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Respect voor mensen, natuur en dingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Tegen beter weten in’ , Agnes Pas 
 
 
 
 
 
 



Welkom + verontschuldigingen 
 
Openingslied: Wat de toekomst ons zal geven 
 
Voorstelling van het thema  
Goede vrienden, 

Men zegt wel eens: “De weg is het doel” m.a.w. de weg is (zou) belangrijker 

(zijn) dan de eindbestemming. 

Het thema van onze viering leunt, qua inhoud sterk aan bij onze vorige 

vieringen, waarin de Schepping centraal stond en waarin het woord 

“verbondenheid” mij telkens weer bijzonder opviel. 

Vandaag willen wij ons buigen over respect, respect voor de Heer der 

Schepping, voor de natuur, voor de mens en voor de “dingen”. Respect 

betekent letterlijk “opnieuw zien, aandacht besteden aan” 

Om te weten wat respect inhoudt, hebben wij, Diane, Roos en ik, samen en 

apart een weg afgelegd. 

Misschien dachten we alle drie wel: respect, dat is toch simpel en 

vanzelfsprekend. Maar gaandeweg kwamen we tot het besef dat die zoektocht 

best in onszelf moet beginnen: “Verbeter de wereld, begin met uzelf” (Phil 

Bosmans). 

M.a.w. hoe gedraag ‘ik mij ten opzichte van de Schepping? 

De natuur leeft immers in onszelf en wij dienen haar te respecteren; dat doe je 

toch voor jezelf niet ? 

Toen de beroemde artiest Charlie Chaplin 70 jaar was geworden blikte hij terug 

op zijn voorbije levensjaren en hij schreef hierover o.a. het volgende: 

“Toen ik van mezelf begon te houden begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen 

als ik mijn verlangens opdring, zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp voor was en 

de ander er niet klaar voor was. Zelfs als ik die ander was. 

Nu weet ik : dat is respect”. 

Voor hem impliceert respect, het niet willen opdringen van jouw persoonlijke 

verlangens aan de anderen. Meer algemeen zou je kunnen stellen dat wij om te 

beginnen begrip- en liefdevol rekening moeten houden met de unieke 

eigenheid van de medemens. De zoektocht naar de unieke eigenheid, die 

individualiteit, naar de levensopdracht, naar de bestaansreden en 



bestaansgrond van onze medemens, maar ook van onszelf en van de 

Schepping, vraagt echter een levenslange les en oefening in bewustwording.   

Maar bij dit bewustwordingsproces, door de vele eeuwen heen, zijn we helaas 

afgedwaald, wij zijn geïsoleerd geraakt, wij hebben onszelf afgescheiden en zijn 

los geraakt van de Oerbron en van elkaar ( cfr. Parabel van de verloren zoon).     

Ons denken, voelen en doen is gefragmenteerd, in stukjes gehakt, wij hebben 

geen of nauwelijks nog zicht op de totaliteit van het levensweb. Daardoor zijn 

wij min of meer geëvolueerd naar “egoïstische eilandbewoners”. Het 

kosmische levensweb, waarin wij elk een knoopje vormen, hebben wij op vele 

plaatsen als het ware doorgeknipt waardoor wij niet meer overal verbonden 

lijken met God, met de natuur, met moeder Aarde, met elkaar en zelfs niet 

meer met ons eigen echte zelf. In werkelijkheid zijn we natuurlijk niet 

losgeknipt, ons kleine ikje (ego) maakt het ons alleen maar wijs…. 

Het leven neemt de vorm aan van een mens, van een dier, een plant, van de 

mineralenwereld (denk aan de prachtige kristallen), van de dingen die de mens 

zelf heeft gecreëerd… Het leven is niet iets wat je hebt, jij bent het leven en dat 

is heilig (Eckart Tolle) 

Dat leven moet gerespecteerd worden want wie op de Aarde spuwt, spuwt op 

zichzelf (opperhoofd Seattle) 

Wat staat dat respect nog in de weg? 

