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Laudato	Si’,	over	de	spiritualiteit	van	duurzaamheid	
	
Zorg	voor	het	milieu	en	voor	de	schepping	is	niet	vrijblijvend,	het	is	een	essentieel	onderdeel	
van	het	christelijk	geloof.	De	spiritualiteit	van	het	Zonnelied	is	intens	verweven	met	ons	doen	
en	laten	in	het	dagelijkse	leven.	Dat	schrijf	paus	Franciscus	in	zijn	encycliek	Laudato	Si’.		
	
Inleiding	
Laudato	Si’	–	Wees	geprezen,	mijn	Heer	–	zong	Franciscus	van	Assisi	in	zijn	Zonnelied.	Paus	
Franciscus	heeft	door	de	keuze	van	zijn	Pausnaam	uitdrukkelijke	willen	aangeven	dat	hij	zich	
voortdurend	wil	inzetten	voor	de	kwetsbaren,	de	armen	en	de	natuur.	Met	de	encycliek	
Laudato	Si’,	waarin	hij	de	beschermwaardigheid	van	de	Aarde	en	het	milieu	als	onderwerp	
neemt,	wil	hij	dat	heel	concreet	naar	voren	brengen.	Dit	artikel	beoogt	te	laten	zien	dat	de	
spiritualiteit	van	het	Zonnelied	vandaag	nog	onverminderd	kan	samengaan	met	ons	
handelen	in	ons	dagelijks	leven.	
	
Ondanks	dat	‘duurzaamheid’	al	meer	dan	45	jaar	een	punt	van	zorg	is	voor	de	
opeenvolgende	pausen	heeft	het	milieubewustzijn	binnen	de	kerk	nooit	echt	voeten	aan	de	
grond	gekregen.	Met	de	encycliek	Laudato	Si’	lijkt	daar	nu	verandering	in	te	komen.	De	paus	
steekt	christenen	een	hart	onder	de	riem	door	te	stellen	dat	zorg	voor	de	schepping	niet	
vrijblijvend	is,	maar	een	wezenlijk	deel	van	het	christelijk	geloof.	Vrede,	gerechtigheid	en	
zorg	voor	de	schepping	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	Paus	Franciscus	vraagt	in	
Laudato	Si’	niet	alleen	alle	katholieken	maar	alle	mensen	die	deze	planeet	bewonen	om	
samen	zorg	te	dragen	voor	ons	gemeenschappelijke	huis,	de	Aarde.	
	

Vrede,	gerechtigheid	en	zorg	voor	de	schepping	
	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden.	

	
Verbondenheid	
Paus	Franciscus	maakt	in	de	encycliek	duidelijk	dat	onze	onbezonnen	uitbuiting	van	de	
natuur	haar	oorsprong	vindt	in	het	ontbreken	van	respect	voor	de	Aarde	en	de	arme.	Met	de	
titel	Laudato	Si’	geeft	hij	meteen	de	richting	aan	die	we	moeten	gaan	om	uit	de	crisis	te	
geraken;	een	spirituele	richting	van	innerlijke	verbondenheid	welke	Franciscus	van	Assisi	
bezong	in	het	Zonnelied.	Hij	voelde	zich	verbonden	met	heel	de	Schepping,	de	zon,	de	maan,	
de	bloemen,	de	dieren	en	overwoog	dat	alle	dingen	een	gemeenschappelijke	oorsprong	
hebben.	“Als	wij	ons	werkelijk	innerlijk	verbonden	voelen	met	al	wat	bestaat,	dan	zullen	
soberheid	en	zorg	om	de	Aarde	spontaan	opbloeien.	Maar	zonder	deze	openheid	voor	
verbazing	en	verwondering	gaan	we	handelen	als	een	overheerser,	een	consument	of	een	
pure	uitbuiter	van	natuurlijke	bronnen,	niet	meer		in	staat	om	grenzen	te	stellen	aan	onze	
directe	belangen”	(LS11).	
	
