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Inleiding
Handleiding 0: Inleiding

Uit de bronnen
Hoe Franciscus de persoonlijke navolging van Christus op
_zieh nam_
Het was in het twintigste jaar na Franciscus ’ bekering. Nadat hem de heilige wondtekenen
waren ingedrukt, had hij twee jaar lang van allerlei ziekten te lijden gehad en zeer hevige
kwellingen moeten ondergaan. Hun pijnen en ongemakken hadden hem als een steen, die bestemd was in het bouwwerk van het hemelse Jeruzalem te worden ingemetseld, als het wäre
met kap- en steekbeitels bewerkt om hem in de vereiste vorm te brengen.
Tijdens die zo zware ziekte die de afronding van al zijn ziekten is geweest, strekte hij zieh
namelijk in heilige begeestering in volle lengte en geheel naakt uit op de grond en toen hij op
de grond lag, van zijn armelijk habijt ontdaan, sloeg hij zoals gewoonlijk zijn ogen op naar
de hemel en terwijl hij zijn hele aandacht en verlangen richtte op de körnende heerlijkheid,
bedekte hij met zijn linkerhand de wonde in zijn rechterzijde, opdat niemand ze zou zien.
Daarna zei hij tot zijn broeders: !k heb het mijne gedaan; laat Christus jullie nu leren wat
jullie verder te doen hebben' (volgens LEGMAJ XIV,3 en 2 Cel 214).

_A. Inleiding_
Uit het verlangen, de missionaire dimensie van de franciscaanse spiritualiteit opnieuw te ontdekken en te verdiepen, ontstond in 1982 de idee van een basiscursus, die dat missionaire
charisma1 van Franciscus van Assisi, zoals het in de verschillende franciscaanse families en
in de onderscheiden culturen beleefd wordt, toegankelijk te maken. Het draagt de titel ‘“Ba¬
siscursus van franciscaans - missionair charisma”. Wereldwijd wordt de afkorting van de En¬
gelse versie gebruikt: CCFMC = “Comprehensive Course on the Franciscan Mission Charism”. Voor deze cursus is het belangrijk, van de anderen eerder te leren, dan ze te onderrichten. Daarom poogt hij, de interculturele dialoog te bevorderen en de impulsen ter beschikking
te stellen, die uit de franciscaanse families van andere continenten en culturen körnen. Met
1 Grieks: charisma = genadegeschenk, roeping. Hier wordt bedoeld: goddelijke genade, die
Franciscus voor zijn gemeenschap gekregen heeft, om een specifieke opdracht in de Kerk te
vervtdlen.

succes en enthousiasme hebben duizenden zusters en broeders uit de hele wereld met deze
cursus gewerkt.
Daarbij werden echter de culturele grenzen en tekortkomingen vastgesteld. Hieruit volgt, dat
in de loop der jaren nieuwe thematische zwaartepunten ontdekt werden en daardoor de eisen,
die gesteld worden aan onze spiritualiteit, veranderd zijn. Daardoor werd een grondige herwerking van de cursus onvermijdelijk.
Dit gebeurde in een proces van dialoog. Twee jaar lang hebben zusters en broeders uit alle
continenten de thematische zwaartepunten uitgewerkt. Deze inzichten werden dan in een
twee weken durende bijeenkomst te Assisi samengebracht en met elkaar vergeleken. Een redactieteam uit het Duitstalige gebied werd opgedragen, de voorstellen en veranderingen in
een nieuwe redactie van de cursus te verwerken. Dit resultaat heb je nu in handen.

B. Overzicht
Inleiding, informatie- en orientatiehulp_
Deze inleidende leerbrief is bedoeld als handreiking voor de zusters en broeders die met deze
cursus willen werken. Hij bevat de algemene informatie over de ontstaansgeschiedenis, het
concept en de doelstellingen alsmcde de theologische en spirituele bcdoelingen van de cur¬
sus.
Na een overzicht van de inhoud en de opbouw van de 25 leerbrieven van het cursusprogramma, wordt men opmerkzaam gemaakt op de verschillende hulpmiddelen, die het werken met
de leerbrieven vergemakkelijkt. Ook wordt methodische orientatiehulp gegeven en de rnogelijkheid beschreven, hoe men over een afzonderlijk thema met geheel verschillende groepen
in gcsprck kan körnen en met hen kan werken.
De CCFMC is een werk, waaraan vele mensen uit de hele wereld meegewerkt hebben en
vandaag nog mee bezig zijn. In een afzonderlijk hoofdstuk worden alle auteurs met name genoemd alsook al diegenen, die voor de leiding, planning, uitwerking, redactie en internationa¬
le coördinatie verantwoordelijk zijn.
Een wereldwijde ondememing als de CCFMC eist natuurlijk een bruikbaar organisatieinstrument. Dit wordt in een organigram kort voorgesteld en in de Statuten verklaard.
Deze inleiding zal de basisinformatie aanbieden. een overzicht van alle belangrijke franciscaanse bronnen, kerkelijke en pauselijke documenten, Ordesdocumenten en een overzicht
van de in de leerbrieven gebruikte afkortingen.
Voor de historische omkadering van de voorliggende cursus dient het overzicht van de belangrijkste data uit het leven van Franciscus en Clara alsook de bijzondere gebeurtenissen in
de Kerk en de wereld.
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Vandaag bestaat er een grote vraag naar franciscaanse verdieping. Zusters en broeders uit de
franciscaanse families en gei'nteresseerde mensen uit de wereld en uit verschillende levens¬
domeinen zoeken een spiritualiteit, waarin ze thuis kunnen komen.
Zij willen een hechte worteling in de franciscaanse bronnen en een verantwoord perspectief
voor de Problemen van onze tijd.
De roep naar een instrument voor franciscaanse vorming is aan de basis ontstaan. Zusters en
broeders uit Latijns Amerika, later ook uit Afrika en Azie, zöchten naar impulsen en hulp
voor hun leven als franciscaanse mens. Tegclijkertijd hield het wetenschappelijk beraad van
de Missiecentrale te Bonn zieh met een gelijke gedachte bezig. Hier had men het gevoel dat,
bij de basisvorming van de franciscaanse gemeenschappen, het missionaire aspect niet genoeg aan bod kwam.
Daarom dacht men aan een cursus die aan dit tekort tegemoet kan komen. Het uitvoerende
comite van de internationale missieraad van de franciscanen (OFM) heeft deze roep in 1983
opgenomen, en het generaal definitorium van de franciscanen zette nog datzelfde jaar het
licht op groen voor dit plan.
Met de uitvoering werd de missiecentrale van de franciscanen in Bonn belast, onder de lei¬
ding van Andreas Müller.

1.2. Het concept
De cursus zal de belangrijke Problemen van onze tijd in een franciscaanse per¬
spectief plaatsen
Daarom wordt er overal op de wereld een groot aantal auteurs gezöcht, die niet alleen hun
competentie op een bepaald vlak, maar ook concrete ervaringen bij de passende probleemvelden meebrachten. Men spreekt vandaag veel van "contextucle theologie” Daarin weerspiegelt zieh de opvatting, dat de theologie, en ook de franciscaanse spiritualiteit en de fran¬
ciscaanse theologie, steeds binnen een welbepaalde context benaderd dienen te worden. Soci¬
ale en culturele bindingen, concrete ervaringen en tradities zijn geen eenvoudige bijkomstige
realiteit, maar bepalen de theologie innerlijk en wezenlijk.

De cursus wil een aanvang intercultureel zijn en zo de Kerk wereldwijd dienen
Hij wil de beperktheid doorbreken, die voor iedere plaats of ieder continent een gevaar betekent. Zusters en broeders worden in hun dagelijkse inspanningen en bij hun arbeid geconfronteerd met levensechte vragen. De vragen en zorgen in andere continenten zijn daarbij van
geen belang. En toch is het belangrijk, dat men een werkelijk katholicisme, d.w.z. een alomvattende verte in zieh draagt. Om dit te bereiken, werd een intercultureel team samengesteld.
Het zal ieder ervaringsbericht, dat bijdraagt tot de leerbrieven, kritisch beoordelen en invul-
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len. Telkens zullen ze aan de eigen cultuur “vreemde” Problemen verstaan, opnemen en gevolgtrekkingen nemen.
De eerste uitgave van de cursus werd in de volgende talen omgezet: Birmaans, Chinees,
Duits. Engels, Frans, Indonesisch, Italiaans, Japanees, Kiswahili, Koreaans, Kroatisch, Portugees, Slowaaks, Spaans, Tagalok, Tschechisch. Hongaars. Urdu.

De cursus zal interfranciscaans zijn
Daarom zullen uit de afzonderlijke takkcn van de franciscaanse familie mensen op drie do¬
meinen (auteurs, interculturele teams, redactie) aanwezig zijn. Bij de mannelijke orden werd
dit bereikt, bij de vrouwengemeenschappen van de Reguliere Derde Orde, alsook van de Wereldlijke Derde Orde, is ons dat niet gelukt. Zo tekende in de eerste redactie van de cursus
zieh een dominantie van de Eerste Orde af en was er een verwaarlozing van de spiritualiteit
van de h. Clara. Bij het werken met deze cursus werd het steeds duidelijker dat wij met Franciscus alleen de religieuze doorbraakbeweging niet kunnen begrijpen, die voor 800 jaar in
Assisi begon en sindsdien zovele mensen in de hele wereld gefascineerd en getekend heeft.
De samenhang van beide drukken de Latijns Amerikancn uit met het volgende woordenspel:
francisclareanisch (francisclareano).
De cursus wil aldus de interfranciscaanse samenwerking van de franciscanessen en franciscanen bevorderen alsook die van allen, die zieh dicht bij de franciscaanse spiritualiteit voelen.
Zo kunnen we samen groeien tot een wereldwijde familie die in de huidige problemenwereld
een eigen, franciscaanse profetie ontwikkelt.

De cursus zal uniform zijn
Om een uniforme stijl en een steeds gelijk blijvende opbouw te garanderen, werd een redactieteam samengesteld. Het zal de kritiek en de aanvullingen van de interculturele teams invoegen. De opbouw van iedere brief is als volgt:
A.
B.
C.
D.

Inleiding: binnenvoeren in het thema;
Overzicht: een samenvatting van de leerstof;
Informatie. ontvouwen van het thema;
Oefeningen: teksten tot verdieping van de leerstof en gedachtewisseling met andere deelnemers;
E. Aanwending: impulsen die tot een concreet handelen in eigen omgeving aanzetten;
F. Register: literatuur- en beelden-aanwijzer.

1.3. Spiritualiteit en theologie van de cursus
In onze cursus zit een spirituele en theologische opvatting besloten. Enkele elementen zullen
hier vooral vooropgesteld worden:
•
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Alle christenen - en dus ook de franciscaanse familie - zijn gezonden om de boodschap
van Jezus verder uit te dragen. Wie zieh op Jezus beroept, de “missionaris van de Vader”,
is gezonden om in woord en daad van de Liefde van God te getuigen. Het traditionele
onderscheid tussen missionarissen en niet-missionarissen behoort aldus zowel geschiedkundig als theologisch tot het verleden. Ondertussen verstaan de Kerken over de ganse
wereld zieh als plaatselijke Kerken. Daarmede is ook het onderscheid tussen de moederkerken - die zenden - en de missiekerken - die ontvangen - opgeheven.

•

Ook de franciscaanse spiritualiteit behoudt slechts een missionair element, zij is geheel
en al missionair en moet zieh als zodanig in de Kerk en de wereld ontvouwen. Het hele
leven van de h. Franciscus en de h. Clara was een getuigenis, een wijzen naar, een profetie. Met hen Staat of valt de zin van het franciscaans leven.

•

De aanduiding “basiscursus” wil betekenen, dat de elementaire grondgedachten en fundamentele overtuigingen steeds opnieuw bewust moeten worden gemaakt en meegedeeld
dienen te worden. Het is geen academische leeroverdracht, maar een hulp voor een le¬
vendig leerproces. De daarvoor noodzakelijkc diensten, zowel de centrale in Bonn als
van de regionale instituten op de continenten, verstaan zichzelf als een brug voor een wereldwijde franciscaanse dialoog; ook tussen de landen en de continenten. Dat betreft de
kern van ons geloof. Wij spreken van de Openbaring, die ons fundament is, en van het
Woord van God, dat ons bindt. Moet dan niet een standvastig gesprek ontstaan tussen
hen, die geloven?

1.4. De herziening van de cursus in Assisi 1994
Van 17 September tot 1 Oktober 1994 waren 160 CCFMC-deelnemers (120 gedelegeerden en
verder 40 deelnemers: leiding- en organisatieteams, experts, tolken) in Assisi verzameld.
Doel van het congres was drievoudig:
•

na tien jaar ervaring met de cursus in de vijf continenten: een uitwisseling van ervaringen
mogelijk maken en constructieve kritiek en voorstellen voor een nieuwe bewerking verzamelen:

•

de vrouwelijke dimensie en het wereldlijk aspect van het franciscaans missionair Charis¬
ma bewuster maken en in de cursus integreren, alsmede het getuigenis van de clarissen,
de Reguliere Derde Orde (TOR) en de Wereldlijke Derde Orde (FLO) herkennen en
waarderen in hun betekenis voor de franciscaanse familie en voor de gehele Kerk.

•

het achtste eeuwfeest van de h Clara vruchtbaar maken, als creatieve impuls voor de
franciscaanse familie.

Het Congres neemt bewust het volgende ter harte:
De bijdrage van de Wereldlijke Derde Orde aan het franciscaanse charisma moet meer
vruchtbaar gemaakt worden. Als wereldlijke Orde is ze bijzonder geroepen zieh in te zetten
voor gerechtigheid en vrede en eerbied voor de schepping en, tezamen met de andere zusters
en broeders van het Evangelie, in de wereld te getuigen.
De vrouwelijke dimensie van het franciscaans missionair charisma moet bewust gemaakt
worden en verdiept. In de vorming van alle broeders en zusters moet de inbreng van de cla¬
rissen en de andere zustergemeenschappen sterker naar voren körnen.
Er zijn goede voorbeelden van samenwerking in de franciscaanse familie. Maar er zijn nog
meer inspanningen nodig, om gezamenlijk de franciscaanse zending in de wereld uit te dragen. Zulke initiatieven zullen aangeduid worden en aan de ganse familie meegedeeld.

_2. Inhoud en methoden_
De besluiten in Assisi hebben de volgende basisstructuur van de cursus gegeven:
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2.1. Inhoudelijke opbouw van de cursus.
De franciscaanse familie- draagster van een specifieke missie
I.
2
3.
4.

Hct Christcndom als de godsdienst van de menswording
De franciscaanse familie
Interfranciscaanse samenwerking vandaag
Vorming cn permanente vorming
De fundamenten van het franciscaans missionair Charisma

5. Bijbels-profetische grondslag van de franciscaanse missie
6. De oorsprong van de missie in het mysterie van de Drievuldigheid
7. Franciscaanse missie volgens de vroegste bronnen
8. Trouw cn verraad: een geschiedenis van de franciscaanse missie
9. Franciscaanse missie volgens de moderne bronnen
De religieuze-mystieke dimensie van het franciscaans missionair Charisma
10. De eenheid van contemplatie en missie
II. De optie voor Christus en universele broederschap
12. Universele broederschap: verzoening met God, mens en natuur
13. Franciscaanse zending en de verkondiging van het Woord
14 Zusters en broeders in een geseculariseerde wereld
15. De dialoog met andere godsdiensten: een franciscaanse weg
16. Ontmoeting met de moslims
17. Inculturatie als franciscaanse opgave
18. De franciscaanse droom van een Amerindiaanse Kerk
De sociaal-politieke dimensie van het franciscaans missionair Charisma
19. Franciscus van Assisi en de optie voor de armen
20. Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans standpunt
21. Profetische kritiek op de maatschappelijke Systemen
Deel 1: Het kapitalisme
Deel 2: Het marxisme (dubbele leerbrief)
22. “Als man en vrouw schiep hij hen ...” een franciscaanse eis
23. Franciscaanse vredesarbeid
24. Onze houding tegenover wetenschap en techniek
Samenvatting
25. De blijvende opdracht van de franciscanen in de Kerk

2.2. Hulpmiddelen

_

Naast de basiscursus worden er intussen ook hulpmiddelen aangeboden
het berichtenbulletin:
CCFMC-berichten, welke in meerdere talen verschijnen. Zij zullen de cursisten, door voortdurende informatie, het gevoel geven: wij hören wereldwijd tezamen, wij hebben wat aan te
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bieden, wij kunnen wat ontvangen, hier doet men het zo, op andere plaats heeft men die ervaringen.
het handboek.
De basiscursus kan men op verschillende manieren gebruiken. Onder telkens andere culturele
voorwaarden zal men een andere dan de voorgegeven methode gebruiken. Het internationale
handboek geeft daar aanwijzingen over.
de bronnen:
Nieuwe bronteksten: documenten van de Kerk, van de paus, van de franciscaanse familie zijn
in een bronnenboek samengebracht.
“Franciscan Digest” : “Cuademos (Cademos) Franciscanos”:
Daarin worden belangrijke artikels over de franciscaans-missionaire spiritualiteit van onze
dagen samengebracht in het Engels.
Moderne media:
CD met leerbrieven, bronnen en documentenverzameling
*** CD met teksten en tekeningen
*** Home Page op Internet. Adres: http://www/mfz.org
*** muziekcassette met de teksten van de leerbrieven.

2.3. Methodische orienterende—hulpmiddelen._
Volgende methodische elementen kunnen de toegang tot de inhoud van de leerbrief verlichten:
Instap
Als voorbereiding lezen de deelnemers aan de cursus vooreerst de titels en de inleiding van
een leerbrief en luisteren zij naar de inleidende geschiedenis. Zij zoeken uit wat zij over de
huidige leerbrief weten en worden zieh ervan bewust welke doelstelling de leerbrief nastreeft.
Op die wijze manier kunnen zij zieh, bij het lezen van het informatief gedeelte, sterker op de
inhoud en op het vooropgestelde doel concentreren.
Op de voorgrond plaatsen
Alle begrippen en uitspraken, die men bijzonder belangrijk acht, die men niet deelt of verStaat, worden met een vraagteken, een uitroepteken, met pijlen of door onderstrepingen benadrukt. Daarover kan dan in de groep uitvoerig informatie gegeven en gesproken worden.
Samenvatting maken
Als geheugensteun en ter verinnerlijking van de inhoud, zullen de deelnemers een körte sa¬
menvatting schrijven.
V ragen
Na de lezing van clk hoofdstuk kan, aan de hand van vragen, een uitwisselmg op gang kö¬
rnen. Zulke vragen zijn b.v.: Wat is me in de tekst opgevallen? Welke Stellingen hebben mtj
beroerd? Waardoor voel ik me opgeroepen, bemoedigd, bevestigd of in vraag gesteld? Welke
nieuwe inzichten heb ik verworven? Waar treft deze tekst ons als gemeenschap?
9

Flexibeler omgaan met het materiaal
De vreugde om de intellectuele uiteenzetting mag niet verloren gaan. Daarom is een creatieve
omgang met de inhoud, de oefeningen en de handreikingen van de leerbrieven vanzelfsprekend. Eveneens vanzelfsprekend is de inbreng van de eigen culturele achtergrond. Daarbij zal
het wezenlijke van de leerbrieven niet opgeheven worden. Voor inhoudelijke veranderingen
en aanvullende theina’s dient men met het leidingteam contact op te nemen.
Verdieping in drie stappen: Zien - oordelen - handelen
De cursus nodigt alle leden van de franciscaanse familie en gei'nteresseerde mensen over de
hele wereld uit, de thema’s van vandaag vanuit franciscaans standpunt en vanuit een wereldwijde ervaring aan te pakken en te verwerken. Het in de cursus geleerde moet aldus in de
praktijk omgezet worden. Wanneer wij ons gezamenlijk inzetten, “goede daden voort te
brengen”, zullen wij sterker aanvoelen dat we deel uitmaken van een enige familie.
Bij de thema’s van de afzonderlijke leerbrieven passen wij de methode “zien - oordelen handelen” toe.
Schematische voorstelling:

Wie zijn wij?

1. Zien

Vrouwen en mannen die, op de wijze van de h. Franciscus en de h. Clara van Assisi,
het Evangelie willen beleven.
Hoe zien wij de werkelijkheid?
sociaal - politiek - cultureel - religieus
armoede - honger - onmacht in omgang met de geslachten - vreemde culturen - ande¬
re godsdiensten - uitbuiting van de natuur - economic - rijkdom - macht - globalisering - politieke Systemen - racisme - onderdrukking - geweld - oorlog

3. Handelen

2. Oordelen

Hoe moet de wereld er uitzien?
Wat is het plan van God?
Heilige Schrift
Documenten van de Kerk
Franciscaanse bronnen
Wat kunnen wij daarvoor doen?
opdat het Rijk van God ontstaat?
Eenvoudige levensstijl - eerbied voor het leven - bewaren van de schepping - engagement voor vrede en gerechtigheid - solidariteit met de armen, onderdrukten en
vreemden

Verklaring van de schematische voorstelling
Wij zien :
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Wij - dat Staat voor alle vrouwen en mannen, die zieh inspannen om de CCFMC-cursus prak¬
tisch te verwezenlijken - nemen onszelf waar, onze verantwoordelijkheid, onze mogelijkheden. onze grenzen. Wij zijn ons bevvust van de realiteit op sociaal, politiek, cultureel, religieus en kerkelijk gebied.
Tegelijkertijd proberen wij het plan van God te kennen, zoals we het in de heilige Schrift, in
de kerkelijke en franciscaanse documenten en ook in de voorliggende leerbrieven van CCFMC tegenkomen en zoals we het in onze innerlijke ervaring beleven (leven, geweten, tekenen
van de tijd).
Het Tweede Vaticaans Concilie roept ons in “Gaudium et Spes” op, opmerkzaam de velc
stemmen van de wereld te hören, vooral het geschrei van de armen. De concilievaders verwijzen naar de wereld als de werkelijkheid. Wij moeten het goede en het siechte waamemen.
Het goede uit zieh in die handelingen, die het elementaire verlangen van de mensen voeden,
en is een teken van de werkelijke aanwezigheid van God in onze wereld: kennen en herkend
worden, liefhebben en bemind worden, aannemen en aangenomen worden, vrij zijn en bevrijden ... Het siechte verbergt zieh in de gebeurtenissen die tegen het elementaire verlangen
van de mensen ingaat en de schijnbare afwezigheid van God aanduidt.
Wij oordelen:
Om de werkelijkheid te beoordelen spiegelen wij ons aan de uitspraken van de h. Schrift, de
documenten van de Kerk en van de Ordes. Deze maatstaf stelt ons in Staat, de werkelijkheid
in betrekking te brengen met de Utopie van het Rijk van God en noodzaakt ons tekortkomingen te herkennen.
Waar wij mistoestanden ontdekken, zoeken wij naar hun oorsprong. Wij overleggen met elkaar over de interesses en ideologieen die er achter steken.
Wij zullen nauwkeurig onderzoeken, welke situaties wij kunnen veränderen, en tegelijk ons
ervan vergewissen, dat ons actieplan ook werkelijk aan de fundamentele Verlangens van de
mensen ontspringt. Wij worden opgeroepen: kritisch om te gaan met alles wat ons omgeeft;
een breed spectrum van criteria tot beoordelen van de werkelijkheid te ontvouwen; verschillende en gedeeltelijk tegensprekelijke inzichten toe te laten. Het doel is deze Utopie, die idea¬
le situatie, die wij hopen te bereiken en waar we van weten, dat wij ze niet geheel bereiken
kunnen. In de kerkelijke taal heet dat, een “profetisch standpunt" innemen. Daarbij gaat het er
niet alleen om, sociale en economische mistoestanden op te ruimen, maar een atmosfeer te
scheppen waarin meer vreugde, waarheid, gerechtigheid en vrede heersen. Het gaat om het
dichterbij komen van “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”.
Wij handelen:
Inzicht en geloof zetten ons tot handelen aan. In “Evangelii nuntiandi” herinnert paus Paulus
VI ons eraan dat de wereld vandaag getuigen nodig heeft: mensen die door hun voorbeeld of
door hun handelen getuigenis afleggen. Wij, franciscanen, en allen die, zoals wij, het voor¬
beeld van Franciscus en Clara volgen, kunnen veel veränderen wanneer wij de suggesties van
de voorliggende leerbrieven in daden omzetten. Om de verlangde werkelijkheid dichterbij te
brengen, zullen wij, zoals Franciscus en Clara: op de ingevingen van de heilige Geest letten,
standvastig emaar verlangen God, de medemensen en de schepping te beminnen, zelfs tot
omkeer bereid zijn en uithoudingsvermogen tonen. Wij zoeken naar de voor ons mogelijke
kleine stappen, om de veranderingen te bewerken, om de waarde van het Rijk van God voelbaar en ervaarbaar te maken.
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Actieplannen
Een interfranciscaanse samenwerking kan echt slagen, als wij de cursus samen bestuderen,
concrete actieplannen opstellen en als wij proberen zijn verwezenlijking kritisch uit te voeren. Wij volgen daarbij de hierboven beschreven methode “zien - oordelen - handelen"
Bij het overleg zullen wij ons niet door hindemissen laten ontinoedigen (b.v. ontbrekende financiele bronnen, personeelstekort, ontbreken van interesse voor het realiseren van de plannen vanwege de leiding van onze gemeenschappen of doelgroepen, enz.). Wij moeten veel
meer onze aandacht richten op het beoogde doel, op de menselijke en geestelijke waarden,
die voor de verwezenlijking van onze visie nodig zijn.
Volgende vragen kunnen ons verder helpen:
Wat is de hoofdoorzaak van de waargenomen mistoestanden?
Welke belangen en ideologieen verbergen zieh daarachter?
Wat willen wij doen? (deeldoel)
Voor wie willen wij iets doen? (doelgroep)
Hoe zullen wij onze droom verwezenlijken? (melhoden en strategicen)
Welke beweegredenen dwingen ons tot handelen?
Over welke krachten beschikken wij?
Hoe hoog schatten wij de kosten?
Welke middelen hebben wij tot onze beschikking?
Wie willen wij erbij betrekken en wie kan ons helpen bij de verwezenlijking van het plan?
Waar willen wij onze plannen verwezenlijken?
Wanneer beginnen w ij met de verwezenlijking en hoeveel tijd achten wij daarvoor nodig te
hebben?
Deeldoel is iedere concrete stap die tot het bereiken van een bepaald doel gezet moet worden.
Er kunnen normaal twee of drie deeldoelen zijn om het hoofddoel te bereiken. Die deeldoelen
moeten specifiek, meetbaar, bereikbaar, realistisch en tijdgebonden zijn.
Het deeldoel is specifiek, wanneer het gericht is op een bepaalde bedoeling of actie. Het is
meetbaar, wanneer de verwachte gebeurtenis in haar omvang omschreven kan worden. Het is
bereikbaar, w anneer de verwachte gebeurtenissen binnen een bepaalde termijn verwezenlijkt
kunnen worden Het is realistisch, wanneer het einddoel aan de behoeften van de doelgroep
van het actieplan ontsprongen is. Het is tijdgebonden, wanneer er termijnen worden geplaatst
op de verwezenlijking van iedere fase van het plan.
Menigmaal wordt het actieplan sneller verwezenlijkt dan in de tijdsplanning voorzien is; in
andere gevallen moet de verwezenlijking van deeldoelen opgeschoven worden. In ieder geval
moeten de planners elkaar regelmatig ontmoeten om de toestand te beoordelen (analyse van
de situatie) en om hun actieplan op de nieuwe situatie af te stemmen.

2.4. Mogelijkheid var^te werken met CCFMC___
Het voorliggende cursusmateriaal kan op verschillende wijzen gebruikt worden. Het is bedoeld als inleiding in de franciscaanse spiritualiteit in de noviciaten en studiehuizen en als
permanent vormingsprogramma voor de gehele franciscaanse familie. Het is bruikbaar voor
zowel mensen zonder grote voorafgaande vorming als voor hen, die equivalente studies ach¬
ter de rüg hebben. Het hangt ervan af hoe men met het materiaal omgaat. Enige wegen, die in
de loop derjaren in verscheidene landen uitgeprobeerd werden, worden hier voorgesteld. Al-
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len zijn uitgenodigd, ze verder te ontwikkelen, ze met hun eigen ervaringen te vervolledigen
en nieuwe wegen te gaan.
Gemeenschappelijk seminarie van de franciscaanse familie op regionaal niveau
Binnen een bepaalde tijdsspanne treffen zusters en broeders van een regio elkaar in een semi¬
narie van een dag, waarbij een lecrbrief wordt bestudeerd en in kleine groepen verdiept wordt
Het gezellig samenzijn onderbreekt de activiteit niet; het is een wezenlijk element van de
franciscaanse levensvorm. Tenslotte wordt de volgende samenkomst gepland en een gebedsdienst gevierd.
In de tijd tussen de bijeenkomsten kan het behandelde thema in de eigen gemeenschappen
meegedeeld en verdiept worden. Dit is belangrijk voor alle broeders en zusters die niet aan de
regionale bijeenkomsten deelnemen. Op deze wijze kunnen zij erbij betrokken worden.
Overal waar er met deze cursus gewerkt werd, is het gevoel van samenhorigheid van de be¬
trokken franciscaanse Ordes en gemeenschappen versterbt en de samenwerking op verschillende domeinen bevorderd. Vaak leidt dit ook, voor de eerste maal, tot een gezamenlijke uitwisseling.
Bezinningsdagen
Het team, dat de maandelijkse bezinningsdag voor een gcmeenschap voorbereidt, kiest het
thema van een leerbrief en biedt het aan als fundament voor persoonlijke bezinning. Aan het
einde van de bezinningsdag kan een uitwisseling over het thema en zijn werking in ons leven,
plaatsvinden. De dag eindigt met een Schriftwoord of een beeid- of muziekmeditatie.
Retraite en orientatiestage
Meermaals worden er retraites en orientatiestages vanuit het cursusprogramma opgezet. Zulk
een programma past zieh aan de verwachtingen van de dcelncmers aan. Retraites zijn geen
studieweken, ze vragen voldoende tijd voor meditatie, voor verdieping en voor persoonlijk
gebed. Niet de hoeveelheid behandelde stof, niet het aantal thema’s maar wel de verinnerlijking van enkele zwaartepunten van de franciscaanse spiritualiteit is doorslaggevend. De leerbrieven 1,4, 5, 6, 10, 11 en 12 zijn daarvoor bijzonder geschikt. Thema’s uit andere leerbrieven kunnen volgens behoefte en naar gelang van de situatie erbij genomen worden.
Ordesvorming
De basiscursus is zeer geschikt voor de vorming in de Orde: in het noviciaat en juvenaat en
als inleiding in de franciscaanse wereldorde.
Voor de permanente vorming wordt de basiscursus in menig land als correspondentiecursus
aangeboden. Daartoe bestaat er een coördinatoren-team, dat de leerbrieven verzendt, de arbeid coördineert en als dialoogpartner ter beschikking Staat. In sommige landen wordt aan het
einde een diploma uitgereikt, met kwalificatie voor kerkelijke diensten.
Studieweken voor de verdieping van de franciscaanse spiritualiteit
Als permanente vorming zijn de studieweken van oudsher aanbevolen. De elementen van
zulk een week zijn: referaten over de thema’s van de leerbrieven, groepswerk en discussieronden, podiumgesprek en zelfstudie.
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Werken met de Ieerbrieven in eigen klooster
Een van de vruchtbaarste momenten om de Ieerbrieven te bestuderen, is de wekelijkse of
veertiendaagse samenkomst in de eigen gemeenschap. Ze heeft o.a. het voordeel, dat de
groep willekeurig lang bij een leerbrief kan blijven stilstaan.
In een gemeenschap, waarin de broeders of zusters verschil lende taken hebben (school, zielzorg, zieken- of ouderenverpleging, administratie, huiselijke taken, enz.) kan het gezamenlijk
bezig zijn met de basiscursus allen binden en wederom gezamenlijke interesses opwekken.
Het vereist een communicatie, die zieh niet enkel op het domein van de beroepstaken beweegt waarbij anderen zieh uitgesloten voelen.
Visitaties, mattcnkapittels, provinciale- cn generale kapittels
Verscheidene malen hebben leidinggevende zusters en broeders, voor hun visitaties, de leerbrieven benut. Evenzo dienden ze als basis voor matten-, provinciale- en generale kapittels,
wanneer het ging over de plaats en de nieuwe orientatie van de gehele gemeenschap.
Oecumenische groepen
Vele mensen, niet alleen katholieken en christenen, zijn door Franciscus en Clara bei'nvloed.
Daarom werden in verschillende landen oecumenische groepen opgericht, die met de basis¬
cursus werken. Daar dit programma intemationaal en intercultureel is, draagt het niet alleen
bij tot de dialoog onder de christenen, maar ze bevordert ook de verstandhouding onder de
leden van verschillende culturen en godsdiensten.

2.5. Verkorte en vereenvoudigde vormen van de cursus
In het omgaan met de cursus is in verscheidene landen en binnen verschillende godsdiensten
een verkorte en vereenvoudigde vorm van de cursus ontstaan. Daartoe geeft het leidingteam
de vo lg ende orientering:
1.

In de aanwending van de methodische hulpmiddelen moet een zo groot mogelijke vrijheid gegeven worden.

2.

Programma's, die de deelnemers helpen om de inhoud van de Ieerbrieven beter tc verstaan, zijn welkom.

3. Eveneens welkom zijn programma’s, die de tekst van de Ieerbrieven in een eenvoudiger
vorm weergeven. Nochtans moet een duidelijke overeenstemming met de grondtekst van
alle Ieerbrieven gegarandeerd zijn, wanneer deze onder de naam van CCFMC wil ver¬
schonen (zie Statuten C 2.).

3. Medewerkers
Uitgever en Copyright: Internationaal leidingteam van de CCFMC.
Voorzitter: Anton Rotzetter OFMCap (Zwitserland)
Zaakvoerder: Andreas Müller OFM - Missionzentrale der Franziskaner (BRD)
CCFMC - secretariaat : c/o Missionzentrale der Franziskaner e.V., Albertus-Magnus-Str. 39,
D-53177 Bonn
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3.1. Leden van het huidige internationale leidingteam (toestand 1998)
Verantwoordelijk voor de planning, uitwerking en internationale coördinatie zijn:
Maria Aoko FSJ: Afrika
Thomas Blow OFM: Noord-Amerika
Chiara Elena Büchel OSC: clarissen
Nancy Celaschi OSF: Internationale franciscaanse conferentie, Rome (IFC)
Linus Fäh OFMCap. generale curie van de kapueijnen
Flavian Hasler OFMCap: Europa
Margarethe Mehren OSF: generale secretaresse
Enrique Montero OFMConv. generale curie van de conventuelen
Andreas Müller OFM: zaakvoerder
Dorothy Ortega SFIC: Azie
Luis Patino OFM. Latijns Amerika
Marianne Powel SFO: Wereldlijke Derde Orde
Anton Rotzetter OFMCap: President
Nicolas Zumalde OFM. generale curie OFM

3.2. Executief comite
Nancy Celaschi OSF
Enrique Montero OFMConv
Margarethe Mehren OSF
Andreas Müller OFM
Dorothy Ortega SFIC
Marianne Powel SFO
Anton Rotzetter OFMCap

3.3. Auteurs
Auteurs van de eerste editie:
Peter Amendt OFM (BRD)
Leonardo BofT OFM (Brazilie)
Walbert Buhlmann (Zwitserland)
Anthony Carrozzo OFM (USA)
Edward Coughlin OFM (USA)
Gualberto Gismondi OFM (Italie)
Margret Guider OSF (USA)
Ignatius Kelly IFM (Engeland)
Mary Francis Kwon OSC (Zuid-Korea)
Leonhard Lehmann OFMCap (BRD)
Louis Mascarenhas OFM (Pakistan)
Thaddee Matura OFM (Frankrijk)
Andreas Müller OFM (BRD)
Ambrose Nguycn Van Si OFM (Vietnam)
Joseph Nacua OFMCap (Filippijnen)
Othmar Noggler OFMCap (BRD)
Udo Schmälzle OFM (BRD)
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Anil Sequiera OFMCap (India)
Benvenuta Silva IMC (Brazilie)
Nieuwe editie:
De nieuwe editie berust hoofdzakelijk op de tekst van de eerste editie. Gedeeltelijk werden de
teksten toch volledig opnieuw geschreven. Daaraan hebben de volgende schrijvers meegewerkt:
Maria Aoko FSJ en het team (Kenia)
Horst von der Bey OFM (BRD)
Framjois-Marie Lufuluabi (Zaire)
Guillermo Mesa OFM (Colombia)
Lucian Mulhem OFM (USA)
Ambrose Nguyen van Si OFM (Vietnam)
Bisschop Alfonso Nteka OFMCap (Angola)
Noel O'Dwver OFM (Engeland)
Gilda del C. Salinas Jimerez FMM (Chili)

3.4. Intercultureel team van de eerste editie
Grace Chu FMM (Hongkong)
Malina Hoepfner RSCJ (Brazilie
Framjois-Maire Lufuluabo (Zaire)
Guillermo Mesa OFM (Colombia)
Lucian Mulhem OFM (USA)
Ambrose Nguyen van Si OFM (Vietnam)
Bisschop Alfonso Nteka OFMCap (Angola)
Noel O’Dwuer OFM (Engeland)
Gilda del C. Salinas Jimenez FMM (Chili)

3.5. Redactie
Redactie van de eerste Duitse uitgave:
Benedicta Beha OSF (BRD)
Mania Hoepfner RSCJ (Brazilie)
Leonhard Lehmann OFMCap (BRD)
Astrid Mertens OSF (BRD)
Othmar Noggler OFMCap (BRD)
Andreas Müller OFM (BRD)
Anton Rotzetter OFMCap (Zwitserland)
Udo Schmälzle (BRD)
Redaktie van de tweede Duitse uitgave:
Maria Crucis Dokaz OSF (Zwitserland)
Patricia Hoffman (BRD)
Margarethe Mehren OSF (BRD)
Andreas Müller OFM (BRD)
Othmar Noggler OFMCap (BRD)
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_

Anton Rotzetter OFMCap (Zwitserland)
Vertaling, secretariaat, coördinatie en communicatie
Margarethe Mehren OSF en
Patricia Hoffman.
Missionszentrale der Franzikaner e.V.
Grafische bewerking en layout
Jakina U. Wesselmann,
Missionszentrale der Franziskaner e.V.