Ik denk dat het de angst is. Angst, m.i. het tegengestelde van liefde, die zich 

manifesteert onder talloze vormen. Angst voor verlies van inkomen, 

gezondheid, slechte examens, relaties, imago, verlies van uiterlijke schoonheid, 

angst voor terrorisme en klimaatveranderingen…een eindeloze reeks. 

Iemand zei ooit: “Angsten die we niet kunnen beklimmen  (lees overwinnen) 

worden onze muren”. Muren die ons verder isoleren, eenzaam maken en die 

ons zicht belemmeren.  

Liefde, de enige echte en meest opbouwende kracht kan angst overwinnen; En 

respect is een vorm van liefde! 

Door respect te ontwikkelen, door begripvol lief te hebben, kunnen wij leren 

om weer echt te zien i.p.v. te kijken, kunnen we leren om echt te luisteren i.p.v. 

te horen; dwars doorheen de buitenkant. Op die manier ontdekken wij beetje 

bij beetje terug de binnenkant van de Schepping, de essentie. 



En wij zullen de schoonheid zien, de manifestatie van Gods’ liefde, ook in de 

onvolmaaktheden van/in de natuur, en zeker in onszelf en onze medemensen, 

en die ons paradoxaal genoeg, mooi maken. 

Christian Morgenstern “Eigenlijk is alles wat je met liefde bekijkt mooi. Hoe 

meer je de wereld liefhebt, hoe mooier je haar zult vinden.” 

De Schepping is immers niet “af”, ook wij zijn niet “af”, maar de natuur is wel 

mooi: Na de zesde scheppingsdag zag God dat het héél goed was ,maar Hij zei 

niet dat het volmaakt was.(Genesis) 

Wij willen vandaag met jullie op weg gaan naar een meer respectvolle houding 

voor God, de (mede)mens, de natuur en de “dingen”. 

Als leidraad of kompas willen we de “grote 3” van Paulus gebruiken: “Geloof, 

Hoop en Liefde” en Paulus voegt hier snel aan toe “Liefde is de grootste”. 

Wij hebben nog veel te leren, maar ook veel af te leren. 

Ik ben ervan overtuigd dat elke verandering moet beginnen in onze gedachten- 

wereld.   Elke gedachte zou moeten getoetst worden aan het criterium: “Wat 

zou Jezus hiervan vinden, beter nog, hoe zou Hij handelen?” 

Zo worden we stilaan wat wij zoeken:  zinzoekers, gelukszoekers, héélmakers… 

Openingsgebed: Tegen beter weten in  
 
Allen: Uitzien, hopen, liefhebben, 

Alles is begrensd en tijdelijk 
gebroken, uiteengevallen, stukgeschoten 
beestachtig vernield, onze mooie aarde 
geloven en hopen tegen beter weten in 
volhouden het rechtvaardige te doen 
met mondjesmaat vanuit een stem 
de verkilde wereld omarmen 
op hoop van zegen 
vanuit het diepste van je gekwetste ziel 
tegen beter weten in blijven kiezen voor leven 

 

tekst: ‘Tegen beter weten in’ van Agnes Pas 

 
Lied:Tekenen van hoop 
 
 
 



Lezing:  Mattheus 6: 26-29   
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.  Zijt gij dan niet veel méér 
dan zij?  Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 
één el toe te voegen?  En wat maakt gij u zorgen over kleding.  Kijkt naar de 
leliën in het veld : hoe ze groeien.  Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: 
zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.  
 