Hoe	heeft	het	zover	kunnen	komen?	
We	zijn	in	een	wegwerpcultuur	geraakt	en	de	wereld	wordt	een	vuilnisbelt.	Daar	hebben	we	
het	zelf	naar	gemaakt.	Maar	hoe	is	het	zover	gekomen?	
	
Sinds	mensenheugenis	bestudeert	de	mens	de	natuur	om	deze	te	begrijpen	en	te	
doorgronden.	Nieuwsgierig	als	hij	is	naar	het	mysterie	van	het	leven,	naar	het	ontstaan	van	
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het	heelal,	de	Aarde	en	de	mens	zelf.	“Met	moeite	erkennen	wij	dat	het	functioneren	van	
natuurlijke	ecosystemen	voorbeeldig	is:	planten	synthetiseren	voedingsstoffen,	deze	voeden	
de	vleeseters,	bij	het	afsterven	ontstaat	organisch	afval,	voeding	voor	nieuwe	generaties”	
(LS22).	De	mens	grijpt	al	heel	lang	in	de	natuur	in	om	zich	van	voedsel,	kleiding,	warmte	en	
onderdak	te	voorzien.	Dat	ging	lang	goed.	Maar	nu	is	de	inzet	van	(natuur)wetenschappen	
vooral	gericht	op	winstmaximalisatie	en	macht.	
	

We	zijn	in	een	wegwerpcultuur	geraakt	en	de	wereld	wordt	een	vuilnisbelt.	
Daar	hebben	we	het	zelf	naar	gemaakt.	

	
Technocratisch	paradigma	
De	paus	ageert	tegen	deze	eenzijdige	inzet	van	de	wetenschap	en	noemt	dit	het	
technocratisch	paradigma.	De	natuur	wordt	daarin	gereduceerd	tot	een	object,	dat	naar	
believen	geëxploiteerd	en	gemanipuleerd	mag	worden.	Hierdoor	zijn	we	de	natuurlijke	
werkelijkheid	uit	het	oog	verloren.	We	(h)erkennen	haar	grenzen	niet	meer.	Overshoot	day,	
de	dag	waarop	de	wereldbevolking	de	natuurlijke	productiecapaciteit	van	de	Aarde	voor	dat	
jaar	heeft	opgebruikt,	valt	elk	jaar	vroeger.	In	2016	was	dit	op	8	augustus.	Na	die	dag	teert	
de	Aarde	in	op	haar	ecologische	reserves.	We	vissen	de	zeeën	in	snel	tempo	leeg	en	kappen	
elk	jaar	meer	bos	dan	er	aangroeit.	We	verstoken	in	ijltempo	de	fossiele	brandstoffen,	die	
ontstaan	zijn	over	een	periode	van	miljoenen	jaren.	Nieuwe	technologieën	zorgen	ervoor	
dat	steeds	nieuwe	voorraden,	ook	de	voorraden	die	moeilijker	bereikbaar	zijn,	ontgonnen	
kunnen	worden.	
	
Dit	heeft	tot	het	idee	van	onbegrensde	groei	geleid;	een	idee	waarop	veel	economieën	zijn	
gestoeld.	Midas	Dekker	vergeleek	economische	groei	eens	met	een	kankergezwel	dat	
alsmaar	voortwoekert.	Uitputting	van	levensbronnen,	vervuiling	van	water,	bodem	en	lucht,	
het	verlies	van	biodiversiteit,	klimaatverandering,	maatschappelijk	verval,	armoede	en	
oorlog	zijn	allen	symptomen	van	deze	ziekte.	
	
