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WAKE ‘ZORG VOOR DE AARDE’

PROGRAM(M)A
1) Intrede: Johann Sebastian Bach, Triosonate
No. 3, dl. 2: “Adagio e dolce”, door David Burn
op het Contiusorgel

1) Entrada: Johann Sebastian Bach, Triosonate
No. 3, dl. 2: “Adagio e dolce”, por David Burn
en el Órgano Contious

2) Welkom/openingswoord en gebed (pater
Juan Carlos Tinjaca sscc, verantwoordelijke
van de gemeenschap van de St. Michielskerk

2) Palabras de bienvenida del responsable de
la comunidad; Padre Juan Carlos Tinjaca sscc

3) Inleiding: Sint Michiel Vredeskerk (Katlijn
Malfliet, voorzitter van de kerkfabriek)

3) Palabras de la Señora Katlijn Malfliet,
presidenta del consejo de la Iglesia

4) Muzikaal intermezzo: Georg Boehm, Vater
unser im Himmelreich, door David Burn op
het Contiusorgel

4) Intermezzo musical: Georg Boehm, Vater
unser im Himmelreich, por David Burn en el
Órgano Contious

5) Walter Ceyssens s.j., master of theology KU
Leuven, spreekt over “Laudato Si’ ”

5) Conferencia sobre la encíclica “Laudato Si”
por Walter Ceyssens s.j., master of theology
KU Leuven

6) Muziek – vredeslied “Het eerste woord zal
vrede zijn” (Cesar en Lieve)

6) Intervención musical; canto de paz “Het
eerste woord zal vrede zijn” (Cesar y Lieve)

7) Karel Malfliet spreekt over de beweging
“Ecokerk”

7) Intervención de Karel Malfliet sobre el
movimiento “Ecokerk” (Iglesia Eco)

8) Duiding bij het kaarsenritueel (Juan Carlos
Tinjaca sscc)

8) Ritual de las velas

9) Muziek – (vredeslied “Paz, Paz, Paz”... door
Cesar en Lieve) en kaarsenritueel

9) Intervención musical: Himno de la paz
(Cesar y Lieve)

10) Afsluitend woord en oproep tot
boomplanting door Annemarie Gielen van
Pax Christi Vlaanderen

10) Palabras de clausura y invitación a
sembrar el árbol de la paz por Annemarie
Gielen de Pax Christi Vlaanderen

11) Symbolische boomplanting zegening van
de vredesboom en slotgebed

11) Siembra simbólica del Árbol de la paz.
Bendición del árbol y de los presentes

12) Uittrede: Johann Sebastian Bach, Pastorale
Andrea, door David Burn op het Contiusorgel

12) Salida: Johann Sebastian Bach, Pastorale
Andrea, por David Burn en el Órgano
Contious
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Bienvenido
Welkom
Welkom aan allen op deze vredeswake. De Heer Jezus zegt ons deze woorden:
“Gezegend zij die werken aan vrede, want ze zullen kinderen van God genoemd
worden”. Zo zijn jullie gezegend die vanavond aan deze vredeswake deelnemen en
en die zich laat raken door de oproep tot waardering en liefde voor de schepping.
Gezegend zijn jullie die willen bouwen aan een betere wereld, met respect voor
ons leefmilieu. Gezegend zij deze kerk, vredeskerk, een thuis voor jullie en allen die
werken aan vrede, rechtvaardigheid en liefde voor onze zuster aarde.

