

b.  Stenen leggen: 
Je kunt ook stenen uitzoeken die ongeveer een gelijke grootte of afmeting hebben. 
Laat ieder er een of meer beschilderen vanuit de vraag: wat is voor jou de schepping? 
Neem daarvoor de tijd. 
Leg dan de stenen bij elkaar: op een pad of in een cirkel. Praat erover na.

c. Vertelstenen: 
Laat de aanwezigen op stenen (evt. van klei) afbeeldingen tekenen die met de actualiteit van de 
schepping te maken hebben. Voedsel, water, insecten, gewassen, bloemen en bomen, mensen, 
wind, zon etc. Leg ze willekeurig neer op de tafel. Laat ieder een of meer stenen rapen en vertellen 
wat hun raakt.
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E L E M E N T  5 : 

Scheppingsvriendelijke maaltijd

Organiseer een gezamenlijke maaltijd, en zoek 
naar/speel met een zo klein mogelijke ecologi-
sche voetafdruk, bijvoorbeeld: lokaal, van het 
seizoen, vers, vleesarm, biologisch, weinig zuivel, 
verpakkingsarm, kraanwater of kruidenthee. 

Met ‘echt’ servies en bestek. Zoek plaatselijke 
middenstanders en bondgenoten die daar een 
bijdrage aan willen leveren. Of vraag mensen om 
hun eigen favoriete CO2-neutrale gerecht mee te 
nemen.

Laat eventueel de volgende korte film zien aan het begin of in het midden van deze activiteit:
‘Laudato Si’ in een notendop’, https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/
wat-je-over-de-encycliek-laudato-si-moet-weten-2-minuten 

E L E M E N T  6 : 

Muziek

Muziek verbindt en zet in beweging. Zoek een 
groep muzikanten of een enthousiasmerende 
aanjager die iets kunnen laten horen en laten 
meedoen van kwetsbaarheid en kracht van 

mens en aarde. Afrikaans, Klezmer, stemex-
pressie, meezingen, jammen, jembe, gospel, of 
andere krachtige muziek.

E L E M E N T  7 : 

Lokale verhalen

Nodig mensen van inspirerende organisaties 
uit de buurt uit om hun verhaal te vertellen, 
waaruit zorg voor de aarde spreekt. Dat kan 
zijn op het gebied van voeding, natuur, zorg 

voor mensen. Het kan gaan over moed, veran-
dering, fierheid, kwetsbaarheid, kracht, toe-
komst. Sta open voor nieuwe ideeën, bondge-
noten en netwerken.
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E L E M E N T  8 : 

Zorg voor de schepping verspreiden

Plaats de aardbollen met ruggengraat die ge-
boetseerd zijn of de (stap)stenen, op plekken 
waar zorg voor de aarde handen en voeten 
krijgt, of zou moeten krijgen. 

Maak foto’s van de plekken waar je de bollen 
plaatst en verspreid die foto’s via social media 
met #zorgvoordeschepping2018, samen met 
een wens of zegenbede. 

Let de komende tijd goed op of je ergens der-
gelijke bollen tegenkomt. Maak ook dan een 
foto en deel hem. We doen het samen!
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Colofon
Deze brochure is samengesteld 
in opdracht van de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen (KNR). 
De KNR werkt samen met de 
bisschoppenconferentie en ka-
tholieke maatschappelijke organi-
saties aan het stimuleren van het 
gedachtengoed van Laudato Si’ in 
kerk en samenleving. 

Illustraties: 
Br. Theo van den Boer

Zie voor meer informatie: 
www.laudato-si.nl  
Daar kunt u ook eigen activiteiten 
rond Laudato Si’ aanmelden.

Contact:
ls@knr.nl 