Duiding bij het Evangelie 
 
Deze evangelietekst wil ons duidelijk maken dat we ons geen ‘zorgen’ hoeven 
te maken over het materiële, over wat we zullen eten of wat we zullen 
aantrekken. Onze Hemelse Vader weet héél goed wat wij nodig hebben, maar 
voegt Jezus eraan toe, zoek eerst naar het “Koninkrijk en zijn gerechtigheid”, 
dan zal alles u erbij gegeven worden. Dat Koninkrijk, weten we, is geen plek 
maar een Innerlijke toestand ,in harmonie met de wil van de Hemelse Vader 
m.a.w met een manier van leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. 
Maar een mens leeft niet van brood alleen, maar ook van het woord van God. 
God zegt ook dat we onze zorgen bij Hem mogen of moeten leggen  .  
HOE doe je dat ?  
God heeft een plan met ieder van ons, met mij.  Hij wil dat ik groei in 
vertrouwen en dat ik uit zijn oneindige bron van liefde kan putten. 
Maar weten wij wel wat die Liefde betekent?  Dan denk ik : Is brood al niet 
pure liefde ? De hele lange weg die het Brood heeft afgelegd, van graankorrel 
in de aarde tot het brood op ons bord. Spreekt in een mooie bloem, een lelie of 
in een eekhoorntje niet de liefde van de Schepper ? Of in de glimlach van een 
kind of van een oud moederke ? 
Waar bevindt zich die bron en hoe kan ik bij die bron  geraken ?   
Door te bidden, door een weg te zoeken om met God te praten.  Dat kan bij 
een boswandeling, waar je al het mooie in je op kan nemen of eventueel een 
wafelenbak, die je met liefde maakt! 
Voor mij geen formulekes, die je afratelt ( pas op, voor sommigen oké) maar 
voor mij is het heel bewust,( mooier woord mindful), dingen doen!! Als we 
bidden, ZIJN we wat we zoeken. 
Dat pad bewandelen is reeds het DOEL! 
Maar we blijven altijd een beetje bang dat we alles zelf moeten doen, alles zelf 
moeten beredderen. We hebben angst om dingen te verliezen, bv. onze 
gezondheid, ons inkomen, ons geld, onze relaties, onze uiterlijke schoonheid! 
Vaak zijn we ons fundament, ons vertrouwen kwijtgespeeld. 
Door liefde, de meest opbouwende kracht, kunnen we die angst  overwinnen. 
Wij moeten volhouden …. Tegen beter weten in.   
Door vertrouwen in God, in een Hogere Macht, weet je dat het in orde komt ! 



Die zoektocht kan het best in onszelf gebeuren, zoals René zei in de inleiding, 
het is een levensles en oefenen in bewustwording. 
  

RESPECT : ons thema van vandaag, is een vorm van liefde. Het niet willen 
opdringen van je persoonlijke verlangens aan de andere, het bewonderen, met 
ontzag kijken naar alles en iedereen rondom jou,…. 
 

Als ik in mijn persoonlijk leven kijk, heb ik geleerd om mensen te nemen zoals 
ze zijn.  Heel vaak verwacht ik dat ze bepaalde dingen doen zoals ik ze doe, of 
zoals ik ze denk. 
Bv. mijn omgaan met mijn smartphone 
Bv. houding naar mijn vriendin, die weinig of geen tijd heeft voor onze 
vriendschap! 
 

Door hen te respecteren, vooral HUN gedacht, HUN  idee, m.a.w hun manier 
van doen te accepteren.  Doordat ze deze appreciatie en aanvaarding voelen 
kan er wel verandering komen ! 
Door deze houding van mijnentwege worden er bij mij frustraties vermeden en 
komt er voldoening en rust in de plaats. 
  

Nu willen wij graag het woord aan jullie laten:  
Ongetwijfeld kunnen jullie een hele lijst wantoestanden opsommen, maar we 
willen op een positieve opbouwende wijze deze scheve situaties benaderen. En  
welke rol spelen Geloof, en/of Hoop en/of Liefde in onze manier van denken, 
kijken en handelen ? 
Wie wil getuigen over zichzelf of iets vertellen over hoe hij of zij respect ziet 
voor medemens, natuur, dier, plant, aarde en dingen? 
 

Stiltemoment + uitwisseling van ideeën 
 

Stille muziek : Gracias a la vida Violete Parra  
Om alles nog eens te laten bezinken, luisteren we naar het lied ‘Gracias a la 
vida’  van de Chileense zangeres Violeta Parra (1917-1967). Elk couplet dient 
maar één doel: dank zeggen aan het leven. Elke strofe begint dan ook met 
‘dank aan het leven dat mij zoveel heeft gegeven’. De vertaling van dit 
prachtige lied staat achteraan. 
 