WAKE ‘ZORG VOOR DE AARDE’

MANIFEST VAN DE SINT-MICHIELS VREDESKERK
KORT TOEGELICHT DOOR PROF.EM.KATLIJN MALFLIET, VOORZITTER VAN DE KERKFABRIEK
De Sint-Michielskerk te Leuven wil een open huis zijn, waar Vrede alle kansen krijgt en waar een brede
gemeenschap een thuis vindt om aan Vrede te werken.
In een wereld waarin angst, onverdraagzaamheid en fundamentalistisch geweld tot de orde van de dag
behoren richt de Sint-Michielskerk zich, vanuit een evangelische inspiratie, tot alwie, vanuit de meest diverse
gemeenschappen, religies en levensbeschouwingen, het goed meent met Vrede en Verdraagzaamheid.
Niets is zo moeilijk als de geweldloze praktijk van de Vrede. Vrede is voor ons meer dan afwezigheid van
oorlog en geweld. Vrede is een werkwoord. Onze drie steunpilaren zijn ‘openheid’, ‘hoop’ en ‘solidariteit’.
Openheid naar bezoekers van ons kerkgebouw, naar groepen en organisaties die onze kerk willen gebruiken
voor een initiatief, dat kadert in een Vredeskerk, naar andere godsdiensten en levensbeschouwelijke
overtuigingen. Christelijke hoop op een vredevolle samenleving en op het welslagen van een interreligieuze en
interlevensbeschouwelijke dialoog, solidariteit met de minstbedeelden en de zwaksten in onze samenleving,
zowel lokaal als internationaal.
In haar parochiewerking heeft de Sint-Michielsparochie steeds een sterk geloof gehad in de kracht van vrede,
die mensen samenbrengt. De keuze om een Vredeskerk te zijn komt uit de geloofsbewogenheid van de
parochiegemeenschap van Sint-Michiel, die zich in de praktijk en in verschillende talen (vooral de Spaanstalige
gemeenschap heeft haar thuis in Sint-Michiel) openstelt voor de Vredesproblematiek: door een baken te zijn
voor vele gemeenschappen en deze met elkaar te verbinden en door internationale aandacht voor vrede en
kritische reflectie over oorlog, conflict en door geloof in de mogelijkheid van vredesopbouw. Die overtuiging
brengt de Sint-Michiels Vredeskerk onder meer met haar Vredeskansels en vooral door het inweven van
vredeszorg en solidariteit in haar liturgieën en spiritualiteitsbeleving.
De Sint-Michiels Vredeskerk draagt concreet bij aan solidariteit door de organisatie of ondersteuning van
projecten (organisatie van de ‘Nacht van de Solidariteit’, ondersteuning van ‘De Ruimtevaart’, medewerking aan
‘de tafel der armen’). Zij nam bijvoorbeeld, toen de epidemie aan haar aanvang stond, initiatieven ten dienste
van de AIDS patiënten, zij bood een veilige haven voor migranten, en benadrukt ontwikkelingssamenwerking
en integratie.
De Sint-Michielsparochie stelt haar kerk ook open voor vredesinitiatieven van de bredere Leuvense
gemeenschap, inclusief de KU Leuven en opent haar deuren voor mensen en groepen, ook in een
interreligieuze en randreligieuze context, die werken aan vrede, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid.
De Sint-Michiels Vredeskerk zet zich daarom ook in om het kerkgebouw, met zijn Contiusorgel, open te stellen
voor concerten, festivals en brede vredesinitiatieven van culturele actoren. Vrede heeft immers ook nood aan
schoonheidsbeleving, empathie en meerstemmigheid.
Het doel is om de Sint-Michielskerk, nu ook ondersteund door het Contiusorgel, tot baken van vredesbeleving
te maken, en nog verder te ontsluiten naar groepen, die vrede en verzoening in het vaandel dragen of die zich
thuisvoelen in de Sint-Michielskerk als Huis van Vrede.
www.sint-michiel-vredeskerk.be