3.6. Continentale en nationale coördinatie (toestand 1998)
Afrika: Maria Aoko FSJ (Kenia)
Ethiopie / Eritrea: Abba Ayele Teklehaymannit OFMCap
Kenia: Heinrich Gockel OFM
Malawi: David Elevithingal OFMCap
Namibie: Lucia Bekeur SMIC
Zambia: Malachy Mathews ODF
Zuid-Afrika: David Barnard OFM
Tanzania: Donat Müller OFMCap
Oeganda: Mary Pauline Naguddu LSOSF
Azie: Dorothy Ortega SFIC (Filippijnen)
Australie: Louis Hume OSC en Dan Neylon OFM
India: Valerian Menezes OFMCap- Bangalore
Joseph Cilia - Kerala
Indonesie: Kees van Dyke OFM
Japan: Isao Nakya OFM
Korea: Peter Shinn OFM en Carolo Ho OFM
Maleisie: Serena Woon SFO - (West-Maleisie)
Cicilia Liew FSIC - (Oost-Maleisie)
Pakistan: Louis Mascarenhas OFM
Papoea - Nieuw Guinea: Fabian Thom OFM
Filippijnen: Renita Fabic S1M
Singaporc: Molly Lim FMM
Taiwan / Macao / Hongkong: John Huang OFM
Thailand: Domenic Suriphong OFMCap
Elisabeth de Vera SFIC
Europa: Flavian Hasler OFMCap (Zwitseriand)
Engeland: Mary Readman FMDM
lerland: Mary Coyle FMDM
Oostenrijk: Franziska Bruckner OSF
Zwitserland: Bemard Maillard OFMCap
Slowakije. Juraj Mihaly OFM
Tsjechie: Iri Tuma OFS

Latijns-Amerika: Luis Patino Santacoloma OFM (Colombia)
Bolivia: Amadeo Benz en Luis Berastegui
Brazilie: Agostinho Piccolo OFM
Argentinie / Chili: Uraguay: Mabel Moyano
Colombia: Sandra Liliana Sarria
Mexico en Cenlraal-Amerika: Angelica Trejo
Paraguay: Ines Cau Derieu
Peru: Adelaida Marca
Uruguay: Antonio Coelho
Noord-Amerika: Thomas BIow OFM (USA)
In werkelijkheid werken in vele landen hele groepen in de animatie, administratie en verspreiding van de cursus. Voor de vertaling van de leerbrieven werden redactie- en vertalingteams samengesteld, die zieh samen met schrijvers, grafici en drukkers met de uitgave van de
leerbrieven bezig houden.

D. Statuten en organigram
1. Statuten
Algemeen
A. Naam
1. De “Grundkurs zum Franziskanisch-Missionarischen Charisma” (CCFMC: Comprehensive Coursc on the Franciscan Mission Charism) is zowcl een leer- als reflexieprogramma alsook een organisatie ter bevordering van het franciscaans missionair charisma bin¬
nen de franciscaanse Familie.
2.

Dit programma is in zoverre omvattend (comprehensive) dat het de oorspronkelijke
bronnen en de huidige uitdrukkingsvormen van het franciscaans charisma belicht en de
totaalsituatie analvseert.
B. Doelstclling

De CCFMC heeft tot doel, de franciscaanse gemeenschappen wereldwijd een hulp aan te bie¬
der! tot een dieper verslaan van het franciscaans charisma. zijn geschiedenis en ontwikkeling,
zijn betekenis voor de evangelisatie, voor een franciscaans leven in onze tijd en voor de interfranciscaanse samenwerking.
C. Lidmaatschap
Lid van de CCFMC-beweging zijn alle franciscaanse mannen en vrouwen uit alle takken van
de franciscaanse familie, die zieh actief inzetten voor de bevordering van het CCFMCprogramma.
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D. Titel
Voor het tekstboek kunnen verschillende titels in plaats van Grundkurs zum FranziskanischMissionarischen Charisma gebruikt worden.
E. Hoofdzetel
De hoofdzetel van de CCFMC bevindt zieh in de Missionszentrale der Franziskaner (MZF) in
Bonn, Duitsland.
Het hoofdbureau verzorgt de lopende administratiediensten. Voor zover het mogelijk is zal
het met een bestaande, functionerende en leidinggevende organisatie verbonden zijn, die over
de missionaire ervaring en de wereldwijde ontmoetingen beschikt. Op die wijze kan men de
administratie en de aanvullende administratie vermijden. Vanaf de aanvang heeft de MZF
haar instellingen aan de CCFMC ter beschikking gesteld.
F. Structuur
De
1.
2.
3.
4.
5.

CCFMC heeft de volgende structuur:
Het leidingteam
Het uitvoerend comite
De continentale coördinatoren
De algemene vergadering
Het secretariaat

I. Het leidingteam
A. Samenstelling van het leidingteam
Het bestaat uit:
1. een door het leidingteam gekozen voorzitter;
2. een door het leidingteam benoemde zaakvoerder:
3. zes vertegenwoordigers van de verschilfende takken van de franciscaanse familie (Eerste,
Tweede, Derde Reguliere Orde en de franciscaanse fekengemeenschappen), die door het
leidingteam uitgenodigd en bevestigd zijn;
4. vijf voor de continenten bestemde en door het leidingteam bevestigde coördinatoren of
hun plaatsvervangers;
5. een door het leidingteam benoemde generale secretaris.
B. De voorzitter van het leidingteam
Hij heeft tot taak:
1. het leidingteam bij kerkelijke en burgerlijke instellingen alsook bij de feiding van de Ordes van de verschilfende takken van de Franciscaanse families te vertegenwoordigen;
2. de vergaderingen van het leidingteam en van het uitvoerende comite voor te zitten;
3. in geval van belet een ander lid van het leidingteam als zijn plaatsvervanger aan te duiden.
C. De verantwoordelijkheid van het leidingteam
Het leidingteam is het uitvoerende orgaan van de CCFMC en heeft de volgende opdrachten:
1. de CCFMC op intemationaal niveau bevorderen en naar voren brengen;
2. het Copyright van de CCFMC beschermen;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het leidingteam moet ervoor zorgen, dat de eenheid van de cursus gewaarborgd is en de
tekst in zijn wezenlijke inhoud meegedeeld wordt. Veranderingen of aanvullingen van
de cursus door verdere leerbrieven toelaten met de instemming van het leidingteam. De
delen E toepassingen en F literatuurverwijzing zijn in deze beperking niet opgenomen.
de redactie ter harte nemen van eventuele veranderingen en aanvullingen van de cursus;
de internationale coördinatie, animatie en evaluatie van de cursus op zieh nemen;
de plenaire vergadering bijeenroepen, volgens de noodzaak en de mogelijkheid;
doel. omvang, tijdstip en agenda van het internationale treffen opstellen, en de verantvvoordelijkheid van de voorbereidmg en uitvoering ervan dragen;
experts aantrekken voor de samenkomsten; dit volgens de opdracht en de behoefte;
opdrachten toevertrouwen aan de leden van het leidingteam en de comites;
de vier niet ex officio leden van het uitvoerende comite erkennen;
de financiering van het CCFMC-programma ondersteunen door: controle van het financiele rapport en het verschaffen van financiele middelen.
D. Werkwijze van het leidingteam

1. Het gehele leidingteam komt twee tot driemaal per jaar samen.
2. De voorzitter of een ander gedelegeerd lid leidt de vergadering.
3. Gewoonlijk worden de besluiten van het leidingteam bij consensus van de leden genomen. Wanneer een consensus niet mogelijk is, organiseert de voorzitter of zijn gedelegeerde een stemming. In zulke gevallen is een eenvoudige meerderheid voldoende.
4. De generale secretaris schrijft het protocol van de zittingen van het leidingteam. Het protocol wordt door de voorzitter en de generale secretaris ondertekend en aan alle leden van
het leidingteam gezonden. Het wordt tijdens de volgende zitting van het leidingteam bekrachtigd.
E. Ambtstermijn
1.

De ambtstermijn van de leden van het leidingteam, met uitzondering van de voorzitter, de
zaakvoerder en de generale secretaris, duurt zes jaar.
2. Een tweede en een derde ambtstermijn zijn mogelijk.
3. De ambtstermijn van de voorzitter, de zaakvoerder en de generale secretaris wordt door
het leidingteam op het ogenblik van de benoeming vastgesteld.

II. Het uitvoerend comite van het leidingteam
A. Samenstelling
De voorzitter, de zaakvoerder, de generale secretaris en vier leden van het leidingteam vor¬
men het uitvoerend comite. De voorzitter kan, wanneer de dagorde het eist, ander leden van
het leidingteam tot de vergadering toelaten; ze zijn dan tot volledige deelname gerechtigd.
B. Takcn van het uitvoerend comite
1.

Het uitvoerend comite behartigt de lopende zaken (zoals hierboven beschreven) in de tijd
tussen de vergaderingen van het gehele leidingteam.
2. Wanneer onder de leden van het leidingteam een ambt vrijkomt, voor welke reden ook,
zal het uitvoerend comite een vervanger zoeken volgens II.A.
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3.

Het uitvoerend comite bepaalt het tijdstip, de plaats en de dagorde van de zittingen van
het leidingteam. De voorzitter en de zaakvoerder leggen gezamenlijk het tijdstip, de
plaats en de dagorde van de vergaderingen van het uitvoerend comite vast.

C. Werkwijze
1.
2.
3.

4.

Het uitvoerend comite komt jaarlijks eenmaal samen, - indien het nodig is ook meer - en
ücht het leidingteam in over zijn werking.
De voorzitter of zijn gedelegeerde leidt de zitting van het uitvoerend comite.
Gewoonlijk worden de beslissingen van het uitvoerend comite per consensus genomen. Is
dit niet mogelijk, dan vordcrt de voorzitter een stemming. In zulke gevallen is een eenvoudige meerderheid voldoende.
De generale secretaris stelt het protocol van de zittingen van het uitvoerend comite op.
Het door de voorzitter en de generale secretaris ondertekende protocol wordt aan alle Je¬
den van het leidingteam verzonden en in de volgende zitting van het uitvoerend comite
bevestigd.

111. De continentale coördinatoren

_

_

De continentale coördinatoren worden uit de CCFMC-animatoren van hun respectievelijk
continent gekozen.
Taken:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Het programma op hun continent bevorderen en coördineren;
voor een regelmatige uitwisseling met het generaal secretariaat en de andere continentale
coördinatoren zorgen;
een bureau als centrum voor coördinatie en arbeidshulp leiden;
deelnemen aan de vergaderingen van het CCFMC-leidingteam;
jaarlijks een financieel rapport en een financieringsplan opstellen en de middelen ver¬
schaffen tot fmanciering van het CCFMC-programma en de voorkomendc administratieve kosten;
de uitwisseling en de samenwerking onder de animatoren van hetzelfde land of regio be¬
vorderen;
voor de vertaling, de aanpassing en de distributie van de leerbrieven zorgen.

IV. Plenaire vergadering
De plenaire vergadering bestaat uit de leden van het leidingteam en mogelijk vier vanuit de
continentale groepen gezonden afgevaardigden.
De taken van de plenaire vergadering worden door het leidingteam op het ogenblik van de
bijeenroeping vastgelegd.

V. Het secretariaat

__ __

Het secretariaat wordt gevormd door de zaakvoerder, de generale secretaris en - volgens de
behoeften - hulpkrachten.

A. De zaakvoerder
De taken van de zaakvoerder zijn:
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1.
2.

in nauwe samcnwerking met de voorzitter de lopende zaken behartigen;
contacten cn communicatie met alle leden van het leidingteam en in het bijzonder met de
continentale coördinatoren verzorgen;
3. de internationale uitwisseling organiseren;
4. bijdragen en financiele ondersteuning zoeken;
5. hulp van de experts aanbevelen en ondersteunen;
6. de verantwoordelijkheid dragen voor het financieel beheer van de CCFMC, financiele
middelen verschaffen en, jaarlijks, een financieel rapport opstellen voor het leidingteam.
B. De generale secretaris
De taken van de generale secretaris zijn:
1. de zaakvoerder bijstaan bij het behartigen van de lopende zaken;
2. voor een doorlopende communicatie zorgen;
3. het protocol van de vergadering van het leidingteam, van het uitvoerend comite en van
andere algemene vergaderingen van de CCFMC opstellen en verdelen;
4. het archief van het CCFMC verzorgen.

VI. Algemene aangelegenheden
A. Aanpassing van de Statuten
De Statuten kunnen slechts door het gehele leidingteam veranderd worden. De wijzigingen
moeten met een absolute meerderheid gestemd worden.
B. Interpretatie van de Statuten
De Statuten kunnen legitiem door de leden van het leidingteam geinterpreteerd worden.
Deze Statuten werden door het leidingteam eenstemmig aangenomen tijdens de bijeenkomst
te Dulliken, Zwitserland, op 16 december 1995. Overeenkomstig het besluit van het leiding¬
team werden ze onmiddellijk van kracht.
Dulliken, Zwitserland, 16 december 1995
Anton
Rotzetter, OFMCap
Voorzitter

Margarethe Mehren, OSF,
Generale secretaris

2. Organigram
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Andreas Müller, OFM,
Zaakvoerder

Organigramm des CCFJVtC

_1. Literatuuropgave

__

Heilige Schrift
Citaten en afkortingen uit de heilige Schrift zijn genomen uit De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling, ’s-Hertogenbosch, Katholieke Bijbelstichting, 2de druk (1996).

2. Franciscaanse bronnenpublicaties
2.1. Latijnse grondtekst_
De beide werken van K. Esser bevatten de grondtekst van "de Geschriften van de heilige
Franciscus van Assisi” in het Latijn. Alle moderne vertalingen zijn op deze grondtekst gebaseerd.
Esser, Kajetan,
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*

Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische Edition (GrottaferrataRome.2, 1989)

*

Opuscula Sancti Patris Francisci Assisiensis denuo edidit iuaxta Codices mss. Cajetanis
Esser (Grottaferrata-Ronie (1978).

2.2. Lijst “franciscaanse bronnerf_
In de bronnen zijn de Geschriften van de heilige Franciscus en zijn gezellen, de Geschriften
van de heilige Clara en de basisteksten van de eerste geschiedenis van de Orde samenge¬
bracht.
Wij nemen hier de Nederlandse teksten, die we tot onze beschikking hebben.
De Geschriften van Franciscus van Assisi. Opnieuw vertaald naar de laatste kritische editie
door H. Loeffen et alii. Haarlem, Gottmer, 4e druk (1987).
*

* Clara van Assisi: geschriften, leven, documenten/ Angela Holleboom e.a. [middeleeuwse
teksten vert. uit Latijn], Haarlem, Gottmer, (1984).
* Egidius van Assisi, Wijsheid van een eenvoudig mens. Haarlem, Gottmerl984.
* Thomas van Celano, Franciscus van Assisi. Eerste levensbeschrijving. Vertaling door Pater
Dr. A.A.C. Sier OFM. Haarlem, Gottmer, (1976)
* Thomas van Celano, Eerste en tweede levensbeschrijving van de H. Franciscus van Assisi.
Vertaald doorP. Theophilus OFMCap Nijmegen, Derde Orde-Centrale. 1951
* Ze kwamen op blote voeten. De kronieken van de minderbroeders Jordanus van Eccleston.
Haarlem, J.H. Gottmer, (1991).
* Bonaventura, Leven van de heilige Franciscus van Assisi. Grote en Kleine levensbeschrij¬
ving. Vertaling door Dr. A.A.C. Sier OFM Haarlem, J.H. Gottmer, (1978).
* Franciscus van Assisi, Verhaal van de Drie Gezellen. Vertaald door Dr. A.A.C. Stier OFM.
Haarlem, J.H. Gottmer, (1977).
* Het heilig verbond van de zalige Franciscus met vrouwe armoede. Vertaald door A.A.C.
Sier. Haarlem, J.H. Gottmer, (1980)

2.3. Niet in de lijst van “franciscaanse bronnen” weerhouden bronnen
* De Fioretti. Verhalen over Sint-Franciscus. Vertaald door Linda Pennings. Haarlem. Gott¬
mer, (199).
* Herinneringen aan broeder Franciscus. vertaald door Max Sier OFM. Haarlem, J.H. Gott¬
mer, (1985)
*

Het was een min mannetje om te zien. Franciscus en zijn broeders in verspreide geschrif¬
ten uit de dertiende eeuw. Vertaling M. Sier. Haarlem, J.H. Gottmer, (1989)

_3. Afkortingen van franciscaanse bronnen
Aansp
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Aansporing tot lof van God

AgnCl

Brief van Agnes aan Clara

BonCl

Brief van Bonaventura aan Clara

1 BrAgn

Eerste brief van Clara aan Agnes van Praag

2 BrAgn

Tweede brief van Clara aan Agnes van Praag

3 BrAgn

Derde brief van Clara aan Agnes van Praag

4 BrAgn

Vierde brief van Clara aan Agnes van Praag

BrAnt

Brief aan broeder Antonius

BrBestuur

Brief aan de bestuurdcrs van het volk

1 BrCust

Eerste brief aan de custoden

2 BrCust

Tweede brief aan de custoden

BrErm

Brief van Clara aan Ermentrudis van Brügge

BrGeest

Brief aan de geestelijken

1 BrGel

Brief aan de gelovigen (lste redactie)

2 BiGel

Brief aan de gelovigen (2de redactie)

BrLeo

Brief aan broeder Leo

BrMin

Brief aan een minister

BrOrde

Brief aan de hele orde

1 Cel

Levensbeschrijving Celano 1

2 Cel

Levensbeschrijving Celano 2

3 Cel

Levensbeschrijving Celano 3

DoodClar

Rondzendbrief bij de dood van Clara

Ecc

Thomas van Eccleston

Fior

Fioretti

GebedGekr

Gebed voor de Gekruisigde

GetuigBem

Getuigenis over broeder Bemardus

3 Gez

Verhaal van de Drie Gezellen

GregCl

Brief van Gregorius aan Clara

Herin

Legende van Perugia

HO

Historia Occidentalis

HugCl

Brief aan Kardinaal Hugolinus

Jord

Kroniek van broeder Jordanus

LegMaj

Grote levensbeschrijving

LegMin

Kleine levensbeschrijving

Lev CI

Levensbeschrijving van Clara
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LofDeugd

Lofzang op de Deugden

LofGetijdcn

Lofzang bij de getijden

LofGod

Lofzang op de allerhoogste God

LofMaria

Lofzang op de zalige maagd Maria

LofScheps

Lofzang van de schepselen (Zonnelied)

LofVr

Lofzang voor de Arme Vrouwen

OfFLijden

Officie van het lijden van de Heer

Priv

Privilege van de armoede

ProCl

Proces van de heiligverklaring van Clara

RegB

Regel van 1223

RegClar

Regel van Clara

RegKl

Regel voor de kluizenarijen

RcgNB

Regel van 1221

Test

Testament van Franciscus

TestClar

Testament van Clara

TestSiena

Testament van Siena

UitlegOV

Uitleg van het Onze Vader

Verbond

Heilig Verbond

Venn

Vermaningen

Vreugde

De echte vreugde

ZegClar

Zogen van Clara

ZegenLeo

Zegen voor broeder Leo

4. Belangrijke moderne franciscaanse bronnen
Medellin 1971,
• De minderbroeders en de missie.
• De missionaire roeping van de franciscanen in de wereld van vandaag
• Opvoeding en vorming in de Orde van de minderbroeders.
Document van de generale kapittels van de Franciscanenordes, 1971.
Madrid 1973,
De roeping van onze orde vandaag: verklaring van het generaal kapittel van de franciscanen
1973.
Mattli 1978
Missionaris in leven en werken van de 3de Ordesraad van de Kapucijnen
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Mattli 1982
Interfranciscaanse boodschap. Bouw mijn Kerk op. Franciscaanse inspiratie uit de Derde Wereld.
Bahia 1983
Ordesraad OFM: Het Evangelie vordert ons op. Overleg over de Evangelisering.
Schäluch, H.
Tussen herinnering en profetie. Overleg van de franciscaanse generale ministers over de
evangelisering (Werl 1977).

5. Belangrijke documenten van het Tweede Vaticaans Conci_lie_
“Lumen Gentius” (LG) Dogmatische Constitutie over de Kerk
Unitatus redintegratio” (UR) Decreet over het oecumenisme.
“Nostra aetate" (NA) Verklaring over de verhouding van de Kerk tot de niet-christelijke
godsdiensten.
“Dei Verbum” (DV) Dogmatische Constitutie over de goddelijke Voorzienigheid.
“Dignitatis humanae” (DH) Verklaring over de godsdienstvrijheid.
“Gaudium et spes” (GS) Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van vandaag.
“Ad gentes” (AG) Decreet over de missionaire opdracht van de Kerk.

_6. Belangrijke kerkelijke documenten._
Teksten over de katholieke sociale leer.
“Evangelii praecones” (EP) Encycliek van paus Pius XII, 1951.
“Fidei donum” (FD) Pauselijk rondschrijven over de missie van Leo XIII tot Johannes XXIII.
“Mater et magistra” (MM) Sociale encycliek van Johannes XXIII
“Humanae salutis” (HS) Apostolische Constituties Johannes XXIII.
“Ecclcsiam suam” (ES) Encycliek Paulus VI.
“Medellin 1968” (Celam II) Synode van de bisschoppen van Latijns-Amerika.
“Popolum progressio” (PP) Encycliek over ontwikkeling van Paulus VI.
“Evangelii nuntiandi” (EN) Apostolisch schrijven van Paulus VI.
“Redemptor hominis” (RH) Encycliek van Johannes Paulus II.
“Puebla 1979” (Celam III) Synode van de bisschoppen van Latijns-Amerika.
“Laborem exercens” (LE) Encycliek van Johannes Paulus II.
“Sollicitudo rei socialis” (SRS) Encycliek van Johannes Paulus II

"Centesimus annus” (CA) Encyclick van Johannes Paulus II.
"Santiago Dommgo 1992” (Celam IV) Synode van de bisschoppen van Latijns-Amerika.
"Ecclesia in Africa” (CA) Apostolisch schrijven van Johannes Paulus II.
"Cor Unum” De pauselijke raad schrijft over “De honger in de wereld”.

F. Chronologische tabel
Franciscus en zijn broeders en zusters_
1181/1182? Giovanni, Bemardone, Francesco genoemd, wordt geboren in Assisi.
1198

Opstand van de burgers van Assisi, die de gemeente stichten.

1202-1209

Oorlog tussen Assisi en Perugia.

1203

Franciscus strijdt tegen Perugia, wordt gevangen genomen; emstig ziek.

1204

Hersteltijd van de ziekte. Eerste aanwijzingen voor zijn bekering.

1206

Ontmoeting met de melaatsen. Bekering van Franciscus; zijn gebed voor het
kruis van San Damiano; hij herstelt deze kerk en voorspelt de komst van de
"arme vrouwen”.

1207

Afstand doen van vaderlijke erfenis.

1207/1208

Herstellen van 3 kapellen: S. Damiano, S. Pietro en S. Maria degli Angeli

1209

Franciscus ontvangt zijn eerste gezellen. Paus Innocentius III bevestigt
mondeling de oerrcgcl te Rome.

1210

Franciscus preekt in Assisi.

1212

18/19 maart. Franciscus ontvangt Clara in Portiuncula.
1. Missiereis naar Syrie, die eindigt met de schipbreuk in Dalmatie.

1213/1214

2. Missiereis naar Marokko, die beeindigd wordt door ziekte in Spanje.

1215

Franciscus en Dominicus nemen deel aan het Vierde Lateraans Concilie.

1216

Eerste ontmoeting met Hugolinus van Ostia.

1217

14 mei: Groot Pinksterkapittel in Portiuncula. Er zijn 5 000 broeders
rondom Franciscus: “Mattenkapittel”. Indeling van de Orde in provincies.
Zomer: Ontmoeting van kardinaal Hugolinus met Franciscus te Florence.

1218

Franciscus preekt voor de paus en de kardinalen.
3 juni: Pinksterkapittel te Portiuncula.

1219

26 mei: Pinksterkapittel te Portiuncula.

1219-1220

4. Missiereis in het Heilig Land. Aankomst te Damiette/ Egypte voör 28 augustus.
28

5.23 September: ontmoeting met Sultan al-Malek al-Kamil.
1220

16 januari: de eerste franciscaanse martelaren in Marokko.
Vooijaar: Franciscus bij Honorius III in Viterbo.
17 mei. Pinksterkapittel te Portiuncula. Petrus Catani wordt vicaris van de
heilige.
22 September: Invoering van het noviciaat in de orde.
Herfst: Ontmoeting van de h. Dominicus met Franciscus bij kardinaal Hug¬
olinus in Rome.

1221

10 maart: dood van Petrus Catani. Zijn opvolger wordt Elias.
30 mei: Pinksterkapittel te Portiuncula. Eerste regel van de broeders (niet
gebulleerde regel). Stichting van de Derde Orde voor wereldlingen. Caesar
van Speyer neemt de leiding van de missie in Duitsland.

1222

22 mei: Pinksterkapittel.

1223

11 juni: pinksterkapittel. Verdere behandeling van de Regel.
29 november: goedkeuring van de Regel (gebulleerde Regel) door Honorius
III. Franciscus doet afstand van de leiding van de Orde.
25 december. Franciscus viert Kerstmis te Greccio; sindsdien verbreidt zieh
het gebruik om een kribbe te plaatsen.

1224

2 juni: Pinksterkapittel te Portiuncula.
rond 14 September: Franciscus ontvangt de Stigmata op de Alvema.
De eerste franciscanen komen aan in Engeland.

1225

Franciscus, ziek, dicht het Zonnelied.

1226

3 Oktober in de avond: sterven van Franciscus in Portiuncula. Voorlopige
begraving in San Giorgio.

1228

16 juli: heiligverklaring van Franciscus van Assisi. Eerste steenlegging van
de basiliek door de paus.

1229

1. Levensbeschrijving (Franciscus-biografie) door Celano.

1230

25 mei: overbrenging van de stoffelijke resten van Franciscus naar de basi¬
liek San Francesco.

1231

Dood van de h. Antonius van Padua en van de h. Elisabeth van Thüringen.

1246

Zending van broeder Johannes van Piano di Carpine naar Mongolie.

1248-1255

De h. Bonaventura, franciscaan, doceert theologie aan de universiteit van
Parijs. De h. Lodewijk zendt drie franciscanen op missie in Mongolie.

1257-1274

De h. Bonaventura wordt generale minister van de Orde van de Minderbroeders.

29

Clara en haar zusters en broeders
1193-1194 Geboorte van Clara Offreduccio in Assisi.
1198

De familie van Clara vlucht naar hun slot van Cocorano.

1203-1205 Ballingschap met de adellijke families van Assisi, die de gemccnte bestreden,
naar Perugia.
1210

Clara hoort Franciscus preken.

1211

Bekering van Clara.

1212

Palmzondag ‘s avonds: opname van Clara in Portiuncula (Maria ter Engelen).
Ondergebracht bij de benedictinessen. Vestiging in San Damiano.

1214

Zuster Balvina, begeleidster van Clara in San Damiano, sticht een gemeenschap van Damianitinnen in Spello.

1215

Clara wordt abdis.

1216

Zij bekomt van Innocentius III het privilege van de volkomen armoede.

1218-1219 Clara en haar zusters ontvangen van kardinaal Hugolinus hun Constituties
met de Regel van de h. Benedictus. Damianitinnen in Siena, Lucques en Florence, waar Agnes, de zuster van Clara, abdis wordt.
1220

Volgens de traditie: stichting van klooster in Reims, het eerste in Frankrijk.

1224

Begin van de ziekte van Clara, die tot haar dood zou duren.

1227

De paus bevestigt voor de zusters van San Damiano, dat een broeder hen
geestelijk en materieel ondersteunt.

1228

le Gemeenschap van Damianitinnen in Spanje. Pamplona, hi Italie. minsteiis
24 gemeenschappen. De paus bezoekt Clara in San Damiano en vemieuwt het
privilege van de serafijnse armoede.

1234

De h. Agnes, dochter van de koning van Bohemen, sticht een klooster in
Praag en neemt daar de sluier aan.
1. Brief van Clara aan Agnes.

1238

Een klooster van Damianitinnen in Slowakije: Tmava.

1239

le stichting in Duitsland. Ulm.

1240

Aanval van de Saracenen op San Damiano: wonderbare bescherming van de
gemeenschap.

1241

21 juni: door het gebed van de zusters wordt de Stad Assisi van de belegering
door de keizerlijke troepen bevrijd.

1242

De zalige Kunigunde sticht een klooster in Olomuc (Moravie).

1245

De zalige Salome sticht een klooster in Polen in Zawichost.

1247

Regel van paus Innocentius IV.
De paus bezoekt Clara en keurt de Regel goed.
11 augustus. dood van de h. Clara. Op dat ogenblik zijn er meer dan 150
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kloosters bij haar aangesloten.
1253

Dood van de h. Agnes van Assisi, (zuster van de h. Clara)

1255

Heiligverklaring van de h. Clara. Celano schrijft een levensbeschrijving.

1260

Overbrenging van het lichaam van de h. Clara en verplaatsing van de ge
meenschap van San Damiano naar het huidige klooster S. Chiara te Assisi.

1263

De Orde van San Damiano neemt de naam “Orde van de h. Clara” aan.
Regel van Urbanus IV.

_De wereld_
Renaissance van de stedelijke beschaving.
1190

Na de inname van Jeruzalem door Saladin komt er een 3de kruistocht, aangcvoerd door Philips August, Frederik Barbarossa en Richard Leeuwenhart.

1189- 1192 3 de kruistocht
1190- 1197 Hendrik IV, keizer.
1193-1194 Ontwikkeling van de hoofse literatuur.
1202-1204 4e kruistocht. De kruisvaarders houden halt in Constantinopel, dat ze veroveren
en plünderen (1203).
1209-1219

Kruistocht tegen de Albigenzen, ook Katharen genoemd.

1210

Aristoteles wordt verboden aan de universiteit van Parijs.
Begin van de bouw van de kathedraal te Reims.

1212

La Navas de Tolosa: grote strijd van de christenen; herovering van de helft van
Spanje op de Arabieren.

1214

Strijd van Philips August bij Bouvines.

1217-1219 5de kruistocht - inname van Damiette, de sleutel tot Egypte (verloren in 1221).
1220-1250 Frederik II, keizer van Duitsland.
1224-1226 In Italie strijden de Welfen - aanhangers van de paus - tegen de Gibelijnen aanhangers van de keizer.
1226-1270 H. Lodewijk IX, koning van Frankrijk.
1227

Dood van Dschingis Khan.

1228-1229 öde kruistocht. Frederik II onderhandelt met de sultan, die Jeruzalem teruggeeft.
1229

Bccindiging van de Albigenzeroorlog door het verdrag van Parijs.

1232

Bouw van het Alhambra te Granada. Inval van de Mongolen in centraal Europa.

1240

Dood van Ibn’Arabi, een islamitische mystieker.

1244

Voorgoed vertaten van Jeruzalem.

1248-1254 7de kruistocht. De h. Lodewijk in Eg\pte. In Spanje: herovering van Sevilla;
voortzetting van de christelijke herovering.

_De Kerk_
Het optreden van Waldenzen, katharen en de tijd van de grote kathedralen.
1165

Openbaar dispuut tussen de katharen en de katholieke bisschoppen in Lombes
bij Albi

1179

Hildegard von Bingen +.

1184

Paus Lucius III en keizer Frederik I in Verona: veroordeling van Katharen en
Waldenzen. Bulle "Ad abolendam"

1198

Johannes van Malta sticht de Ordc van de Trinitariers tot loskopen van gevangen.

1198-1216 Pontificaat van paus Innocentius III. Verspreiding van de Hospitaal-Ordes . . . de
broeders van de heilige Geest, enz.
1206

Door de h. Dominicus (*1170) gestichte eerste kloosters van de dominicanen in
Prouille, Frankrijk. De h. Dominicus preekt in dit land tegen de Albigenzen.

1207

Geboorte van Elisabeth van Thüringen.

1209

De patriarch van Jeruzalem geeft de eremieten van de berg Karmel in Palestina
hun levensregel: Regel van de Karmel.

1215

Vierde Lateraans Concilie, dat zieh met de hervorming van de Kerk bezig houdt.
Voor het religieuze leven: verbod van nieuwe Regels.

1216-1227 Pontificaat van paus Honorius III.
1217/18

Geboorte van Bonaventura.

1218

Goedkeuring van de Orde van de h. Dominicus (predikheren).

1222

Dominicus +

1223

Orde van de Servietcn, gesticht in Italie met als opdracht: opvoeding en prediking. Oprichting van een orde door de h. Petrus Nolasqie voor het loskopen van
gevangen.
Ontstaan van de Universiteiten.
H. Albertus de Grote, OP, 1193-1280, h. Bonaventura, OFM, 1221-1274, h.
Thomas van Aquino, OP, 1224-1274, onderwijzen theologie te Parijs.

1227-1241

Pontificaat van paus Gregorius IX (kardinaal Hugolinus).

1229

De Karmelieten komen naar Europa.

1233

Eerste begijnenklooster in Viaanderen; samenvoeging van de begijnenhuizen in
een parochie: vrome vrouwen die zieh bezig houden met gebed en weldadigheidswerken.

1234

Canonisatie van Dominicus.
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1241

Pontificaat van paus Celcstinus IV; dan een jaar en half sedes vacanti.