Geloofsbelijdenis:  
Ik geloof in de heiligheid van de aarde, de heelheid van de schepping, en de 
waardigheid van alle schepselen. 
Ik geloof in een genadige God,  
die de mensheid, man en vrouw, schiep naar zijn beeld en hen de mogelijkheid 
en de verantwoordelijkheid gaf de aarde te onderhouden.  
Ik geloof dat wij, mensen, gefaald hebben voor God en voor onszelf.  



Ik geloof dat we onszelf vernietigen als we de aarde verwoesten. Wij moeten 
zuinig zijn op de aarde en haar beschermen, niet alleen voor ons eigen 
overleven maar vanwege de zaak van Moeder Aarde en de toekomst van onze 
kinderen. 
Ik geloof dat wij ons omgaan met de schepping, onze waarden en onze leefstijl 
moeten veranderen. Daarom: toon berouw, vast en bid, consuminder, verspil 
niets, werk aan gerechtigheid en vrede.  
Ik geloof dat alles in het leven met elkaar verweven is : Schepper en schepsels, 
adem en gebed, de kosmos en het individu, voedsel en vrijheid, West, Noord, 
Oost en Zuid, seksualiteit en spiritualiteit, ecologie en theologie.  
Ik verbind mij er daarom toe om samen met alle betrokken mensen overal ter 
wereld zorg te dragen voor Moeder Aarde, vrede en gerechtigheid te 
bevorderen, te kiezen voor het leven en dat te vieren.  
In deze dingen geloof ik. Amen  

Tekst: naar Elisabeth S. Tapia, Filipijnen 
Lied: Geen weg is te lang  
 
Voorbeden:  
Om respect voor de natuur bidden wij – zodat wij niet vergeten dat onze 
planeet kwetsbaar is en afhankelijk van onze daden. 
Allen: Heer, leer ons wat respect is. 
 
Wij bidden voor inzicht, dat we beseffen dat iedereen en alles verbonden is. 
Zonder respect voor de natuur is er geen zorg voor de medemens. Door 
uitbuiting van de natuurlijke grondstoffen en hebzucht is er nooit genoeg voor 
ieder.  
Allen: Heer, maak ons bewust. 
 
Bidden wij dat we de moed hebben om op te komen voor de heelheid van de 
schepping en kiezen voor gerechtigheid, voor de aarde en haar bewoners. 
Allen: Heer, geef ons kracht. 
 
Wij bidden voor de denkers, de doeners, de volhouders tegen beter weten in.  
Dat zij blijven vechten voor een betere wereld met genoeg voor elk, mens, dier 
en natuur. 
Allen: Heer, wakker de hoop in ons aan, om vol te houden. 
 
Wij bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne, die gebukt gaan onder 

het geweld van respectloze machthebbers. 

Allen : Heer open de harten van de soldaten aan beide zijden, zodat hun 

wapens zouden zwijgen. 



Tafelgebed:   Aan deze tafel  
 

Aan deze tafel zijn wij uitgenodigd, 
wij mensen, zo verschillend van aard, 
wij mensen die het goede zoeken. 

 

 Aan deze tafel zijn wij uitgenodigd, 
wij mensen met onze kwetsuren, 
wij mensen met onze angsten. 

 

Dit is de tafel van zachtmoedigheid. 
Dit is de tafel van warmhartigheid, 
de tafel van mensen die delen en breken. 

 

Aan deze tafel klopt het hart, 
het hart van de weerloze liefde, 
het hart dat niet zal stilstaan. 

 

Aan deze tafel herinneren we ons, 
aan deze tafel worden we stil, 
aan deze tafel worden we bezield. 

 

Aan deze tafel worden we genodigd 
tot geloof, hoop en liefde 
in de naam van de Onzichtbare. 

 
Delen van brood en wijn 
 
Onze Vader  

Onze Vader, die zijt in het veld, in de zee, in de rivier, 
in de bergen, in de woestijn en in de stad. 
Geheiligd zij uw schepping, 
vol van ontwikkeling, kracht en leven. 
 