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MANIFIESTO DE LA IGLESIA DE PAZ SAN MIGUEL
EXPLICADO POR PROF.EM.KATLIJN MALFLIET, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA IGLESIA
San Miguel Iglesia de Paz es un proyecto de la comunidad católica de la parroquia-comunidad San Miguel
en la ciudad de Lovaina. Este proyecto aspira a hacer de nuestra iglesia una casa abierta, donde la Paz reciba
todas las oportunidades y donde una gran comunidad encuentre un hogar de acogida para colaborar para la
Paz.
En este mundo, donde el miedo, la intolerancia y la violencia fundamentalista, se encuentran cada día, en San
Miguel Iglesia de Paz, inspirados por el evangelio, queremos estar abiertos a todos los que, viniendo de muy
diversas comunidades, religiones y concepciones filosóficas, tienen en su corazón la paz y la tolerancia.
Somos conscientes de que la búsqueda de la paz es una tarea ardua. Para nosotros la paz significa más que
la ausencia de guerra o de violencia. La paz está una palabra activa, un modo de vivir. Para nosotros la Paz
se basa en tres elementos esenciales: apertura, esperanza y solidaridad. Apertura a los visitantes de nuestra
iglesia, a grupos y organizaciones, que desean realizar en nuestra iglesia iniciativas relacionadas con la Paz,
apertura a otras religiones y concepciones filosóficas.Esperanza cristiana en la construcción de la paz en
nuestra sociedad y en el diálogo interreligioso y con distintas concepciones filosóficas, solidaridad con los
menos favorecidos y los más débiles en nuestra sociedad, tanto a nivel local como internacional.
La comunidad de San Miguel siempre ha confiado en la fuerza de la paz que une al ser humano. Su aspiración
de ser una iglesia de la paz surge del dinamismo espiritual de su comunidad que, en la práctica está abierta a
todo lo relacionado a la paz, en diferentes idiomas (especialmente la comunidad hispanohablante se siente en
casa en San Miguel). Ella quiere ser un faro para diversas comunidades intentando unirlas, estimula la atención
para la paz y las reflexiones críticas sobre la guerra y el conflicto, y cree en la posibilidad de construir la paz.
San Miguel Iglesia de Paz expresa esta convicción en sus púlpitos de paz, y principalmente insertando la
preocupación por la paz y la solidaridad en su liturgia y su espiritualidad.
San Miguel Iglesia de Paz contribuye a la solidaridad organizando o sosteniendo proyectos (organización de
la Noche Solidaria, apoyando del restaurante social ‘Ruimtevaart’, colaborando con ‘la mesa de solidaridad’)
En el pasado la comunidad ha sido pionera en apoyar acciones en favor de seropositivos o la integración de
emigrantes; y ha estado siempre activa formas de cooperación con el tercer mundo e integración.
La Iglesia de Paz San Miguel está abierta también a iniciativos de paz en la ciudad de Leuven, incluso la
KULeuven. y a personas y grupos, en contexto interreligioso o con cristianos ‘marginales’ trabajando apo la
paz, la tolerancia y la justicia.
San Miguel Iglesia de Paz se compromete a abrir también el edificio del templo, con el órgano Contius, para
conciertos, festivales y amplias iniciativas de actores culturales. Después de todo, la paz necesita la experiencia
de belleza, empatía y polifonía. Es nuestro deseo de poner en el futuro el edificio de nuestra iglesia, con el
órgano contius, todavía más intensamente a disposición de grupos que defienden la paz y la reconciliación, o
que encuentren en la Iglesia San Miguel un hogar de paz.