Antropocentrisme	
De	beperkte	blik	op	de	werkelijkheid	is	ook	te	vinden	het	het	antropocentrisme,	waarbij	de	
mens	zichzelf	in	het	middelpunt	stelt.	“Wanneer	de	mensen	egocentrisch	worden	en	hun	
geweten	afsluiten,	vergroten	zij	hun	eigen	hebzucht”	(LS204).	Alles	wordt	ondergeschikt	aan	
hun	eigen	belangen	en	voorkeuren.	Dat	de	natuur,	maar	ook	anderen,	hieraan	grenzen	
zouden	kunnen	stellen	verdwijnt	uit	het	bewustzijn.	Een	maatschappij	die	doortrokken	is	van	
winstmaximalisatie	en	macht	en	de	mens	overspoelt	met	reclameboodschappen	om	zoveel	
mogelijk	te	consumeren,	versterkt	die	hebzucht	steeds	meer.	Dit	leidt	er	vaak	toe	dat	we	in	
het	leven	van	alledag	keuzes	maken	die	nadere	mensen,	natuur	en	milieu	schaden.	Dan	
kiezen	we	voor	de	goedkope	‘must	haves’	en	sluiten	we	onze	ogen	voor	de	
levensomstandigheden	van	bijvoorbeeld	de	naaisters	in	Bangladesh.	
	
Willen	we	uit	de	crisis	geraken	dan	zullen	we	moeten	breken	met	het	technocratisch	
paradigma	en	het	daaruit	voorvloeiende	idee	van	oneindige	economische	groei	en	het	
scheefgegroeide	antropocentrisme.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	we	zonder	techniek	kunnen,	
zeker	niet.	De	techniek	heet	ons	ook	veel	goeds	gebracht	en	zal	dat	blijven	doen.	Maar	ze	
moet	niet	gericht	zijn	op	maximale	winst,	bezit	en	macht.	We	staan	nu	voor	de	uitdaging	om	
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kennis	en	techniek	in	te	zetten	voor	een	duurzame	ontwikkeling	in	de	bouw,	de	landbouw,	
mobiliteit	en	vervoer	en	de	energievoorziening.	
	
Spiritueel	probleem	
Toch	is	er	meer	nodig.	We	kunnen	ons	niet	alleen	verlaten	op	technologische	
ontwikkelingen.	We	zullen	bovenal	zelf	moeten	veranderen;	onze	mentaliteit	en	ons	gedrag.	
“Er	moet	veel	veranderen,	maar	de	mensen	het	meest”	(LS202).	“Hoe	leger	het	hart	van	een	
persoon	is,	des	te	meer	behoefte	heeft	hij	aan	kopen,	bezitten	en	consumeren”	(LS204).	
Kopen,	bezitten	en	consumeren	ziet	de	paus	als	compensatiegedrag	in	de	samenlevingen	
van	nu,	waarin	het	vaak	ontbreekt	aan	zin	en	waarde	en	er	sprake	is	van	een	onverschillige	
houding	voor	de	Aarde	en	de	arme.	In	de	diepste	zin	is	de	ecologische	crisis	daarom	een	
spirituele	crisis	die	ook	om	een	spirituele	oplossing	vraagt,	een	spiritualiteit	van	
verbondenheid.		
	
Hiertoe	neemt	paus	Franciscus	ons	mee	naar	de	Bijbelse	verhalen	en	de	christelijke	religie,	
“want	wetenschap	en	religie	die	een	verschillende	benadering	van	de	werkelijkheid	bieden,	
kunnen	bijdragen	tot	een	dialoog	die	voor	beiden	vruchtbaar	is”	(LS62)	en	
“geloofsovertuigingen	kunnen	christenen	en	andere	gelovigen	krachtig	motiveren	om	de	
natuur	en	de	meest	zwakke	broeders	en	zusters	te	beschermen”	(LS64).		
	

In	de	diepste	zin	is	de	ecologische	crisis	daarom	een	spirituele	crisis	
die	ook	om	een	spirituele	oplossing	vraagt,		

een	spiritualiteit	van	verbondenheid.	
	
