
 

 
 

 

 

 

Op 1 september 2020 heeft Paus Franciscus speciale 

aandacht gevraagd voor de aarde als Gods 

Schepping. Het is vijf jaar geleden dat de paus zijn 

encycliek Laudato Si’ (Latijn voor Geprezen zijt Gij) 

uitbracht. Het uitgangspunt van deze pauselijke 

rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied der 

Schepping (“Zonnelied”) van Sint-Franciscus. De 

encycliek - met als ondertitel, “over de zorg voor ons 

gemeenschappelijk huis”, heeft, in de geest van deze 

heilige, de beschermwaardigheid van de aarde en het 

milieu tot onderwerp. Paus Franciscus is de eerste 

paus die aan deze problematiek een encycliek wijdde. 

De encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, 

maar aan iedereen in de hele wereld.  

De Paus vraagt ons om de hele maand september te 

bidden voor de aarde als Gods Schepping en op 

zondag 4 oktober 2020 (de feestdag van  

Sint Franciscus) deze periode van speciale aandacht 

af te sluiten. 

De tekst van Hilde Savoye staat op eigen wijze stil bij 

Gods Schepping. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gods Schepping 
 

Ken je het verhaal van de hemel, 

die huilde over het kwaad in de woeste en woelige 

wereld, zoveel huilde dat de wereld verdronk? 

Eén mens was er die heilig geloofde 

dat de wereld een nieuwe kans moest krijgen. 

Noach. 

Hij bouwde een schip, een reusachtig schip 

en van iedere diersoort nam hij er twee 

en scheepte die in met zijn hele gezin. 

Toen veranderde de wereld in een zee van tranen 

En nam alles mee. 

Geen groen meer, geen dier, geen enkel geluid 

dan het kabbelen en klotsentegen de boeg 

en de ruisende regen op het schip, 

dat dreef van alles en iedereen verlaten, 

Behalve van God, dat wist Noach zeker. 

Hij bleef in de stilte om zijn Schepper roepen, 

Hij weigerde te geloven dat Die de schepping 

voorgoed had verlaten. 



 

 

 

 

 

 

Veertig dagen en nachten duurde de stilte. 

God liet zich niet horen en was niet te zien, 

Enkel loodgrijze wolken bedrukten de aarde. 

Maar achter de wolken schijnt altijd de zon 

net zo lang tot de stralen de wolken oplossen. 

Noach zag tenslotte de regen verdwijnen. 

Zijn vrouw en zijn kinderen kwamen naar buiten, 

Zij huilden en klaagden: “De wereld is dood!” 

Maar Noach lokte een duifje naar buiten en zei: 

“God is een Schepper, God is geen doder.” 

Toen liet hij de duif gaan, die strekte zijn vleugels, 

verdween uit het zicht. 

 

Het water zakte tergend langzaam. 

Hardnekkig bleef Noach naar de horizon turen. 

Op een dag dat de zon en de regen aarzelden 

wie het zou winnen om de dag in te kleuren, 

verscheen er een regenboog hoog aan de hemel 

en de uiteinden raakten de vochtige aarde. 

Noach herademde en daar kwam de duif terug; 

een levend groen takje stak fier uit zijn snavel 

en Noach riep: 

“Ik wist het en zal het altijd weten: 

  bij God krijgt de dood niet het laatste woord!” 

en van toen af kwam alles opnieuw tot leven. 

 

Naar: Hilde Savoye 

 

 