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ENKELE TIPS VOOR ECOLOGISCHE ONDERSCHEIDING
WALTER CEYSSENS S.J. - MASTER OF THEOLOGY KU LEUVEN
In zijn encycliek Laudato Si’ roept Paus Franciscus op tot ‘ecologische bekering’. Voor die echte ecologische
bekering speelt spiritualiteit een essentiële rol.
Vaak lijken de noodzakelijke ecologische veranderingen die ons voorgehouden worden, ver van ons bed
te staan. Willen die veranderingen echter duurzaam zijn, moeten ze aansluiten bij wat ons ten diepste
bezighoudt: wat heeft voor ons waarde en betekenis; wat drijft ons in het leven? We hebben er nood aan dat
ze gelinkt zijn aan onze spiritualiteit.
In zijn Geestelijke Oefeningen observeert Ignatius van Loyola wat er kan gebeuren in je geestelijke leven: wie
gelooft en bidt ervaart immers ‘ups’ en ‘downs’. Daarbij maakt hij onderscheid tussen innerlijke bewegingen
van ‘troost’ en ‘troosteloosheid’, waarbij je je dichter of juist verder weg van God voelt. En geeft hij raad over
hoe je goed met die bewegingen kan omgaan.
Mijn tips voor ‘ecologische onderscheiding’ zijn bedoeld om ecologisch geëngageerde gelovigen spiritueel
vooruitgang te helpen maken. De tips vertellen niet welke ecologische keuzes er nu concreet gemaakt
moeten worden. Ignatius zou dat ook niet doen. Daarvoor zijn er specialisten die ons tal van opties
voorstellen. Maar we volgen wel Ignatius’ intuïtie dat we voor goede keuzes, ook ecologische, de juiste
spirituele instelling moeten koesteren – lees: keuzes worden best ‘in vertroosting’ gemaakt. Hier volgen
enkele van mijn tips:
• Het leven, de natuur als een geschenk ervaren, dankbaarheid voelen voor de schepping als ons
gemeenschappelijke huis, is ecologische vertroosting
• Vormen van geluk waarderen die niet afhankelijk zijn van het streven naar bezit, en je er bewust van
worden dat ook ritmes en limieten leven gevend kunnen zijn, is ecologische vertroosting.
• Verlangen naar ecologisch handelen, is ecologische vertroosting.
• Een verbeeldingsoefening om tot een grotere ecologische vertroosting te komen: ‘Neem, in je verbeelding,
de toekomstige generaties, de armen en de natuur voor ogen: hoe zouden zij naar ons kijken; wat zouden zij
ons vandaag vertellen?’
• Gedachten van ecologische troosteloosheid: ‘Wat we doen doet er niet toe. De toestand is toch
onomkeerbaar’ … ‘Het is gewoon niet de moeite waard: Hoe kan ik ooit veranderen wat ik al heel mijn leven
doe? Ik ga dat nooit kunnen ’... ‘Anderen handelen niet, waarom zou ik het doen?’... Ik sta er helemaal alleen
voor’.
• Weersta ecologische troosteloosheid: ‘Erken mislukking en zondigheid en vertrouw steeds op Gods werk
in jou en in anderen. Na vallen kan je weer opstaan. We kunnen altijd weer opnieuw beginnen en een eerste
stap zetten’.
• De ultieme ecologische vertroosting: de genade ontvangen om een mysticus van de schepping te worden
WALTER CEYSSENS s.j. (°1973) woont in Leuven en werkt er als programmacoördinator van de
studentenresidentie ‘Lerkeveld’ en als spiritueel directeur van het diocesane seminarie ‘Johannes XXIII’.
Tijdens de zomer van 2019 begeleidde hij het ignatiaanse ‘Ecofriendly’-experiment op het MAGIS Europejongerenevenement in Litouwen. Dit artikel verscheen met enkele wijzigingen in de editie van oktober 2019
van The Way, internationaal tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit.
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UNOS CONSEJOS PARA EL DISCERNIMIENTO ECOLÓGICO