Unieke	waardigheid	
De	Bijbel	vertelt	ons	dat	het	menselijk	bestaan	is	gefundeerd	op	drie	nauw	met	elkaar	
verbonden	relaties:	de	relatie	met	God,	met	de	naast	én	met	de	Aarde.	De	relaties	zijn	
echter	verbroken	doordat	de	mens	zich	aanmatigt	de	plaats	van	God	in	te	nemen.	Hierdoor	
kon	het	gebeuren	dat	de	scheppingsverhalen,	waarin	gesproken	wordt	over	onderwerping	
van	en	heersen	over	de	Aarde,	als	uitnodiging	zijn	gezien	om	de	Aarde	te	overheersen	en	de	
natuur	te	exploiteren	en	uit	te	buiten.	Paus	Franciscus	wijst	er	echter	met	grote	nadruk	op	
dat	dit	niet	de	interpretatie	is	zoals	de	kerk	die	verstaat.	“In	de	Bijbel	is	er	geen	plaats	voor	
een	tiranniek	antropocentrisme	dat	zich	niet	om	andere	schepselen	bekommert”	(LS68).	
“Juist	omwille	van	zijn	unieke	waardigheid	en	omdat	hij	is	begiftigd	met	rede,	wordt	de	mens	
geroepen	om	de	schepping	met	haar	eigen	wetten	te	respecteren”	(LS69).	De	mens	moet	zijn	
plaats	en	rol	in	de	schepping	herontdekken.	De	mens	is	schepping;	uit	Gods	liefde	geschapen	
en	geschapen	naar	Zijn	beeld.	Gods	liefde	schenkt	de	mens	zijn	unieke	waardigheid.	God	
heeft	de	Aarde	aan	de	mens	toevertrouwd	om	haar	naar	haar	vermogen	tot	haar	recht	laten	
komen	als	uitdrukking	van	Gods	liefde.	Als	wij	met	liefde	en	respect,	als	dienaar	van	God,	
met	elkaar	en	met	de	Aarde	omgaan,	maken	wij	onze	unieke	waardigheid	waar.	
	
We	mogen	de	Aarde	gebruiken	om	in	onze	behoeften	te	voorzien,	maar	niet	misbruiken	om	
onze	grenzeloze	hebzucht	te	stillen.	We	hoeven	bijvoorbeeld	niet	elke	dag	vlees	te	ten	alleen	
omdat	we	dat	zo	lekker	vinden.	Alles	hangt	met	alles	samen.	Daarom	draagt	minder	vlees	
eten	niet	alleen	bij	aan	de	vermindering	van	van	dierenleed,	maar	vermindert	het	ook	de	
uitstoot	van	broeikasgassen,	het	verbruik	van	voedsel	(het	kost	3-7	kilo	plantaardig	eiwit	om	
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1	kilo	dierlijke	eiwit	te	produceren),	het	gebruik	van	water	en	land	en	het	verlies	van	
biodiversiteit.	Er	wordt	veel	tropisch	regenwoud	gekapt	voor	de	productie	van	soja	
(veevoer).	Het	verlies	van	het	oerwoud	leidt	tot	het	verlies	van	biodiversiteit,	tot	
woestijnvorming	en	klimaatverandering.	Bovendien	wordt	de	lokale	bevolking	haar	
leefgebied	en	daarmee	haar	bestaansmogelijkheden	ontnomen.	
	

We	mogen	de	Aarde	gebruiken	om	in	onze	behoeften	te	voorzien,	
maar	niet	misbruiken	om	onze	grenzeloze	hebzucht	te	stillen.	

	
Eigen	waarde	
“Elk	wezen	bezit	zijn	eigen	goedheid	en	volkomenheid	(…).	De	verschillende	schepselen,	
gewild	om	hun	eigen	zijn,	stralen	elk	op	hun	manier	de	oneindige	wijsheid	en	goedheid	van	
God	uit.	Daarom	moet	de	mens	de	eigen	goedheid	van	elk	wezen	respecteren	om	een	
ongeordend	gebruik	van	de	dingen	te	vermijden”	(LS69).	
	