Uw wijsheid kome, opdat we de schoonheid die we kregen, 
zouden beschermen en ontwikkelen. 
We genieten ervan in bloemen, het water en de vruchtbare 
Moeder Aarde, in de warme adem van de zon 
en in de frisse schaduw van de nacht. 
 
Uw wil geschiede, Heer, zodat we mens worden 
naar uw beeld en gelijkenis, 
zodat we de uitdaging aangaan uw schepping te behoeden. 



 
Geef ons elke dag verwondering om het frisse groen 
in de weide, in het bos, in de tuin en in de grond. 
En verontwaardiging omwille van de vervuiling. 
 
Vergeef ons ons gebrek aan verantwoordelijkheid, 
waardoor we niet zorgen voor wat we gekregen hebben. 
Laat ons met liefde en kracht overtuigend zijn 
om werken van vernieling te staken. 
 
Laat ons niet vervallen in de verwoestijning, ten gevolge van 
de mijnbouw, van ontginning en consumptie, die naar de dood leidt; 
die uw werken ontkent en die uw leven vernietigt. 
En bevrijdt ons van lafheid en meeloperij, 
opdat onze levens zich omvormen tot een dynamische kracht 
die leven geeft. 
Amen 

Padre Marco Arana uit Peru 

Slotgebed: Niet eindeloos wachten    
Ik heb gehoord 
dat velen van jullie 
op een wonder 
zitten te wachten. 
Een wonder dat ik, God, 
de wereld zal redden. 

 

Maar hoe zal ik redden 
zonder jullie handen? 

 

Hoe zal ik kunnen rechtspreken  
zonder jullie stem? 

 
Hoe zal ik liefhebben 
zonder jullie hart? 
Vanaf de zevende dag 
heb ik alles uit mijn handen gegeven 
heel mijn schepping 
en heel mijn wondermacht. 

 

Niet jullie, 
maar ík wacht nu op het wonder. 

 
Tekst : Luc Gorrebeek 



Lied: Wat de toekomst ons zal geven  – laatste strofe 
 
Mededelingen 
 
Zegen en zending + aandenken   

Verhaal van de koolmees : het sneeuwvlokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



Bronnen; 
- Mark Van de Voorde: Het Emmaüs-effect. 

“De Schepping in onze handen” (Unistad uitgaven) 
- Agnes Pas, (2005) Ruimte voor mysterie (Halewijn) 
- Violeta Parra: lied: “Dank aan het leven dat mij zoveel gaf” 
- Paus Franciscus; (2015) Encycliek ‘Laudato Si’ ( Geprezen zijt gij!) 
- Peter Selg (2022): Hoop – substantie van de toekomst, antroposofie vandaag , nr. 207 
- Luk Bouckaert (2021) Ecopersonalisme, Een perspectief ( uitgeverij Halewijn) 
- Philipp Blom (2017): De opstand van de natuur ( uitgeverij De Bezige Bij) 
- Rutger Bregman (2019): De meeste mensen deugen ( uitgeverij de correspondent) 
- Andrea Tornielle 2016  Paus Franciscus: de naam van God is genade ( uitg. The House 

of Books) 
- Patrik Somers & Kate Stephenson, 2014, Het Boek der Waarden ( uitg. Van Halewijck) 

 
 

Diane, Roos, René 
 
 
 
Violeta Parra 
‘Gracias a la vida’ behoort tot één van de mooiste composities van de Chileense 
zangeres Violeta Parra (1917-1967), niet alleen wat de melodie betreft, maar 
ook voor wat de tekst aangaat. Elk couplet dient maar één doel: dankzeggen 
aan het leven voor alles wat het heeft geboden. Elke strofe begint dan ook met 
‘dank aan het leven dat mij zoveel heeft gegeven’. 
‘Geven’ komt steeds terug in haar lied. Als een geschenk dat nog steeds 
voelbaar is: de gave van het zien van een geliefde, van de sterrenhemel, van de 
kleuren. De gave van het horen en het vermogen om met woorden mensen en 
dingen een naam te geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