1243-1254 Pontificaat paus Innocentius IV.
1245

Concilie van Lyon, dat keizer Frederik II excommuniceert en zieh met de
verdediging van de Christenen in het Oosten bezighoudt.
Ontplooiing van de gotische kunst

33

34

I. De Franciscaanse familie - draagster van een
specifieke zending_

Handleiding 1: Christendom als religie van de menswording__

Uit de bronnen
_Hoe Franciscus Kerstmis vierde_
Het was december 1223. Franciscus was in een kluizenarij bij Greccio, een plaatsje in het Rietidal. 'Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet hij daar een zekere Johannes bij zieh komen
en zei: 'Als je wilt dat we hier dit jaar Kerstmis vieren, tref dan voorbereidingen en doe precies wat ik je zeg. Ik wil de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is;
met eigen ogen wil ik zo goed mogelijk de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien
waarvan het - toen het nog maar net geboren was - al te lijden had; ik wil zien hoe het daar op
stro lag tussen een os en een ezel.
De vreugdevolle dag kwam nader. Uit vele streken waren de broeders uitgenodigd. De mensen uit de streek zorgden voor kaarsen en fakkels om in die nacht licht te brengen. Tenslottc
kwam ook Franciscus zelf. Hij zag tot zijn grote vreugde dat voor alles gezorgd was. Men
was een kribbe aan het maken en deed er stro in; ook werden er een os en ezel bij gezet. Hier
werd de eenvoud geeerd en de armoede tot iets verhevens gemaakt. Greccio was als een
nieuw Bethlehem. Iedereen was opgetogen over de geheel nieuwe manier waarop het geheim
gevierd werd. Franciscus stond voor de kribbe en zuchtte uit medehjden; tegelijk was hij ook
vervuld van een wonderlijke blijheid. (1 Cel 84)

_A. Inleiding_
Franciscus en Clara van Assisi hebben een beweging op gang gebracht, die in de kerk en
wereld van nu een opdracht heeft. Maar wat is die opdracht van de franciscaanse beweging?
Wat is haar plaats in de kerk? Welke betekenis heeft zij voor de wereld? En omgekeerd, wat
voor een invloed heeft de wereld op de franciscaanse familie (zie Handleiding 2). De francis¬
caanse beweging moet daarop een helder antwoord kunnen geven. Dat probeert u met deze

cursus te doen die het gc/amenlijke resultaat is van broeders en zusters uit Azie, Afrika,
Noord- en Zuid-Amerika en Europa.
Nergens zitten wij op geisoleerde posten. Als wij pogingen doen om onze plaats in de kcrk
opnieuw te fonnuleren, doen we dat samen.
Overal laten wij ons door dezelfde boodschap in beweging brengen. Zo willen wij de kerk en
wereld dienen als die ene grote, wijd vertakte franciscaanse familie. Samen zijn wij een
enorme kracht. Laten we ons dus niet al te bescheiden opstellen. Vaak maken wij onszelf zo
klein, terwijl Jezus toch tegen ons zegt: 'Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der we¬
reld. Gij zijt de stad boven op de berg! (Mt 5,13-16). Wij hebben daarom iets te zeggen. Wij
hebben een levensperspectief door te geven in het besef, dat velen daamaar op zoek zijn.
Franciscus en Clara hebben ons een geheel eigen manier van christelijk geloven voorgeleefd,
waarmee zij de mensen menselijker en de wereld meer bewoonbaar wilden maken.
Net zoals Franciscus en Clara willen wij getuigen van een God die zieh niet ongemoeid laat.
Daarom dat wij op dat alles doordringend geheim willen wijzen; op een God die ons uit alle
vormen van slavemij en gevangenschap bevrijdt. En daarmee vertegenwoordigen wij een religie die mensen mens doet worden.

_B. Overzicht_
In dezc eerste handleiding stellen wij deze religie van menswording voor, waarvan wij als
franciscaanse familie leven en waarvan we ook getuigen, onafhankelijk van de tak of concrete gemeenschap waartoe wij behoren.
Om niet telkens weer dezelfde begrippen te gebruiken en met vertrouwde antwoorden aan te
komen, willen we ons eerst door denkers laten uitdagen die geen lid zijn van onze francis¬
caanse familie. Zij kijken doorgaans meer onbevangen tegen de oorsprong aan dan wij. Met
deze nieuwe invalshoek willen we dan het we re läse karakter van de franciscaanse roeping
uiteenzetten.
Dat gaat echter niet zonder dat we het begrip werelds eerst hebben uiteengezet. Het zal dan
duidehjk worden waarom Franciscus zieh niet op een bepaalde plaats gmg nestelen, maar dat
hij de wereld als zijn klooster beschouwde. Maar al vrij snel, zo moeten we vaststellen, verliezen alle drie de orden (zie Handleiding 2) hun oorsprong uit het oog. Deze wordt namelijk
zichtbaar in de kerstvroomheid van Franciscus en Clara. Niet alleen de Eerste en Tweede Orde maar ook de Derde Orde leven vanuit dit perspectief. Van hieruit kunnen wij ook aan de
begrippen missie en evangelisatie nieuwe inhoud geven.

C. Informatie

Wij willen ons niet zomaar met de overgeleverde antwoorden
tevreden stellen.
De verschillende takken en gemeenschappen van de franciscaanse familie hebben Franciscus

en Clara niet op alle punten begrepen. We zijn afgeweken van de weg die zij voor ons hebben
uitgestippeld. Daarom willen wij proberen met nieuwe ogen naar hen te kijken en met een
nieuwe taal over onze zending te spreken.

_1. Als aanzet_
Laten we eerst maar eens kijken wie Franciscus en Clara waren, en wat zij voor de wereld
betekenen.
De Franse filosoof Ernest Renan (1823-1892) was ervan overtuigd, dat de wereldgeschiedenis gemarkeerd wordt door drie grote beslissende momenten: het ontstaan van het christendom, de Franse Revolutie en de franciscaanse beweging van de 13de eeuw.
Paul Sabatier, de Franse onderzoeker aan wie de franciscaanse familie veel te danken heeft,
schrijft wat Renan hem gezegd heeft. 'Toen ik aan mijn arbeid begon, heb ik ervan gedroomd
- gezegend zij de jeugddromen - om mijn leven aan drie tijdperken te wijden: aan de oorsprong van het christendom in combinatie met de geschiedenis van Israel, aan de Franse Re¬
volutie en aan de wonderlijke religieuze vemieuwing die met Franciscus van Assisi op gang
is gekomen. Ik ben echter niet verder gekomen dan het eerste deel. En daarom moet u, heer
Leblond - zo zei hij tegen een jongeman die een ijzersterke gezondheid leek te hebben, maar
spoedig daarop overspannen werd en gestorven is - de religieuze geschiedenis van de Revolu¬
tie onderzoeken. En u - zei hij tegen een ander (= Paul Sabatier), terwijl hij zijn hand op diens
schouder legde om te voorkomen dat deze van hem zou weglopen - zult de serafijnse' historicus worden. En inderdaad wat Paul Sabatier aan historisch franciscaans onderzoek gedaan
heeft, is van baanbrekendc betekenis geweest.
Sindsdien blijft Franciscus uitdagen, zowel zijn eigen gemeenschap als de samenleving. Niet
voor niets dat er nog voortdurend boeken over hem verschijnen. Toch vragen wij ons af: weten wij nu echt veel meer over hem? Flebben wij werkelijk door wat Franciscus en Clara wil¬
den? Moeten wij ons niet opnieuw door hun lach laten bekoren?
Wat zou - om een ander voorbeeld te noemen - de revolutionaire geest van Frankrijk, Voltai¬
re, met Franciscus, zijn patroonheilige, gemeen hebben gehad? Hij wordt nog altijd als een
ongelovige beschouwd, omdat hij zieh gedistantieerd heeft van de manier waarop het traditi¬
onele christendom van zijn tijd zieh profileerde. Desondanks vierde hij ieder jaar op 4 Okto¬
ber uitbundig zijn naamdag, voelde hij zieh met de kapueijnen van Gex verbonden en beschouwden de kapueijnen op hun beurt hem als een van hen. Zou dat er misschien op kunnen
wijzen dat Voltaire zieh toch tot het christendom aangetrokken voelde, maar dan op de ma¬
nier waarop Franciscus en Clara er gestalte aan gaven?
Een van de nieuwere boeken over Franciscus omschrijft de kem daarvan als volgt: 'Voor
christenen en voor hen die in religieuze onderwerpen geinteresseerd zijn, maar ook voor allen
die zieh serieus verdiepen in de zin van het aardse leven en het eigen levenseinde, is dat het
geloof in de körnst van een verloste wereld, waarin mensen in vrede met elkaar leven. Daaruit
put de franciscaanse gemeenschap nog altijd haar inspiratie.'

2 Op de berg La Verna verscheen Christus in de gestalte van een serafijn (= hoofdengel) aan
Franciscus en drukte zijn kruiswonden in diens ziel en lichaam. Vanaf toen werd Franciscus
'de serafijnse heilige'genoemd.

Luisteren wij nu nog naar een andere getuige, naar Walter Dirks, een Duits publicist. Na de
Tweede Wereldoorlog zocht hij naar een krachtige inspiratiebron voor de opbouw van een
nieuwe maatschappelijke orde. Daarbij stootte hij op de Derde Orde van Franciscus.
'Aangetast door het spiritualisme3, is de Derde Orde - dunkt me - van begin af aan te eng van
opzet geweest. Men heeft haar te zeer als een gesloten orde opgevat, als een vroom genootschap - waaraan Franciscus vermoedelijk allenninst schuld heeft. In fei-te had zij een beweging moeten zijn, een macht in de geschiedenis. Men kan niet zeg-gen dat de beide andere
orden er waren om-wille van de Derde Orde. De broederschap heeft zin in zichzelf, en de drie
geloften van het monastieke leven4 bestaan - is het niet omwille van God en zichzelf, dan
toch omwille van de geschiedenis - als een zelfstandige vorm. Zoals de broederlijke werkgemeenschap van Benedictus zieh richtte op de mächtigen van zijn tijd, zo rieht de bijzondere
franciscaanse vorm van het monastieke leven zieh op de nieuwe rijken. Inzovere kan men
zeggen dat de bijzondere historische zending van Franciscus gericht was op de Derde Orde.
De bedoeling van deze orde was niet om de armen vroom te maken of om de armen liefde tot
de armoede bij te brengen; ook niet om de rijken vroom te maken of om de rijken op te sluiten in een systeem van bidden en vrijkopen. De bedoeling van de Derde Orde was eenvoudigweg om de rijken op christelijke wijze rijk te laten zijn. De orde gaf antwoord op vragen
als: Hoe kan een nieuwe rijke door het oog van een naald kruipen of hoe kan een burger hei¬
lig worden. Een burger is een mens die - alleen al met het oog op zijn hinderen, maar ook
omwille van zijn knechten, zijn gezellen en de hele samenleving - het recht, neen, gewoon de
plicht heeft om zijn geldzaken scherp in de gaten te houden en met de nodige fantasie te kopen, te verkopen en de winst te maken waarvan hij leven moet. Een rijke zal ook zijn hart aan
het geld moeten verpanden. Immers, wat moet er van hem terechtkomen en hoe moet het met
de arbeid en de handel, met de ontwikkeling van de productiviteit, met de techniek en de medemensclijke verhoudingen als hij in dit soort zaken zijn hart niet verliest, als hij niet van har¬
te ingaat op dit stuk van de wereldgeschiedenis dat als geen ander Staat onder het motto:
onderwerp de aarde! Hoe kan dus een rijke zieh van harte aan deze taak wijden en
tegelijkertijd Christen blijven? Of nog beter: een heilige worden? Dat is de vraag van de Der¬
de Orde. Dat is de vraag van de eeuw, van de incubatietijd van het kapitalisme. Deze vraag
was niet - zoals de analoge vraag van Benedictus - te beantwoorden met een sterk
organisatorische
ordening.
Er hadden christelijke
landerijen
en
christelijke
landbouwgemeenschappen gesticht kunnen worden zoals dat bij de abdijen van de
benedictijnen het geval is geweest. De vrijgevigheid van de burger is echter afhankelijk van
de mate waarin hij hiervoor begrip weet op te brengen. Alles hing af van de enkeling en zijn
verhouding tot de heilige Geest. Daarom is de aarzeling van Franciscus wat betreft de
institutionalisering van de orde ook vanuit haar historische zending goed te begrijpen. Vooral
de Derde Orde in een zuivere en grote vorm die uit deze (heils)historische zending zou zijn
afgeleid, was eigenlijk slechts denkbaar als een christelijke broederschap die, door een
minimum aan vaste regels bijeengehouden, haar eigenlijke ’ordeswerkzaamheden' in de
wereld zag: in de winkeis van de broeders, binnen het huwelijk, in hun gilden, in hun
raadhuizen. Want het zou hun taak zijn geweest om de burgerlijke wereld in het hart van de
kerk op te bouwen. Het zou erop zijn aangekomen om die vorm van sccularisatie '. die de

Een opvatting die alleen aan het geestelijke betekenis toekent, maar aan het materiele, lichamelijke en zintuiglijke geen aandacht schenkt
4 De kloosterlijke levenswijze van benedictijnen, cisterciensers en andere orden met als kenmerken een vaste woonplaats, een strenge discipline en het slot, hier overgedragen op de
Eerste en Tweede Orde.
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secularisatie1. die de kiem van geloofsafval bevatte, te verhinderen; niet door ’cultuurpolitiek',
maar door hun wijze van leven. Het zou er zelfs op aangekomen zijn om de secularisatie die
met het zwaard begonnen was, thans door handarbeid en handel, en later door de industrie,
terug te dringen (zoals dat in het christelijk burgerhuis ook daadwerkelijk gebeurd is), en toch
de verbinding tussen de Volkeren (en markten) te stimuleren, op afgelegen plaatsen delfstoffen te ontdekken en te exploiteren, later machines uit te vinden, de productiviteit op te voeren
en de bevolkingsgroei mogelijk te maken - de One World te ontdekken en op vreedzame wij¬
ze te organiseren. Het was de taak van de burger om de Nieuwe Tijd tot een christelijk tijdperk te maken en om datgene wat zieh in deze tijd op profaan en geestelijk vlak afspeelde,
om te vormen tot een hoofdstuk van de menselijke heilsgeschiedenis. Op deze imaginairc'
'Derde Orde' was de Eerste en Tweede Orde gericht. Deze algemene Derde Orde had geschiedcnis moeten maken - dat was Gods beeid van de Nieuwe Tijd. Franciscus had het zo
begrepen. Hij trapte het geld in het slijk, omdat hij - helderziend als hij was - vermoedde dat
het geld als mammon7, als fetisj8 van de burgerlijke eeuwen, de gekruisigde en verrezen God
zou verdringen. Hij verzette zieh tegen een gevaarlijke vijand: zijn Derde Orde - gesterkt
door het gebed, de broederschap en het drievoudige offer van de broeders en zusters van de
Eerste en Tweede Orde - had de opdracht een christelijk antwoord te vinden (op het tijdperk)
van het geld. Dat is niet gelukt. Inzoverre is Franciscus in historisch opzicht net zo mislukt
als Benedictus. De Nieuwe Tijd werd - voor wat het christelijk geloof betreft - even proble¬
matisch als de Middeleeuwen, met dit verschil dat in het verval van de Middeleeuwen het antichristelijke karakter van de Nieuwe Tijd duidelijker aan het licht kwam dan de verborgen
onchristelijkheid van het Heilige Roomse Rijk. Het heidense karakter van het zwaard werd in
de autonome9 nationale staten reeds herkenbaar toen de burgerhuizen nog bakermat en burcht
van het christelijk geloof leken te zijn. In de Reformatie is precies deze fase gefixeerd. Aan
de ene kant is er sprake van een verinnerlijkt christendom, een subjectieve, hoogontwikkelde
burgerlijke elite10, christelijke gemeenten en burgerlijke stadsgemeenschappen van christelijke huize. Anderzijds gaat dit verinnerlijkt christendom een verbond aan met juist nog christe¬
lijk gedoopte, het christelijk geloof belijdende maar heidens handelende vorsten en later met
absolute en autonome nationale staten. De Derde Orde heeft - tegen haar eigen bedoelingen
in - daartoe zelfs bijgedragen. Zij ontwikkelde zieh tot een van de vormen van vrijkoop. De
spiritualisering van het religieuze leven correspondeert met de verwereldlijking van de bur¬
gerlijke praxis. De devotio moderna, de nieuwe vroomheid, krijgt een gespleten karakter; de
naam slaat zowel op de nieuwe subjectiviteit" van het leven überhaupt als op het begin van
haar spiritualistische ontaarding. Waar deze ontaarding haar intrede gedaan heeft en zo bij de
mens in de wereld een breuk is ontstaan tussen de geseculariseerde praxis en het vergeestelijkt bewustzijn (tussen goddeloze zaken en het vrome gebed), daar worden bruggen en wijzen van bemiddeling ongelooflijk belangrijk: de aalmoes en de vrome fundatie; zij waren
geen uiting van liefde tot de beminde behoeftige medemens, noch een echte offergave en
zelfkruisiging van de gever, maar een middel om zieh vrij te kopen, om een brug te slaan tus5 De bevrijding van het individu, de .Staat en el-ke maatschappelijke groepering van kerkelijke bin dingen
6 Slechts aanwezig in de geest, niet werkelijk, niet reeel.
I (in negatieve zin): Geld als iets dat men begeert, waamaar men streefi (geldzucht).
8 Een voorwerp, waaraan een helpende ofbeschermende toverkracht toegeschreven wordt.
9 Leven volgens eigen wetten: zelfstandig, onaftiankelijk.
10 Aanduiding voor een sociale groep (uitgelezen), die zieh onderscheidt door een bijzondere
prestatie en l of positie.
II Ik-bewustzijn.

sen ja en neen, tussen een zelfbewuste en succesvolle gerichtheid op de wereld en een geiso¬
leerde vroomheid, los van de wereld. Daartoe was in de Middeleeuwen het pad al geeffend,
waar de groten gewend waren zieh vrij te kopen om het zwaard te kunnen nemen en waar de
burger zieh vrijkocht om rijkdom te kunnen vergären. (Hoezeer valt in de wereld van de
vrome vorstelijke kloosterstichters de heilige Elisabeth op, die zieh niet vrijkoopt maar helpt,
die zieh niet vrijkoopt maar boete doet!). De Derde Orde was gedurende een bepaalde tijd
zelf een methode om zieh vrij te kopen; en toen de mächtigen en rijken niet langer die behoefte voelden, toen zij zieh zclfbewust hadden geemancipeerd1" en het kerkelijk-christelijke
verleden hadden afgeworpen, toen de mächtigen en rijken ofwel helemaal niet meer betaalden of dit deden door een humane” levenshoudmg, schrompelde de Derde Orde in een tot een
vrome vereniging. In zijn mislukkingcn wordt duidelijk, dat ook in de Nieuwe Tijd het christendom gefaald heeft.' (Dirks 177-181).

2. Het wereldse karakter van de franciscaanse roeping
Bij nader toezien blijkt, dat de franciscaanse roeping door en door werelds is. Niet alleen de
z.g Wereldse Derde Orde (OSF = Ordo Saecularis Franciscanus) is werelds, maar - als we
naar hun oorsprong kijken - ook de Eerste en Tweede Orde.

2.1. Wat wordt er met werelds bedoeld?
Voor we verder gaan, willen we eerst verduidelijken wat we onder het begrip werelds verstaan. Werelds, (= van de wereld) betekent hier geenszins goddeloos of verwereldlijking. Be¬
doeld wordt juist het exacte tegendeel daarvan. Immers, God laat zieh slcchts vinden in de
wereld, in alle dingen van deze wereld - zoals Ignatius van Loyola zegt - in de mens met al
zijn zorgen en noden, met zijn vreugde en hoop; in de dieren, de planten en de stenen; in concrete situaties en maatschappelijke gebeurtenissen; in historische feiten en ervaringen. De religieuze mens hoeft zieh daarom helemaal niet in de woestijn of op een hoge berg terug te
trekken of zieh op te sluiten in het binnenste van zijn ziel (voor zover dat mogelijk is!) om
God te zoeken en te vinden. Hij hoeft de wereld niet achter zieh te laten om God te kunnen
ontmoeten. Zo leert ons in elk geval de bijbcl, als we die serieus nemen
In de geschiedenis van de christelijke kerken duikt echter ook een andere visie op die de werkelijkheid in twee helften opsplitst: een minderwaardige wereld die zonder meer siecht is tegenover de verheven geest die in alle opzichten goed is. Volgens deze opvatting moet men
het lichaam verachten en zieh helemaal concentreren op de geest, de zinnen kastijden en de
krachten van de geest naar boven laten körnen, de wereld ontvluchten en zieh helemaal toeverlaten op God. We stoten hier op een onverzoenlijke tegenstelling (= dualisme). De vroegchristelijke asceten14 lieten daarom de stad achter zieh om zieh te verzamelen in de woestijn.
Hun volgelingen zöchten inhoud te geven aan een religieus leven dat verzaakte aan eigendom
(= armoede), aan de eigen wil (= gehoorzaamheid) en aan seksualiteit (= zuiverheid). Natuurlijk is er aan deze drie aspecten, die een bepaalde kristallisatie van christelijk leven zijn, voldoende positieve inhoud te geven. Dat is ook de reden waarom er nog steeds vele christenen
zijn die vanuit deze drie uitgangspunten willen leven. Maar van oorsprong stak er een dualis¬
tische, een wereldverachtende mentaliteit achter.
12 Bevrijd van ajhankelijkheid.
13 Menselijke.
4 Mensen die op een zo groot mogelijke afstand van de wereld God zoeken.

Het dualisme zelf heeft andere niet-christelijke worteis. En dus kan het nooit een leidmotief
voor franciscaans leven zijn. De wereld is Gods schepping; het is de plaats waar God zijn
heerlijkheid aan het licht wil laten komen. Hoezeer Hij ook een woning mag hebben diep in
het binnenste van de mens, in de geschiedenis van mensen met elkaar manifesteert Hij zieh
pas. Hij verschijnt aan Mozes in een doomstruik om hem in dienst te nemen voor een histo¬
risch ingrijpende opdracht: hij moet het volk bevrijden uit slavemij en onderdrukking (Ex 3).
God is tegenwoordig in de bevrijdingsprocessen van Volkeren en in de inzet voor meer gerechtigheid en vrede. Hij is vlees geworden (Joh 1) en wil in de wereld aanwezig blijven tot
aan het einde der tijden (Mt 28,20). Wie de Heer dus wil volgen, zal Hem dus moeten volgen
in de wereld.

2.2. De wereld als klooster__
Zo op het eerste gezicht zijn ook Franciscus en Clara door het dualisme be'invloed. Ze vasten
en kastijden zieh; zij vergen zoveel van hun broeder ezel, van hun lichaam, dat wij daar amper nog enig begrip voor kunnen opbrengen. Beiden hebben de wereld verlaten. Franciscus
gebruikt dit woord om duidelijk te makcn dat er na de kus van de melaatse een radicale wending in zijn leven heeft plaats gevonden. Met deze ommekeer stapt hij echter niet de wereld
uit, integendeel.
Wellicht is het goed om hier de passage te eiteren, waarin Franciscus zijn bekering omschrijft: 'De Heer heeft mij, broeder Franciscus, aldus het begin gegeven van een leven in
boetvaardigheid. Toen ik in zonden leefde, vond ik het erg bitter melaatsen te zien. En de
Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hun barmhartigheid bewezen. En toen ik bij
hen wegging, was wat ik bitter vond voor mij omgeslagen in zoetheid naar ziel en lichaam;
en toen ben ik een körte tijd zo gebleven en heb de wereld verlaten' (Test 1 -3). Wat we hier al
meteen kunnen vaststellen, is het feit dat Franciscus God midden in de wereld ervaart; in de
omarming van een uitgestoten en verachte mens; in de confrontatie met de sociale nood die in
de gestalte van een concrete mens op hem afkomt. Franciscus kijkt dus tegen een bepaalde
wereld aan, tegen een wereld waarin harteloosheid hoogtij viert en die daardoor ook steeds
meer melaatsen voortbrengt. Hij heeft een andere wereld voor ogen, een wereld die gekenmerkt wordt door barmhartigheid en die daarom de uitgestotenen weer binnenhaalt. Hij wil
een wereld die niemand - om wat voor reden dan ook - buitensluit. In zo'n wereld wil Fran¬
ciscus God op het spoor komen; in de wereld van de ontmoeting, van de omarming en van de
kus.
Dat Franciscus de wereld niet werkelijk verlaat, maar haar als de eigenlijke plaats ziet waarin
zijn nieuwe leven zieh afspeelt, Staat bijvoorbeeld duidelijk te lezen in de regel die hij voor
zijn broeders geschreven heeft:
'Als de broeders door de wereld trekken, zullen zij de geest van het evangelie met zieh meedragen' (RegNB 14). Voor Franciscus bestaat zijn gemeenschap uit pelgrimerende broeders:
zij zullen zieh nergens blijvend vestigen, noch boven op de bergen noch beneden in de dalen;
ze zullen zieh daar hoogstens een tijd lang ophouden om vervolgens weer verder te trekken.
In een mysteriespel dat een onbekende minderbroeder halverwege de 13de eeuw geschreven
heeft, het z.g. Heilig Verbond van Franciscus met Vrouwe Armoede, vraagt Vrouwe Armoede Franciscus en zijn broeders haar hun klooster te laten zien.
'De broeders namen haar toen mee naar een bergtop en wezen haar de hele wereld voor zover
ze die konden zien, en zeiden. Dit is ons klooster, Vrouwe!' (Verbond 63)
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2.3 De vervreemding van de franciscaanse roeping
Het seculiere karakter van de franciscaanse roeping kon niet lang volgehouden worden.
Spoedig traden er tegenovergestelde ontwikkelingen op die dit oerfranciscaanse uitgangspunt
weer onderstopten in het traditionele gedachtegoed.
a De drie evangelische raden worden in de niet gebulleerde regel ingelast. Kort voordat deze
geschreven werd, heeft men in de kerk het religieuze leven gereduceerd tot het onderhouden
van de armoede, de gehoorzaamheid en de zuiverheid, tot de z.g. evangelische raden. De
pauselijke curie had zieh daar zo op gefixeerd, dat zij deze invoegde in de franciscaanse leefregel. Zo'n vijftig jaar later zullen de drie evangelische raden hclemaal de kern van het religi¬
euze leven gaan uitmaken. Ze worden dan uitgelegd als het gemeenschappelijke kenmerk van
alle ordesgemeenschappen. Aan deze opvatting hebben Bonaventura en Thomas van Aquino,
de een minderbroeder en de ander dominicaan, in grote mate bijgedragen. Hun theologie behoort tot het beste wat het kerkelijk denken over christelijke levensvormen ooit heeft voortgebracht. Toch kan men er niet aan voorbijgaan dat met deze ontw ikkelingen het bijzondere
van een bepaaldc spiritualiteit naar de achtergrond is geschoven.
In plaats van op te komen voor het wereldse karakter van de franciscaanse spiritualiteit, heb¬
ben de minderbroeders al heel gauw afstand van de wereld genomen zoals de drie evangeli¬
sche raden het voorhouden. Dat ook de evangelische raden werelds geinterpreteerd kunnen
worden, is in onze dagen pas duidelijk geworden. In de voorbijc eeuwen gaven ze echter
vooral aan, waarin de Eerste en Tweede Orde zieh onderscheiden van de Derde Orde.
3 De minderbroeders gaan al vrij snel en steeds meer zieh achter kloostennuren terugtrekken.
Franciscus wilde dat zijn broeders van piek tot piek (loci) zouden trekken, maar in plaats
daarvan gaan de franciscaanse gemeenschappen in kloosters wonen, in grote ommuurde gebouwen die als burchten zijn opgetrokken. De afscheiding van de wereld, met name van de
mensen in die wereld, is bijna absoluut. De clausuur, vooral bij de clarissen, wordt onafwendbaar. Er zijn genoeg aanwijzingen te vinden die aantonen, dat deze ontwikkeling later
als een kerkelijke bepaling is toegevoegd. Zo krijgt bijvoorbeeld de Tweede Orde van kardinaal Hugolinus, de latere paus Gregorius IX, een regel die voor meer dan de helft uit clausuurvoorschriften bestaat. Zowel de Eerste als de Tweede Orde worden aangepast aan het tot
dan toe bekende monastieke leven. En precies dat hebben Franciscus en Clara nooit gewild.
3 In de Eerste Orde komt daar ook nog de clericalisering bij. Franciscus wil in zijn spirituele
beleving een leek zijn, ook al is hij kerkrechtelijk diaken en dus clericus. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat zijn broeders in de kerk 'beneden op de vlakte moeten blijven' (2 Cel
148), als heel gewone leken, maar met een bijzondere zending. Temidden van het volk moesten zij het evangelie op een radicale wijze gestalte geven: arm zijn met de armen, broederlijk
met elkaar omgaan in een concrete leefgemeenschap, in alledaagse situaties en in heel de we¬
reld Gods tegenwoordigheid verkondigen, zieh verbinden met allen die geloven en kerk van
Jezus Christus willen zijn.
3 Met de körnst van de eerste priester, met Petrus Catani al, wordt dit spirituele uitgangspunt
ondergraven. Door de toelating van clerici treden eigen wetten in werking: steeds meer broe¬
ders worden priester en het is deze groep, die uiteindelijk in alle geledingen van de orde
doordringt. Uit hun midden worden, zo gauw Franciscus dood is, broeders tegen zijn uitdrukkelijke wil eerst tot bisschop gewijd en tenslotte ook nog tot paus gekozen. Daarmee is een
fundamentele ontwikkeling op gang gekomen die indruist tegen de oorspronkelijke bedoeling. Franciscus heeft dit zo zeker niet gewild. Hij heeft er namelijk altijd in geloofd dat de
priesters, die zieh bij de broederschap wilden aansluiten, zieh zouden onderwerpen aan de
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nieuwe geest en dus een bijzondere aandacht voor de wereld zouden hebben. Met de ontwikkelingen die zieh momenteel voordoen, krijgt dit aspect weer reele kansen.
3 Ook de Derde Orde ging steeds meer afstand van de wereld nemen. Zij werd, waar zij als
gemeenschap samenleefde, eveneens door muren omgeven. met een absolute clausuur. En
waar de tertiarissen in de wereld bleven. trokken zij zieh langzamerhand terug in een soort
geestelijke clausuur. Ze werden een vrome vereniging met weinig maatschappelijke invloed.
Hoe zwaar de Derde Orde daar momenteel onder te lijden heeft, laat haar positie in vele delen
van de wereld wel zien. Dit in tegenstelling tot de Middeleeuwen. Toen had de Derde Orde ondanks of juist dankzij het feit dat zij eigenlijk een boetebeweging was - nog maatschappe¬
lijke invloed. Leden van de Derde Orde weigerden bijvoorbeeld in militaire dienst te gaan
omdat hun regel verbood wapens te dragen - met een ingrijpend gevolg voor het toenmalig
politieke systeem.

Voldoende körte aanwijzingen om de eis te formuleren: terug naar het begin! Ontdekken wij
als franciscaanse familie weer opnieuw het oorspronkelijke, seculiere karakter; een spiritualiteit die ons als gemeenschap gegeven is ondanks onze blijvende verschillen!

2.4. De franciscaanse kerstyroomheid
Om de wereld opnieuw te ontdekken, moeten wij stilstaan bij de vraag waarom Franciscus
Kerstmis het feest der feesten (2 Cel 199) noemde.
Een dergelijke opvatting is volgens vele theologen een dwaling, typisch voor de volksvroomheid. Voor hen moet Pasen (Goede Vrijdag tot Pinksteren) het feest der feesten zijn. Het
kerstfeest is helaas op veel plaatsen niets anders dan een sentimentele en vrijblijvende gebeurtenis, een soort vlucht uit de aardse realiteit in een paradijselijke wereld die niets met de
werkelijkheid te maken heeft.
Men kan Kerstmis theologisch ook anders zien. De minderbroeder-theoloog Duns Scotus
gaat uit van Gods liefde. God is zozeer liefde, dat Hij niet opgevat mag worden als een eenzame monoliet. Hij is geen Wezen dat er enkel en allen voor zichzelf is, geen Wezen dat geheel en al aan zichzelf genoeg heeft, zoals sommige filosofen Hem omschrijven. God is veel
meer loutere uitstraling, Iemand die zichzelf helemaal leeg geeft. Hij wil daarom een wereld
van schepselen die zichzelf en anderen liefhebben, een schepping waarin iedereen en alles
met elkaar verbonden en vervlochten is, een schepping die gekenmerkt wordt door samen¬
hang en verbondenheid en niet door begrenzing en isolement. Om die reden wil God dan ook
in een schcpsel, in Jezus van Nazaret, op een ongeevenaarde wijze aanwezig zijn. Allen zul¬
len in Hem hun middelpunt herkennen om zo te groeien in een liefdesverbond.
Däärom viert Franciscus Gods aanwezigheid in de wereld. God is voor hem de Nederige,
Degene die hij in de kleinste dingen ontmoet: in een kind dat in een stal ter wereld komt, bij
mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, in hun armoede en eilende, in noodsituaties
als gevolg van een economie en politiek die vluchtelingen en asielzoekers, armen en melaatsen als nevenproducten beschouwen. God vraagt van ons Hem onder de armen te zoeken, on¬
der alle schepselen die leed ondergaan en honger hebben, zowel mensen als dieren. Daarom
wil Franciscus van de keizer en van alle politieke verantwoordelijken wetten hebben die
daarop inspeien. Kerstmis is voor hem de impuls om de armoede en de honger te overwinnen
en de basis voor de vermenselijking van de mens.
Kerstmis wordt in de eucharistie voortgezet. God die zieh dagelijks klein maakt, die zieh
dagelijks schenkt in een onooglijk stukje brood dat mensen met elkaar delen (Verm 1), Die
wil dat mensen iedere dag opnieuw rondom zijn aanwezigheid samenkomen, niemand die er 43

dat mensen iedere dag opnieuw rondom zijn aanwezigheid samenkomen, niemand die er zijn
eigen plannen doordrukt. niemand die er zieh opsluit achter zijn eigen muren, maar bereid ei¬
gen barrieres af te breken, elkaar tegemoet te treden en open te staan voor heel de wereld. Zee
en land, hemel en aarde zullen herleven (Ord) en de glorievolle gemeenschap van de hemel
zal op aarde al te voelen zijn (Vat).
Kerstmis betekent een dagelijkse verandering van waarden en een radicale omkeer in de relaties tussen mensen: wat voor hen klein en waardeloos is, zal groot worden; wat voor hen
groot en kostbaar is, zal in waarde degraderen. God denkt anders dan mensen. De uitgestotenen hören er wezenlijk bij, niet de mächtigen. De franciscaanse gemeenschap moet deze goddelijk-revolutionaire ommekeer die Maria in haar Magnificat bezingt, in de wereld handen en
voeten geven.
Op deze manier verbindt God zieh aan de wereld. En alleen zij die zieh ook zo met de wereld
inlaten, staan aan de kant van God met als uiterste consequentie, kruis en verrijzenis. Voor
allen die in deze religie van de menswording geloven en ervan getuigen, wordt God een
kracht die de geschiedenis een wending geeft.
Op haar manier getuigt Clara van Assisi van hetzelfde geheim van Gods menswording. Ze
neemt daarbij de mystieke gedachte van haar vriend Franciscus over en verdiept haar. In een
brief omschrijft Franciscus gelovige mensen als moeder van God; zoals Maria kunnen wij
God ontvangen. Hem dragen en door onze goede werken baren. Zo kunnen wij eraan bijdragen, dat God werkelijk in de wereld aanwezig is, zichtbaar en voelbaar voor iedereen (2 BrGel 153). Clara neemt deze gedachte over, waarin haar innerlijke ervaring tot een hoogtepunt
komt. Ze schrijft aan haar vriendin Agnes van Praag: 'Bemin Hem geheel en al, Die omwille
van jouw liefde zieh totaal gegeven heeft. Zon en maan bewonderen zijn schoonheid. Zijn
weldaden en hun kostbaarheid en grootheid zijn zonder grens. Ik spreek over de Zoon van de
Allerhoogste zelf; Hem heeft de maagd gebaard en na zijn geboorte is zij maagd gebleven.
Hecht je aan zijn allerzoetste moeder die zo'n Zoon heeft gebaard: de hemelen konden Hem
niet bevatten en toch heeft zij Hem in de kleine beslotenheid van haar heilig lichaam omvat
en gedragen in haar moederlijke schoot' (3 Br Agn 15-19). De oneindig Grote begrenst zieh,
de Ongrijpbare wordt tastbaar. Clara neemt hier het motief van een oude Maria-hymne over.
Quem terra, pontus, aethera,
Colunt, adorant, praedicant,
Trinam regentem machinam
Claustrum Mariae Bajulat
Aarde, zee en lucht
prijzen, aanbidden en vereren Hem,
Hij die over deze drie werelden heerst,
Hem draagt Maria in haar schoot
Wij staan even uitdrukkelijk stil bij de gedachte dat God zichzelf begrenst, dat Hij zichzelf
"geheel vrij' beperkingen oplegt. Het zou eigenlijk het centrale thema van het christelijk geloof moeten zijn. De schepping zelf al is een daad van zo'n beperking. God trekt zieh terug,
beperkt zieh om de schepping een kans te geven haar eigen geschiedenis te maken met men¬
sen als vrije wezens. En waar Hij zieh openbaart, onderwerpt Hij zieh aan zijn eigen schepping, geeft Hij zieh geheel over aan mensenhanden, laat Hij zieh pakken om zo in alles goddelijk aanwezig te zijn.
15 Eigenlijk ’clauslrum ’ - klooster, de beslotenheid van het slot, hier echter toegepast op het
menselijk hart.