Paus	Franciscus	wil	hiermee	zeggen	dat	wij	de	eigenwaarde	van	ieder	schepsel	moeten	
respecteren,	los	van	van	het	feit	of	het	van	nut	kan	zijn	voor	de	mens.	Dat	geldt	ook	voor	
ieder	mens,	“die	niet	iets	is,	maar	iemand”	(LS65).	Daarom	mag	het	niet	zo	zijn	dat	een	deel	
van	de	mensheid	een	ander	deel	exploiteert,	uitbuit	en	van	haar	land	verdrijft	voor	eigen	
gewin.	We	weten	echter	allemaal	dat	dat	wel	gebeurt.	We	kennen	de	verhalen	van	de	
bloedkolen	die	in	onze	elektriciteitscentrales	worden	verstookt.	We	weten	van	de	kleine	
boeren	die	geen	eerlijke	prijs	voor	hun	producten	ontvangen.	We	hebben	gelezen	over	de	
agressieve	manier	waarop	multinationals	transgene	gewassen	opdringen	aan	kwetsbare,	
arme	boeren	die	daaraan	ten	onder	gaan,	omdat	ze	het	niet	kunnen	betalen	of	de	gewassen	
het	toch	niet	zo	goed	doen	als	was	beloofd.	Deze	bedrijven	tonen	geen	respect	voor	het	
werk	dat	deze	boeren	generaties	lang	hebben	gedaan	om	lokaal	aangepaste	landrassen	te	
ontwikkelen.	Zo	komt	de	wereldvoedselproductie	terecht	in	de	handen	van	minder	dan	10	
multinationals.	Hoe	ver	gaat	dit	als	deze	bedrijven	zelfs	patent	krijgen	op	natuurlijke	
eigenschappen,	en	daarmee	eigenaar	worden	van	deze	eigenschappen?	Het	is	toch:	aan	God	
behoort	de	Aarde	(Psalm	24,1)	met	al	wat	erop	is	(Deut.	10,14)?	
	

Kopen	is	immers	ook	een	morele	handeling,	
niet	alleen	een	economische.	

	
Als	consument	is	het	zo	makkelijk	om	je	te	verschuilen	achter	de	economische	en	politieke	
structuren.	Maar	juist	hier	kunnen	wij	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	laten	zien,	
door	over	te	stappen	op	schone,	hernieuwbare	energie,	eerlijke	of	tweedehands	kleding	te	
kopen,	door	te	kiezen	voor	Fair	Trade	producten.	Kopen	is	immers	ook	een	morele	
handeling,	niet	alleen	een	economische.	
	
Universele	gemeenschap	
“Alle	wezens	van	het	universum,	die	geschapen	werden	door	dezelfde	Vader,	door	
onzichtbare	banden	verbonden,	vormen	een	soort	universele	familie”	(LS89).	
Via	ons	voedsel	zijn	we	direct	verbonden	met	de	Aarde,	de	planten	en	dieren	en	andere	
mensen.	Het	is	daarom	relevant	de	vraag	te	stellen:	hoe	verhouden	landbouwsystemen	zich	
tot	de	eigenwaarde	van	ieder	schepsel	en	de	onderlinge	afhankelijkheid?	In	de	westerse	
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landbouw	met	grootschalige	monoculturen	is	deze	ver	te	zoeken.	Weilanden	met	alleen	
Engels	raaigras	worden	wel	groene	woestijnen	genoemd.	Er	zijn	vrijwel	geen	andere	
organismen	aanwezig.	Door	het	overvloedig	gebruik	van	kunstmest	is	het	bodemleven	
vrijwel	verdwenen.	Eindeloze	tarwevelden	zijn	door	het	gebrek	aan	biodiversiteit	kwetsbaar	
voor	ziekten	en	plagen.	Daarom	worden	ze	beschermd	met	chemische	bestrijdingsmiddelen	
tegen	insecten,	schimmels,	virussen	en	bacteriën.	In	deze	systemen	wordt	naar	mijn	mening	
de	eigenwaarde	van	de	natuur	als	levend	systeem	niet	gerespecteerd.	De	kracht	die	leeft	in	
de	samenhang	tussen	de	verschillende	organismen	wordt	uitgeschakeld.	
	
