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Sociale leer video 9: Laudato sí en Sociale leer 

Op 25 en 26 januari 2021 werd online de internationale Climate Adaption Summit in Den Haag 

gehouden. Pastor Flohr geeft aan hoe belangrijk dit aspect van de ecologische inspanningen is bij de 

omgang met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Nederland is van oudsher meester in het 

aanpassen aan natuurlijke omstandigheden. Maar Nederland scoort slecht als het gaat om 

maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan. Bovendien is het allerbelangrijkste 

het voorkomen dat er ongewenste klimaat veranderingen plaatsvinden door menselijk gedrag. 

Preventie, mitigatie en adaptatie zijn drie stappen, die echter in deze volgorde  belangrijk zijn.  

Vanwege het belang van de zorg voor het milieu heeft paus Franciscus in 2015 de encycliek Laudato 

sí gepubliceerd.  Pastor Flohr licht toe waarom deze ecologische encycliek deel uit maakt van de 

Sociale leer van de kerk. Hij laat zien hoe de vier grondbeginselen van de Sociale leer ook de omgang 

met het milieu dragen: Het milieu is immers van algemeen belang, het eerste grondbeginsel, waar 

alle mensen verantwoordelijkheid voor dragen. De zorg voor het gemeenschappelijk huis dat wij 

bewonen doet niet alleen recht aan de waardigheid van de menselijke persoon, maar ook de eigen 

waarde van alles wat er is. Daarmee breidt Laudato sí het tweede grondbeginsel van de Sociale leer 

ecologisch uit naar de eigenwaarde van al wat bestaat. Bovendien strekt deze zorg zich uit niet alleen 

naar de economisch armen die het kind van de rekening zijn bij natuurrampen, maar ook naar de 

komende generaties, die ook dit huis moeten kunnen bewonen. Hier speelt het grondbeginsel van de 

solidariteit. Dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid daarin draagt, hoe klein ook, uit zich in het 

beginsel van de subsidiariteit. Ieder draagt zijn of haar steentje bij aan het behoud van de schepping. 

Als voorbeeld van die eigen verantwoordelijkheid in het alledaagse leven gaat pastor Flohr in op tien 

tips die de beweging Laudato sí  aanreikt aan gezinnen: 

1. Toon in jouw gebeden dankbaarheid voor de schepping en beloof ze te beschermen. 

2. Gedenk in jouw gebeden mensen die door milieuvervuiling of klimaatveranderingen worden 

getroffen. 

3. Bid samen met familieleden in openlucht. 



4. Voor je iets koopt, vraag je dan af of je het écht nodig hebt. Als kinderen iets nieuws willen, 

praat daarover met hen. 

5. Eet één dag per week geen vlees. 

6. Plan een activiteit met het hele gezin waarvoor je geen elektronica nodig hebt. 

7. Doe mee aan een activiteit die het milieu helpt, zoals afval opruimen in een park. 

8. Organiseer in jouw parochie of gemeente een campagne die milieuvriendelijk leven 

aanmoedigt. 

9. Vraag aan iedereen in jouw familie wat ze zouden kunnen doen om het milieu te sparen. 

10. Onderteken de petitie op Live Laudato Si en nodig vrienden en familie uit om hetzelfde te 

doen. 

 

Tenslotte gaat pastor Flohr in op het feit dat paus Franciscus de zorg voor de schepping als 8e werk 

van barmhartigheid heeft toegevoegd aan de 7 traditionele werken, waarvan 6 uit Matteüs 25 

stammen, en één, de doden begraven (zie het boek Tobit), als 7e al was toegevoegd. 

Na het woord ‘duurzaamheid’ als alle vier algemene beginselen samenvattend principe van de 

ecologie te hebben beschreven bidt pastor Flohr een van de gebeden waarmee paus Franciscus zijn 

encycliek afsluit en waarin heel de visie op een integrale ecologie, als zorg aan mensen toevertrouwd 

en zeker aan gelovigen, is verwoord: 

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



met alle schepselen 
op onze weg naar Uw oneindig licht. 
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 
Ondersteun ons, zo bidden wij U, 
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.  

 

 

 Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Welke visie spreekt uit het omschrijven van de zorg voor de schepping als werk van 

barmhartigheid? 

- Zijn de tien tips voor het gezin, realistisch? Wat zou je zelf kunnen doen om je eigen deel bij te 

dragen aan de zorg voor het milieu? 

- Op welke wijze zou de duurzaamheidsbeweging in de parochie, maar ook op school, op het 

werk en op straat nog effectiever kunnen werken? 

 

 

       

 

 

 

 

 