WALTER CEYSSENS S.J. - MASTER OF THEOLOGY KU LEUVEN
En su encíclica Laudato Si’ el Papa Francisco llama a la conversión ecológica. Para esta verdadera conversión la
espiritualidad tiene un rol fundamental.
A menudo hablar de ecología y hacer algo concreto al respecto parecen situaciones que están lejos de
nuestra vida habitual. Pero si queremos cambios que sean sostenibles, es necesario tener sentido ecológico
y alinearlo con lo que nos preocupa profundamente. Entonces cabe preguntarse: ¿qué es lo que tiene valor
y es significativo para nosotros, que es lo que nos impulsa en la vida? Necesitamos que nuestra mentalidad
ecológica se vea vinculada a nuestra espiritualidad.
En sus Ejercicios espirituales Ignacio de Loyola observa lo que puede ocurrir en tu vida espiritual. El que cree y
ora, experimenta subidas y bajadas en este quehacer. Y discierne entre movimientos internos de ‘consolación’
o ‘desolación’, en que se siente más cerca o más lejos de Dios. Ignacio aconseja como se pueden manejar bien
estos movimientos.
Mis sugerencias para un ‘discernimiento ecológico’ están destinados a ayudar a crecer en su espiritualidad a los
creyentes que se comprometen ecológicamente.
Las sugerencias no dicen cuáles elecciones deben hacerse en términos concretos. Ignacio tampoco no lo
haría. Para esto hay especialistas que pueden sugerir muchas opciones. Pero seguimos la intuición de Ignacio
que dice, para hacer buenas elecciones ecológicas, debemos cuidar a tener una justa actitud espiritual. – hay
que aprender: se pueden tomar buenas decisiones estando ‘en consolación’. Aquí te doy algunas de mis
sugerencias:
• Experimentar la vida, la naturaleza como un regalo, sentir gratitud por la creación que es nuestra casa común,
esta es consolación ecológica.
• Apreciar formas de felicidad que no dependen del esfuerzo para obtener posesiones y tomar conciencia de
que los ritmos y los límites también pueden dar más vida, esta es consolación ecológica
• Desear acción ecológica es consolación ecológica.
• Un ejercicio con la imaginación para llegar a una consolación ecológica más grande: ‘Imaginar a las
generaciones futuras, los pobres y la naturaleza. ¿Cómo nos mirarían? ¿Qué nos dirían hoy?’
• Pensamientos de desolación ecológica: ‘Lo que hacemos no importa. La situación es irreversible “...”
Simplemente no vale la pena: ¿cómo puedo cambiar lo que he estado haciendo toda mi vida? Nunca voy a
poder hacer eso “...” Otros no actúan, ¿por qué debería hacerlo yo?” “... Estoy completamente solo”.
• Resistir la desolación ecológica. Reconocer el fracaso y la pecaminosidad y siempre confiar en la obra de Dios
dentro de uno mismo y de los otros. Después de caer puedes levantarte. Podemos siempre comenzar de nuevo
y dar un primer paso.
• La última consolación ecológica: recibir la gracia de convertirse en un místico de la creación.
WALTER CEYSSENS s.j. (°1973) vive en Leuven y trabaja allí como director de programas de la residencia
para estudiantes ‘Lerkeveld’ y como director espiritual del seminario diocesano ‘Johannes XXIII’. Durante el
verano de 2019 acompañó el experimento Ignaciano ‘Ecofriendly’ en el evento para jóvenes MAGIS Europe en
Lituania. Este artículo apareció con algunas adaptaciones en la edición de octubre 2019 de ‘The Way, Revista
internacional de espiritualidad ignaciano’.
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VREDESLIED - HIMNO DE LA PAZ
CESAR & LIEVE