In	de	biologische	landbouw	wordt	juist	samengewerkt	met	de	natuur.	De	bodem	wordt	
gevoed	met	organische	mest,	die	op	haar	beurt	de	gewassen	voedt.	De	omgeving	wordt	
door	heggen,	houtwallen	en	bloeiende	akkerranden	aantrekkelijk	gemaakt	voor	vogels	en	
nuttige	insecten	die	plagen	kunnen	bestrijden	of	de	gewassen	helpen	te	bestuiven.	
Chemische	bestrijdingsmiddelen	en	transgene	rassen	passen	niet	in	deze	systemen	en	
worden	daarom	niet	gebruikt.	De	keuze	van	biologisch	en	lokaal	geproduceerde	producten	is	
spiritueel	gezien	“een	daad	van	liefde	die	onze	waardigheid	tot	uitdrukking	brengt”	(LS211).	
	
Consumanderen	
In	Laudato	Si’	vraagt	de	paus	ons	om	eerlijk	naar	ons	zelf	te	kijken	en	de	vraag	te	stellen:	“Is	
wat	we	doen,	hoe	we	leven	in	overeenstemming	met	ons	geloof?	Zo	nee,	kom	dan	tot	een	
ecologische	bekering.	Erken	je	fouten,	heb	van	harte	berouw,	verander	vanbinnen	en	kom	
tot	andere	keuzes.	Ik	noem	dat	consumanderen.	Het	hoeft	niet	altijd	minder,	maar	wel	
anders.	
	
Met	dit	artikel	heb	ik	duidelijk	willen	maken	dat,	omdat	alles	met	alles	samenhangt,	alles	
wat	we	eten	en	doen,	consequenties	heeft	voor	het	leven	van	andere	mensen,	de	natuur	en	
het	milieu.	Daar	staan	we	misschien	niet	altijd	bij	stil,	maar	dit	zouden	we	dus	wel	moeten	
doen.	Als	we	werkelijk	gehoor	willen	geven	aan	de	roeping	behoeders	van	God’s	werk	te	
zijn,	dan	moeten	we	onze	voetafdruk	verkleinen:	niet	alleen	voor	een	beter	milieu,	maar	ook	
uit	gerechtigheid	voor	een	eerlijke	verdeling	van	de	vruchten	de	de	Aarde	ons	biedt.	(De	
gemiddelde	voetafdruk	van	de	Belgen	is	7,45	ha,	die	van	de	Nederlanders	6,4	ha,	terwijl	er	
voor	elke	wereldbewoner	1,8	ha	beschikbaar	is).	Er	is	zoveel	dat	we	kunnen	doen:	
hergebruiken	van	spullen,	afval	scheiden	maar	liever	nog	reduceren,	isoleren	van	gebouwen,	
overstappen	op	schone	energie,	fietsen,	reizen	met	openbaar	vervoer,	geen	voedsel	
verspillen,	bomen	planten,	minder	of	geen	vlees	eten	en	natuurlijk	zo	min	mogelijk	vliegen.	
	

Geleid	door	ons	geloof	kunnen	we	ecologisch	handelen.	
	
Christelijke	spiritualiteit	
Natuurlijk	gaat	dit	gepaard	met	enige	soberheid.	Maar	dit	hoeft	de	levensvreugde	niet	te	
verminderen,	in	tegendeel.	“Soberheid	die	bewust	en	in	vrijheid	wordt	beleefd,	werkt	
bevrijdend”	(LS223).	Want	dat	leert	ons	de	kunst	van	het	genieten	van	de	kleine	dingen,	van	
de	schoonheid	van	de	natuur,	kunst	en	muziek	en	van	de	ontmoeting	met	de	mensen	om	je	
heen.	Het	helpt	ons	los	te	komen	van	het	‘hebben’	en	ons	meer	te	richten	op	het	‘zijn’;	op	
onze	persoonlijke	ontplooiing.	Het	verhoogt	de	levensintensiteit	en	brengt	ons	in	een	spiraal	
omhoog;	een	spiraal	van	vreugde,	innerlijke	vrede	en	dankbaarheid.	
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Ik	wil	graag	eindigen	met	de	zienswijze	van	de	bisschoppen	van	Brazilië	op	de	natuur.	“De	
natuur	is	niet	alleen	een	manifestatie	van	God,	maar	de	plaats	waar	hij	aanwezig	is.	Zijn	
leven	gevende	Geest	woont	in	elk	wezen	en	roept	ons	op	in	relatie	te	treden	met	Hem”	
(LS88).	Als	we	ons	openen	voor	deze	zienswijze	worden	we	ontvankelijk	om	met	
verwondering,	eerbied,	liefde	en	dankbaarheid	te	kijken	naar	de	natuur.	Het	maakt	dat	we	in	
alles	wat	zich	ontvouwt	iets	van	Gods	transcendentie	kunnen	ontdekken.	In	dit	geloof	
kunnen	we	iets	van	het	mysterie	van	het	leven	en	haar	mysterieuze	schoonheid	ervaren.	
Geleid	door	ons	geloof	kunnen	wij	kiezen	voor	ecologische	handelen.	Groen	geloven	is	
duurzaam	doen.	
	