Clara drijft deze gedachte op de spits: 'Zie hoe duidelijk dit is: door Gods genade is de ziel
van de gelovige mens het waardigste van de schepselen, groter dan de hemel. Want de hemelen samen met alle andere schepselen kunnen de Schepper niet bevatten; alleen de ziel van de
gelovige is zijn woning en zetel, en dit alleen door de liefde die de goddelozen missen. Want
zo spreekt de waarheid: Wie mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook ik zal
hem beminnen en wij zullen tot hem körnen en verblijf bij hem nemen (Joh 14,21-22)' (3
BrAgn 21-23).
Wat aan Maria biologisch-historisch voltrokken is, blijft op mystiek-geestelijk vlak een reele
mogelijkheid voor icdcre gelovige Christen: het besef van God die mens geworden is en in de
mens zijn woning heeft. Zo schrijft Clara aan Agnes: 'Zoals dus de roemrijke maagd der
maagden Hem lichamelijk gedragen heeft, zo kun jij zonder enige twijfel Hem steeds geestelijk in een kuis en maagdelijk lichaam dragen door haar voctstappen te volgen, vooral haar
nederigheid en armoede. Dan omvat je Hem door wie jij en al wat bestaat omvat wordt. Dan
bezit je datgene wat jij ook sterker zult bezitten dan alle voorbijgaande bezittingen van deze
wereld' (3 BrAgn 2426).
De menswording van God is dus ook volgens Clara gericht op de wereld, op het heelal.

2.5. Het perspectief van de Derde Orde
Met deze mystieke visie begint Franciscus zijn brief aan de broeders en zusters van de Derde
Orde, alsof hij wilde zeggen. Dat is het nou wat jullie, broeders en zusters, in de wereld overal moeten uitdragen: dat God zieh 'tot op zijn botten' met het werkelijke vlees van onze menselijkheid en gebrekkigheid heeft verbonden. Er is geen eilende, geen armoede en geen nood
meer die niets met God te maken heeft. Gods liefde vind je onder de armen. Deze liefde is
grenzeloos en onvoorwaardelijk; daarvan getuigt iedere eucharistieviering; daamaar verwijst
elk kruis; dat is de grondgedachte die de Derde Orde - zoals ook de Eerste en Tweede voor
ogen moet staan. Ondanks hun onderlinge verschillen is de menswording van God zonder
meer voor hen allen het bindende motief, een fascinerend perspectief. Opdat ieder deze tekst
zelf kan nalezen, geven we hem hier in zijn geheel weer.
'Dit woord van de Vader, zo waardig, zo heilig en roemrijk, heeft de allerhoogste Vader uit
de hemel door zijn engel Gabriel meegedeeld in de schoot van de roemrijke Maria, uit wier
schoot Hij echt het vlees van onze menselijkheid en broosheid ontving. Al was Hij rijk (2 Kor
8,9), toch wilde Hij zelf in deze wereld, samen met de maagd, zijn moeder, boven alles de
armoede kiezen. En vlak voor zijn lijden vierde Hij met zijn leerlingen het paasmaal en Hij
nam brood, bracht dank, zegende het en brak het met de woorden: Neemt en eet, dit is mijn
Lichaam. En Hij nam de kelk en zei: Dit is mijn Bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en
voor velen vergüten zal worden tot vergeving van de zonden (Mt 26,26-27).
Daama bad Hij tot de Vader: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan
(Lk 22,42). En zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen (Lk 22,44). Hij legde echter zijn wil in de wil van zijn Vader met de woorden: Vader, uw wil geschiede, niet zo¬
als Ik wil, maar zoals Gij het wilt (Mt 26, 42 en 39). En dit was de wil van de Vader dat zijn
gezegende en roemrijke Zoon die Hij ons gegeven heeft en die voor ons geboren werd, zichzelf door zijn eigen bloed als een offer en een gave op het altaar van het kruis zou aanbieden;
niet omwille van zichzelf, door wie alles gemaakt is (Joh 1,3), maar voor onze zonden om
ons een voorbeeld na te laten, opdat wij zijn voetstappen zouden volgen (I Petr 2,21). En Hij
wil dat wij allen door Hem gered worden (I Tim 2,4) en Hem met een zuiver hart en een kuis
lichaam ontvangen. Toch zijn er maar weinig mensen die Hem willen ontvangen en door

Hem gered willen worden, al is zijn juk zoet en zijn last licht (Mt 11,30) (2 BrGel 4-15).

2.6. De missionaire opdracht
Franciscus is de eerste die de opdracht tot missioneren in een ordesregel vastlegt. Zij is dus
niet in eerste instantie voor de clerici opgesteld, maar voor de broeders (en we durven ook te
/.eggen voor de zusters) die geen priester zijn. Voor Franciscus is de lekenprediking de eigenlijke manier, waarop onder de Saracenen het evangelie verkondigd moet worden. Vergelijk
maar eens de opbouw van de preek, waartoe hij de leken aanspoort (RegNb 21) met de tekst
over de missieprediking (RegNb 16,6 vv). Die overeenstemming is frappant! Met andere
woorden: onder de Saracenen, in vreemde culturen, in de missiegebieden (zoals men vroeger
zei), wordt de lekenprediking alleen in een andere maatschappelijke context geplaatst.
Ook al is de lekenprediking gericht op de door de priesters toegediende sacramenten, dat
neemt niet weg dat deze prediking volgens Franciscus de eerste en fundamentele opgave is
van de minderbroeders, dus van alle broeders en zusters tot welke franciscaanse gemeenschap
ze ook behoren.
Dat wordt nog duidelijker als we de desbetreffende passage bekijken: 'De broeders die (naar
de Saracenen) vertrekken, kunnen op twee manieren geestelijk onder hen leven. De ene ma¬
nier is dat zij geen ruzie maken of woordenstrijd aangaan, maar zij zullen om God ondergeschikt zijn aan ieder schepsel en belijden dat ze christenen zijn. De andere manier is dat zij,
als zij zien dat het God behaagt, het woord van God verkündigen, opdat dezen geloven in de
almachtige God (RegNb 16,5 vv). Deze missieopvatting is zonder meer revolutionär, ook al
is zij als zodanig door de franciscaanse gemeenschappen niet herkend, laat staan dat zij deze
ooit gerealiseerd hebben. Waar het om gaat, is er gewoon te zijn! Dat is een verre echo van
de belofte eens door God gedaan: 'Ik ben Degene die er altijd is' (Ex 3,14). Of om het met
nieuw testamentische woorden te zeggen: is dat niet het getuigenis van de geheel en al mensgeworden God?
De kern is dus: er-te-zijn; los van ruzie, strijd of oorlog. Het gaat om de dynamiek van de
mensgeworden God, bij wiens geboorte de engelen het lied van vrede gezongen hebben. Heter-zijn is in de grond van de zaak seculier, werelds, omdat daarin de incamatie van God in de
wereld zieh voltrekt, een uiting van liefdc die iedere vorm van macht volledig afwijst. Dit realiseren is de opdracht van iedere Christen, ook van de clericus, maar van de leek voorop.

_3. Evangelisatie_
Met 'evangelisatie', zoals we sinds eilige tijd zeggen, kan eigenlijk niets anders bedoeld zijn
dan deze betekenis van de mensgeworden God op alle terreinen in de wereld.

De franciscaanse beweging als voorhoede.
In de officiele aankondiging van het concilie (’Humanae Salutis' van 25 december 1961) zegt
Johannes XXIII: 'Als er iets van de kerk gevraagd mag worden, dan is het dat zij de huidige
mensheid met de onvergankelijke, levengevende en goddelijke kracht van het evangelie in
contact brengt.'
Met buitengewoon krachtige woorden heeft de ordesraad van de franciscanen te Bahia de
plaats van de franciscaanse beweging in deze zorg van de kerk omschreven: 'Als minderbroe-

ders zijn wij ertoe geroepen een voorhoede van evangelisatie te zijn, in een kerk die steeds
opnieuw vlees en bloed moet worden en zieh dient te vemieuwen. Wij moeten dienovereenkomstig open en gevoelig zijn voor de stuwing van de heilige Geest, zowel binnen als buiten
de kerk. Naast de pastorale zorg voor de praktiserende gelovigen zien we het als een belangrijke opdracht ons te wenden tot diegenen in onze samenleving die nog nooit van het evangclie hoorden of die zieh niet langer door de traditionele wijze van verkündigen voelen aangcsproken' (Bahia 1983,17).
Natuurlijk is deze plaats van de franciscanen niet alleen op de minderbroeders in de meest
enge zin van het woord van toepassing, maar op alle leken en religieuzen die zieh op Franciscus of Clara beroepen. Lees de tekst er maar eens aandachtig op na: de franciscaanse beweging Staat midden in de kerk; niet aan de kant van degenen die slechts platgetreden wegen
bewandelen of voor w ie het beproefde alleenzaligmakend is.
De kerk wordt door de wereld uitgedaagd. Zij wil zieh sinds het concilie op nieuw land wa¬
gen. Om dat te kunnen doen, heeft zij verkenners nodig - mensen die van risico, avontuur en
het experiment houden, een voorhoede waarbij de kerk zieh met vast vertrouwen kan aansluiten en waarop zij kan voortbouwen. Vanuit de identiteit van de orde en haar eigen geschiedenis moet ook de franciscaanse beweging deze opdracht op zieh nemen. Ook van buiten wordt
dit van de franciscaanse beweging verwacht. Wat de jezui'et Peter Lippert in 1927, dus ver
vöör het 2de Vaticaans Concilie gezegd heeft, weerspiegelt nu mogelijk nog meer dan toen
de verwachtingen van onze tijd'. 'Het organisatieprincipe van Benedictus dat via Dominicus
en Ignatius door nieuwere gemeenschappen is overgenomen, lijkt als inspiratiebron niet meer
zo aan te spreken, w aarmee echter niet gezegd is dat dit uitgangspunt volledig overbodig is of
niet in een andere vorm gegoten kan worden. Maar het fundamenteel nieuwe waar vandaag
de dag zovelen naar zoeken, ligt toch op een geheel ander vlak. Mensen zoeken veel meer
aansluiting bij het oorspronkelijke ideaal van Franciscus, met als kenmerken een open levensen liefdesgemeenschap, een gemeenschap waarin ieders eigenheid gerespecteerd wordt, een
gemeenschap ook van vitale en originele geesten die niet gemangeld zijn door wat voor een
systeem dan ook. Mocht God de kerk ooit nog eens de orde van de toekomst schenken waar
momenteel velen hartstochtelijk naar uitzien, dan zal deze de kenmerken van Franciscus hebben.'
Deze uitspraak heeft een andere jezuiet, Mario van Galli, opgepakt en met de ontwikkelingen
en vervvorvenheden van het 2de Vaticaans Concilie in verband gebracht. In zijn boek Gelebte
Zukunft beweert hij, dat Franciscus van Assisi het verborgen thema van het concilie geweest
zou zijn en dat de kerk daarmee de weg van Franciscus is ingeslagen. In deze getuigenissen
wordt in elk geval de verwachting merkbaar, die men van de franciscaanse beweging heeft.
Men zou er echter ook enkele actuele Problemen kunnen uithalen:
3 De vredesbeweging: velen die zieh hiermee engageren, beroepen zieh uitdrukkelijk op
Franciscus. Zij verwachten dat de franciscaanse beweging deze echte franciscaanse invalshoek op een bijzondere wijze vertegenwoordigt.
3 De kerk der armen: velen die zieh wereldwijd inzetten voor een kerk der armen, denken
graag aan Franciscus terug en nemen hem als maatstaf. Zij verwachten dat mensen, die hun
levensvorm inrichten naar het voorbeeld van Franciscus, hun voortrekkers zijn.
3 De ecologische beweging: belangrijke kringen die zieh voor het behoud van de natuur en
een menswaardige wereld inzetten, verklären dat men zieh intensief op de religieuze grondslagen van Franciscus moet bezinnen. Zij verwachten van de franciscaanse beweging een volledige inzet.

En zo kan men verder gaan met dialoog, missic. de ontmoeting met vreemde culturen, de invloed op de maatschappij, contemplatie. Een rij waar geen einde aan komt. Juist in onze tijd
hebben Franciscus en de franciscaanse beweging ontegenzeg-gelijk hun inbreng. Daarom is
het zaak dat de franciscaanse beweging zieh blijft bezinnen op haar oorsprong. Met dit doel
voor ogen bieden wij deze cursus aan, omdat wij willen zijn wat we moeten zijn: getuigen
van Gods menswording in deze wereld, de voorhoede van de evangelisatie.

D. Oefeningen
_1ste Oefening_
De biografen van Stephen Hawking, een van de grootste wetenschappers in onze tijd,
stellen de volgende vragen:
'Hoe men religie ook möge verstaan, het is altijd iets persoonhjks. Zijn hoog geplaatste kerkelijke autoriteiten beter over de oorsprong en betekenis van het leven geinformeerd dan we¬
tenschappers? Waarom zou Stephen Hawking minder bevoegd zijn om zieh over God uit te
laten dan wie ook - ook al is die ander bisschop of kardinaal? Was de clerus bevoegd om Ga¬
lilei tot aan het einde van zijn leven te veroordelen tot afzondering en eenzaamheid? Waar
haalde zij het recht vandaan om Giordano Bruno, die slechts een andere opvatting over het
heelal verkondigde, op de brandstapel te verbranden? Zijn de vele godsdienstoorlogen in de
geschiedenis van de mensheid, met alle wreedheden en dood die zij over mensen hebben uitgestort, te rechtvaardigen? Hebben de verschillende kerken daarmee hun competentie bewezen?' (M. White / J Gribbin)

Vragen:
1. Wie is er competent om over God te spreken?
2. Wat denkt u van de inhoud van deze tekst?
3. Welke competentie hebt u om over God te spreken?
4. Hoe zouden Franciscus en Clara op de tekst reageren?
5. Hoe zou godsdienst er volgens u moeten uitzien? Waar vindt u dat?

_2de Oefening_
Vergelijk de teksten van beide liederen:
In 1876 schreef Joseph Mohr de volgende tekst
A. Een huis vol jubel
1. Een huis vol jubel, door Gods meesterhand gebouwd uit eeuwige stenen, kijkt uit over heel
het land.
God, wij loven U; God, wijprijzen U; laat ons allen in uw huis geborgen zijn.
2. Wat is het heerlijk dat het versterkt is met torens, en hoog er bovenop praalt het teken van
het kruis
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God, wij loven U, ...
3. En ook al beukt er een storm met alle geweld tegenaan, het huis blijft op zijn vesten overeind staan.
God, wij loven IJ, ...
ln 1972 herschreef Hans W Marx de tekst.
B. Een huis vol glorie
1. Een huis vol jubel, door Gods meesterhand gebouwd uit eeuwige stenen, kijkt uit over heel
het land.
God, wij loven U; God, wijprijzen U, laat ons allen in uw huis geborgen zijn.
2. Hoog op de Sion gegrond Staat Gods heilige stad om van hier af te verkündigen wat God
gesproken heeft.
Heer, wij loven U, wij belijden U; want Gij hebt ons aangesteld tot getuigen in de wereld.
3. De kerk is enkel op Jezus Christus gebouwd. Zij hoeft Hem alleen maar te zien om in vrede te leven.
Heer, wij prijzen U, op U bouwen wij, laat ons altijd met vaste voeten op deze grond staan.
4. Zie Gods tent op aarde. Verscholen achter menselijke gebaren, is Hij de mens nabij.
Heer, wij danken U, wij vertrouwen op U; bevrijd ons van tegenspoed en sta ons bij in moeilijkheden.
5. Thans wil de Heer zijn trekkend volk door de tijd leiden naar zijn doel de plaats vvaar Hij
zijn huis bereidt.
God, wij loven U; God, wij prijzen U; laat ons allen in uw huis geborgen zijn.

V ragen en opgaven:
1. Beschrijf de kerkbeelden, die u in beide teksten vindt. Geef het vcrschil duidelijk aan.
2. Hoe verklaart u de verandering van de ene tekst in de andere?
3. Welk godsbeeld schuilt er achter beide teksten? Kunt u ook iets zeggen over
de vorm van religiositeit die beide teksten tot uitdrukking brengen?
4. En wat vindt u daar zelf van?

3de Oefening
Dialoog tussen het verstand en Augustinus:
Het verstand'. Wat zou jij willen weten?
Augustinus: Alles waarvoor ik bid
Het verstand: Vat het kort samen
Augustinus'. Ik zou graag God en de ziel kennen
Het verstand: Verderniets?
Augustinus: Neen, meer niet
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(Augustinus)

Vragen en opgaven:
1. In hoeverre zou dit ook een dialoog van Franciscus kunnen zijn? Of niet?
2. Welke rol speien in deze tekst het lichaam, de wereld en de mensen?
3. Ontwerp een dialoog tussen het verstand en Franciscus waarin de schepping
en de mensen een plaats hebben.

_4de Oefening_
Lees de volgende teksten:

1. Uit de encycliek 'Evangelii praecones' (= de herauten van het evangelie)
van paus Pius XII, 1951:
16. 'Wat op missiegebied nog te doen blijft, eist een enorme krachtsinspanning en ontelbare
werkkrachten. Laten wij niet vergeten dat onze broeders die zitten in duister en donker (Ps
106,10), een ontzaglijke menigte vormen die kan worden geschat op een miljard. En daarom
is het alsof wij nog steeds die onuitsprekelijke verzuchting van het liefdevol Hart van Jezus
Christus vememen: cIk heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook
hen moet ik leiden, en zij zullen luisteren naar mijn stem; dan zal het worden: een kudde en
een Herder' (Joh 10,16).

2. Uit de apostolische adhortatie 'Evangelii nuntiandi' over de evangelisatie in
_de huidigewereld, paus Paulus VI, 1975.
4. 'De evangelisatie stelt ons drie belangrijke vragen waaraan de vaders van de synode in
1974 voortdurend hun aandacht hebben gewijd:
-Hoe Staat het heden inet de kracht die in deze evangelische boodschap ligt besloten en die
het geweten van de mensen zo diep raakt?

-In hoeverre en op welke wijze is de kracht van dat evangelie werkzaam om de harten van de
mensen van deze eeuw werkelijk te veränderen?
-Welke wegen en manieren moeten worden toegepast bij de verkondiging van het evangelie,
willen haar mogelijkheden tot feitelijkheden worden gebracht?'
19. 'Het is voor de kerk niet alleen van belang het evangelie in nog meer gebieden en aan
steeds grotere massa's mensen te verkondigen, maar ook dat door de kracht van dat evangelie
beoordelingsnormen, bepaalde waarden, denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen van het menselijk geslacht die met het woord en het heilsplan van God in strijd
zijn, worden geraakt en als het wäre omgevormd.'
20. 'Anders gezegd: er moet geevangeliseerd worden, niet van buiten af zoals men een oma¬
ment of een kleur ergens op aanbrengt, maar van binnen uit, vanuit het centrum van het leven
en tot in de worteis van het leven. Weer anders gezegd; de culturen en ook de cultuur van de
mens moeten met het evangelie doordrongen worden in de volste en breedste zin van die

woorden uit de constitutie. waarbij men steeds uitgaat van de menselijke persoon en steeds
terugkeert naar de relatie tussen de personen onderling en tot God.'
21. 'Deze verkondiging moct echter vooral plaats hebben door een getuigenis. Door een dergelijk stilzwijgend getuigenis doen deze cliristenen in de harten van degenen die hen zo zien
leven, onvermijdelijk de vraag opkomen: Waarom zijn zij zo? Waarom leven zij zo? Wie of
wat zet hen daartoe aan? Waarom zijn zij onder ons? Welnu, een dergelijk getuigenis is rceds
een stille, maar tevens krachtige en daadwerkelijke verkondiging van de Blijde Boodschap.
Hier vindt men als het wäre een begin van evangelisatie. Tot het afleggen van dat getuigenis
zijn alle christenen geroepen'.

Deze apostolische adhortatie mag gezien worden als de Magna Charta van de missionaire activiteiten van de kerk. Het is de vrucht en de samenvatting van de Romeinse synode van
1974, waarbij de bisschoppen uit het zuidelijk halfrond de meerderheid vormden.

3. Uit de encycliek ’Redemptor hominis’ van paus Johannes Paulus II, 1979:
14. 'Deze hele mens, in de volle waarheid van zijn bestaan, in zijn gemeenschapsleven en sociaal leven als persoon - binnen zijn gezin, in de samenleving en binnen zoveel verschillende
verbanden, binnen zijn land of volk (en misschien alleen binnen een bijzondere familie- of
stamverband), binnen heel het menselijk geslacht - deze mens is de eerste weg als het wäre
die de kerk moet gaan bij het vervullen van haar taak, hij is de eerste en belangrijkste weg
van de kerk die Christus zelf oplegde en voortdurend door het mysterie van de menswording
en de verlossing leidt.
Deze mens is de weg van de kerk die op een bepaalde wijze aan de basis ligt van alle we¬
gen welke de kerk moet volgen, omdat de mens - iedere mens, zonder uitzondering - door
Christus is verlost; omdat Christus op een of andere wijze met de mens - iedere mens, zonder
uitzondering - is verenigd, ook als deze zieh daarvan niet bewust is; Christus voor allen gestorven en verrezen, verschaff de mens - ieder mens en alle mensen — licht en kracht om aan
zijn hoge roeping te beantwoorden.’’

4. Uit de encycliek 'Redemptoris missio' van paus Johannes Paulus II, 1990:
31. 'De Heer Jezus heeft zijn apostelen naar alle mensen, Volkeren en plaatsen van de aarde
gezonden. In hen heeft de kerk een universele zending ontvangen die geen grenzen kent en
het heil in heel zijn omvang betreft, volgens de volheid van leven die Christus is körnen
brengen (vgl Joh 10, 10). Zij is gezonden om de liefde van God aan alle mensen en Volkeren
te openbaren en mee te delen.
Deze zending is enig, want de oorsprong en het doel zijn enig. Maar binnen de ene zending
zijn er verschillende taken en activiteiten. In de eerste plaats is er de missieactiviteit die wij
de misso ad gentes noemen onder verwijzing naar het decreet van het concilie; het gaat om
een primaire, wezenlijke en nooit afgesloten activiteit van de kerk. Want de kerk kan zieh
niet onttrekken aan de blijvende zending van het brengen van het evangelie aan allen die
Christus, de verlosser van de mens, nog niet kennen; en dat zijn miljoenen en miljoenen man¬
nen en vrouwen. Dit is de meest specifieke missionaire taak die Jezus aan zijn kerk heeft toevertrouwden dagelijks opnieuw toevertrouwt.'

Enkele vragen:
1. Waarom gcbruikt paus Paulus VI het woord 'evangelisatie' in plaats van 'missie'?
2. Waarin bcstaat - tegenover het oude begrip 'missie' - het nieuwe (magna Char¬
ta) in 'Evangelii nuntiandi'?
3. Laten de aangehaaldc kerkelijke documenten een ontw ikkeling zien?

E. Toepassingen
_Vragen en opgaven_
1. Beschrijf of laat op een tekening zien:
-de Problemen van de huidige wereld,
-de Problemen van uw land,
-de Problemen van uw onmiddcliijke omgeving.
-Hoe zouden wij als franciscaanse gemeenschap op het appel van de wereld
kunnen ingaan? Hoe zou dat er wereldwijd moeten uitzicn? Wat is, in dit ver¬
band, uw droom? Schrijf dat visioen eens op, teken het uit of dramatiseer het.
2. Waar ziet u Signalen die erop w ijzen dat de orde in de voorhoede Staat van de
evangelisatie?
3. Zing met elkaar liederen w aarin u het nicuwe gczicht van de kerk terugvindt?
4. Maak met elkaar een nieuw' kerklied.
5. Wat betekent voor u, na het bestuderen van deze handleiding, 'evangelisatie'?
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Om over na te denken

_Goddroomt_
God droomt! Maar met Gods dromen is het zo dat ze zullen werkelijkheid worden. Wat is
Gods droom? Dat er op deze wereld een volk zou zijn dat met Hem meegaat. En dit ene volk
moet een voortekcn en een wegbereidcr zijn voor de körnende wereld, voor een nieuwe
schepping die God eens voor allen tot stand wil brengen (...)
God durfde nog meer aan. God durfde tot het uiterste te gaan. Hij ging zelf, als mens onder
de mensen, temidden van zijn volk wonen en realiseerde zijn droom in een mens, in Jezus
van Nazaret. Alle plannen van God kwamen in deze ene samen; hier was het nieuwe hart! De
kracht van God ging van Hem uit, wie Hem aanraakte werd genezen. Hier was de kiem van
het Rijk Gods op aarde. Hier was de mens die volkomen met God vertrouwd was, die helemaal met God leefde. In Hem brak de kracht van het licht door in de duistere mensengeschiedenis; de demonen vluchtten voor Hem (...)
Johannes Bours

Een paar pijnlijke vragen komen in ons op: Maakt de kerk die droom van God waar? Is het
juist wat iemand eens schreef: ’Wij christenen zijn de oudste altematieve gemeenschap op

aarde'? Zijn wij dat werkelijk? Leven wij volgens de normen van het evangelie? Staat de kerk
model voor de nieuwe samenleving die God bedoelt? (...) Radicaal. zonder compromissen?
Als een stad op de berg? Als het licht der wereld?
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Handleiding 2: De franciscaanse familie

Uit de bronnen
Waarom de hele wereld Franciscus achterna loopt_
Mctsseus, een van de eerste broeders, kon maar niet begrijpen waarom er zoveel mensen ach¬
ter Franciscus aanliepen. Uit alle rangen en standen kwam men op hem af: jongeren en ouderen. mannen en vrouwen, geletterden en ongeletterden, adellijke lui en hele gewone lieden,
gehuwden en ongehuwden volgden hem. Wat is het toch wat al deze mensen zo aantrekt,
vroeg Masseus zieh af.
Franciscus had iets van lezen en schrijven geleerd, meer niet. Hij had verder geen enkele opleiding genoten. Hij was niet van adellijke afkomst, had ook geen klinkende familienaam. Hij
was gewoon de zoon van een koopman.
Franciscus was ook niet mooi van gestalte: hij had uitstaande oren, was klein, bijna afstotend. Zijn vorming op school, herkomst en schoonheid konden het dus niet zijn wat de mensen
zo aantrok. Maar wat dan wel?
Met al deze vragen kwam Masseus bij Franciscus. Toen deze dat allemaal hoorde, jubelde hij
het uit: 'Als dat allemaal geen rol speelt, moet het toch God zijn die alle mensen naar mij toetrekt' (naar Fior 10).

_A. Inleiding_
Franciscus en Clara zijn op de religie van de menswording ingegaan, die met de komst
van Jezus Christus in de wereld is gekomen. Dat is hun gezamenlijke roeping. Zij stonden
daarin niet alleen. God heeft hun talrijke broeders en zusters gegeven (Test 14).
Zo beroepen nog steeds ontelbare mensen, groepen, gemeenschappen en orden zieh op Fran¬
ciscus en Clara. Voor allen geldt wat Clara haar zusters heeft meegegeven: 'Onder de vele
weldaden die wij van onze vrijgevige Weldoener, de Vader van alle barmhartigheid ontvangen hebben en nog dagelijks ontvangen, en waarvoor wij aan de roemvolle Vader van Chris¬
tus bijzondere dankzegging verschuldigd zijn, is die van onze roeping, waarv oor wij tegenover Hem des te meer verschuldigd zijn naarmate deze volmaakter en groter is. Daarom zegt
de apostel: Erken uw roeping. De Zoon van God is voor ons de weg geworden, de weg die
onze zeer zalige vader Franciscus, zijn wäre minnaar en navolger, ons door woord en voorbeeld heeft getoond en geleerd' (TestCl 2-5).
Het volstaat echter niet om over onze gezamenlijke roeping te praten, wij moeten er samen in

de wereld ook getuigenis van afleggen. Dat is momenteel noodzakelijker dan ooit. Tot nu toe
hebben wij onze franciscaanse roeping veel te weinig tot zijn recht laten komen. Bovendien
zijn wij ook nooit als een familie naar buiten getreden.

B. Overzicht
Van Franciscus en Clara ging een enorme uitstraling uit.
Dat is niet verwonderlijk omdat het maatschappelijk systeem waarin Franciscus was opgegroeid, het evangelie en Christus nauwelijks kende. Daarmee niet gelukkig, zöchten velen
(vrouwenbewegingen, armoedebewegingen, penitentenbewegingen. Albigenzen enz.) naar
een altem atief.
Ook Franciscus koos daarvoor. in eerste instantie enkel voor zichzelf. zonder de bedoeling
om een orde te gaan stichten. Dan werden hem echter broeders gegeven (Test 14) (= Eerste
Orde) en spoedig daarop ook zusters (= Tweede Orde). Bovendien gingen mensen die met
Franciscus in aanraking kwamen, zieh bekeren: boetelingen (= Derde Orde). Voor wat betreft
deze drie gemeenschappen stond Franciscus al meteen het beeid voor ogen van het gezinsleven uit zijn tijd: voor hem waren al deze mensen familie van elkaar. Zelf zag hij zieh niet als
'vader' (= pater familias), maar als moeder, die de koning (= Christus) zonen (= minderbroeders) geschonken heeft (2 Cel 16; vgl. BrLeo 2). Uiteraard is dat beeid ook op de Tweede en
Derde Orde van toepassing.
Vandaar ook het Sterke verlangen van allen die zieh tot Franciscus bekennen, om zieh aan te
sluiten tot deze ene gezamenlijke familie. Zo kunnen zij des te effectiever getuigenis afleggen
van hun ene roeping. Dat de geschiedenis van deze familie uiterst gecompliceerd is, getuige
onderstaand (vereenvoudigd) overzicht. (Zie volgende bladzijde)
In dit overzicht zijn alleen die franciscaanse gemeenschappen opgenomen, die institutioneel
met de katholieke kerk verbonden zijn. Ook in de reformatorische kerken zij er gemeen¬
schappen die zieh tot Franciscus bekennen, met daamaast - binnen en buiten het christendom
- vele andere initiatieven, actiegroepen, bewegingen en individuele mensen die zieh sterk met
Franciscus verwant voelen.

De Franciscaanse Familie - Stamboom
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C. Informatie
Franciscus en Clara
We weten dat de franciscaanse familie haar worteis heeft in Franciscus en Clara. Toch zou
het een misverstand zijn hen beiden te zien als een absolute beginpunt. Ook zij hebben hun
plaats in een geschiedenis die aan hun beweging voorafgaat.

1.1. De boetebeweging en de vrouwenbeweging

_

Als Franciscus het over zijn nieuwe leven heeft, gebruikt hij graag het woord boete. Heel
consequent noemt hij zijn broederschap in het begin dan ook penitenten van Assisi. Ook Cla¬
ra ziet zichzelf - los van Franciscus - als penitente.
We moeten echter goed begrijpen: het woord boete (= poenitentia) is in de dagen van Fran¬
ciscus en Clara een zeer belangrijk begrip. Je zou het kunnen vertalen met leven volgens het
evangelie. Het gaat om een totale toewijding aan God, aan Jezus Christus.

Waarom gebruiken Franciscus en Clara een woord dat ons min of meer negatief in de oren
klinkt? De middeleeuwse mens vult het begrip ’religieuze roeping' volkomen anders in dan
wij dat doen. Hij zondert zieh, alleen of met anderen, af van de grote wereld om in een bijzondere verhouding met God te kunnen leven. Hij ziet zichzelf als iemand die voortdurend
treurt over zijn eigen zonden en die van anderen. Door een leven van gebed, inkeer en onthouding zoekt hij zijn eigen heil en dat van anderen. In die zin drukt het begrip boete een
enorme Stempel op het gelovige bewustzijn van de 12de en 13de eeuw. Het wordt zelfs een
uitdrukking die langzaam maar zeker in het juridische vaarwater terechtkomt.
Sinds het vroege christendom waren zonde, het wecr gocdmaken en tenslotte de vergeving
niet iets dat alleen het individu aangaat; er zat ook een publieke kant aan. Daarom kende de
kerk een eigen boetestand voor moord, echtbreuk, godslastering en andere zonden die haaks
staan op een leven in verbondenheid met God en moest men in het openbaar een bepaalde
boete doen zoals bijvoorbeeld in onthouding leven, een bepaalde som geld aan de armen geven, een kerk of klooster stichten, bepaalde gebeden verrichten, vasten en meer van dat soort
zaken. Zonde, het opieggen van boete en zondevergeving zijn dus zaken die zieh publiekelijk
in de kerk afspelen. In de loop der tijd is deze praktijk in onbruik geraakt en begint de privebiecht op te komen - en dat niet zonder tegenstand van de officiele kerk. Daarom besluiten
vele mannen en vrouwen de oude boetestand vrijwillig op zieh te nemen. Voor zichzelf en
voor de overtredingen van anderen willen zij de consequenties op zieh nemen, die vroeger
aan de openbare boete vastzaten. In een boek over het doen van boete wordt het aldus omschreven: 'Wie de psalmen niet kent, wie geen nachtwake houdt of geen kniebuiging maakt,
wie geen kruisgebed kan bidden of zieh niet kan uitstrekken op de grond. zoekt iemand die
dat namens hem wil doen. Er Staat immers geschreven: Draagt elkanders lasten' (Gal 6,2).
Binnen deze boetepraxis komt men tot enkele voorschriften: het verbod om bepaalde beroepen uit te oefenen of dingen te doen, die niet in overeenstemming zijn met het evangelie zoals
handel of krijgsmacht, om maar twee voorbeelden te noemen; op maandag, woensdag en
vrijdag vasten; de veertigdagentijd onderhouden; aalmoezen geven; het lichaam kastijden
(geseling, boetegordel); pelgrimstochten maken; zieh terugtrekken in een kluizenarij... allemaal dingen die we ook bij Franciscus en Clara vinden. hi 1221 duiken dergelijke voorschrif¬
ten in een soort regel op die ooit aan Franciscus werd toegeschreven, maar in werkelijkheid
niets met hem te maken heeft (het z.g. Memorale). Kardinaal Hugolinus zou daarin, zoals ook
bij de zusters van San Damiano en bij de minderbroeders, de hand gehad hebben. Franciscus
beroept zieh stilzwijgend op dit Memoriale in zijn Brief aan de gelovigen, aan de penitenten
dus die zieh graag op hem willen orienteren. In deze brief geeft hij hun zijn visie op het
evangelisch leven. Uit deze boetebeweging die door Franciscus beinvloed is, is de latere Derde Orde ontstaan, aanvankelijk spontaan en zonder enige organisatie, tenslotte officieel in
1289 door paus Nicolaas IV goedgekeurd.
Nog vöör Franciscus en Clara ontstaat aan het begin van de 13de eeuw het eerste enthousiasme voor dit soort boeteordes. Wat Thomas van Celano - denkend aan Clara - zegt, geeft
iets van deze religieuze dynamiek weer: 'Vele gehuwden tenslotte overwonnen zichzelf door
met wederzijds goedvinden onthouding te beloven: de mannen traden toe tot een orde, de
vrouwen gingen naar een klooster. Moeders nodigden hun dochters uit en dochters hun moeders om Christus na te volgen; de ene zuster lokte de andere en de tante haar nichten' (LevenCl 10).
Met dit citaat wordt echter ook nog iets anders duidelijk: de boetebeweging had, vooral onder
vrouwen, zijn uitwerking niet gemist. Overal in Midden-Italie komen, zoals ook in het Rijngebied (vgl. begijnen), spontaan vrouwenbewegingen op gang.
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Met name bemiddelde en adellijke dames kiezen voor een radicaal leven voor God en trekken
zieh allerwegen in eenzaamheid of in kloosters fertig. De betekenis van deze vrouwenbewegingen wordt eerstpas nu, in onze tijd, goed duidelijk.
Zo wordt het begrijpelijk dat het ascetisch motief (onthouding en kastijding) de drie franciscaanse orden kenmerken. Desondanks draait het daar in eerste instantie niet om, zoals we in
de lste Handleiding hebben aangetoond. Voor alles blijft het gaan om dit positieve uitgangspunt: getuigen van God die mens wordt en de mensen menselijk maakt.

1.2. De alternativen van Franciscus_
Voor de levensvorm waarvoor Franciscus en Clara kiezen, speelt naast de opkomst van de
boetebewegingen, ook de maatschappelijke situatie in Assisi een beslissende rol.