Het eerste woord zal Vrede zijn

La primera palabra será Paz

Refrein:
Het eerste woord zal vrede zijn
waar jij ook binnengaat.
Sjaloom voor jou, sjaloom voor mij:
Maak van dit woord een daad!

Estribillo:
La primera palabra será paz
donde sea que entres
Shalom para ti, shalom para mí:
¡Haz de esta palabra un acto!

Vertel aan wie maar horen wil
het Rijk van Vrede komt!
Het is nabij, zwijg niet meer stil,
bazuin, bazuin het rond.

Dile a quien quiera escuchar:
Se acerca el Imperio de la Paz!
Está cerca, no te quedes callado nunca
más, trompeta, trompeta alrededor.

Refrein

Estribillo

Wanneer je gaat in vredesnaam
op weg door stad en land,
dan mag je blij zijn, want jouw
naam staat woordelijk in Gods hand.

Cuándo te marchas para que haya paz
en el camino por ciudad y país,
entonces puedes ser feliz, porque
tu nombre está literalmente en la mano
de Dios.

Refrein

Estribillo
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NIET HET VERLEDEN HERSTELLEN, MAAR DE TOEKOMST REDDEN
KAREL MALFLIET

Op deze Internationale Dag voor de Vrede zet deze vredeskerk in haar wake Laudato Si’ centraal.
En dat is helemaal terecht. Het sleutelbegrip in Laudato Si’, is ‘Integrale Ecologie’. De vraagstukken,
verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede, vormen één geheel. We moeten ze gezamenlijk
aanpakken, door zowel de schreeuw van de aarde als de schreeuw van de arme te horen. We kunnen
vrede niet onderbrengen in een apart compartiment, alles is met elkaar verbonden. Dat bewijzen ook
de crisissen die diepe merktekens kerfden in het voorbije jaar.
De wereldwijde coronacrisis veroorzaakt ook een crisis van het economisch model, met nieuwe
werkloosheid en nieuwe armoede. Dit komt bovenop de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze lijken
op het eerste zicht meer in slow motion te verlopen, maar hun ontwrichtend karakter is groter en
bedreigender dan dat van het virus. En ze treffen allereerst al wie arm en kwetsbaar is. Samen
vormen ze ook een ‘thread multiplier’, een bedreigingsvermenigvuldiger, een oorzaak en een
versneller van conflicten over natuurlijke hulpbronnen, over migratiedruk, over toegang tot voedsel
en water, enz… Een gezonde planeet is een belangrijke voorwaarde voor vrede. En onze tijd om die
gezondheid te herstellen, is bijna op.
Met de campagne “Red hun toekomst – Klimaatplan.nu” geeft Ecokerk een signaal aan de politici.
Nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n massa geld vrijgemaakt als nu voor de gevolgen van
de pandemie. Het is een hefboom voor verandering waarmee ze ons naar een veilige toekomst
moeten brengen, en ons niet terugvoeren naar een ecologisch onhoudbaar economisch model en
een sociaal onrechtvaardig verleden. Het Klimaatakkoord van Parijs, de draagkracht van de aarde en
de gezondheid van de ecosystemen moeten de grenzen aanwijzen waarbinnen de economie en de
samenleving zich kan bewegen. En bij dit alles is een sociaal rechtvaardig beleid cruciaal.
‘Red hun toekomst – Klimaatplan.nu’ betekent dat we er zelf ook werk van maken, door met onze
groepen, organisaties en gemeenschappen eigen klimaatplannen te maken en uit te voeren. We
maken de werking van onze kerkgemeenschap niet alleen koolstofarm, maar ook Laudato Si’proof. Zo leveren we een geloofwaardige bijdrage aan een rechtvaardige, vredevolle, duurzame en
klimaatveilige toekomst.
Het is dit engagement voor die ‘integrale ecologie’ dat we ook op een symbolische manier zichtbaar
willen maken. We roepen groepen op om een fruit- of vruchtboom als ‘Laudato Si’-boom’ te planten,
op een publiek toegankelijke plaats waar de vruchten ter beschikking zijn van iedereen. Dat we dat
hier vanavond ook zullen doen, is een belangrijk signaal dat we als vredeskerk mee vooropgaan in de
keuze voor die Integrale Ecologie en de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.
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NO RESTAURAR EL PASADO PERO SALVAR EL FUTURO
KAREL MALFLIET