Marjolein	Tiemens-Hulscher	heeft	plantenveredeling	gestudeerd	in	Wageningen.	Ze	is	zowel	in	de	
biotechnologie	als	in	de	biologische	landbouw	werkzaam	geweest.	Nu	geeft	ze	onder	de	naam	Groen	
Geloven	lezingen,	workshops	en	cursussen	rondom	het	thema	geloof	en	duurzaamheid.	
Meer	hierover	kunt	u	vinden	op	https://groengeloven.com	
	
Dit	artikel	is	verschenen	in	Tijdschrift	voor	Geestelijk	Leven,	jaargang	72	no	6,	november-december	
2016.	
	
	
	
	

Zonnelied	van	Franciscus	van	Assisi	
	

Allerhoogste,	almachtige,	goede	Heer,	
van	U	zijn	de	lof,	de	roem,	de	eer	en	alle	zegen.	

U	alleen,	Allerhoogste,	komen	zij	toe	
en	geen	mens	is	waardig	uw	naam	te	noemen.	

	
Wees	geprezen,	mijn	Heer,	met	al	uw	schepselen,	

vooral	door	mijnheer	broeder	zon	
die	de	dag	is	en	door	wie	Gij	ons	verlicht.	
En	hij	is	mooi	en	straalt	met	grote	pracht;	
van	U,	Allerhoogste,	draagt	hij	het	teken.	

	
Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	zuster	maan	en	de	sterren.	

Aan	de	hemel	hebt	Gij	ze	gevormd,	helder	en	kostbaar	en	mooi.	
	

Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	broeder	wind	
en	door	de	lucht,	bewolkt	of	helder,	en	ieder	jaargetijde,	
door	wie	Gij	het	leven	van	uw	schepselen	onderhoudt.	

	
Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	zuster	water,	
die	heel	nuttig	is	en	nederig,	kostbaar	en	kuis.	

	
Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	broeder	vuur	

door	wie	Gij	voor	ons	de	nacht	verlicht;	
en	hij	is	mooi	en	vrolijk,	stoer	en	sterk.	
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Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	onze	zuster	Moeder	Aarde,	
die	ons	voedt	en	leidt,	

en	allerlei	vruchten	voortbrengt,	bonte	bloemen	en	planten.	
	

Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	hen	die	omwille	van	uw	liefde	
vergiffenis	schenken,	en	ziekte	en	verdrukking	verdragen.	

Gelukkig	wie	dat	dragen	in	vrede,	
want	door	U,	Allerhoogste,	worden	zij	gekroond.	

	
Wees	geprezen,	mijn	Heer,	door	onze	zuster	de	lichamelijke	dood,	

die	geen	levend	mens	kan	ontvluchten.	
Wee	hen	die	in	doodzonde	sterven’	

gelukkig	wie	zij	in	uw	allerheiligste	wil	vindt,	
want	de	tweede	dood	zal	hun	geen	kwaad	doen.	

Prijs	en	zegen	mijn	Heer	
en	dank	en	dien	Hem	in	grote	nederigheid.	

	
	
	