Toen ik nog in zonden leefde (Test 1)
In zijn Testament heeft Franciscus het over twee duidelijk van elkaar gescheiden perioden in
zijn leven: zijn leven in zonden en zijn leven in boete. Dit onderscheid zegt niet alleen iets
over zijn biografie, maar ook iets over de verschallende levensvormen die haaks op elkaar
staan: die van de burgerlijke samenleving en die van de franciscaanse orde met haar sterk accent op de uittocht uit de wereld, zoals Franciscus het noemt. Voor Franciscus is zijn latere
leven een duidelijk altematief van het leven, dat hij voorheen in de stad Assisi geleid heeft.
Om de aantrekkingskracht te begrijpen die van Franciscus uitging, moeten we dit leven in
zonde enigszins verduidelijken. In de levensbeschrijv ingen over Franciscus heeft men vaak
de neiging om over dit leven in zonde heen te walsen. Met dit leven in zonde wordt de alge¬
mene situatie bedoeld waarin de mensen van toen leefden. Het enige waardoor zij zieh lieten
leiden, waren de maatschappelijke verhoudingen; God, Christus en het evangelie speelden
daarbij amper een rol. De stad mag dan nog zoveel kerken en priesters binnen haar muren
hebben gehad, met dagelijks een overvloed aan eucharistievieringen, uiteindelijk waren de
meeste inwoners erop uit om hun eigen hachje veilig te stellen, en als het moest ten koste van
anderen.
De wereld waaraan Franciscus in zijn jeugd volop meedeed, zag er zo uit:
3 De bloeiende handel en de vele technische uitvindingen versterben de positie van de stad.
Door de aantrekkingskracht die de stad hierdoor knjgt, verlaten velen het platteland (zoals we
dat momenteel ook volop in de Derde Wereld zien). Slechts een handjevol mensen komt tot
grote welstand
3 De meerderheid van het volk leefde op de rand van het bestaansminimum. Voor ontelbare
mensen was het bittere armoede. Het meest ellendig waren de melaatsen eraan toe, voor wie
de stad verboden gebied werd. Hun uitwijzing had plaats in een soort uitvaartliturgie.
3 Met de opkomst van de stad groeit er een sterk Stedelijk zelfbewustzijn dat heel de toenmalige samenleving op zijn kop zette. De maatschappelijke basis is niet meer het land, maar de
stad: niet meer de adel (in Assisi de maiores = de meerderen), maar het volk (in Assisi de minores = de minderen); niet meer het gezag bij de grade Gods (door God zo beschikt op grond
van familiebanden in volgorde van ancienniteit), maar het gezag bij grade van het volk (door
keuze, aangesteld voor een bepaalde tijd); niet meer de feodale heerschappij (de macht van de
grootgrondbezitters die gezag over hun onderdanen uitoefenen krachtens persoonlijke rechtsbetrekkingen), maar de heerschappij van het volk; een jarenlang proces dat heel wat leed veroorzaakt heeft. Voor Assisi betekende dat: revolutie, burgeroorlog en gevangenschap.

9 In 1203 wordt in Assisi een vredesverdrag gesloten tussen de adel en het volk. Dit verdrag
herstelt dan nog wel de macht van de adel, maar in afgezwakte vorm. Mcteen daarop (12031204) vinden voor Franciscus enkele ingrijpende gebeurtenissen plaats: zijn ziekte, de ontmoeting met de melaatse, zijn confrontatie in San Damiano en de breuk met zijn vader.
3 In 1210 wordt in Assisi een nieuw vredesverdrag gesloten, waarbij het politieke zwaartepunt bij het volk komt te liggen. Ongeveer tegelijkertijd legt Franciscus - tezamen met elf gezellen - de paus zijn vrijheidsverdrag voor; een levensvorm waarvoor de broeders vrijwillig
(RegNB 2, 5 7) gckozen hebben.

Barmhartigheid
Voor Franciscus gaat zijn bekering gepaard met een heel bepaalde, concrete ervaring: hij
loopt tegen de sociale nood van zijn tijd aan in het geschonden gezicht van een melaatse. Hij
erkent dat in Assisi eigenlijk een cultuur van onbarmhartigheid heerst, die niets met het
evangelie te maken heeft; dat het maatschappelijk systeem waarin hij is groot gebracht, niet
op broederlijkhcid berust, maar op geld en geldingsdrang, op de macht en de heerschappij
van de rijken over de armen. In die zin distantieert hij zieh van de wereld (vgl. Test 1-5) en
begint hij met zijn cultuur van barmhartigheid. Hij ontdekt de Gekruisigde en ziet in Hem
het grote leger van melaatsen. Hij ontdekt het evangelie der armen en schaart zieh aan de kant
van bedelaars en dagloners. Hij ontdekt een broederlijke kerk en probeert daar samen met
armen en melaatsen gestalte aan te geven. De drie orden die op Franciscus geent zijn, zullen
deze kerk voortzetten. We gaan hier op dit altematief niet verder in, omdat we er in de volgende Handleidingen op terugkomen, soms met een enkel woord, soms wat uitvoeriger.

1.3. De uitstraling
In eerste instantie blijft Franciscus alleen, veracht, door zijn vader vervolgd, voor gek verklaard. Maar dan sluiten er zieh broeders bij hem aan, ook zusters. Na tien/ vijftien jaar is het
aantal van degenen die zieh door dit altematief aangesproken voelen, onoverzichtelijk groot
geworden. Twee teksten mögen duidelijk maken hoe enorm de uitstraling van Franciscus
was: 'En ze stroomden toe. mannen, vrouwen, geestelijken, kloosterlingen. Ze wilden Gods
heilige zien en hören, en allen leek hij een man van een andere wereld. Bij velen onder het
volk, aanzienlijken en onaanzienlijken, geestelijken en leken, deed Gods inspirerende werking het verlangen ontstaan zieh bij Franciscus aan te sluiten om onder zijn leiding en toezicht voorgoed soldaat van Christus te zijn. En hun allen deed Gods heilige... de bevruchtende werking van zijn genadegaven ondervinden. .. Met recht mögen we hem een bijzonder
scheppend kunstenaar noemen... Zijn voorbeeld, zijn leven en leer zijn de stuwende kracht
die in beide geslachten de kerk van Christus tot nieuw leven brengt, terwijl drie groepen strijders in zijn voorbeeld en leven de marsordc vinden om - vol vertrouwen op de overwinning hun weg te gaan. Hij gaf ook inderdaad aan allen een richtsnoer voor hun leven en wie of wat
men ook was, hij wist werkelijk de heilzame weg aan te geven' (I Cel 36 en 37).
Nog belangrijker dan deze in 1228 geschreven tekst van de minderbroeder Thomas van Cela¬
no is het ooggetuigenverslag van Jacobus van Vitry. Dit verslag is daarom zo belangrijk, om¬
dat het van een buitenstaander is en teruggaat op 1216:
'Vele mensen van beider geslacht, rijke en wereldse lieden, hebben namelijk omwille van
Christus alles vertaten en zijn de wereld ontvlucht; zij noemen zieh mindere broeders en
mindere zusters. Bij de heer paus en kardinalen staan ze in hoog aanzien. Zij bekümmeren
zieh niet om tijdelijke goederen, maar met hun vurige hartstocht en brandende ijver doen zij
dagelijks hun best de zielen te redden van hen die de ijdelheid van de wereld achterna hollen

en hen in hun schare op te nemen. Door de genade van God hebben zij vele vmchten voortgebrächt en velen gewonnen. Wie hen hoort, zegt Ik kom/ En de een trekt de ander mee. Zij
leven als de gelovigen van de oerkerk, over wie geschreven Staat dat zij een van hart en een
van geest zijn. Overdag laten zijn zieh in steden en dorpen zien om zielen te redden: sommigen komen er om te werken; 's nachts trekken zij zieh terug in een kluizenarij of in eenzaamheid of leven als gasten in een of ander huis. Ze nemen niets aan, maar willen uitsluitend le¬
ven van het werk van hun handen. Velen baart het nu al zorgen en doet het pijn dat zij door
c/erici en leken meer geeerd worden dan hun lief is. De mannen van deze orde komen met
veel opgedane ervaring eens per jaar op een bepaalde plaats samen om zieh met elkaar te
verheugen in de Heer en samen maaltijd te houden. Ze nemen het advies van de meer ervaren
mannen onder hen ter harte en formaleren opnieuw hun heilige voorschriften die zij door de
paus laten goedkeuren.
Daama gaan ze weer voor een jaar uit elkaar en trekken dan rond door Lombardije, Toscane,
Apulie en op Sicilie' (Jacobus van Vitry, brief uit 1216).

1.4. Clara van Assisi_
De tweede hoofdrolspeler die vanaf het begin op dat nieuwe geestelijke perspectief is ingegaan. is Clara van Assisi. Paul Sabatier, de grote Franciscus-onderzoeker. zegt over haar:
'Clara is niet zo maar een reproductie van Franciscus, de stichter van de orde. Zij komt in de
geschiedschrijving als een van de edelste vrouwen uit de verf. Men heefi de indruk dat zij zieh
uit bescheidenheid achter de coulisse schuil houdt. Ook anderen hebben geen zuivere kijk op
haar, wellicht omdat zij zieh onnodig bescheiden opstellen of zelfs omdat zij iedere rivaliteit
tussen de verschillende franciscaanse orden willen vermieden. Zonder enige terughoudendheid mag Clara gerekend worden onder de grootste vrouwen uit de geschiedenis'.
Allereerst kan men zeggen dat Clara al een uitgesproken geestelijk profiel had nog voordat
zij met Franciscus in aanraking komt. Zij kiest geheel los van hem voor het radicale leven
van de penitenten. Zodra Franciscus over haar hoort, neemt hij contact met haar op. Hij vertelt haar over de goede Jezus en Clara volgt hem. In 1212 sluit zij zieh bij de franciscaanse
beweging aan. In een droom ervaart zij Franciscus als de moeder uit wiens borst zij drinkt
(volgens een getuige tijdens het proces van haar heiligverklaring).
Clara komt uit de kring van de maiores, is dus van adel, terwijl Franciscus tot de minores behoort, een teig uit het gewone volk; zijn vader was evenwel lid van een rijk koopmansgilde.
In het huis van de adellijke familie Favarone moet een soort samenzwering onder een stel
vrouwen hebben plaats gevonden, immers haar zussen Agnes en Beatrice, haar moeder Ortulana en haar nicht Pacifica di Guelfuccio sluiten aan bij Clara in San Damiano.
Voor deze mindere zusters zoals zij zieh naar analogie van de Eerste Orde noemen. voor deze
arme vrouwen van San Damiano, zoals ze later officieel genoemd worden, schrijft Franciscus
een levensvorm. Deze forma vitae neemt Clara zelf in de tekst van haar eigen regel op: de
zalige vader zag heel goed dat wij geen enkele armoede, arbeid, kwelling, onbeduidendheid
en verachting van de wereld vreesden, maar die juist als zeer aantrekkelijk beschouwden. En
door liefdevolle zorg bewogen, heeft hij voor ons de levensvorm opgeschreven op de volgende wijze: ‘omdat gij u op goddelijke ingeving gemaakt hebt tot dochters en dienaressen van
de al/erhoogste verheven Koning, de hemelse Vader, en gij u tot bruid gemaakt hebt van de
heilige Geest door ervoor te kiezen volgens de volmaaktheid van het heilig evangelie te leven,
wil ik en beloof ik dat zowel ikzelf als mijn broeders altijd een nauwgezette zorg voor u zullen
hebben en bijzonder bekommerd om u zullen zijn' (RegCl 6,2-4; LevenCl 1).
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Tot dan toe bcstond zo'n levenswijze voor vrouwen niet in de kerk. Daarom heeft Clara tientallen jaren moeten vechten om van deze franciscaanse levenswijze, met als kern de absolute
armoede. gebruik te mögen maken. Het was namelijk niet gebruikelijk en in het kerkelijk
wetboek ook niet voorzien om aan een vrouwengemeenschap zonder materiele bestaansvoorwaarden een kcrkelijke goedkeuring te geven. Voor de kerk stond slechts een ding vast:
zusters kunnen alleen gedijen als zij zieh binden aan een voor-francicaanse, monastieke, benedictijner levenswijze.
Clara van Assisi, een goed geschoolde vrouw (haar Latijn is klassiek) krijgt het in een hardnekkige strijd met de Romeinse curie voor elkaar dat zij het franciscaanse ideaal zonder enige
versoepeling beleven mag. Daartoe schreef zij een eigen regel. Zij is daarmee de eerste en tot
nu toe enige vrouw in de geschiedenis die voor vrouwen een ordesregel schrijft. Op de pauselijke goedkeuring ervan heeft ze evenwel moeten wachten tot kort voor haar dood.

2. De drie ordert
In eerste instantie hebben Franciscus en Clara hun bedding in de grote boetebeweging van
hun tijd. Beiden zijn zulke Sterke persoonlijkheden, dat zij in die beweging een eigen plaats
vinden en er tenslotte hun eigen weg in uitstippelen. Door de aantrekkingskracht die van bei¬
den uitgaat, ontstaan drie orden die Thomas van Celano al presenteert als een historische
eenheid. Het gaat hier om een bont gezelschap van mensen die het altematief van Franciscus
willen delen en hun identiteit, hun persoonlijke levensvervulling en hun eigen profiel in de
ontmoeting met Franciscus gevonden hebben: 'Velen wierpen de bezorgdheid voor het wereldse van zieh af en, zieh spiegelend aan het leven en de onderrichtingen van Franciscus, be¬
gonnen zij weer tot de juiste waardering te körnen van hun eigen ik en zieh gedrongen te voelen hun Schepper lief te hebben en te vereren' (1 Cel 37).
In het kort gaan we nu de drie afzonderlijke orden beschrijven.

2.1. De franciscaanse Derde Orde
Als men de penitentenbeweging neemt als het uitgangspunt voor Franciscus en Clara, dan is
er een regelrechte ontwikkeling aan te geven die geleid heeft tot de franciscaanse boete-orde,
zoals men de Derde Orde oorspronkelijk noemde. De twee andere orden zijn daar niet van
afgeleid; ze zijn veeleer een intensieve invulling van de orde der boete.
AI vroeg had de uitstraling die er van Franciscus uitging, zijn repercussies op de boeteorde
zelf. Waarschijnlijk is Greccio de plaats, waar de Derde Orde van Franciscus is ontstaan. En
dat is niet zonder betekenis, immers daar vond het kerstgebeuren plaats, de openbaring van
de religie der menswording!
Franciscus stelt vast: 'Er is geen grote stad waarin zo velen zieh tot de boete hebben bekeerd
als in Greccio. En toch is het zo'n klein gehucht!' En verder Staat er in de Hermneringen:
'vaak zag je immers, wanneer de broeders 's avonds de lof van de Heer zongen - zoals ze in
die tijd in veel woonplaatsen gewoon waren - de mensen van het dorp, groot en klein, het
dorp uitkomen. Ze bleven dan op de weg buiten staan en wisselden de gebeden van de broe¬
ders af door luid te antwoorden: geloofd zij de Heer, onze God\ Zelfs kinderen die nog maar
amper konden spreken, deden zo goed ze konden hun best de Heer te loven, als zij de broe¬
ders zagen' (Herrn 74).
Bij de Derde Orde gaat het dus om bekeerde mensen, die in hun dagelijks leven weer voor
Godgekozen hebben. Zij erkenden Hem als de Heer van hun leven en lieten Hem als zodanig

ook tot zijn recht komen in hun huizen (een vaak gebmikte term die nctuw aansluit bij de oorspronkelijke opzet van de orde), in hun familie, op hun werk en in de maatschappelijke brin¬
gen waarin zij zieh bewogen.
Franciscus gaf deze mensen een soort regel, de Brief aan de gelovigen. De geschiedenis van
deze brief is bijzonder interessant, omdat er twee redacties van zijn. De eerste is in feite niets
anders dan een boetepreek (1 BrGel). De tweede (2 BrGel) is uitgebreid met geestelijke nor¬
men en concrete richtlijnen. Deze worden theologisch/spiritueel uitgediept in een zeer indrukwekkende inleiding (te vergelijken met de proloog op het Johannesevangelie). Bij onze
uitleg over de franciscaanse roeping in de 1 ste Handleiding hebben wij dit stuk centraal gesteld.
We hebben het in deze Handleiding al over het Memoriale gehad, het statuut dat niet van
Franciscus afkomstig is. Het regelt de organisatorische en juridische aspecten van dit leven.
Dit statuut was en is in zoverre belangrijk, omdat het zieh fundamenteel tegen de krijgsdienst
uitspreckt. Daarin laat de Derde Orde haar subversieve kracht zien die haar ook heden ten
dage niet zou misstaan. Met dit statuut konden de penitenten zieh aaneensluiten tot gemeenschappen. Zij werden - wat ook voor de hand ligt - door leken bestuurd. De pastorale zorg
kwam toe aan dominicanen, mindere broeders en andere ordeslieden. Later moesten deze au¬
tonome lekengemeenschappen echter toch hun leiding aan de orden afstaan.
Hier worden dus wetten toegepast die we steeds weer tegenkomen. Zij blijven voor de verdere geschiedenis van de Derde Orde van kracht en leiden tot onnatuurlijke ontwikkelingen. De
klerikale kerk meent alles van haar afhankelijk te moeten maken en onder haar controle te
moeten brengen. Zij heeft bijzonder weinig vertrouwen in zelfstandige gemeenschappen van
leken.
In 1289 wordt het Memoriale vervangen door de regel van paus Nicolaas IV. Daarmee komt
de hele boetebeweging onder de verantwoordelijkheid van de mindere broeders te staan. Tevens worden in die nieuwe regel de juridische en spirituele banden met de Eerste Orde nader
uiteengezet en versterkt. Eerst nu pas kan men spreken van een officiele franciscaanse Derde
Orde. Overigens, die groeperingen die tot dan toe het Memoriale gevolgd hebben en niet op
Franciscus georienteerd waren maar op andere orden, stichtten hun eigen Derde Orde, bijvoorbeeld de Derde Orde van Dominicus.
Historisch gezien heeft de Derde Orde verschillende gezichten. We onderscheiden de volgende vormen:
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De oorspronkelijke vorm: de ’bekeerden in eigen huis'

De meest bekendepersoon die men hier kan noemen. is de vriendin van Franciscus, broeder
Jacoba Frangipani de Settesole. Bij deze vrouw nam Franciscus vaak zijn intrek als hij in
Rome was. Toen deze op sterven lag, haastte zij zieh naar Portiuncula. Zij had het privilege
om in de nabijheid van Franciscus'graf begraven te worden (3 Cel 37). Tot deze groep mag
ook de zalige Luchesius van Poggibonsi (+ 1260) gerekend worden. Samen met zijn vrouw
Bonadonna hield hij zieh van harte bezig met de armen.

3 De 'reclusen'
Het betreft hier mannen en vrouwen die boete deden, zieh lieten inmetselen in een toren of
stadsmuur en op deze manier Franciscus wilden volgen. We noemen hier Margareta van Cortona (+ 1297) die, na een goddeloos leven, alleen nog maar God wilde kennen en zo in haar
tijd een uitzonderlijk getuigenis aflegde. Overigens was een stad in de Middeleeuwen bijna

verplicht om haar eigen recluse of kluizenaar te hebben aan wie de mensen hun nood konden
toevertrouwen en bij wie ze konden rekenen op gebed.

a Gemeenschappen van zusters
Aanvankelijk gaat het om vrouwen die elkaar spontaan vonden om tot een gemeenschappelijk leven te körnen. Wc körnen ze tegen onder de meest vreemdc namen. Aanvankelijk hadden ze helemaal niets met de franciscaanse spiritualiteit te maken. Het waren begijnen die
zieh volgens de bepalingen van het Concilie van Vienne (1311-1312) moesten onderwerpen
aan de kerkelijke controle door o.a. de regel van de Derde Orde aan te nemen. Later kwam
daar nog de clausuur bij, dus de strenge monastieke kloostervorm. Vele van de nu nog bestaande zustergemeenschappen zijn op deze manier ontstaan of ze vallen nog steeds onder de
clausuurwetten of hebben zieh in de loop der tijd omgevormd tot een congregatie.

3 De reguliere mannenorde
Mannengemeenschappen die op een dergelijke manier ontstaan zijn, ondergingen een ander
lot. Zij namen wel de regel van de Derde Orde aan, maar in plaats van de clausuur over tc
nemen pasten zij zieh bij de Eerste Orde aan. Deze vorm die in 1323 kerkelijk werd goedgekeurd, bestaat momenteel nog als vierde franciscaanse mannenorde met een eigen generale
overste (TOR/OSF).

3 De congregaties
In de 15de en 16de eeuw konden vrouwen die elkaar op grond van religieuze motieven von¬
den om bepaalde sociale noden tc lenigen (vcrpleging, onderwijs, opvoeding enz), alleen bin¬
nen de kerk werkzaam zijn. Het kerkelijk recht drong hen de clausuur op. Eerst pas vanaf de
17 de eeuw ontstaan er afzonderlijke congregaties, dus actieve gemeenschappen, die in de
geest van Franciscus sociale taken op zieh nemen. In de 19de eeuw komt er een wäre explosie van dit soort gemeenschappen.
Bij zo'n veelvoud moet men zieh afvragen waar hun gemeenschappelijke noemer te vinden is.
Men kan in elk geval zeggen, dat iedere afzonderlijke congregatie in de loop der jaren heel
wat tot stand heeft gebracht. Vele initiatieven zijn er van deze gemeenschappen uitgegaan, ze
hebben Sterke persoonlijkheden voortgebracht, veel vrouwen hebben een blijvend Stempel
gedrukt op hun omgeving (op hun stad, op hun land). In plaats van hun krachten te bundelen,
leefden en werkten deze congregaties naast elkaar.
Momenteel komt de franciscaanse Derde Orde in twee vormen voor.

3 De reguliere Derde Orde (TOR/OSF)
Hieronder ressorteren 22 mannelijke en 382 vrouwelijke congregaties en andere instituten.
alle met precies dezelfde regel. Deze is op 8 december 1982 door paus Johannes Paulus 11
goedgekeurd. Qua woordgebruik en geest is hij de meest franciscaanse regel die de reguliere
Derde Orde ooit gehad heeft.
De afzonderlijke gemeenschappen blijven echter autonoom en vormen als zodanig met elkaar
een los verband. Ze richten hun leven allemaal in volgens de drie evangelische raden (armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid) en leggen daarop professie af. In die zin staan zijn dichter
bij de Eerste en Tweede Orde dan de seculiere Derde Orde. Tot de reguliere Derde Orde behoren ook een aantal vrouwenkloosters met een strenge clausuur (bijvoorbeeld in Belgie: de
kapucinessen; voorheen in Nederland: de penitenten van Haren NB en Beek). Een aardige

bijkomstigheid: in het Duitse taalgebied wordt de afkorting OSF (- Orde van Sint Franciscus)
praktisch door heel de reguliere Derde Orde gebruikt.

3 De seculiere Derde Orde (OFS)
Had zij oorspronkelijk een grote maatschappelijk/politieke betekenis, in de loop der tijd is er
van de boeteorde alleen nog maar een vrome broederschap overgebleven.
Paus Leo XIII had van zijn kant al zijn hoop gesteld op een vemieuwde Derde Orde van
Franciscus. Daarom gaf hij haar een nieuwe regel. Hierin deed hij een beroep op de orde om
op de achtergrond de toonaangevende opvatting van de paus in de kerk en het openbare levcn
spiritueel te ondersteunen. Maar dat niet alleen. De paus zag in deze orde ook de drager en
het werkzaam instrument van de sociale leer van de kerk die het gras onder de voeten van hcl
marxisme moest vvegmaaien. Aanvankelijk stonden er in de Derde Orde grote mensen op, zoals degenen die in Frankrijk de beroemde Semaine Sociales organiseerden: weken waarin op
sociaal/politiek vlak de puntjes eens goed op de i werden gezet. Helaas werd deze dynami¬
sche opleving weer door een kerkelijke interventie ongedaan gemaakt: paus Pius X verbood
de Derde Orde om nog langer als exponent op dit terrein bezig te zijn. In vele landen verloor
de Derde Orde zijn betekenis. Gelukkig deed er zieh de laatste tientallen jaren op een ander
terrein iets nieuws voor. Allereerst gingen de sodaliteiten die rondom een klooster van de
Eerste Orde ontstaan waren, zieh landelijk verenigen. Tenslotte werd er zelfs een eenheid op
wereldniveau bereikt, met een hoofdverantwoordelijke, die momenteel samen met de genera¬
le ministers al bepaalde documenten heeft ondertekend.
Er bestaat cen goede kans om de oorspronkelijk opnieuw ontdekte religie der menswording
op allerlei gebied in de wereld tot zijn recht te laten komen. Daartoe kan ook de nieuwe rege!
bijdragen die zieh volledig van de voorafgaande onderscheidt. Tot in onze dagen voelden de
gemeenschappen nog de verplichting op zieh drukken van het Memoriale respectievelijk de
regel van Nicolaas IV, die hen tot een wereldvreemde ascese drong. De nieuwe regel, op 24
juni 1978 door paus Paulus goedgekeurd, is daarentegen helemaal op franciscaanse leest geschoeid.
De franciscaanse gemeenschap van Noord-Amerika zegt hierover: 'De nieuwe paulinische
regel van 1978 roept in duidelijke bewoordingen de franciscaanse gemeenschap op deel te
zijn van de evangelisatievoorhoede (Bahia 1983, 17). Vele aspecten van haar zending deelt
zij met de minderbroeders, clarissen en de reguliere Derde Orde: allen moeten zij Gods rijk
verkündigen door hun persoonlijk getuigenis en voorbeeld. Heel de franciscaanse wereldorde
heeft daarenboven nog, samen met de leden van de lekenbeweging, een specifieke zending te
vervullen, namelijk: werken aan een nieuwe wereldorde (Decreet over het lekenapostolaat).
Deze zorg voor vemieuwing - als een zuurdeeg het hart en de geest van Christus een plaats
geven in de alledaagse dingen die de mensen in de wereld bezighouden - wordt nagestreefd
vooral door die apostolische activiteiten die een sterk franciscaans karakter hebben. Genoemd
kunnen worden: opkomen voor de heilige Status van het gezin, de arbeid zien als een geschenk ter verbetering van de mensheid en zieh door moedige initiatieven als voorhoede inzetten voor gerechtigheid en vrede en voor de heelheid van de schepping dat wil zeggen: heel
de levende en niet-levende schepping beschermen en behoeden.'

2.2. De eerste orde: de minderbroeders (OFM)_
De penitenten van Assisi, zoals de mindere broeders zieh oorspronkelijk noemden. waren
aanvankelijk rondtrekkende predikanten. ln 1209/1210 gingen zij naar Rome met een stukje

papier, waarop zij een paar bijbelteksten hadden geschreven als uitgangspunt voor hun levensvorm. Het bevatte tevens een paar voorschriften in verband met hun gemeenschapsleven.
Daarmee namen ze afstand van de veel grotere boetebeweging en begonnen ze als franciscaanse broederschap aan een eigen geschiedenis. De levensvorm die de paus mondeling had
goedgekeurd, werd ieder jaar geactualiseerd en bijgesteld. In 1221 is zij, behend als de nietgebulleerde regel (RegNB) zo omvangrijk geworden, dat er een nieuwe redactie nodig was.
Deze nieuwe redactie werd in 1223 door een pauselijke bul bekrachtigd (= de gebulleerde
regel; RegB) en is tot op de dag van vandaag nog van kracht. Dus in 1223 is uit de oorspronkelijke broederschap de orde der minderbroeders (vgl Mt 18,1-4) ontstaan.
Belangrijk echter is, dat Franciscus zelf -ondanks zijn regel - de norm voor de levensvorm (=
forma minorum) blijft, de broeder bij uitstek (vgl Jordanus van Giano 17), die het gemeenschappelijke ideaal belichaamt.
De broederschap leeft in grote spanningen: zware lichamelijke loonarbeid, bedelen (als het
nodig is) en rondtrekkend boete preken aan de ene kant; aan de andere kant: gebeden, contemplatie en het moederlijk/broederlijk met elkaar omgaan. Beide polen die Franciscus nog
bij elkaar heeft weten te houden, leiden in de verdere geschiedenis tot vele hervormingsbewegingen (die overigens tot op de dag van vandaag vruchtbaar blijven). ln feite gaat het om
twee verschillende, maar met elkaar verbonden aspecten:

Toewijding aan God in gebed en contemplatie,
verbonden met radicale armoede, met absolute bezitloosheid. Men wil in dezelfde sociale
omstandigheden leven als de mensen die daartoe gedwongen zijn door hun armoede. Zo wil
men zijn solidariteit beleven.

Toewijding aan de mensen en de wereld in solidariteit,
waarin men mensen nabij wil zijn en kiest voor het leven in de stad, de zielzorg, sociale bijstand enz met de daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen.
De geschiedenis van de minderbroederorde zou aldus beschreven kunnen worden als een
voortdurende pendelbeweging met nu eens alle accent op dit ene, dan weer op dat andere aspect. Elk nieuw initiatief is de geschiedenis ingegaan onder een verschillende naam, zoais:
spirituelen, bemardijnen, discalceaten, alcantarijnen, recollecten enz. Uit al deze afzonderlijke bewegingen zijn de huidige nog drie bestaande orden voortgekomen. In 1517 wil de
toenmalige paus Leo X duidelijkheid in die vele groeperingen hebben: in de tot dan toe ene
orde met aan het hoofd een generale minister brengt hij een scheiding aan, waarmee twee
onajhankelijke orden ontstonden. Spoedig daarop ontstaat er nog een derde. Toch heeft de
paus zieh vergist: de pendelbeweging begint opnieuw; weer ontstaan er nieuwe groeperin¬
gen. Paus Leo XIII brengt deze dan vemieuwd tot een orde terug. Zo körnen wij momenteel
aan drie onajhankelijke, zelfstandige mannenorden, die alle Franciscus als hun stichter er¬
kennen en zijn regel van 1223 onderhouden :
3

OFM (= orde van de minderbroeders)

In de volksmond wordt deze orde, die van de drie de meeste leden telt, gewoon franciscanen
genoemd, ook wel bruine franciscanen, observanten, bemardijnen enz. In 1517 werd deze
orde van de conventualen afgescheiden. De latere nieuw opgekomen groeperingen van de
OFM werden door paus Leo XIII vemieuwd samengevoegd in de Leontijnse Unie.
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3 OFMConv (orde van de minderbroeders conventuelen)
Ook deze in aantal kleinste orde hecft nog andere namen: minorieten, zwarte francisccmen
enz. Ze is op alle vijf de continenten vertegenwoordigd.

3 OFMCap (orde van de minderbroeders kapucijnen)
In een pijnlijk proces ontstond in 1521-1528 uit de OFM de oorspronkelijk zuiver contemplatieve gemeenschap van de kapucijnen. De broeders werden genoemd naar hun lange spitse
kap. Al spoedig vonden zij hun weg weer in het openbare leven, zelfs in de politiek.
Al die nieuwe initiatieven en afsplitsingen die resulteerden in de drie afzonderlijke orden, la¬
ten zien dat de pendelbeweging ook nu nog ononderbroken doorgaat.
De hervonningen hebben overigens ook hun uitwerking op de vrouwengemeenschappen en
de Derde Orde gehad, die zieh daarmee plaatsten onder de obedientie (oboedientia = gehoorzaamheid) van een van deze bewegingen. Vooral de Derde Orde is zieh de laatste decennia
wat losser van de drie afzonderlijke orden gaan opstellen zonder echter de geestelijke banden
met en de hulp vanuit die orden te verbreken.

_2.3. De tweede orde: de clarissen (OSC)_
In 1263 bepaalt paus Urbanus IV, dat alle arme vrouwen van San Damiano die zieh - hoe dan
ook - tot Clara bekennen, clarissen genoemd moeten worden.
Deze naam versluiert echter de wäre geschiedenis van deze orde, die veel gecompliceerder in
elkaar zit dan die ene naam doet vermoeden. Franciscus had Clara die hem wilde navolgen,
een eigen regel gegeven. Mede ook door de tijdsomstandigheden van toen kon Clara niet le¬
ven zoals Franciscus. Rondtrekkend preken bijvoorbeeld was sowieso voor haar uitgesloten.
Des te harder trok Clara zieh echter de armoede aan. In 1216 wist zij het z.g. privilege van
de armoede te verkrijgen, dat zij later door de pausen steeds opnieuw liet bekrachtigen. Het
leven van de clarissen lijkt enigszins op dat van de broeders in de kluizenarijen (vgl. RegCl)
met alle accent op een permanente toewijding aan God in gebed, eucharistie en contemplatie.
Maar voor kardinaal Hugolinus was de juridisch/spirituele basis van de vrouwengemeenschap in San Damiano verre van volledig. Bovendien stelde hij vast dat er ook in andere Italiaanse steden soortgelijke vrouwengemeenschappen waren ontstaan. Zo stichtte hij dan de or¬
de van de arme vrouwen van San Damiano. Daartoe rekende hij ook alle andere spontaan
ontstane vrouwengemeenschappen, die noch met Franciscus noch met Clara iets te maken
hadden. Hij legde deze orde het monastiek/benedictijns kloostermodel op en schreef voor
haar een nieuwe regel (1218-1220). Daarin stond de absolute clausuur centraal. Meer dan de
helft van deze regel bestond uit slotbepalingen tot in de kleinste details.
Het is verbazingwekkend tot wat voor een mystieke diepte Clara doordrong ondanks deze
volkomen onfranciscaanse regel. Men heeft de indruk dat zij deze regel slechts voor de buitenwereld aanvaardde. Bovendien sloot Clara zieh in 1234 bij Agnes van Praag aan die er
alles aan deed om de orde op franciscaanse leest te schoeien. Paus Gregorius IX, de vroegere kardinaal Hugolinus, had daar absoluut geen oren naar. Hij noemde de regel die Francis¬
cus aan de zusters had gegeven, babyvoedsel dus niets voor volwassen vrouwen. In 1247 was
paus Innocentius IV iets toegeeflijker, toen hij voor hen een nieuwe regel schreef. Maar hij
had zieh misrekend: omdat hij de kloosters bezittingen wilde opdringen, stootte hij op de re¬
solute weerstand van Clara. Zij ging een eigen regel schrijven. Zij liet zieh daarbij leiden
door de minderbroedersregel van 1223 en wees zo op de spirituele band tussen de Eerste en

de Tweede Orde. Zij hield zieh echter aan de zuiver contemplatieve levensvorm, die zij deels
uit de voorschriften van de Hugolinus-regel ovemam, deels ook uit het franciscaanse erfgoed.
Zeer ongebruikelijk voor een regel is dat zij daarin haar eigen diep geestelijke ervaring centraal zet, die haar er uiteindelijk toe bracht om samen met Franciscus op weg te gaan, als
broeder en zuster van elkaar en in absolute armoede. We hebben al vastgesteld dat Clara het
democratische karakter van het samenleven nog duidelijker onderstreept dan Franciscus. die
toch de broeder bij uitstek is.
De regel van Clara wordt weliswaar vlak voor haar de dood kerkelijk goedgekeurd. Toch wa¬
ren er maar weinig kloosters die deze regel aanvankelijk volgden. Paus Urbanus IV die zonder enig onderscheid alle arme vrouwen van San Damiano verzamelde onder de naam clarissen, schreef voor de meerderheid van hun kloosters (en dat waren bij de dood van Clara zo'n
150 gemeenschappen) opnieuw een regel, waarin hij overigens de spiritualiteit van Clara volledig gerespecteerd heeft. Eerst pas later kwam de regel van Clara volledig tot haar recht.
Momenteei volgen de meeste kloosters deze regel.
We moeten er nog aan toevoegen dat de hervormingspogingen binnen de Eerste Orde zijn
weerslag ook op de clarissen hebben gehad. Denk aan Coletta van Corbie (+ 1447). Zij heeft
in haar streven om de franciscaanse gemeenschap te vemieuwen niet alleen onder de mannen
succes gehad; onder de clarissen leeft haar invloed nog altijd voort (vgl. de 8ste Handleiding).
Zo onderscheiden wij twee soorten clarissen:

Damianieten:
Zij gaan terug op de regel van Clara (1253). De meeste clarissenkloosters van nu volgen de¬
ze regel.

Urbanisten
Clarissen die de regel van Urbanus IV (1263) volgen (alles tezamen zo'n 80 kloosters).
Ofschoon ieder klooster in principe nog steeds zelfstandig is, groeien onder de gelijkgezinde
gemeenschappen federaties, ieder met zijn eigen kleur en onder zijn eigen obedientie. Ook
nieuwe vormen ontstaan: clarissen die naast de regel van Clara de regel voor kluizenarijen
volgen.