En esta vigilia en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz, esta comunidad, Iglesia
de paz, quiere dar relevancia a la enciclica ‘Laudato Si’. El mensaje de Laudato SI, viene muy bien
a esta celebración. El concepto clave en ‘Laudato Si’ es: ‘La Ecología Integral’ y nos muestra que la
ecología, la justicia y la paz, forman un todo. Por esta razón se deben abordar juntas, escuchando
el grito de la tierra y el grito del pobre. La paz no se puede separar de este conjunto, todo está
vinculado con todo. Las crisis que dejaron profundas marcas el año pasado así lo demuestran.
La crisis mundial del Covid 19 ha causado también una crisis en el modelo económico, con nuevo
desempleo y nueva pobreza. Esto se suma a la crisis climática y de la biodiversidad, que a primera
vista parecen desarrollarse más lentamente, pero sus fuerzas disruptivas son más grandes y
amenazantes que las del virus. Estas fuerzas afectan en primer lugar a los pobres y a los vulnerables.
Juntas, estas crisis forman también un multiplicador de amenazas, que causan y aceleran
conflictos por recursos naturales, por la presión migratoria, por acceso a la comida y al agua, y así
sucesivamente. Por eso nos damos cuenta que un planeta saludable es una condición importante
para la paz. Y se acaba el tiempo para restaurar la salud de la tierra.
Con la campaña “Salvemos su futuro - Plan Climático ahora”, Ecokerk envía una señal a los
políticos. Nunca en la historia se había liberado tanta cantidad de dinero como en este tiempo, para
atender las consecuencias de la pandemia. Esto hace pensar en una oportunidad, en el accionar
de una palanca, que nos conduzca a un futuro seguro y no de vuelta a un modelo económico no
sostenible y a un pasado con injusticia social. El acuerdo climático de París, la sostenibilidad de
la tierra y la salud de sistemas ecológicos, tienen que mostrar los límites dentro de los cuales la
economía y la sociedad pueden moverse. Y en todo esto, una política de justicia social es crucial.
‘Salvemos su futuro – Plan Climático ahora’ significa también un llamado para nosotros mismos.
Una invitación a involucrarnos elaborando e implementando nuestros propios planes climáticos con
nuestros grupos, organizaciones y comunidades.
Así, no solo estamos logrando que nuestra comunidad eclesial funcione emitiendo niveles mínimos
de carbono, sino que también se ajuste a lo que se nos pide ‘Laudato Si’. De esta manera hacemos
una contribución creíble a un futuro justo, pacífico, sostenible y seguro para el clima.
Llamamos a que cada grupo siembre un árbol, un frutal o de otra especie, el árbol Laudato Si. Un
árbol que este a la vista de todos y del que, eventualmente, todos puedan disfrutar de sus frutos.
Lo haremos esta noche en esta Iglesia, iglesia de Paz. Con ello queremos dar una señal importante,
mostrando que elegimos la ecología integral como parte fundamental de nuestra vida y que
queremos comprometernos en el cuidado y protección de nuestra casa común.

WAKE ‘ZORG VOOR DE AARDE’

KAARSENRITUEEL - RITUAL DE LAS VELAS
Een kaars aansteken is een eenvoudig gebaar, maar vol betekenis. We steken een kaars
aan om licht te hebben in het donker. We steken een kaars aan om een speciale sfeer
te scheppen,om ons thuis te voelen. We steken een kaars aan als herinnering aan onze
geliefden, of als een gebed. Vandaag steken we enkele kaarsen aan als teken van licht
in dit moment van duisternis voor onze wereld. We steken enkele kaarsen aan om ons
te herinneren dat de aarde onze thuis is. We steken enkele kaarsen aan als teken van
vertrouwvol gebed en van het werk, vaak in stilte, van allen die zich inzetten voor vrede en
voor het behoud van onze zuster aarde.
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VREDESLIED - HIMNO DE LA PAZ
CESAR & LIEVE

Vrede, vrede, vrede

Paz, Paz, Paz

Refrein

Estribillo

Vrede, vrede, vrede,
de wereld vraagt om vrede.
Bereik de vrede in jezelf en draag
ze uit, de wereld rond.

Paz, paz, paz,
el mundo pide paz.
Logra la paz en tu interior y
derrámala en la tierra.

1. Alleen vrede brengt vrede,
oorlog veroorzaakt oorlog.
Vrede is de zuster van de liefde:
als zij overwint, zijn er geen verliezers.

1. Solo la paz trae la paz,
la guerra engendra guerra.
Paz es la hermana del amor,
cuando vence no hay vencidos.

Vrede is de kracht waarmee de
zon elke dag opgaat.
Vrede is het universeel geweten
dat rust in onschuld.

