
Laudato Si: geprezen zijt Gij 
 
In de Hartebrugkerk zongen wij vanmorgen het zonnelied van Franciscus waar 
veel strofen beginnen met laudato Si.  
Een danklied voor Gods mooie schepping. 
 
Bij het eerste lustrum van deze revolutionaire encycliek wil de projectgroep 
een start maken om een jaar lang in de kerken aandacht te schenken aan alle 
aspecten van dit schrijven van de paus. 
 
Een oproep van hem aan de christenen; aan mensen van goede wil om te 
komen tot een ecologische bekering door ecologische vorming en te komen tot 
een ecologisch burgerschap. 
 
In mij vakantie las het boek van de wetenschapsjournalist Jelmer Mommers: 
Hoe gaan we dit uitleggen.  Ik denk dan aan mijn kleinkinderen. 
Daarna las ik de encycliek Laudato Si. 
 
De wetenschapsjournalist en de paus gebruiken elk een andere taal : de een de 
taal van de wetenschap , de ander een pastorale/ theologische taal. 
De een heeft het over het milieu en de ander over Gods Schepping. 
 
Beiden verwoorden hun grote zorg over de opwarming van de aarde en beiden 
roepen op tot actie NU. 
Verdere opwarming moeten we voorkomen. 
De paus wijst nadrukkelijk op de positie van de armen bij ongewijzigd beleid en 
verdere opwarming zullen zij zwaar getroffen worden. 
 
Gisteren in het Leidsch Dagblad: onze Delta commissaris verklaart Nederland 
tot veiligste delta ter wereld.  
Wij zijn voorlopig goed beschermd tegen een stijging van de zeespiegel door, 
ook hij beaamt dit, de opwarming van de aarde. 
Hij en zijn organisatie blijven waakzaam. 
 
Mooi, goed voor ons. 
Een vraag namens de paus: en die honderd miljoenen armen in al die andere 
delta’s? 
 
Dus: aan de slag! 
We hebben vuil geraapt. 



Symbool voor het opruimen van ons aandeel in de CO2 productie. 
En tegen mensen die wijzen naar de anderen, de grootvervuilers zeg ik: 
“Je moeder leerde je al dat jij je eigen rommel moet opruimen” 
 
Nu een High tea met tafels waarachter verschillende organisaties. 
Dank aan de vrijwilligers voor de opbouw en dank voor al het lekkers. 
 
Welkom de Energie tafel; de laudato Si tafel; welkom aan Natuurmonumenten; 
aan de Franciscanen; aan schuldhulpmaatje, de Bakkerij en de voedselbank . 
Ook in het rijke Nederland zijn er arme mensen. 
Welkom aan vluchtelingenwerk Leiden: je vlucht niet zomaar… 
Welkom aan de lokale politiek: het CDA brengt haar ideeën naar voren oevr 
vormgeving van een groen leiden. 
De imker wil een bijdrage geven over de goede ecologie. 
 
Er is een wedstrijd uitgeschreven: wie maakt een aansprekend logo voor alle 
acties dit jaar?  
Een echte jury zal de inzendingen beoordelen. 
 
Bij de ideeën tafel kun je meedenken: hoe kunnen wij daadwerkelijk bijdragen 
aan het behoud van de Schepping?  
Een kleine suggestie: katholiek Nederland kende in mijn jeugd de vleesvrije 
vrijdag. 
Herstellen die dag!  
Met een vleesvrije dinsdag erbij!  
 
Tot slot: we willen een groene kerk zijn. 
Dat is vanaf heden ons streven. 
Symbool daarvan…. 
 
Laat nu de middag beginnen. 
Dank u  
 
Roeland van Velzen 
 
 
 
 
 
  