2.4. De franciscaanse familie_
We hebben dus met een groot aantal gemeenschappen te maken die zieh allemaal beroepen
op Franciscus en Clara. Volgens de bronnen die we boven hebben aangehaald, zagen Fran¬
ciscus en Clara de drie orden als een familie van mensen die bij elkaar hören, ondanks alle
onderlinge verschillen.
Franciscus benadrukt in de levensvorm die hij Clara en haar zusters gaf, dat hij en zijn broeders de zusters willen beschouwen als hun eigen vlees en bloed (= tamquam de ipsis)', en dat
zij in hun liefdevolle zorg en aandacht met de zusters verbonden zijn (RegCl 6,4). En in haar
laatste zegen zegent Clara niet alleen haar zusters maar ook de broeders.
Clara dreigde zelfs met een hongerstaking toen de paus van plan was de banden van haar en
haar zusters met de broeders te verbreken (vgl. LevenCI 37). Hartstochtelijk liet zij, tot aan
haar dood. haar verbondenheid met het franciscaans charisma uitkomen. De brieven, de re-

gels en het testament van Franciscus en Clara staan vol van dit vurig verlangen naar eenheid
tussen de Eerste en Tweede Orde.
Wat de Derde Orde betreff. het liefst had Franciscus iedereen willen bc/.ockcn. Toen dat echt
niet meer ging, schreef hij brieven (1 BrGel en 2 BrGel).
In alle geledingen van de franciscaanse familie is heden ten dage het bewustzijn gegroeid, dat
men bij elkaar hoort. Men voelt zieh als familieleden die op elkaar zijn aangewezen. Dit
nieuwe bewustzijn wordt uitdrukkelijk onderstreept in de vemieuwde constituties van de verschillende takken.
Zo geven de kapucijnen bijvoorbeeld in hun constituties van 1982 hun geestelijke verbondenheid met de andere gemeenschappen aan:
§94
1. De verscheidenheid van religieuze gemeenschappen, die onder Gods leiding tot welzijn
van de kerk ontstaan is, is ook in de een en dezelfde franciscaanse familie zo tot bloei gekomen, dat het Charisma van de stichter zieh openbaart en verspreidt in vele broeders en zusters,
ook van de lekenorde.
2. Daarom willen wij in broederlijke eenheid volgens dezelfde geest leven en graag met el¬
kaar samenwerken ter bevordering van de Studie en de gezamenlijke ondememingen op het
gebied van franciscaans leven en werk.
3. Wij moeten een speciale band onderhouden met onze zusters die een contemplatief leven
leiden, dagelijks hun offer van lof opdragen, in de eenzaamheid en de stilte God willen aanhangen en met een verborgen apostolische vruchtbaarheid de kerk uitbreiden. Eveneens voelen wij ons broederlijk verbonden met de religieuze instituten die geestelijk met onze orde
verbonden zijn.
4. Jegens onze ouders, familieleden, weldoeners, helpers en allen, die tot onze geestelijke fa¬
milie behoren, willen wij onze verplichtingen van genegenheid en dankbaarheid nakomen en
hen in ons gebed, ook gemeenschappelijk, bij God aanbevelen.
§95
1. Binnen de franciscaanse familie neemt de franciscaanse lekenorde een eigen plaats in. Zij
bezit en verspreidt dezelfde wäre geest en is onmisbaar voor de volheid van het franciscaans
charisma.
2. Onder aandrang van de heilige Geest trachten de broeders en zusters van onze orde de
volmaaktheid van de liefde in haar seculiere vorm te bereiken door de belofte het evangelie te
beleven naar het voorbeeld van Franciscus.
3. De franciscaanse lekenorde is door haar ontstaan, geschiedenis en gemeenschap van leven
met onze orde verbonden en de zorg voor haar is door de Heilige Stoel aan ons toevertrouwd.
4. Daarom zullen de broeders zieh tegenover de franciscaanse leken echt broederlijk gedragen, door hun voorbeeld de trouw aan het evangelisch leven versterben en de lekenorde met
kracht propageren, zowel bij seculiere clerici als bij leken.
5. Onze oversten hebben de bevoegdheid fratemiteiten van de franciscaanse lekenorde op te
richten in al onze huizen en ook elders, met onderhouding van de rechtsbepalingen. Zij zien
er op toe dat er een levende band bestaat tussen de fratemiteiten van onze orde en de sodaliteiten van de lekenorde.
6. De oversten zorgen ervoor - met vereende krachten en in samenwerking met de andere

franciscaanse families - aan de lekenorde, volgens haar eigen wetgeving en het universele
recht, steeds de nodige geestelijke en pastorale hulp te verlenen, vooral door bekwame broeders voor deze dienst aan te wijzen.
7. De broeders verlenen deze orde graag hun geestelijke hulp. Maar gezien haar lekenkarakter
laten zij zieh niet in met haar intern bestuur, tenzij voor zover het recht dit bepaalt.
8. Als teken van medeverantwoordelijkheid wordt bij de benoeming van een assistent of de
oprichting van een fratemiteit het bestuur van de betrokken sodaliteit van de franciscaanse
lekenorde geraadpleegd.
9. Ook alle verenigingen, vooral van jongeren, die de geest van Franciscus bevorderen, wor¬
den gesteund en geestelijk bijgestaan. Onze huizen moeten voor allen, geestelijken en leken,
die onder leiding van Franciscus de voetstappen van Christus willen volgen, een centrum van
broederlijke ontmoeting en inspiratie worden.

D. Oefeningen
1ste Oefening
Paus Johannes Paulus II vertelde in 1982 in Assisi het volgende over Fran¬
ciscus en Clara:
'Het is echt niet eenvoudig om beide namen - Franciscus en Clara - los van elkaar te zien.
Toch zijn het twee mensen, twee levensverhalen....
Als u de feestdag van Clara viert, doe haar dan alle eer aan Het is niet eenvoudig om beide
namen los van elkaar te zien. Tussen hen is er een diepe verbondenheid, die alleen begrepen
kan worden als we daarbij de criteria hanteren van de franciscaanse, christelijke en evangeli¬
sche spiritualiteit; en niet uitgaan van menselijke maatstaven. De dubbele naam FranciscusClara is een realiteit die thuishoort in christelijke, geestelijke en hemelse categorieen; maar
tegelijkertijd is het ook een realiteit van deze aarde, in deze stad, van deze kerk.
Alles nam hier vormen aan. We hebben hier dus niet te maken met zuivere geesten alleen:
Franciscus en Clara waren meer dan pure geest. Het waren twee mensen met lichaam en
geest. In de levende traditie van de kerk, van het gezamenlijk christendom en van de mensheid gaat het niet slechts om hun levensverhaal. Het gaat om de manier waarop Franciscus
zijn zuster zag, over de manier waarop hij met Christus het huwelijk aanging. Hij zag zichzelf
als haar evenbeeld, als het beeid van de bruid van Christus, de mystieke bruid, naar wie hij
zijn leven inrichtte...
Hij zag zichzelf als een broeder, als een arme naar het beeid van deze echte bruid van Chris¬
tus, in wie hij het beeid aantrof van de volmaakte bruid van de heilige Geest. Maria...
Dit is de plaats, waarop al acht eeuwen lang pelgrims samenkomen om over het goddelijk le¬
vensverhaal van Clara aan de zijde van Franciscus na te denken, een levensverhaal dat grote
invloed uitoefende op het leven van de kerk en op de geschiedenis van de christelijke spiritu¬
aliteit.
In onze tijd is het van belang om Clara op-nieuw te ontdekken, omdat zij voor het leven van

de kerk van onschatbare waarde is: de herontdekking van dit charisma en van deze roeping is
broodnodig. De herontdekking van het goddelijk levensverhaal van Franciscus en van Clara
is onontbeerlijk' (Clara, de nieuwe vrouw 5).

Vragen:
Hoe ziet de paus de relatie tussen Fran-ciscus en Clara, tussen man en vrouw?
1. Wat zeg je daarvan?
2. Hoe zou je dat zien?

_2de Oefening:_
Onderstreep die verklaringen in de constituties van de kapucijnen (zie ad 2.4) die de onderlinge verhouding tussen de verschillende orden binnen de franciscaanse familie zouden moeten kenmerken.

Opdracht:
1. Zet deze verklaringen in volgorde van belangrijkheid op een rijtje.
2. Zoek dergelijke verklaringen ook in je eigen regel of constituties op.

_3de Oefening_
Lees de Tweede Brief van Franciscus aan de Gelovigen (2 BrGel 19-62).

V ragen
1. Waaruit bestaat de missionaire dimensie in deze brief?
2. Waaruit bestaat - volgens deze brief - het onderscheid tussen de Derde Orde
(de franciscaanse gemeenschap) en de Eerste en Tweede Orde?
3. Wat hebben ze allemaal gemeenschappelijk?

_4de Oefening_
Geef je mening over de volgende tekst uit Afrika:
'De karakteristieke kenmerken van de maatschappij waarin de franciscaanse beweging haar
oorsprong vond, treft men nu ook nog in de meeste Afrikaanse landen aan, alleen zijn ze hier
aan een veel sneller en dieper ingrijpend proces van verandering onderhevig. We wijzen
slechts op het volgende feit.
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Er is zowel een plutocratische Oligarchie10 die onder zware druk van het kapitalisme de macht
en de goederen van de meeste Afrikaanse landen in handen heeft, alsook een ehtaire Oligar¬
chie waarvan de revolutionaire partijen het moeten hebben. Deze beide machtsgroepen bezitten in Sterke mate de eigenschappen van de heersende klassen in de Italiaanse Steden van de
13de eeuw: trots, naijver en streven naar macht ten koste van de arme bevolking.
Het fenomeen van de verstedelijking wordt steeds omvangrijker. De bevolking van het platte¬
land. vooral jongeren, strijkt dagelijks met duizenden in de grote steden neer in de hoop er
een beter leven te vinden. De werkelijkheid ontgoochelt al hun dromen. In plaats van een beter ieven bieden de grote steden niets dan werkloosheid. promiscuiteit17 criminaliteit, prostitutie en eilende.. .
De Afrikaansc vrouw wier traditionele eer bcstaat in moederlijke zorg, toewijding en schaamtegevoel, wordt in de stad meer en meer slachtoffer van de wellustige uitbuiting door een
verdorven en cormpte heersende klasse. Dikwijls wordt zij tot prostitutie gedwongen; een
importproduct dat veelvuldig gebruikt wordt om de lüsten van buitenlandse toeristen te bevredigen.
Zoals in de tijd van Franciscus de hierarchie van de kerk niet in Staat was de wereld van haar
verdorvenheid te redden, zo slaagt zij er ook nu niet in om met haar goede bedoelingen alleen
of met theoretische hervormingen de zeden te verbeteren. In deze situatie heeft Afrika drin¬
gend een nieuwe Franciscus nodig, of minstens zijn geestelijke familie die geroepen is zijn
zending voort te zetten. Wij vinden het jammer dat de uitstraling van het franciscaans Cha¬
risma bij ons ontbreekt, juist omdat wij sterk vermoeden dat zijn invloed bij ons van enorm
belang kan zijn om iets te doen aan de materialistische mentaliteit, die de mens in alles degradeert. Bijzonder jammer vinden wij het, dat de seculiere Derde Orde hier helemaal niet
bestaat. Zij kan daar ingezet worden, waar noch de Eerste Orde noch de reguliere Derde Orde
(die hier al langer zijn) toegang of invloed hebben, namelijk in het geseculariseerde kringetje
van de machthebbers. Vele van deze mensen die op de kloosterscholen hun opleiding hebben
genoten, hebben thans nog weinig voeling met hun religieuze worteis.
Mocht de franciscaanse geest hier een kracht zijn met uitstraling, dan zouden de leiders er
zieh door laten aanspreken en in plaats van uitbuiters te zijn, dienaars van het volk worden.
Met andere woorden: wij zouden een veel omvangrijkere en permanente aanwezigheid van
de franciscaanse familie op ons Afrikaans continent willen hebben om (a) voor de heersende
klasse een wegwijzer te zijn, (b) voor de mensen in de slums van de grote steden een steun en
(c) voor de bevolking van het platteland een hulp om tot zelfbewustzijn te körnen' (FramjoisMarie Lufuluabo OFM, Zaire; bisschop Alfonso Nteka OFMCap, Angola).
Opgave:
Wat denk je: is het juist om een parallel te trekken tusscn de toestanden die aan
het bcgin van de 13de eeuw in Assisi voorkwamcn en de huidigc situatie in een
aantal Afrikaanse landen?

16 De heerschappij van enkele rijke families.
17 Geslachtsverkeer met veelvuldig wisselende partners

E. Toepassingen
_1ste Toepassing_
De seculiere Derde Orde van Franciscus plaatste het kloosterleven in de wereld en gafhaar
onderdak in de huizen en gezinnen van de toenmalige tijd. Op haar beurt bracht de reguliere
Derde Orde de nieuwe impulsen van een zieh veranderende wereld het klooster binnen. Een
open beweging die over en weer moet blijven gaan, ook voor de toekomst. Zolang er onder
haar edelmoedige mannen en vrouwen zijn, bereid om in de voetstappen van Franciscus het
evangelie van Jezus Christus met hun leven handen en voeten te geven (hoezeer de wereld
ook aan verandering onderhevig is), zal de franciscaanse beweging blijven bestaan als een
impuls van geestelijke energie om in iedere samenleving mensen van elke leefiijd aan te spreken en mee te krijgen.
Vragen:
1. Is datgene wat de tekst beweert, nog steeds van toepassing?
2. Welke franciscaanse takken zijn er in je woonplaats of in de omgeving en an
te vinden?

_2de Toepassing_
Dat bij de inwoners van Assisi en andere Italiaanse steden de waarde van het getuigenis heeft
aangeslagen die Clara en haar gezellinnen hen voorhield, blijkt uit de snelle toename van het
aantal volgelingen. In de 16de eeuw waren er al 600 kloosters met ongeveer 3000 clarisseti.

Vraag:
Hoe realiseren de clarissen hun missionaire zending binnen de franciscaanse
familie?

_3de Toepassing_
Met het oog op de nog altijd in brede bringen voorkomende vrouwendiscriminatie bezitten
wij, franciscaanse mensen, een kostbaar erfgoed, waarmee wij in Staat zijn tegen deze mistoestanden in te gaan. Franciscus heeft zijn ordesfamilie drie evenwaardige takken gegeven,
de een dus niet meer of minder dan de ander. Vanuit dit gegeven is het ons eigen om met alle
rangen en standen op gelijke wijze om te gaan. Het geeft ons ook nog eens de vrijheid om,
daar waar nodig, de vinger op de zere piek te leggen. ln onze opdracht om protest aan te tekenen tegen Systemen enz waarin vrouwen door mannen geminacht worden en om de vrouw
opnieuw in haar waardigheid te herstellen, hoeven wij alleen maar naar Franciscus en Clara
te kijken. Van hen leren wij hoe mooi gedeelde vriendschap en de wederzijdse aanvulling van
man en vrouw kunnen zijn. Zij durfden het aan om anders te zijn. Zo werden zij de voorlopers van een culturele en religieuze vemieuwing die tot in onze tijd doorwerkt.

Vragen:
Welke rol hebben vrouwen in de loop der geschiedenis in de franciscaanse beweging gespeeld:
-voor de verspreiding van het franciscaanse erfgoed
-voor de trouw aan het franciscaans Charisma
-voor de cmancipatic van de vrouw
-voor de missionaire zending in de kerk

_4de Toepassing_
Getuigenissen van franciscaans leven uit verschillende delen van de wereld:

1. Een stem uit Europa: Engeland

_

'Franciscus was het complete tegendeel van een verbitterde puritein. Hij was de vrolijkste van
alle heiligen en wilde geen treurige, lange gezichten om zieh heen zien. Steeds wees hij broeders terecht die zieh mistroostig of melancholisch gedroegen.
Zijn broeders moesten joculatores Dei (speelmannen van God) zijn die door de wereld zwerven om het geluk van de vreugdeboodschap te verkondigen. 'Soms', zo schrijft Thomas van
Celano, 'heb ik met eigen ogen gezien hoe hij als een vioolspeler een stok over zijn arm
streek en daarbij in het Frans de lof Gods zong' (T. Okey).

2. Frankrijk.
'De Tweede Wereldoorlog schudde mijn innerlijk behoorlijk door elkaar. Steeds duidelijker
dook het beeid van Franciscus voor mij op. Ik vond de wereld in oorlog afschuwelijk. Langzaam ontwikkelde zieh in mij de gedachte dat het evangelie een mislukking was. Zelfs Chris¬
tus had zieh afgevraagd wat voor geloof Hij bij zijn wederkomst op aarde zou aantreffen. De
mensen die Hij geraakt en aangetrokken had, leken alleen te staan in de storm die een stelletje
gekken ontketend had. Ongeveer halverwege de eerste Kerstnacht en de hei waarin de mensheid verscheurd raakte, was er een andere Christus op aarde versehenen, de Franciscus van
mijn jeugd. Maar ook hij had gefaald. Gefaald? Het leek er in elk geval wel op. Hij was ervan
overtuigd dat het heil tot stand zou körnen door het evangelie. Het evangelie, dat was de
eeuwigheid! Maar het evangelie begon pas!' Wat waren nu twintig eeuwen in de ogen van
God?' (J. Green)

_3. Uit Azie: Pakistan __

_

'In het verleden maar ook nu nog was en is godsdienst niet altijd een bevrijdende kracht in het
leven van de Aziatische mensen. Met haar goddelijke autoriteit sanctioneerde zij de bestaande machtssystemen, die voor deze gunst op hun beurt de godsdienst verzekerde van een geprivilegieerde plaats in de samenleving. Daardoor werd het voor de godsdienst bijna onmogelijk gemaakt haar kritisch-profetische zending uit te oefenen. Om weer in Staat te zijn deze
zending te vervullen, moet de godsdienst afzien van elke machtspositie. Aan dit proces kan

de Aziatische minderbroeder zijn eigen bijdrage leveren door de minoritas Dei in solidariteit
met de armen te beleven en helpt hij de godsdienst in het algemeen en het christendom in het
bijzonder om op het spoor van hun oorspronkelijke inspiratie te körnen. Maar voor hij zover
is, zal hij echter - net zoals Franciscus - aan de rand van de kerk moeten leven. En niocht de
kerk dan zijn doen en laten sanctioneren, dan moet hij erover waken dat die officiele bevestiging hem niet van zijn profetische taak afbrengt om de kerk steeds weer opnieuw terug te
voeren naar het ideaal van de minoritas Dei, de radicale armoede en machteloosheid van de
gekruisigde God' (Jan Hoeberichts).

4. Uit Afrika: Malawi

__

'Het franciscaans leven is niet alleen een uitdaging voor Afrikaanse vrouwen. Het is tegelijk
een diepe en wonderlijke ontmoeting met de vele waarden die in de traditionele cultuur verankerd zijn, zoals bijvoorbeeld: een sterk gevoel voor gemeenschap en het brocdcrlijk en zusterlijk samenleven, voor eenvoud, voor het dicht bij de natuur staan en voor vriendschap.
Franciscus moet ons maar vergeven wanneer wij bij onze vrolijke feesten vaak als de krekels
in onze tum met hem wedijveren. Wij zijn God dankbaar dat Hij ons zo'n grote stichter heeft
gegeven, die als een wonderlijk tuinier en met zijn buitengewoon charisma ons helpt om de
schatten van onze cultuur tot eer van Hem en tot welzijn van zijn kerk op te graven. Alleen
jammer, dat enkele hoogintellectuelen zieh daar zo gecompliceerd en verwarrend over uitlaten. De bijbelse uitdagingen zijn immers voor alle volken bedoeld.
Zelfs onder zijn eigen volk stootte Jezus op grote weerstand. Maar Hij hield zieh aan zijn opdracht. Ik zou daarom graag met het volgende willen eindigen. Laat mij - buiten datgene wat
niet in overeenstemming is met de bijbel en het ideaal van onze stichter - in alle aspecten van
mijn leven een Afrikaanse blijven. Verander u niet omwille van mij; dus niet omdat ik een
Afrikaanse ben. God heeft mij de genade gegeven om op onze manier in het leven te staan
zoals anderen, uit welk volk dan ook, op hun manier mögen leven, want 'met U bestorm ik
een boiwerk, met U, mijn God, spring ik over muren' (Ps 18,30). 'Als God voor ons is, wie
kan dan legen ons zijn?' (Rom 8,31) (M. Clara Phulira OSC).

Uit Latijns-Amerika: Brazilie
'Franciscus, met al jouw liefde voor de kerk, van welke meest bedenkelijke zwakheden zou jij
haar willen bevrijden, zodat zij weer de kracht en de ruimte krijgt om aan een rechtvaardiger
en meer menselijker wereld te werken, waarvan iedereen droomt'? Als ik me niet vergis,
Franciscus, zou jij vooral dric misverstanden uit de weg willen ruimen. De bijbelse armoede,
waarin jij de kerk graag gehuld ziet, moet haar eens en voorgoed bevrijden van haar prestige¬
drang; zij moet zieh volledig distantieren van de mächtigen, zodat zij daadwerkelijk kan opkomen voor de onderdrukten die aan de vooravond van de 21ste eeuw tweederde van de
mensheid uitmaken. Jij zou alles in het werk willen stellen om te voorkomen dat wij, mannen
en vrouwen van de kerk, menselijke overwegingen interpreteren als Gods wil. Christus was
oprecht blij toen de geest Gods Simon Petrus ingaf Hem te erkennen als de Zoon van de !e=
vende God. Maar Christus aarzelde niet om Simon Petrus satan te noemen toen menselijke
overwegingen hem ertoe verleidden om zijn meester van de kruisdood af te houden. Jij wil
graag ieder denkbaar offer brengen als de kerk van Christus de prächtige encyclieken zoals
Populorum progressio en de door God gei'nspireerde besluiten van Vticanum II onmiddellijk
in echte daden zou omzetten' (Dom Helder Camara).
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Opgave:
Vergelijk deze tckstcn mct clkaar.
1. Wat valt je daarin op?
2. Wat voor uitdagingen zitten erin voor de franciscaanse familie?
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_Ter overweg 8ng
Franciscus
Adieu, jij rijkdom
en jij zekerheid.
Wat nog overblijft
met de armen,
met de mclaatsen
gedeeld,
daaraan vreugde hebben,
en de zon
en de trek van vogels
als begeleiders,
met gelijkgezinden
het evangelie beleven,
en uitdragen
naar mensen zonder moed
naar mensen zonder recht,
naar mensen die verloren lopen,
überhaupt naar de mensen, zodat ook zij,
zodat ook wij
opnieuw leren leven,
opnieuw kunnen lachen.
Paul Reding
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Handleiding 3:De huidige interfranciscaanse samenwerking_

Uit de bronnen
_De vriendschap tussen Franciscus en Clara_
Zoals iedereen weet, waren Franciscus en Clara in vriendschap met elkaar verbonden. Hij
vond het fijn om met haar te spreken; hij luisterde graag naar haar lieve woorden die als honing van haar Uppen vloeiden Ook Clara verlangde naar zijn aanwezigheid en genoot ervan
als Franciscus over de goede Jezus sprak.
Maar steeds weer moesten zij zieh geweld aan doen; en dus zagen zij ervan af om elkaar te
ontmoeten. Ondanks het feit dat een bezoek aan Clara veel voor hem betekende, ging Fran¬
ciscus niet op zijn verlangen in om toch maar vooral trouw te blijven aan God. Clara leed
daar erg onder. Ze drong er bij de broeders op aan om Franciscus van deze strenge opstelling af te br engen.
Zo nodigde Franciscus Clara een keer uit om voor een maaltijd naar Portiuncula te körnen,
in de kleine nederzetting van de broeders, vlakbij de stad Assisi. Daar aten zij tezamen met
de broeders en enkele zusters op de naakte grond. Immers beiden voelden zieh net zo met de
aarde verbonden als met de lieve God. Hij was ook de inhoud van hun gesprek, waarin ze gefascineerd en met grote aandacht naar elkaar luisterden. Toen liet God zijn goddelijk vuur
neerdalen op hun lippen en in hun harten; en Ständen zij in vuur en vlam. Het liefdesvuur
was zo groot, dat het tot boven de nederzetting uitsteeg en de hele omgeving in lichterlaaie
zette. De brandweerkorpsen van Assisi en Montefalco, van Bettona en Spello rukten uit om
het te blussen. Tevergeefs natuurlijk. Want wie is in Staat de liefde te blussen die God in mensen ontsteekt? (naar Fior 15)

A. Inleiding
Deze derde Handleiding vestigt onze aandacht op de francis_caanse familie,_
die aan het begin van de 13de eeuw door Franciscus en Clara gesticht werd. Ze waren beiden
innig en diep bevriend met elkaar; beiden hadden hetzelfdc doel voor ogen, het rijk Gods;
samen wilden zij het evangelie op een radicale wijze beleven en het zo als een levengevende
kracht aan de mensen voorhouden. Velen voelden zieh tot hun levenswijze aangetrokken.
Mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving wilden zieh bij hen aansluiten om, net

zoals zij, het evangelie te beleven. In nog geen tien jaar tijd groeide uit het kleine begin drie
krachtige takken: in 1210 de orde van de mindere broeders, in 1212 de gemeenschap van de
mindere zusters en ongeveer tegelijkertijd een lekengemeenschap, waaruit de orde van de
boete zieh ontwikkeld heeft.
Niet Franciscus of Clara alleen, maar Franciscus en Clara sämen hebben een beweging op
gang gebracht die ook vandaag de dag nog in Staat is mannen en vrouwen te begeesteren hun
voetstappen te volgen. Het bijzondere van hun charisma is, dat het hen gaat om een franciscaanse familie waarin de broeders en zusters op elkaar zijn aangewezen. Alleen in dit op elkaar aangewezen zijn van broeders en zusters kan de franciscaanse familie haar volheid ervaren. Daarom moet hun eenheid in alle verscheidenheid van roepingen en de liefdevolle zorg
voor elkaar een vanzelfsprekende zaak zijn. En daaruit volgt weer, dat de verschillende fran¬
ciscaanse orden en gemeenschappen met elkaar moeten samenwerken (= interfranciscaanse
samenwerk ing).

B. Overzicht
Duizenden mannen en vrouwen over heel de wereld
proberen in de geest van Franciscus en Clara naar het evangelie te leven. Als het goed is,
doen ze dat niet ieder afzonderlijk, maar zoveel mogelijk samen. Dat idee zit in feite al opgesloten in de familieband, die voor de franciscaanse levensstijl zo essentieel is. Daarmee heb¬
ben zij voor de wereld, die door zovele conflicten en tegenstellingen verscheurd is, maar ook
voor de kerk die met spanningen geplaagd wordt, een belangrijke boodschap uit te dragen.
We mögen ons echter niet beperken tot het ideaal alleen; we willen ook een stel concrete
voorbeelden van samenwerking geven. Er is momenteel een groeiende interfranciscaanse samenwerking gaande op lokaal, nationaal en intemationaal vlak. Tegelijk weten we ook dat er
op dit terrein nog heel werk aan de winkel is. Het teruglopen van roepingen dwingt ons in vele delen van de wereld de handen ineen te slaan en nieuwe wegen van samenwerking te bewandelen cn uit te proberen. Anderzijds zijn het de armen en allen die buiten de boot vallen,
die om een duidelijke maar gezamenlijke aanpak vragen. Om zeer verschillende redenen zijn
wij heden dus geroepen om onze familiebanden sterker aan te halen en onze geestelijke, materiele en menselijke gaven en mogelijkheden met elkaar te delen.

C. Informatie
_1. De franciscaanse familie in een aantal gefallen_
De franciscaanse familie is een beweging met vele gezichten. Ze reikt tot ver over de grenzen
van de katholieke kerk. Haar leden komen uit de meest uiteenlopende maatschappelijke
groeperingen en persoonlijke achtergronden. Zij allen voelen zieh met elkaar Verbünden door
een gemeenschappelijke visie op het leven, bepaald door het evangelie van Christus,
geinspireerd door het levensgetuigenis en de leer van Franciscus en Clara van Assisi.
De franciscaanse familie telde de meeste leden in de loop van de 17/I8de eeuw. In het Euro-

pese gebiedsdeel waar zij werkzaam waren, woonden rond 1700 ongeveer 115 miljoen mensen: in Spanje/Portugal 10 miljoen; in Italie 13,3; Frankrijk 20; de Benelux 4,4; de Britse eilanden 9,3; de Scandinavische landen 2,8; Duitsland 15; Zwitserland 1,2; de Donaulanden
8,8; Rusland 17,5 en de Balkan 9.
Het was de tijd waarin door de ontdekking van Amerika en de Sterke uitbreiding van de missie in Azie zeer veel missionarissen werden uitgezonden. Ter vergelijking: Europa heeft momenteel ongeveer 650 miljoen inwoners, trekken we daar de GOS-landen, Wit-Rusland, de
Oekraine en Turkije van af, dan komen we op ongeveer 460 miljoen.
In 1762 telden de 'francisccmen'(OFM) 76.900, de conventuelen (OFMConv) in 1682:
15.000, de kapucijnen (OFMCap) in 176:1 34.000 en de clarissen in 1680: 34000 leden.
Uit die tijd zijn er geen gegevens voorhanden van de andere franciscaanse gemeenschappen
(zoals bijvoorbeeld van de TOR en de FG).
Zoals de kerk op de dag van vandaag een wereldkerk is geworden, zo heeft ook de francis¬
caanse familie zieh ontwikkeld tot een wereldwijde beweging. Ondertussen is het zwaartepunt van de kerk komen liggen op het zuidelijk halfrond; dienovereenkomstig heeft de fran¬
ciscaanse familie ook daar haar sterkste aantrekkingskracht.

_2. De interfranciscaanse oecumene_
Heel de wereld is voor de franciscaanse familie een groot huis geworden. Hier zullen wij elkaar ontmoeten en gaan samenwerken (= oecumene). De overtuiging dat de franciscaanse
vemieuwing pas dan zal slagen als de verschillende franciscaanse gemeenschappen met elkaar samenwerken, is een van de uitgangspunten geworden van de na-conciliaire ordesdocumenten.
Ons omgaan met elkaar als broeders en zusters is een oergegeven in ons leven. Op het gene¬
rale kapittel van de franciscanen in Medellin (1971) werd het gezien als een teken van onze
franciscaanse identiteit en geloofwaardigheid
Wij zijn er vast van overtuigd dat deze wijze van broederlijk samenleven in navolging van
Christus en van Franciscus ook aan de mensen van vandaag een grote dienst kan bewijzen.
Door onze broederlijkheid moeten wij proberen de noden van onze tijd te verzachten' (Medel¬
lin OFM 1971, nr 10).
In dit document wordt hier en daar nog eens apart gezegd, hoe wij deze broederlijkheid moe¬
ten waarmaken:
3 door de inzet van onze capaciteiten 'met het oog op de vreugde en het welzijn van de naaste'
(nr 11),
3 in onze dienst aan de medemensen 'door hen te helpen een menswaardige manier van leven
(menswaardig in evangelische zin) te leiden en een allesomvattende vooruitgang en waarachtige vrijheid na te streven' (nr 12);
3 in de plicht ’om onszelf de naaste te weten van elke mens, wie dan ook, en hem metterdaad
te dienen als wij hem ontmoeten’ (nr 13);
3 en verder. 'Wij, zonen van Franciscus, leven in lokale broederlijke gemeenschappen, met de
bedoeling de aanwezige christelijke samenlevingsverbanden te dienen en deze groepen in hun
eigen milieu te helpen bij hun apostolische zending. De genade der vemieuwing kan in de

gemeenschappen niet groeien als niet ieder van hen de ruimte van de liefde uitbreidt tot de
grenzen der aarde' (nr 16).
Eenzelfde getuigenis vinden we ook terug in het missiedocument van de kapucijnen (Mattli
1978):
3 'Nooit mag het missionaire werk de individuele broeders zo in beslag ncmen, dat broederlijk samenleven onmogelijk wordt' (nr 3 8),
3 ’Samenwerking tussen de provincies en regio's zal de kracht van ons getuigenis sterker maken' (nr 39);
3 en verder 'Door het charisma van zovele broeders en zusters (...) te waarderen en tot hun
recht te laten komen, dragen wij bij tot de groei van een gemeenschap van geloof en liefde,
met een bijzondere apostolische kracht, zoals Franciscus voorspeld heeft en ‘waaraan de
mensen van nu zo'n behoefte hebben' (nr 404).
Het missiedocument van de franciscanen (Bahia 1983) brengt in maar liefst twee hoofdstukken dit thema onder de aandacht. Solidariteit, broederlijkheid, samenwerking en eenheid onder de takken van de Eerste, Tweede en Derde Orde zijn de wezenlijke en belangrijkste instrumenten van onze zending.
'Wanneer de mensen de broeders zagen, beschreven zij hen als mannen van God, die werkelijk belang stelden in elkaar, met een vrolijk gezicht, vol van wederzijds respect, goederen en
liefde met elkaar delend (vgl. I Cel 38 en Begin 25). Hun hele leven legde getuigenis af van
het evangelie. Niet alleen geloofden ze in de waarde van het evangelie, niet alleen verkondigden zij deze, maar - wat belangrijker is - ze beleefden het ook in hun omgang met de men¬
sen. Wanneer wij vandaag de dag werkelijk willen evangeliseren, moeten de mensen allereerst ook in ons die waarden herkennen, die in het leven van de eerste broeders zo in het oog
sprangen' (nr 22).
De nieuwe constituties van de franciscaanse gemeenschap (FG) zeggen in art 89, dat 'krachtens de levendige betrekkingen over en weer tussen de orden en de leken van de franciscaan¬
se familie en de verantwoordelijkheid van de hogere oversten' de geestelijke assistentie van
de Eerste Orde als een wezenlijk element van de samenhorigheid onder alle FGgemeenschappen gegarandeerd moet zijn. En voorts dat alle leden van de FG zieh ertoe verplichten hun zending samen met de andere groepen van de franciscaanse familie te vervullen.
De regel van de broeders en zusters van de reguliere Derde Orde (TOR/OSF) roept op tot
trouw aan de ambtsdragers van de kerk en tot diepe eenheid zowel met de wereldkerk als met
de lokale kerk. In het bijzonder zegt zij: 'En overal waar de broeders en zusters zijn en op
welke plaats zij elkaar treffen, moeten zij elkaar op geestelijke wijze en met liefdevolle aan¬
dacht begroeten en eren. Ook zij zullen de eenheid en verbondenheid met alle leden van de
franciscaanse familie behoeden en bewaren' (hfd 1,3).
ln het document van de 5e ordersraad Garibaldi (1983) gaven de kapucijnen aan de thema's
broederlijkheid en gemeenschapsgeest alle prioriteit.
'We versterben de medeverantwoordelijkheid en de broederlijke solidariteit, waardoor neigingen tot isolement en provincialisme minder kans krijgen. Om dit te bereiken, bevorderen
we de verschillende instellingen die dienen tot stimulcring en samenwerking op het gebied
van vorming, apostolaat, cultuur en publicaties enz, in ordesverband, tussen continenten, lan¬
den en streken. Speciale aandacht dienen we te schenken aan het stimuleren van de conferenties van de orde, aan het cultiveren van het besef van broederschap door middel van het Sa¬
men delen van bezittingen en aan het bevorderen van broederlijke liefde tussen de provincies

en tussen de fratemiteiten van eenzelfde provincie. Eveneens zullen we, rekening houdend
met onze geest van armoede en ons pelgrimerend leven, moeten vermijden dat een langdurig
wonen op eenzelfde plaats het broederlijk leven gaat bepalen en beperken' (nr 27).
Met al deze teksten als voorbeeld is het volop duidelijk, dat in de franciscaanse familie het
gevoel aan het groeien is om tot eenheid te komen, en dat we dat aan elkaar verplicht zijn.
We weten dat daarmee de wonden en littekens uit het verleden nog niet geheeld zijn. Toch
moeten we meer en meer erkennen dat er voor eigen wegen of voor welbepaalde richtingen
van individuele mensen of groepen ten koste van anderen geen plaats meer is. We hebben, in
de geest van onze stichters Franciscus en Clara, de navolging van Christus samen te realiseren. Er bestaat geen recept voor de franciscaanse oecumene, laat staan dat iemand op zo’n rccept patent heeft. We staan pas aan het begin. Naast onze plicht om samen te werken is het
evident, dat we veel taken beter vervullen met elkaar dan naast of tegenover elkaar. Dat kan
allemaal gerealiseerd worden, zonder dat we daarmee onze eigen traditie met zijn specifieke
zendingsopdracht opgeven; dus: eenheid in verscheidenheid. Pas daarin wordt de rijkdom van
onze franciscaanse geest zichtbaar en voor het volk van God vruchtbaar.