Paz es la fuerza con que sale
el sol cada mañana,
Es la conciencia universal que
descansa en su inocencia.

Refrein

Estribillo

2. Zaai de boom van vrede
waar je ook gaat
en de hele hemel zal de zaden
bevloeien met jouw vrede.

2. Siembra el árbol de la paz por
doquiera que vayas,
Y el cielo entero regará las
semillas con tu paz.

Alleen als je hebt, kan je geven.
Vrede is geen decreet,
het is een manier van leven,
een weg om te volgen.

Solo si tienes puedes dar, la paz
no es un decreto,
Es una forma de vivir, un camino
a seguir.

Refrein

Estribillo

WAKE ‘ZORG VOOR DE AARDE’

AFSLUITEND WOORD
ANNEMARIE GIELEN - PAX CHRISTI VLAANDEREN

Met de lofzang van Sint-Franciscus op de schepping en de Schepper hebben we een krachtige
bron kunnen gebruiken om uit te putten voor deze vredeswake.
De lofzang heeft geleid tot de encycliek Laudato Si’, waarmee paus Franciscus ‘alle mensen van
goede wil’ oproept zorg te dragen voor de Aarde. We kregen hierover zonet tekst en uitleg
van Walter Ceyssens. De encycliek is geen tekst om enkel bij te reflecteren: het is een concrete
oproep, die ieder van ons aanspreekt om keuzes te maken wanneer het gaat om het welzijn van
mens en planeet.
Karel Malfliet verdiepte deze oproep door ze te betrekken op de werking van Ecokerk. Al 15
jaar zet Ecokerk in op de verweving van spiritualiteit en ecologie, en hoe deze in de praktijk
in te zetten. We worden tijdens deze wake dus telkens weer opgeroepen tot een concreet
engagement.
Vanavond zetten we dat kracht bij door een olijfboompje te planten. Dit kadert in de campagne
‘Plant een Laudato Si’ boom’. De Vredeskerk zal goed zorg dragen voor deze boom als teken
van het zorg dragen voor de hele schepping.

PALABRAS FINALES
El himno de San Francisco a la creación y al Creador es para nosotros un recurso poderoso que
podemos apropiarnos en esta vigilia de paz.
Este himno inspiró la encíclica ‘Laudato Si’, en la que el papa Francisco hace una llamada a
’todos los hombres de buena voluntad”, para cuidar la tierra.
Acabamos de recibir el texto y las explicaciones de Walter Ceyssens. La encíclica no es un texto
solo para reflexionar: es un llamado concreto, destinado a cada uno de nosotros para que
tomemos decisiones motivados por el bienestar de las personas y del planeta.
Karel Malfliet profundizó este llamado relacionándola con el funcionamiento de ’Ecokerk’.
Desde hace 15 años Ecokerk se compromete a vincular la espiritualidad y la ecología, y cómo
podemos poner esto en práctica. Por lo tanto, durante esta vigilia se nos pide repetidamente
un compromiso concreto.
Esta noche enfatizamos esto sembrando un olivo. Esto es parte de la campaña ‘Siembra un
árbol ‘Laudato Si’. La Iglesia de Paz cuidara este árbol como símbolo de su compromiso de
preservar toda la creación.
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Slotgebed
Oración final
Geloofd zijt Gij Heer voor broeder boom, die we gaan planten in onze vredeskerk.
Het is een olijfboom die ons herinnert aan de dag waarop gij een vredespact sloot
met de schepping: ik zal de aarde niet opnieuw vernietigen door de schuld van de
mens.
Geloofd zijt Gij Heer, voor allen hier aanwezig, mannen en vrouwen, die zoeken naar
vrede en liefde voelen voor onze zuster aarde, een klein deel van dit universum, dat
jij ons geschonken hebt.
Geloofd zijt Gij Heer voor alle initiatieven die leven, rechtvaardigheid en vrede
creëren.
We loven en zegenen u door Christus onze Heer.

WWW.SINT-MICHIEL-VREDESKERK.BE
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