3. Pogingen tot interfranciscaanse samenwerking: concrete
_voorbeelden_
De verhoudingen tussen de verschillende takken van de franciscaanse familie zijn in toenemende mate verbeterd en hebben op vele plaatsen hun beslag gekregen in een gezamenlijke
aanpak. De franciscaanse centra voor spiritualiteit, Studie, vorming, onderzoek, publicaties en
samenwerking dragen veel bij tot een beter begrijpen van en een diepere waardering voor de
franciscaanse traditie. Acties en projecten voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de
schepping die door franciscaanse groepen georganiseerd en gerealiseerd worden, laten de solidariteit onder de leden van de franciscaanse familie zien.
Het is niet de bedoeling van deze Handleiding om een vollcdige lijst van alle interfrancis¬
caanse initiatieven en projecten te geven. We beperken ons bewust tot die verenigingen, instituten en federaties, die meer dan een strikt regionale of landelijke betekenis hebben. Daarnaast zijn er een heleboel andere interfranciscaanse samenwerkingsverbanden op lokaal of
intemationaal vlak, die we hier niet kunnen opnemen. We willen deze absoluut niet onderschatten. Wel hopen we dat de broeders en zusters in de verschillende continenten er zelf
voor zorgen, dat deze voorbeelden ter sprake worden gebracht en in de cursus een plaats krijgen.

3.1. Interfranciscaanse samenwerking op wereldniveau
3.Conferentie van de Franciscaanse Familie (CFF)
Op 3 Oktober 1995 werd in Rome besloten om een nieuwe platform voor interfranciscaanse
samenwerking op te richten de (Conferentie van de Franciscaanse Familie). Daartoe bchore.'i
de generale ministers van de OFM, OFMConv, OFMCap en de TOR, de generale minister
van de FG en de presidente van de Internationale Franciscaanse Conferentie (IFC de wereldwijde vereniging van de TOR-gemeenschappen). Deze nieuwe conferentie wil niet alleen de

verbondenheid inet elkaar bevorderen maar ook gemeenschappelijke initiatieven ontwikkelen. De gemeenschappen die hier vertegenwoordigd worden, nemen om de beurt het voorzitterschap op zieh, in 1995/96 de generale minister van OFM, in 1996/97 de generale overste
van de FG ... Het is de bedoeling dat er jaarlijks twee vergaderingen worden gehouden. De
aparte conferentie van de generale ministers blijft overigens gewoon voortbestaan.
3 Franciscaans Instituut voor Spiritualiteit (IPS) te Rome
Het Franciscaans Instituut voor Spiritualiteit dat bij de universiteit Pontificio Ateneo Antonianum (PAA) is ondergebracht, biedt een academisch wetenschappelijke opleiding aan en een
praktische orientatie op het gebied van theologische spiritualiteit ten behoeve van toekomstige docenten. leerkrachten en animatoren. Daarbij komt heel bijzonder de overdracht van
franciscaanse spiritualiteit aan bod. Het instituut wordt gedragen door de kapueijnen en de
franciscanen die ook de meeste leerkrachten leveren. Het docentenkorps wordt aangevuld
met vaklui uit andere gemeenschappen of met leken.
3 Internationale Franciscaanse Conferentie (FIC)
In 1985 richtten de gemeenschappen van de reguliere Derde Orde de Internationale Francis¬
caanse Federatie op met een intemationaal bureau in Rome. Ongeveer een driekwart van de
400 TOR-congregaties uit de hele wereld is actief lid van deze conferentie. Enkele gemeen¬
schappen van contemplatieve TOR-zusters zijn geassocieerd lid. Volgens de nieuwste statistieken gaat het om ongeveer 120 000 broeders en zusters van de reguliere Derde Orde, verspreid over alle werelddelen.
3 Franciscans International (FI)
Franciscans International is een niet gouvcmementele organisatie bij de Verenigde Naties.
Zij wil de franciscaanse waarden en idealen (zorg voor de armen, inzet voor de vrede, heelheid van de schepping enz) in de UNO ter sprake brengen en samen met gelijkgezinden zieh
met dit soort centrale vragen voor de toekomst van de mensheid bezighouden. De Fl bestaat
uit zo'n 5.000 leden (in 1995) van alle takken van de franciscaanse familie over heel de we¬
reld. Sinds de herfst van 1995 is naast een individueel ook een collectief lidmaatschap mogelijk (van conventen, ordes, provincies, enz). Daarmee is de kans groter geworden dat in de
toekomst nog meer broeders en zusters zieh bij deze organisatie aansluiten en dat het personeelsbestand op het bureau in New York versterkt kan worden. Men denkt aan een intemati¬
onaal bestuur van twaalf leden, dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Conferen¬
tie van de Franciscaanse Familie, van de verschillende contmenten en van interfranciscaanse instellingen.
Een belangrijk criterium voor de keuze van het bestuur is zijn intemationaal karakter, en dat
de vrouwen- en mannengemeenschappen daarin evenredig vertegenwoordigd zijn.
De FI heeft zieh de volgende doelstelling opgelegd:
'Wij, franciscaanse mannen en vrouwen, die de voetstappen volgen van Franciscus - wij zijn
ervan overtuigd dat heel de schepping, vanaf het kleinste organisme tot aan de mens, in wederzijdse afhankelijkheid op de planeet aarde leeft. Wij weten dat deze verhouding bedreigd
wordt, doordat het bewustzijn ontbreekt dat alles inderdaad wederzijds afhankelijk is. Uitingen van die bedreiging zijn onder meer uitbuiting en onderdmkking. Wij voelen het als een
plicht om dat bewustzijn te versterken, zodat heel de schepping eens weer in harmonie kan
leven. We willen dat doen door Service te verlenen aan onze eigen leden, aan het personeel
van de Verenigde Naties en aan de andere niet-gouvemementele organisaties en wel door
middel van samenwerking, vormingsprogramma's en activiteiten op het gebied van milieude84

fensie, vredesbeweging en zorg voor de armen'.
Op 14 juni 1995 kreeg de Franciscan International de Status van Categorie 1 binnen de organisaties van de UNO. Deze Status geeft recht op deelname aan alle zittingen van de ECOSOC
(= Economic and Social Counsel). Verder maakt deze Status het mogelijk om meer intensievere banden aan te knopen met andere UNO-commissies en een vertegenwoordiging te hebben in het UNO-hoofdkwartier in New York en in andere UNO-instellingcn zoals bijvoorbeeld in Geneve, Wenen en Nairobi... Deze nieuwe connectie met de ECOSOC geeft de FI
de kans om zieh direct te mengen in de discussies van de UNO-commissies en invloed uit te
oefenen. Daarmee groeien natuurlijk ook de verwachtingen en de verantwoordelijkheid (vgl
Handleiding 23).

3 Missionszentrale der Franziskaner (MZF)
De Missionszentrale der Franziskaner werd in 1969 opgericht. Zij is een orgaan van de Midden-Europese provinciaalsconferentie. Leden zijn de provincies van de franciscanen van
Duitsland (4), Oostenrijk (2), Hongarije (2) en verder een van Nederland, Viaanderen, ZuidTirol, Zwitserland en Roemenie. Voor de provincies van de franciscanen op het zuidelijk
halfrond die persoonlijke en historische banden met de lidprovincies hebben, is er een zogenaamd 'geassocieerd lidmaatschap'. Dat zijn momenteel (1995) zes provincies van Brazilie,
twee van Afrika (Zuid-Afrika en Congo/Zaire) en verder een van Bolivia, Pakistan, India en
Indonesie. De MZF heeft als opdracht om het franciscaans missionair- charisma onder heel
de franciscaanse familie te bevorderen en te ondersteunen. Ze doet dat door vormings- en solidaritcitsprogramma's voor de TweeDerde Wereld18, door Propaganda, publiciteit en projectontwikkeling. Een ondersteunende groep van geengageerde Sponsors, mensen die ook nog
eens vertrouwd zijn met de franciscaanse geest, maakt het mogelijk dat de MZF deze op¬
dracht vervullen kan.
De verantwoordelijkheid voor de MFZ mag dan wel bij de OFM liggen, maar als het gaat om
bijdragen aan projecten ziet zij zichzelf als een interfranciscaans instituut. Alle broeders en
zusters van de franciscaanse familie uit de landen van het zuidelijk halfrond kunnen daarom
bij haar projecten indienen. Heel bijzonder wil de MFZ de interculturele dialoog en uitwisseling ondersteunen. Daarvoor heeft zij een intemationaal vormingsprogramma ontwikkeld dat
ondertussen als model ook door andere orden is overgenomen. Sinds 1992 heeft de MFZ een
regionaal bureau in Berlijn voor vormingswerk in het oosten en sinds 1995 ook een plaatselijk bureau in Wenen voor Midden- en Oost-Europa. Het is hun taak de aanvragen van de
franciscaanse familie in het oosten te behartigen en met elkaar te bekijken hoe er het beste
geholpen kan worden.

3.2. Interfranciscaanse samenwerking op continentaal en nationaal niveau
LATIJNS AMERIKA
In Latijns-Amerika zijn er acht franciscaanse cenlra (1995), die zieh als organisaties inzetten
voor de spirituele vemieuwing van de franciscaanse familie. We noemen de CIPFE in Uru¬
guay en de Franciscaanse Centra in Argentinie, Bolivia, Brazilie, Equador, Guatemala, Pa18 ‘TweeDerde Wereld’ vervangt het vroegere begrip van de zogenaamde ‘Derde Wereld’. Terwijl de
‘Derde Wereld’ betrekking heeft op de arme landen van het zuidelijk halfrond, omvat de ‘TweeDerde
Wereld’ alle armen; dus alle mensen die hoe dan ook buiten de maatschappelijke boot vallen: dat is
tweederde van de totale wereldbevolking.

raguay en Peru. In Chili, Colombia en Mexico hebben de broeders en zusters zieh georganiseerd in de Franciscaanse Familie, maar zonder een duidelijk centrum. Venezuela heeft naast
de Franciscaanse Familie ook een vormingscentrum. De samenwerking tussen de verschillende franciscaanse takken en de centra die van daaruit onstonden, verloopt niet allen even
gesmeerd. Het beste en meest effectieve samenwerkingsverband is dat van Brazilie, dat vooral seminars, retraites, publicaties, congressen, vormingsprogramma's en werkgroepen voor
vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping aan te bieden heeft. Een bureau probeert
de samenwerking van de franciscaanse centra in Latijns-Amerika te coördineren en te versterken. Momenteei heeft het Franciscaans Centrum van Argentinie deze taak op zieh genomen. Als voorbeeld staan we hier bij twee centra Stil:
3 Franciscaans Centrum te Petröpolis (FFB) in Brazilie

Dit centrum werd in 1969 als CEFEPAL do Brasil opgericht. Het was voor de oprichters een
duidelijke zaak dat vemieuwing pas dan kans van slagen had als alle krachten gebundeld
zouden worden en de vele takken van de franciscaanse familie, hoe onderling verschillend
dan ook, tot eenheid zouden komen.
Het centrum waarbij momenteel 155 gemecnschappen van de franciscaanse familie zijn
aangesloten, beschikt over een centraal secretariaat en een vormingshuis. In de eerste twintig
jaar presenteerde de CEFEPAL - als klapstuk - een negen maanden durende cursus voor
telkens 30 tot 35 broeders en zusters. Het bestuderen van de franciscaanse gcschriftcn.
reflectie op de eigen geschiedenis en ervaring, gebed en liturgie moesten deze mensen helpen
om opnieuw hun franciscaanse roeping te ontdekken. Het doel was niet zozeer gericht op
kennisoverdracht, maar op zelfverwerking. Van deze cursus gingen verschillende impulsen
uit om de hele franciscaanse familie in Brazilie te vemieuwen. Samenwerking en uitwisseling
onder de ordestakken zijn in Brazilie bijna vanzelfsprekend geworden. Op de eerste algemene
ledenvergadering van de franciscaanse familie (in 1995 te Brasilia) werd de opzet van het
centrum gereorganiseerd. Naast het centrale secretariaat werd het werk verdeeld in vijf
aandachtsvelden:
-vormingsprogramma,
-publicaties en Propaganda,
-Studie van de franciscaanse geschiedenis,
-animatie om de zelfwerkzaamheid in de 15 regio’s te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren,
-vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
Het centrum ziet zichzelf als een piek, waar men ideeen ontwikkelt en met impulsen komt ten
behoeve van heel de franciscaanse familie.
3 Centrum voor onderzoek, franciscaanse ontwikkeling en ecologie (CIPFE)

Het CIPFE in Uruguay is als interfranciscaans instituut enig in zijn soorl. Het coördineert
bijna alle acliviteiten van de franciscaanse familie in Uruguay en mag constant rekenen op de
medewerking van vele specialisten van de universiteit van Montevideo. Een belangrijke invalshoek is, dat het CIPFE de dagelijkse Problemen van het eigen volk in zijn aanbod uitdrukkelijk wil integreren. Opvallend zijn vooral de ecologische projecten en de projecten die
gericht zijn op de marginalen van de samenleving (prostituees, aids-patienten, straatkinderen,
daklozen, vrouwen). Het centrum biedt de volgende programma’s aan: ffanciscaans histo¬
risch onderzoek, vormings- en pastorale cursussen, bijbelprojecten en een vormingsproject
gericht op de jeugd.

NOORD-AMERIKA
3 Franciscaans Instituut St. Bonaventura te New York (USA)

Het Franciscaans Instituut in New York is een centrum, gericht op leren en doceren. Het doet
onderzoek naar en publiceert over alle thema's die met de franciscaanse beweging te maken
hebben, in het bijzondcr haar theologie, filosofie en geschiedenis. Het instituut kent aan zijn
Studenten een academische graad toe, Master of Arts (MA) in franciscaanse studies. Daarnaast worden ook retraites, seminars en andere cursussen aangeboden. Verschillende publicaties waaronder een franciscaans maandblad voor spirituaüteit, The Cord, laten zien hoe gevarieerd en rijk aan inhoud de franciscaanse famihe is.
3 Vereniging van Broeders en Zusters van de Derde Orde van Franciscus

De Vereniging van Broeders en Zusters van de Derde Orde van Franciscus Staat in dienst
van de communicatie en samenwerking onder de broeders en zusters van de reguliere Derde
Orde in de Verenigde Staten. Zij biedt verschillende vemieuwingsprogranima's aan om te
komen tot een beter verstaan van de geest en de levensvorm van de TOR-regel.

AFRIKA
3 St. Bonaventura-centrum te Lusaka (Sambia)

Het St. Bonaventura Centre is een franciscaans Studie- en vormingscentrum voor de drie takken van de Eerste Orde. OFM, OFMConv en OFMCap. Het werd in 1992 opgericht. De Stu¬
denten leven evenwel in eigen ordesverband met elkaar samen, maar de bibliotheek, de leslo¬
kalen, de kapel enz zijn gemeenschappelijk. Ze vieren samen ook eucharistie. Daardoor
groeit de franciscaanse familiegedachte.
Momenteei (1996) wordt er gewerkt aan interfranciscaanse instituten in Nairobi (voor OostAfrika) en in Johannesburg (voor Zuid-Afrika). Tot voor kort leefden de verschillende fran¬
ciscaanse gemeenschappen en groepen zeer geisoleerd van elkaar; in die zin waren ze geheel
op zichzelf aangewezen. Doordat in Engelssprekend Afrika heel intensief gewerkt is met het
CCFMC-materiaal, is deze situatie voorgoed veranderd. Het gevoel tot een grote familie te
behoren en een deel te zijn van een internationale beweging, is duidelijk gegroeid. De fran¬
ciscaanse broeders en zusters trekken nauwer met elkaar op en helpen en ondersteunen el¬
kaar. Door de CCFMC is er een klimaat ontstaan, waarin nu ook een structurele samenwer¬
king van de gemeenschappen mogelijk is.

AZIE
3 Franciscan Institut of Asia (FLA)

In 1980 werd op de Filippijnen het Franciscaans Instituut voor Azie opgericht. De verantwoordelijkheid berust bij een intemationaal bestuur. Het doel van de FIA is:
-kennismaken met de visie en levensvorm van Franciscus en Clara en het versterken van het
franciscaans bewustzijn;
-het overdragen van de geschiedenis van de franciscaanse familie;
-ervaringen opdoen die te maken hebben met franciscaans leven, gebed en werk;
-het verkennen van franciscaanse wegen ten dienste van de kerk;

-het bevorderen van de dialoog met de Aziatische religies;
-het mogelijk maken van franciscaans onderzoek en publicaties.
In de voorbije 16 jaar bood de FLA de franciscaanse familie de volgende Service aan:
-de basiscursus ter verdieping van het franciscaans-missionair charisma;
-bijscholingsprogramma's ten behoeve van de vorming binnen de eigen orde of congregatie;
-modcllen voor gcbedsdiensten en liturgisch hulpmateriaal voor franciscaanse
feesten,
-publicatie en verkoop van franciscaanse boeken.
-programma's voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping
Met een eigen tijdschrift, FIA-contact, probeert men binnen de franciscaanse familie een le¬
vende uitwisseling met elkaar te onderhouden.
3

Shanti Sadhana, Franciscaans Instituut voor spiritualiteit in India (FISI)

De FISI is een centrum voor ammatie, vorming en onderzoek. Het houdt zieh vooral bezig
met franciscaanse thema's, maar ook met onderwerpen die zieh vanuit de culturele context in
India aandienen. De interfranciscaanse leiding van het centrum organiseert cursussen en retraites voor vonningsleiders en animatoren. De programma's speien in op de wens om tot
vemieuwing van de franciscaanse familie te komen, maar staan ook open voor buitenstaanders. Het centrum biedt een cursus van negen maanden aan, die afgesloten wordt met een ei¬
gen diploma in de franciscaanse spiritualiteit. Met het oog op de Indische maatschappij vindt
men het bclangrijk, dat de dcelnemers uit alle kästen en religies komen. Momenteei (1996)
wordt er onderhandeld over aansluiting bij de universiteit van Mysore. De FISI Staat onder
leiding van de kapucijnen en is bedoeld voor alle broeders en zusters van de franciscaanse
familie.

EUROPA
In de volgende Europese landen zijn er instellingen voor interfranciscaanse samenwerking:
Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italie, Kroatie, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Portugal, Zwitserland en Spanje.
We geven siechts twee voorbeelden:
3 Franciscaanse Samenwerking (FS)

In het begin van de jaren zestig ontstonden in Nederland bescheiden vormen van samenwer¬
king tussen de verschillende franciscaanse gemeenschappen, aanvankelijk vooral tussen de
hogere oversten en de novicenbegeleid(st)ers en dan voomamelijk bij de vrouwelijke religieuzen.
In 1966 werd besloten die activiteiten uit te brciden en meer structuur te geven. Daaruit is in
1967 de Franciscaanse Samenwerking ontstaan: in het begin uitsluitend bestemd voor
religieuzen die alleen als gemeenschap lid konden worden; later werd de FS uitgebreid met
andere gemeenschappen (zoals FLO en de Vereniging van Broeder Frans). Ongeveer tien jaar
later werd de doelstelling verbreed . niet alleen zorg hebben voor verdieping van inzicht in de
franciscaanse traditie bij de deelnemende gemeenschappen, maar zieh er ook op toeleggen
om 'de franciscaanse spiritualiteit te verspreiden en door te geven vooral buiten de bestaande
gemeenschappen'. Twintig jaar daama - op 29 april 1996 - werd het besluit genomen om de
opzet radicaal te veränderen. In plaats van het collectieve lidmaatschap werd de mogelijkheid
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geopend van het persoonlijke lidmaatschap. Met andere woorden 'mensen die lid zijn van een
regionaal firanciscaans verband, van een franciscaanse leefgroep die meewerken in een van de
activiteiten, zo goed als leden van onze ordes en congregaties, komen op een lijn te staan. Al¬
len ontvangen de erkenning van de wijze waarop zij het levensmodel van Franciscus en Cla¬
ra in hun eigen levensloop tot werkelijkheid proberen te brengen'. Dit heeft ook geleid tot een
grondige structuurverandering: de 'Franciscaanse Samenwerking' wordt omgebouwd tot de
Franciscaanse Beweging, waarvan religieuzen alleen maar lid kunnen worden door een persoonlijk lidmaatschap. In november 2000 is de FS officieel overgegaan in een deelname aan
de Franciscaanse Beweging. Een duidelijk teken van zorg voor het overdragen en het behoud
van de franciscaanse inspiratie 'buiten de bestaande gemeenschappen'. Het blijkt een goed besluit geweest te zijn, want het aantal niet-religieuzen van deze nieuwe ‘beweging’ is in de
körte overgangsfase van FS naar FB sterk toegenomen. Het zijn de leken die de toekomstige
dragers gaan worden van het franciscaans erfgoed nu de ordes en congregaties steeds meer
door vergrijzing en inkrimping aan vitaliteit inboeten. De feitelijke belangstelling voor de FS
en nu voor de FB is bij de mannelijke religieuzen van franciscaanse huize aanmerkelijk min¬
der dan bij de vrouwelijke religieuzen 19(1).
De FS is het oudste interffanciscaanse samenwerkingsverband, met een centraal bureau in
Utrecht. Naast vele cursussen en andere (landelijke en regionale) activiteiten heeft zij, naast
haar eigen tijdschriften, een behoorlijk aantal boeken en brochures uitgegeven.
3 Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft (INFAG)

De Interfranziskanische Arbeitgemeinschaft voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werd
in 1982 opgericht. De doelstelling van de INFAG is het bevorderen van samenwerking en
verdere vorming in de franciscaanse spiritualiteit. Negenenzeventig gemeenschappen zijn bij
de INFAG aangesloten (1995). De INFAG heeft een bureau in Wurzburg, een informatieblad,
publicaties, dia-klankbeelden, een aanbod van cursussen en tijdens de zomermaanden een
steunpunt in Assisi ter begeleiding van pelgrims.

4. Visioenen en wensen
4.1 ,_Het 'Mattli-congres 1982'_
Het was voor de eerste keer in de 800-jarige geschiedenis van de franciscaanse beweging. dat
franciscanen van alle takken, zusters van meerdere gemeenschappen (zowel actieve als contemplatieve) en leden van de Derde Orde in het Zwitserse Mattli bij elkaar kwamen om zieh
met Franciscus van Assisi bezig te houden, en wel met het oog op de Derde Wereld. De deelnemers kwamen uit 28 landen, verspreid over alle continenten, ieder met zijn eigen cultuur en
taal, met zijn eigen religieuze ervaringen en theologische opvattingen. Met viervijfde van alle
congresleden waren de broeders en zusters uit de Derde Wereld veruit in de meerderheid.
Sindsdien is er een hele tijd verstreken. Het Mattli-document Interfranciscaanse boodschap Mattli 1982 dat toen met veel inspanning en met een grote wil tot samenwerking tot stand
kwam, is nog steeds actueel.
19 Uit: Bezinning op de toekomst, een tekst van het bestuar van de Nederlandse Kapucijnen
ter voorbereiding op het eigen provinciaal kapittel te Duizel, 29 maart 1999.

Naast de Mattli-boodschap heeft het congres een hele lijst van voorstellen en wensen opgesteld die op dit moment nog niet allemaal gerealiseerd zijn. Nauwere samenwerking werd
vooral gevraagd voor de volgende punten:
3 Dialoog tussen de continenten: in de loop van het congres werd steeds duidelijker, dat de
Derde Wereld geen unifonn blök is. Een dialoog tussen de continenten is dringend gewenst
om een wederzijds leerproces op gang te brengen.
3 Franciscaanse studiecentra: voor de initiele en permanente vorming zou naar een nauwere
samenwerking gestreefd moeten worden. In het bijzonder werden er voor de Derde Wereld
centra voor franciscaanse spiritualiteit aanbevolen met speciale aandacht voor Studie, vor¬
ming, roeping en pastoraat zowel voor de novicen en de junioren als voor iedere broeder en
zuster die zieh verder wil vormen. Het zouden trainingscentra van samenwerking en eenheid
moeten zijn.
jUitwisseling van communicatie en informatie: om de samenwerking te verstevigen, wordt
heel bijzonder de oprichting van een TA U-communicatiecentrum voor de hele francis¬
caanse familie aanbevolen. Van hieruit zouden vooral ook de activiteiten op het gebied van
gerechtigheid en vrede geeoördineerd moeten worden.
3 Regionale congresscn: interfamiliaire samenkomsten zijn voor een nauwe samenwerking
en eenheid onontbeerlijk. Zulke bijeenkomsten van de verschillende takken op plaatselijk. na¬
tionaal en intemationaal niveau zouden dus sterk gestimuleerd moeten worden.

4.2. De basiscursus ter verdieping van het franciscaans-missionair Charisma,
__
1984(CCfmc)i_
De onderhavige cursus met zijn 25 Handleidingen Staat onder verschillende namen bekend:
in de USA onder Build with living stones (BWLS- Bouw met levende Stenen), in India onder
Wij zijn gezonden, maar in de meeste landen eenvoudig onder CCFMC. Deze cursus is een
interfranciscaans, intercultureel en intemationaal project, dat tussen 1982 en 1984 ontslaaü is
en momenteel (1996) 25 Handleidingen omvat. Deze werden door franciscaanse mensen geschreven, die naar taal, cultuur, sociale stand en politiek/maatschappelijke achtergrond alle¬
maal van elkaar verschillen. De cursus wil binnen de franciscaanse familie een vemieuwingsproces op gang brengen, en wel in de context van een zieh snel veranderende wereld.
Degenen die aan dit project dcclncmen, doen dat omdat zij:
3 de franciscaans-missionaire geest ‘nieuw’ willen beleven;
3 in alle openheid de interculturele dialoog willen aangaan, eerder in de vorm van leren dan
van beleren;
3 de eenheid en medeverantwoordelijkheid op nationaal, continentaal en intercontinentaal ni¬
veau willen bevorderen.
De leiding van de cursus heeft de opdracht deze basiscursus over heel de wereld te begeleiden Het internationale CCFMCsecretariaat in Bonn Staat ten dienste van de communicatie
tussen de continenten en voert de beslissingen van de leiding uit. De CCFMC-programma's
worden op nationaal en intemationaal niveau door een team van coördinators gepland, gerea¬
liseerd en geevalueerd in nauwe samenwerking met het intemationaal secretariaat en de lei¬
ding. Momenteei (1996) is dit instrument tot interfranciscaanse dialoog en samenwerking
over alle continenten verspreid.
Communicatie en uitwisseling worden ondersteund door:

3 de CCF MC-Nach rieh ten. die vier maal per jaar verschijnen met berichten over de verspreiding en de toepassing van de CCFCM op de andere continenten;
de Franciscan Digest, een halfjaarlijkse uitgave die allerlei artikelen over franciscaanse spiritualiteit in het Engels toegankelijk maakt;
3

3 het CCFMC-handboek voor animatoren, dat door een intemationaal en interfranciscaans
team wordt samengesteld,
3 een verzamelmap met kerkelijke en franciscaanse missiedocumenten, in het Duits en in het
Engels;
3 het voorbereiden van ander materiaal zoals bijvoorbeeld een samenvatting van de CCFMC
in tien handleidingen;
3 nieuwe technische hulpmiddelen zoals cd-rom enz, enz.

4.3. 'Assisi 94'_
Van 17 September tot 1 Oktober 1994 waren er 160 CCFMC-deelnemers (120 gcdelegeerden
en 40 andere deelnemers waaronder de cursusleiding en de Organisatoren, experts en tolken)
in Assisi aanwezig. Om drie redenen waren deze mensen samengekomen:
3 met de cursus werd nu wereldwijd tien jaar gewerkt, tijd om met het uitwisselen van ervaringen, kritische opmerkingen en constructieve voorstellen de inhoud van het cursusaanbod
bij te stellen;
3 zelf kwam de cursusleiding met het voorstel om meer aandacht te schenken aan de vrouwelijke dimensie en het seculiere karakter van het ffanciscaans-missionaire charisma, maar ook
om uitdrukkelijker in te gaan op de specifieke betekenis die de clarissen, de reguliere Derde
Orde (TOR) en de afzonderlijke franciscaanse gemeenschappen uitdragen zowel voor de kerk
als zodanig als voor de franciscaanse familie zelf;
3 de cursusleiding vond het achtste eeuwfeest van Clara een goede aanlciding om de impuls
die er van haar uitgaat, verder uit te diepen en vruchtbaarder te maken voor de franciscaanse
familie.
Assisi '94 kan beschouwd worden als een trait d' union tussen Mattli '82 en de volledige realisatie van franciscaanse samenwerking. Het congres kwam met het volgende verlanglijstje:
3 de bijdrage die de FG kan geven om aan het franciscaans charisma handen en voeten te geven, moet vruchtbaarder gemaakt worden. Als wereldorde heeft zij heel bijzonder tot taak om
zieh in te zetten voor vrede en gerechtigheid en om samen met andere broeders en zusters door hun manicr van leven - getuigenis af te leggen van het evangelie, midden in de wereld;
3 de vrouwelijke dimensie van het franciscaans-missionair charisma moet bewuster worden
gemaakt en verdiept. In de vorming moet de specifieke bijdrage van de clarissen en andere
gemeenschappen van zusters sterker benadrukt worden,
3 in de franciscaanse familie zijn goede voorbeelden van samenwerking te vinden. Maar er
zijn nog veel meer initiatieven nodig om de franciscaanse zending in de wereld uit te dragen.
Wat er nu al gebeurt, zou eigenlijk schriftelijk aan heel de franciscaanse familie meegedeeld
moeten worden, zoals bijvoorbeeld
<> de ervaringen in de Nevada-woestijn, waar de VS hun atoom-experimenten uitvoeren;
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<> het initiatief van de ffanciscanessen in de vredesbeweging op de Filippijnen;
<> het interfranciscaans initiatief in Bcrlijn-Pankon (gaarkeuken, opvang van aids-patienten,
vonningswerk en franciscaanse presentie in een ontchristelijkte wereld);
<> de interfranciscaanse presentie bij de UNO-conferenties in Rio (1992 ecologie), Wenen
(1993 mensenrechten), Cairo (1994 wereldbevolking), Kopenhagen (1995 sociale ontwikkeling), Peking (1995 vrouwen) en Istanbul (1996 leefruimte),
<> de franciscaanse initiatieven om actief mee te doen aan het conciliair proces voor vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping: Assisi 1988 (de Europese franciscaanse familie
nam het initiatief voor een 'Europees oecumenische dialoog over vrede, gerechtigheid en
heelheid van de schepping), Bazel 1989 (deelname aan de Europese oecumenische bijeenkomst over 'Vrede in gerechtigheid'); Seoel 1990 (deelname aan de 'Oecumenische wereldbijeenkomst van christenen over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping') en Graz
1997 (deelname aan de tweede Europees oecumenische bijeenkomst)
In veel landen zoekt de jeugd naar voorbeelden. Zij schijnt daarbij vaak uit te komen bij
Franciscus en Clara. Trefwoorden, die onder deze zoekende jongeren dikwijls vallen, zijn:
zingeving, ecologisch evenwicht, vrede en gerechtigheid, een kerk waarin mensen voor elkaar broers en zussen zijn en een kerk van de armen. De franciscaanse familie moet op deze
weg in de voorste regionen lopen.

D. Oefeningen
_1ste Oefening

_

Stel een lijst samen van alle franciscaanse activiteiten in je eigen land.
Wat wil men met deze activiteiten bereiken?
Ontbreekt er volgens jou nog iets?

Vragen:
1. Wat hebben deze projecten gemeenschappelijk? Waarin verschillen zij van
elkaar?
2. Als je op dit gebied initiatieven in andere landen kent, vergelijk deze dan met
die van je eigen land. Wat valt je daarbij op?
3. Stel een atlas samen van de franciscaanse familie in je omgeving/in je land, en
geef daarbij aan:
a. de plaatsen waar franciscaanse brocdcrs en zusters wonen;
b. hun aantal;
c. hun werkterrein.
d. waar vindcn interfranciscaanse activiteiten plaats?
e. wie nemen daaraan deel?
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f. wat is het typisch eigene van deze activiteiten?

_2de oefening_
Als u op de voorafgaande vragen en antwoorden terugkijkt, wat komt er dan bij u op als wij
de volgende Stellingen poneren:
-het leven volgens het evangelie is de basis van de interfranciscaanse eenheid en samenwcrking;
-de interfranciscaanse eenheid en samenwerking is het antwoord op de tekenen van de tijd;
-de interfranciscaanse eenheid en samenwerking is van grote betekenis voor het voortbestaan
van de franciscaanse beweging.
Vergclijk ook de franciscaanse documenten, die wij in deze Handlciding gcciteerd hebbcn.
Waarin komen deze met elkaar overeen, waarin verschillen zij van elkaar'?

Vragen:
1. Welke leerpunten zitten voor ons in deze overeenkomsten en verschillen?
2. Wat betekent dat voor iedere individuele franciscaanse mens, voor de gemcenschappen en voor heel de franciscaanse familie?

E. Toepassingen
_Iste Toepassing_
Stel met een groepje van minstens acht personen een driejarig actieplan op met als doel:
Hoe kunnen wij in ons eigen land de interfranciscaanse eenheid en samenwerking bevorderen?

_2de Toepassing_
Hoe zou u anderen kunnen aanmoedigen om actief deel te nemen aan reeds bestaande inter¬
franciscaanse activiteiten zoals bijvoorbeeld:

-Franciscan International,
-de basiscursus CCFMC,
-de interfranciscaanse centra in je eigen land of op je eigen continent.
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_Ter overweging
Maak van mij een regenboog

Heer, mijn God,
wij mensen en zeeen moeten wij dan steeds
tussen eb en vlocd

heen en weer geslingerd worden?
Is het waar dat U
de regenboog hebt bedoeld
als een teken van vrede
en verbondenheid tussen mensen?
Zet opnieuw zo'n mächtig teken aan de heme!
om het geweten van de Volkeren
wakker te schudden...

Maak van mij een regenboog
met al die kleuren
waarin uw licht schittert.
Maak van mij meer en meer
een regenboog,
die na iedere storm op zee
rüstig weer aankondigt.
Leer mij boven alles
om zelf dät licht aan de horizon te zijn,

dat de hemel helpt
om tot op de aarde neer te dalen
en de aarde
om zieh tot hemel te verheffen.
Dom Helder Camara

96

Handleiding 4: Vorming en permanente vorming

Uit de bronnen
_Over de gevaren van de wetenschap
Op een dag kwam een broeder bij Franciscus en vroeg hem verlof om een eigen psalmboek te
mögen hebben. Doch Franciscus zag hoe dit een hele kettingreactie kon verwekken, en gaf
hem dal verlof nie t.
“ Wanneer je eenmaal een psalmenboek hebt”, riep hij uit, “dan wil je ook een brevier. En
wanneer je een brevier hebt, wil je spoedig op een leerstoel zitten; en dan ml je als een grote
prelaat tot een broeder zeggen: “Breng me het brevier ... 1" En terwijl hij dit zei trok hij zieh
de hären uit het hoofd. Na enige tijd voegde hij eraan toe: “Broeder, ook ik heb de bekoring
gehad boeken in bezit te hebben. Maar ik wilde de wil van de Heer kennen. Ik nam daarom
het e\’angelieboek en bad de Heer zo goed te willen zijn mij de eerste keer dat ik het opensloeg zijn wil daarover te laten weten. Na mijn gebed sloeg ik het boek open en bij de eerste
keer viel mijn oog op de tekst van het heilig evangelie: ‘Aan jullie is het gegeven het geheim
van het rijk van God te kennen, maar de anderen körnen het alleen in parabels te weten Er
zijn er zovelen die graag de berg van de kennis beklimmen dat hij gezegend zal zijn die om de
liefde van God daaraan verzaakt” (volgens Herrn 103).

A. Inleiding
Bekwaamheden tot missionaris_
Kennis en vorming zullen helemaal de mens dienen en niet gebruikt worden om zieh boven
de anderen te verheffen en macht over hen uit te oefenen. Dat was het wat Franciscus en Cla¬
ra ter harte ging.
De broeders en zusters, die zieh als missionaris willen inzetten, dienen ook een aangepaste
vorming te doorlopen. Het is vandaag algemeen gebruikelijk dat men de taal en cultuur leert
waarin men wil werken, om zo de mensen beter te leren kennen en te waarderen. Deze vanzelfsprekendheid is niet in tegenstelling met de inhoud van deze leerbrief.
Het gaat hier veel meer om de bekwaamheid tot missionaris in franciscaanse zin. Daarbij is
het goed zieh nogmaals voor ogen te houden, dat er bij Franciscus nauwelijks een scheiding
gemaakt kan worden tussen enerzijds de zending, in de ruimte van een door de wereld omgeven christendom, en anderzijds de zending in een niet-christelijke wereld. In beide gevallen
gaat het om hetzelfde: het evangelie beleven en zo naar het Rijk van God verwijzen dat in de
menswording van God in Jezus van Nazareth aangebroken is. Het gaat om het duiden van de-

ze werkelijkheid in woord en daad en met heel ons wezen. Van daaruit is ook de vorming te
verstaan. Slechts diegenen zijn missionaris in de geest en in de zin van de h. Franciscus, die
ingroeien in de oorspronkelijke franciscaanse levensvorm.

B. Overzicht
Lerend blijven
Voor ledereen is het belangrijk om van een bepaald traditioneel vormingsbegrip los te kö¬
rnen. Beslissende accenten heeft “Mattli 1982” (vgl. LB 3) gelegd. Dit congres heeft aangetoond dat de traditionele vorming niet voldoet om tegen de huidige Problemen opgewassen te
zijn. Vorming behoort niet alleen thuis in een körte levensfase, maar is zo wezenlijk met het
leven verbonden, dat iedereen lerend blijft zolang hij leeft. Hieruit volgt dat niet zozeer de
enkcling subject is van de vorming, maar de gemeenschap als geheel: niemand kan vandaag
alleen leren; leren slaagt maar in een levendige uitwisseling met anderen. Voor de francis¬
caanse beweging is het vanzelfsprekend dat Franciscus en Clara een vormingsmodel hebben
voorgesteld. Van hun levenswijze is af te lezen hoe wij, franciscaanse mensen en missionarissen worden.
Vanuit dit fundamenl wordt het mogelijk om de traditionele vormingsweg te herdenken en tot
een franciscaansc-missionaire levensvorm tenig te voeren. Tenslotte zullen wij de doelstelling van de vorming vanuit de bijzondere beklemtoning van onze missionaire betekenis beschrijvcn.

C. Informatie
_Een omvattender vormingsbegrip_
Wanneer wij het woord “vorming” hören, dan denken wij vooreerst aan de leerstof, die ons in
verschillende leerplaatsen, zoals leerboeken, meegedeeld wordt.
Dat is echter een zeer enge voorstelling van de vorming. Wij moeten opnieuw naar een om¬
vattender vormingsbegrip gaan, dat met de franciscaanse spiritualiteit overeenstemt.

_1. Mattli 1982
Op het interfranciscaanse missiecongres te Mattli in Zwitserland werd een vormingsbegrip
toonaangevend, waarmede bewust naar Franciscus teruggegrepen werd. Daarom willen wij
onze uiteenzetting met deze belangrijke tekst beginnen:
Wij stellen vast dat de kerk en de wereld steeds sneller veränderen. Het gevaar bestaat dat
de aangebrachte voorstellingen en modellen voor een permanent leerproces en een perma¬
nente voortgezette vorming ontoereikendzijn.
“

Wij herinneren ons Franciscus van Assisi, die steeds open stond voor de tekenen van de tijd.
Nooit is hij met een vooropgestelde mening een situatie tegemoet gegaan. Tot op het einde

van zijn leven was hij bereid om van de jongste novice te leren. Hij wilde dat de vorming niet
in de eerste plaats aan de hogeschoolplaat had, maar wel in het geheim van de melaatsen
(AP 9). Hij was ervan overtuigd dat men niets verstaan heeft als men het niet eerst heeft gedaan. Zelfs de theologische vorming zal om te beginnen de eigen bekering en pas dan de verkondiging dienen. Daarom willen wij - voor alles - als b weder en zuster van elkaar leren, in
een uitwisselen van ervaringen, in het gemeenschappelijk lezen van de heilige Schrift, in het
gezamenlijk bidden, in het gemeenschappelijk breken van het brood en in de gezamenlijke
analyse van de situatie. Broederlijke terechtwijzing is een belangrijk onderdeel van dit proces.
Oprecht zullen wij, franciscanen, de leerstelling van Gregorius de Grote ter harte nemen:
De armen zijn onze leraren, de deemoedigen onze geleerden ” (NR. 10)
In de volgende bladzijden willen we nog dieper op deze tekst ingaan.

1.1. Het niet voldoen van de traditionele vorming
Het document stelt op niet mis te verstane wijze dat de vorming tot nu toe ontoereikend is,
omdat ze uitgaat van de vooronderstelling dat men in de kinderjaren en in de jeugd de kennts
opdoet, die voor het verder verloop van het leven volstaat en die niet vemieuwd moet wor¬
den. Ook in de ordes werd soms de mening bijgetreden dat het mogelijk is zieh in het noviciaat en de studies (theologische studies, vakopleiding) een bundel van recepten en leerinhouden te verwerven, dat alles omvat wat voor het eigenlijke leven en voor de apostolische arbeid nodig is.
De laatste tijd echter worden wij ons ervan bewust dat de wereld en de Kerk voortdurend en
zeer snel veränderen. Vorming en tijd gaan uit elkaar. Vaak voelt men zieh onvoorbereid en
onbekwaam om op de eisen van de leefwereld in te gaan. Openheid, horigheid cn gereedheid
voor het nieuwe behoren wezenlijk tot de moderne mensheid. Daarom dient het vroegere
concept van vorming opgevolgd te worden vanuit de overtuiging, dat het leven een leerproces
is, waarvoor de mens zieh met gans zijn hart inzet. Dit betekent niet dat de bijzondere vormingsperiodes overbodig zijn en achterwege gelaten mögen worden. Zij blijven voor de vor¬
ming noodzakelijk, maar ze moeten in het raam van een totale orientering ingebouwd wor¬
den.

1.2. De gemeenschap als lerende
Ook de gemeenschap dient zichzelf als lerende te verstaan. Zij zal zieh niet voorbarig voorgeven te weten hoe men als franciscaans georienteerd mens dient te leven. Natuurlijk moet zij
aan de jonge mensen onze levensvorm kunnen tonen. Men “za/ hun zorgvuldig de inhoud van
ons leven uit legge n" (RegNB 2,3). Maar dat kan vandaag niet meer in de stilte van de traditi¬
onele scholen gebeuren. De kandidaten moeten betrokken worden bij hun eigen leerproces.
De gemeenschap als zodanig moet zieh openen, zieh voortdurend vormen. De details van het
Mattli-document verduidelijken dit:
Van elkaar leren:

Het gaat om een “horizontaal” verstaan van de vorming. Dat zijn niet vooreerst mensen, die
alles, en enkele anderen, die niets weten. Allen zijn leraar en leerling tegelijk.

Uitwisseling van ervaringen:

Leren is ook een ontmoeting met de levenservaringen van anderen. “Door de ervaring wordt
men wijs”, heet het. Boekenkennis alleen maakt niet wijs. Hoe meer ervaringen zieh in een
gemeenschap verdichten, hoe groter de kans is voor het leren, in zover men deze ervaringen
niet voor zieh houdt, maar ze meedeelt.
Gezamenlijk lezen van de heilige Schrift:

Het belangrijkste vormingsboek voor de franciscaanse mensen is het evangelie. Franciscus
verlangde niets anders dan “naar het model van het evangelie” te leven. Daarom mag men dit
boek niet individualistisch lezen. Het is een boek van de Kerk, de geloofsgemeenschap.
Daarom kan men vooreerst in gemeenschappelijk lezen van de heilige Schrift de Blijde
Boodschap vememen en het fundament van het christelijk leven onldekken. Ook hier is het
nogmaals belangrijk dat de menselijke ervaringen instromen in de gemeenschappelijke inspanning om de heilige Schrift te verstaan. Juist de verscheidenheid van geloofservaringen
vormen de slcutel tot het verstaan van de bijbelse boodschap.
Samen bidden:

Ook het bidden is een vormingsfactor. In het samen bidden groeit men in geloofs- en waardevoorstellingen, gebedshoudingen, gedragswijzen en gevoelens.
Gezamenlijk breken van het brood:

De eucharistieviering is eveneens een vorminggebeurtenis. Dat moet hier ook voor een franciscaans verstaan gezegd worden. Franciscus heeft zichzelf verstaan als de drager van eucharistische wereldzending. Zijn brieven staan vol van eucharistische gedachten. Hier gaat het
erom, het eigenlijk fundament van onze zending opnieuw te ontdekken: Jezus Christus, die
stierf voor het heil van de mensen; wiens bloed “voor ons en voor allen vergüten wercF\ Ook
op relatieniveau kan - vanuit de eucharistie - veel veränderen: er zal een getuigeniskrachtige
broeder- of zustergemeenschap opgebouwd worden. Wie een gemeenschap opbouwt, wordt
opgebouwd.
Wederzijdse kritiek:

Een belangrijk instrument in zulke vorming is de bekwaamheid tot broederlijke kritiek bckwaamheid. Zij wordt noodzakelijk en mogelijk vanuit de erkentenis dat Christus voortdurend een evangelische bekering vraagt. Valse instellingen, valse inschattingen en oordelen,
foute houdingen; alles kan binnen een broederlijke gemeenschap voorkomen worden. Wan¬
neer deze met de wederzijdse kritiek verbonden worden, dan worden zij een onvervangbare
vormingsfactor. Dit is echter maar mogelijk binnen een klimaat van wederzijds vertrouwen
en moet immer opbouwend en bemoedigend zijn.
De arme als leraar:

Hier bereikt het document een waarachtige profetische dimensie. De armen zijn de eigenlijke
leraars: zij zijn het, die het eigenlijke mens-zijn opeisen en ontwikkelen. Geen universiteitsprofessor, geen boek, en ook geen hoge kennis reikt aan zulke diepte, waarin de mens begint
mens te zijn. Slechts de armen leggen deze diepte bloot. Dit getuigenis moet de franciscanen
bijzonder dierbaar zijn, daar Franciscus en Clara juist deze ervaring doorgemaakt hebben.
Franciscaanse vorming kan derhalve maar echt zijn, als ze geschiedt in de context van de ar¬
men; dat wil zeggen; zusters en broeders, die in de vorming staan, moeten concreet met de
armen in ontmoeting treden.
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Gezamenlijke anah se van de situatie:

De situatie waarin men zieh bevindt. de structuren waarbinnen men leeft, de wereld waarin
men werkt; dat alles moet opnieuw begrepen en verstaan worden. Soms leeft men voorbij aan
de tekenen van de tijd. Men hoort de stem van God niet, die vanuit de realiteit van het levcn
ons aanspreekt. Daarom is de situatie te verstaan als een vonningsfactor. Een zo nauwkeurig
mogelijke analyse van de situatie is een opdracht voor iedere gemeenschap, bijvoorbeeld
door de drie stappen: zien - oordelen - handelen.
Daarbij dient ieder continent, iedere natie, iedere cultuur, de eigen situatie en eigen houdingen aan te nemen waardoor het evangelie steeds opnieuw levendig kan worden.
In ieder geval behoort een nauwkeurige situatieanalyse tot het voortdurende leerproces. Beweeglijkheid, openheid en concrete ontmoeting zijn belangrijker dan het vooropgstelde oordeel, dat de werkelijkheid geen recht doet.

13. Franciscus en Clara als opvoedingsmodel
De hierboven genoemde vormingsfactoren hebben een algemene betekenis, maar vinden bin¬
nen de franciscaanse spiritualiteit een bijzondere uitdrukking. Voor iedere afzonderlijke factor zijn er voorbeelden uit de levensgeschiedenis van de h. Franciscus en Clara aan te voeren,
om het besprokene te verduidelijken. Reeds Thomas van Celano had de franciscaanse beweging zo verstaan. Niet in de zin, dat wij dit nauwkeurig nabootsen, doen en zeggen zullen,
wat wij bij Franciscus aantreffen. Een blik op de eerste broeders zegt, dat elkeen een origineel en niet een kopie was. De Franciscaanse beweging definieert zieh veeleer aldus: het gaat
om mensen, die in Franciscus een zelfkennis gevonden hadden.
“Overal weerklonken liederen van lof en dank. Velen wierpen de bezorgdheid voor het we¬
reld se van zieh af en zieh spiegelend aan het leven en de onderrichtingen van de zalige Vader
Franciscus, begonnen ze weer tot de juiste waardering te komen van hun eigen ik en zieh gedrongen te voelen hun Schepper lief te hebben en te vereren. Maar bij velen onder het volk,
aanzienlijken en onaanzienlijken, geestelijken en leken, deed Gods inspirerende werking het
verlangen ontstaan zieh bij Franciscus aan te sluiten om onder zijn leiding en toezicht voorgoed soldaat van Christus te zijn” (1 Cel 37)
Met andere woorden: wie zieh door de ontmoeting met Franciscus vormt, is een franciscaan.
Hij verwerft daarbij een eigen persoonlijk gelaat, is en blijft toch gekenmerkt door het model
van zijn leven, de h. Franciscus. Reeds vroeg heeft men de sterk te vertalen uitdrukking van
de “forma minorum” benadrukt. Franciscus is volgens deze formule een vormingsfactor, dat
wil zeggen een vorm- en gestaltegevende persoon. Hetzelfde kan van Clara gezegd worden.
Daarom werden er van hen zovele geschiedenissen en legenden verteld, waarop de zusters en
broeders zieh kunnen orienteren. Zoals voor Franciscus is ook voor Clara het evangelie de
beslissende voorwaarde, en elke vorming en vormgeving vinden hun diepste zin daarin,
Christus gelijkvonnig te worden. Clara’s levendige voorbeeld had voor haar zusters een
voorbeeldkarakter.
In het middenstuk van het Mattli-document wordt deze franciscaanse oorsprong van die on¬
der 1.2. gemaakte uitspraken duidelijk:
Vanaf de aanvang werd Franciscus van Assisi voorgesteld als “forma minorum”, dat betekent
als kenmerkende vormgevende gestalte voor iedere broeder, die hem volgen wil.
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Steeds openstaan voor de tekenen van de tijd

Het behoort gewoonweg tot het karakter van de h. Franciscus, dat hij openstond voor alles,
wat op hem kwam. Zijn levengeschiedenis toont aan hoe hij niet zozeer door de Studie gekenmerkt is, maar door de levensomstandigheden en door ontmoetingen en ervaringen in en
buiten de stad Assisi. Zijn niet gebulleerde Regel verduidelijkt hoe Franciscus zieh liet vor¬
men door de concrete ervaringen van het leven, door ontmoetingen en gebeurtenissen, door
eigentijdse bewegingen en kerkelijke voorschriften. Voor zover er daaruit blijvende inzichten
ontstonden, formuleerde hij ze en voegde hij ze toe in zijn Regeltekst, die op die manier
steeds groter werd. Hij duidde de heilige Geest aan als de generale minister van de Orde (2
Cel 193), om veilig te stellen dat ook zijn gemeenschap niet alleen van plaats, tijd en koudc
landstreken, maar ook van de gebeurtenissen en de eisen van de tijd leren kan (vgl. RegNB
4,2).
Van de jüngste novice leren

Een ander woord voor “leren” is meestal “gehoorzamen”. Franciscus gehoorzaamde aan alles
en iedereen. Hij wist niet van zichzelf wat hij doen zou. Het werd hem gegeven. Hij werd geleid. Het werd hem geopenbaard. Hij bleef geheel zijn leven een leerling: scherp luisterend
naar de gemeenschap, de afzonderlijke broeder, ja naar de jongste onder hen (vgl. Test; 2 Cel
151).
Dezelfde gedachte vinden wij bij Clara, die in haar Regel zegt dat de abdis zieh met alle zusters zal beraden over wat de gemeenschap ten goede komt, “wantde Heer openbaart dikwijls
aan de mindere watbeter is” (RegCl 4, 17). Zij zullen aldus voor allen een luisterende zijn.
Opvoeding in de leprozerie

Wij weten dat Franciscus de noodzakelijke uitrusting kan bczorgcn, die iemand nodig heeft
om een goede gemeenschapsmens te zijn. En toch beschrijft hij zichzelf als “ongeletterd”,
terwijl hij zieh tot onontwikkelden rekende en zieh niet van hen onderscheiden wilde. Hij bezag de doorslaggevende vorming van hier uit. Hoe zeer Franciscus “opgevoed” en gevormd
werd door de ontmoeting met de melaatsen, betuigt hijzelf in zijn Testament. Hij liet zieh uit
de aanrakingsangst, uit de afkeer, uit de harteloze gedachtewereld van Assisi lokken. Tot in
zijn diepste wezen werd Franciscus door de melaatsen existentieel getroffen. Van dan af beleeü hij een “cultuur van de barmhartigheid’, (vgl. Test 1-4).
Even belangrijk is de vaststelling dat Franciscus niet alles plotselmg nieuw verstond. Hij leest
de "inhoud” van ons geloof met nieuwe, door de ontmoeting met de melaatse geschoolde
ogen:
*** De Christus van San Damiano is voor hem niet meer de aan eilende ontrukte Heer, maar
de aan het kruis geslagen Heer, wiens blik droevig de verte in kijkt, terwijl hij het onuitsprekelijke leed van de mensen erkent, en Franciscus werd medelijder.
*** De Kerk, met haar vaak erbarmelijke vertegenwoordigers, is hem geen ergemis meer.
Franciscus “maakt een onderscheid” tussen de binnenkerkelijke zonde en de Zoon van God,
die ondanks haar zonde in het kleed van de deemoed in haar aanwezig is en in haar werkt; en
hij ziet de priesters “omwille van hun wijding als zijn heren” (vgl. Test 6-10).
*** De toenmalig vaak ongemerkte “kleinigheid van het broocT werd door hem meer: de
aanwezigheid van de deemoedige God, die zieh in de handen van de mensen geeft (vgl.
BrOrd 27 vv.; BrGeest 8).
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*** De vaak oppervlakkig uitgesproken woorden, de wegwerptekst, ja zelfs de teksten van
ongelovigen zijn voor Franciscus oneindig waardevol.
Het Woord is werkelijk “vlees gewordenMet het ter boek stellen van een willekeurige tekst
kan men het evangelie of de namen van Jezus schrijven. Het evangelie is voor Franciscus
plotseling niet meer een langdradige, steeds wederkerende tekst, maar “geest en leven"
(2BrGel 3). Hij ontdekt het evangelie voor de armen (vgl. Test. 12vv; BrGeest 12; BrOrde
36; 1 Cel 82).
Zo krijgt vanuit de ontmoeting met de melaatse alles een nieuwe zin. Het verachtelijke wordt
gestalte van Gods aanwezigheid. Daardoor heeft Franciscus zieh laten vormen. De ontmoe¬
ting met de melaatsen en de armoede is zijn levensvorm geworden. Is het dan nog
verwonderlijk, dat de ecrste broeders het noviciaat moesten doorbrengen in een leprozerie?
(vgl. Herin 9; 1 Cel 39).
De franciscaanse vorming dient ook vandaag in dezelfde geest te geschieden: in de dienst aan
aidspatienten, daklozen, straatkinderen, drugsverslaafden en andere marginale mensen van
onze maatschappij.
Men verstaut niets, tenzij men het doet
De betekenis van de beleving en de ervaring voor de vorming van de heilige staan buiten
twijfel. Zo zegt de heilige Bonaventura: “ Veel weten en niets proeven, wat nut heeft dat?”.
Iets gelijkaardigs wordt door de heilige Ignatius van Loyola gezegd: ‘W/et het veel weten verzadigt de ziel maar het proeven van de dingen”. Ervaren en proeven en onverzwakte beleving
zijn belangrijker dan alle wetenschap. Egidius van Assisi, die Franciscus innerlijk nabij was,
formuleert het aldus: “De mens bezit zoveel wijsheid, als hij goed doet, en niet meer”, en
“Degene is wijs, die de Wijze evenaart: Jezus Christus”. Egidius stelt ook een verbinding vast
tussen weten en de franciscaanse levensvorm, die in de deemoed, in de “humilitas” zijn centrum heeft: “Als je veel wilt weten, blijf dan aan het werk en buig dikwijls je hoofd\
Daarom heeft ook het handelen een onvervangbare waarde in het vormingsproces van de hei¬
ligen en ook later in de opvatting van de vorming in de franciscaanse beweging. Interessant is
het dat het woord “doen” in de geschriften van de h. Franciscus de meest voorkomende activiteitsuitdrukking is.
AUereerst voor de eigene bekering, pas daama voor de verkondiging
Het gaat hierom: “Gelukkig die religieus die alleen maar genoegen en vreugde vindt in de al¬
lerheiligste woorden en werken van de Heer en daarmee de mensen met blijdschap en vreugde
(vgl. Ps 51,10) tot de liefde van Godbrengt” (Verm 20,1-2) De veikondiging is voor Francis¬
cus niet voorcerst een woordverkondiging, maar een veikondiging, die door het eigen leven geschiedt.
Wanneer wij het woord van de h. Franciscus een weinig anders omschrijven, dan kunnen wij
waarschijnlijk zeggen: zieh door de Blijde Boodschap laten opbouwen, “vormen", merken.
Tussen zulke vorming en de verkondiging bestaat geen directe zinvolle samenhang. Franciscus
verdiept zieh niet in de voorbeeldige gestalte van onze Heer, om de anderen te bekeren. Hij
ontmoet de Heer volledig zonder doel. De veikondiging is het gevolg, niet het doel van de vorming. Dat werd overigens ook bevestigd door de beroemde brief van de heilige aan Antonius
van Padua.
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Franciscus had geen bezwaren dat Antonius de broeders in de theologie onderrichtte. Maar
juist: het gaat hier niet om het nut van de vorming voor de predikatie. maar om de geest van het
gebed en toewijding. Hubertinus van Casale zei eens: “Wij hebben niet de bedoeling de heilige
en geördende Studie van de heilige Schrift te veroordelen. Het was de bedoeling van de h. Fran¬
ciscus en de Regel, dat de broeders vooreerst om de Studie zelf willen studeren en voor het
hoofddoel dat in haar ligt: zichzelf in de wäre deemoed en in de gebedspraktijk te veränderen.
Zij bestuderen de heilige Schrift om zichzelf te vormen en om zieh te vervolmaken. Vooraleer
anderen nuttig te zijn, willen zij beleven wat zij leren”. (geciteerd naar Gratien van Parijs). Cla¬
ra drukt dezelfde bezorgdheid uit die ook Franciscus bewoog, dat namelijk een streven naar weten om zichzelf, voorrang moet krijgen op andere bezigheden. Zij neemt in haar Regel zowaar
zijn woorden over: “En wie niet geletterd zijn, zullen er niet naar streven het te worden, maar
zij zullen voor ogen houden dat zij boven alles moeten verlangen de geest van de Heer en zijn
heilige werking te bezitten”. (RegCl 10,6w; RegB 10,7 vv)

2. De inleiding in een franciscaanse-missionaire levensvorm.

_ _

Vanzelfsprekend sluit dat wat hierboven gezegd werd, niet uit dat de franciscaanse beweging
ook stevig gevormde wegen tot binnenleiden in de franciscaanse-missionaire levensvorm gebruikt. Daarbij mag men zieh niet losmaken van het fundamentele vormingsbeeld.
Interessant is een geschiedkundige vaststelling: Franciscus en zijn broeders konden zieh de eerste tien jaren van hun bestaan met het eerder beschreven leerproces tevreden stellen. Maar wanneer het aantal broeders groot werd, moesten zij, op bevel en waarschijnlijk ook om de interesse
van de Kerk, de vormen van opleiding kiezen, welke voor de ordes in het algemeen voorgeschreven waren. In 1220 werd het noviciaat in de Eerste Orde keikrechtelijk ingevoerd. Ook
Clara geeft in haar Regel van 1253 concrete aanwijzingen voor het instrueren van de novicen:
“En zowel voor deze meisjes als voor de andere novicen zal de abdis met zorg een van de ver¬
ständigste zusters van het hele klooster als meesteres aanstellen. Deze zal hen zorgvuldig onderrichten in de heilige levenswandel en in het gedrag dat past bij de levensvorm van onze professie(RegCl 2, 21-22)

2.1. Stapsgewijze opleiding
De institutionalisering van de vormingswegen maakt een gemeenschap bewust, dat de mens,
die een bestaande levensvorm wil opnemen, met alle behoedzaamheid en inlevingsvermogen
moet bejegend worden. Men dient hem stapsgewijs in het leven in te leiden. Deze stapsgewijze
inleiding in de franciscaans-missionaire levensvorm doorloopt, zoals in alle gemeenschappen,
dezelfde stadia:
Een tijd voor de intrede in het noviciaat

In deze periode zullen de kandidaten ontdekken of ze geschikt zijn voor een leven in broedersehan en of ze de basisorientering van zo’n gemeenschap kunnen aanvaarden. Voor de gemeen¬
schap komt het er op aan, zieh zo open mogelijk op te stellen en de nodige voorwaarden te
scheppen, zodat iemand in deze gemeenschap kan ingroeien.
Het noviciaat

De novicen moeten hier die dingen kunnen leren, die wezenlijk zijn voor een franciscaans le¬
ven. Daarbij moet ook de beslistheid rijpen om deze levensvorm aan te nemen.
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De tijd na het noviciaat

Hier gaat het er om het besloten beleven en dclen van de franciscaanse levensvorm - door verdere praktische en theoretische ontwikkeling - beter te leren kennen. In deze tijd zal de beslistheid en de bereidheid rijpen om het hele verdere leven vandaar uit gestalte te geven.
Verbonden voor het leven:

In een openbare act, die kerkrechtelijk verschillend genoemd wordt, binden de leden zieh tot
wederkerige gemeenschap voor het leven. Daarmede wordt weliswaar de tijd van de opleiding
afgesloten, maar niet de tijd van de vorming, die voortduurt tot het einde van het leven.

2.2. Opleidingsdoelen
Uit een missionaire opvatting van de franciscaanse levensvorm volgen enige eisen, die bij
een stapsgewijze invoering vooral in acht dienen genomen te worden. In alle fasen zal men
het volgende kunnen leren:
•

De bekwaamheid, de eigen gedachten, gevoelens, en voorstellingen in de broederschap te
herkennen en uit te drukken

•

De bekwaamheid en de vreugde, tijd te hebben. voor de broederschap, voor het gemeen*
schappelijk gebed, de gezamenlijke maaltijden, de gezamenlijke ontspanning, voor de geloofsuitwisseling.

Deze bekwaamheid heeft niet enkel betrekking op de bindende vormen van gemeenschapsleven, maar ook op de niet gebonden, spontane, vrijwillige vormen.
• De bekwaamheid en de wil, actief en met alle verbeeldingskracht om:
*** het broederlijke samenleven te bevorderen;
*** een gesprek aan te gaan en te voeren;
*** de gemeenschappelijke behoeften en noodsituaties op te nemen;
*** vertrouwen opbouwende maatregelen in de gemeenschap te nemen.
•

De vaardigheid het leven tot een gebed te maken, ervaringen voor God te brengen en het
gebed ook in moeilijke tijden door te zetten.

»

De vaardigheid de armen te ontmoeten, vanuit hen te denken en te handclen, mogelijk
met hen te leven.

•

De vaardigheid, een kritisch bewustzijn te ontwikkelen, conflicten te doorgronden en
profetisch de stem te verheffen.

•

De vaardigheid de geesten te onderscheidcn (vgl. 1 Kor 12, 10), dat betekent: vanuit het
evangelie situaties en structuren te bevragen, om een overeenstemmende actie- en pastorale planning te ontwerpen, die steeds opnieuw op hun waarde beproefd moeten worden.

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkelijke documentett

IKor 12,10; 13, 1-10
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Bronnen

Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

2BrGeI 3; BrGeest 8, 12; BrOrde 27 vv; RegB 4,2,
10,7vv: Test 1-4, 6-10; 1 Cel 3,37,39,82: 2 Cel 151,
193; AP 9, SlgP 9,104
Mattli 1982

_D. Oefeningen_
_1. Oefening_
Vergelijk wat in uw Constituties en in uw Regel over de vorming gezegd werd niet de uitspraken in deze leerbrief.
V ragen
1. Welke overeenkomsten zijn er?
2. Welke verschillen stcl je vast?
3.

Wat kan je bijdragen over je eigen vorming en permanente vorming en wat over
de vorming en permanente vorming in je gemeenschap?

_2. Oefening_
Lees de volgende tekst:
Over het onzichtbare witte konijn._
Een zoekende, die naar de heiligheid streefde, bezocht op een dag een kluizenarij van een
onde, heilige man, die bij zonsondergang aan de ingang van zijn kluis zat. De hond van de
oude man lag uitgestrekt op de drempel, als de jonge zoeker aan de kluizenaar zijn probleem
vertelde: “Hoe komt het dat velen, die op zoek naar God zijn, in de woestijn körnen en ijverig
bidden, maar na ongeveer een jaar weer weg gaan, terwijl anderen - zoals gij - een leven
lang hun zoeken trouw blijven? ”
De onde man antwoordde lachend: “lk wil je een verhaal verteilen:
Op een dag zat ik rüstig met mijn hond in de zon. Plots liep er een groot wit konijn aan ons
voorbij. Nu, mijn hond sprong op en rende met luid geblaf achter het grote konijn na. Vol
hartstocht joeg hij het konijn de heuvel over.
Spoedig vervoegden andere honden zieh bij hem, aangelokt door zijn geblaf. Het was een
mooi schouwspe;, die hondenmeute die blaffend achtervolgde: door de waterloop, over de
oever vol stenen en door de doornstruiken. Langzamerhand echter gaf de ene hond na de an¬
dere de achtervolging op, ontmoedigd door de lange weg en teleurgesteld door de jacht. Al106

leen mijn hond bleef het witte konijn op het spoor. In deze geschiedenis, jonge man, ligt het
antwoord op uw vraag. ”
De jonge man zat daar in een verward stilzwijgen. Plots zei hij, “Ik versta het niet. Wat heeft
die konijnenjacht met het streven naar heiligheid te maken? ”
“Gij verstaat het niet, omdat gij de voor de hand liggende vraag niet gesteld hebt: waarom
zetten de andere honden de jacht niet voort? En het antwoord op deze vraag luidt: omdat ze
het witte konijn niet gezien hadden. Wanneer je je buit niet ziet, is de jacht nu eenmaal ontmoedigend. Gij mist de hartstocht en beslistheid, welke nodig is om al dat harde werken te
doorstaan en welke de discipline van uw geestelijke oefeningen eist” (uit de Traditie van de
woestijnvaders).

Vraag
Zijn er in je leven ervaringen, die de inhoud van dit verhaal bevestigen?

3 Oefening
Lees de volgende tekst:

1. Broeder van de anderen zijn.
In Rushooka. Oeganda, zijn de broeders tot de overtuiging gekomen. dat hun eerste taak erin
bestaat. broeder te zijn van al hun buren, of ze nu Christen zijn of niet, kind of volvvassen.
Broeder Kizito bericht zijn ervaringen:
‘"De mensen nodigen ons uit, hen te bezoeken en met hen samen te zijn. Wanneer wij hen
vragen, hoe wij hen konden helpen, antwoordden zij: ‘dat gij onze familie bezoekt, is genoeg;
en wanneer gij voor ons bidt, dan helpt gij ons daamiee veel.’ Rushooka is een nieuwe plaats
en ik geloof, dat onze zending voor alles hierin bestaat, minderbroeder te zijn midden onder
de mensen; hier vooral onder de ärmsten, zoals bijv. de wezen, de zieken, de alcoholiekers,
enz. Wij pogen met hen te zijn zonder hen te oordelen of hen te veroordelen, maar door hen
met alle liefde en achting tegemoet te treden en bereid hen aan te hören. Alcoholisme en ontbrekend schuldbeivustzijn zijn de hoofdoorzaak van de armoede hier. Nu helpen wij wezen,
zodat ze tenminste een basisonderricht ontvangen. Velen van hen verloren hun ouders door
aids. ’s Zaterdags komen ze naar onze fratemiteit: wij arbeiden, speien en eten tezamen. Die
dag doet iedere broeder zijn best om met hen te zijn en hen te helpen met hun schooltaak,
met onderricht in hygiene en ambachtelijke vaardigheden. Zij voelen zieh bij ons thuis; wij
worden meer en meer hun broeders. Wij beschouwen ze niet als arme kinderen die onze hulp
nodig hebben, maar als onze jongere broeders en zusters.
Getuigen zijn van het Rijk van God of godsdienst preken?
Zelf worden wat wij geloven; dat moet de prioriteit van ons leven zijn. Daar wij in Rushooka
niet veel mensen hebben die naar school gingen, geven wij er de voorkeur aan, van God te
getuigen, die midden van zijn volk aanwezig leeft. Daar leggen wij de nadruk op in ons dagelijks gebed, in het vieren van de eucharistie met de mensen, door ons broederlijk samenzijn,
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voor alles met de armen en zieken. en door ons bezoek aan de kleine christelijke gemeenschappen en families.
ledere maand komen alle catechisten bij ons tezamen en brengen drie dagen met ons door.
Wij bidden met hen en helpen hen in hun verdere vorming. Alle broeders houden zieh beschikbaar voor deze opdracht en wenden al hun vaardigheden, die God hen gegeven heeft,
hiervoor aan.
In Rushooka moeten wij ons ervoor hoeden om als leraar, meester of vader op te treden,
alsook als iemand die de armen te eten geeft, de zieken medicamenten geeft of huizen wil
bouwen. Wij zijn geen meester, maar dienaar, geen vaders. maar broeders, en vooral mindere
broeders. De mensen leren ons, wat wij moeten zijn en wat wij moeten doen.
Het is niet siecht, iets voor de armen te doen, maar het is beter hun broeder te zijn.

2. Bericht uit Tanzania.
Frederick, een postulant, bericht over zijn ervaringen met de uitgestotenen in Mwanza:
“Franciscus noemde de lepralijders broeder en zuster. ledere laatste zaterdag van de maand
en ook verder gedurende week bezoeken wij de uitgestotenen in de stad Mwanza. 's Avonds
bidden wij met hen en delen het evangelie. Wij brengen hun zeep en andere dingen, die door
de mensen voor hen geschonken werden. Daar ze ver van ons verwijderd wonen, ovemachten
wij in het huis van vrienden en gaan eerst de volgende dag weer naar Butimba, waar onze
communauteit is.
Deze broeders en zusters zijn werkelijk tot uitgestotenen van de maatschappij geworden. Zij
leven in twee verschillende groepen samen. De ene groep leeft in de stad; terwijl de andere in
de leprozerie in Bukumbi woont. Zij hebben een hard bestaan, daar zij liefde missen. Zij weten dat zij veracht en uitgestoten zijn. Degenen die in de stad leven, hebben geen onderkomen. Zij zoeken beschutting onder kartons en plastieken banden, die zij aan de resten van
goljplaten bevestigen; in gelijk welke achtertuin. Deze ellendige onderkomens beschermen
hen geenszins bij siecht weder. Een deel van deze groep huist in het eindstation van de has¬
sen en heeft zieh vervoegd bij blinden, alcoholisten, daklozen en andere armen. Ofschoon de¬
ze lieden - in ieder opzicht - zeer verschillen van elkaar, leven ze tezamen en delen ze wat ze
hebben. Deze uitgestotenen beheren een gemeenschappelijke kas en eten samen.
Er leeft onder hen een hechte eenheid in verscheidenheid. Als iemand van hen zieh wordt,
leggen zij hun schamele inkomsten samen om hem naar het ziekenhuis te brengen.
Een van de vrouwen had een ongeval. Zij viel in het kanaal. De anderen redden haar en wil¬
den haar naar het ziekenhuis brengen. Maar geen enkele taxi wilde het transport voor 1.000
Tanzaniaanse Schilling uitvoeren. Toen bood een moslim aan haar gratis met zijn bestelwagen mee te nemen. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis bezochten de anderen haar, ongeacht de lange tocht en hun eigen lijden. Deze mensen riepen mij op en bemoedigden mij. ln
hen werd voor mij Christus ervaarbaar, die de melaatse genas en met marginale mensen tafelgemeenschap hield, de onderdrukten tot vrienden had en allen de liefde van God liet ervaren
Flet OSCAR-Project (Obras sociales de Caminos de Acceso Rural - Sociaal werk voor wegenbouw in landelijke gebieden)
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Zo noemt zieh het ontwikkelingsproject van de Franciscanen in Bolivia, waarbij jawel ca.
100 jonge mannen hun eerste universiteitsjaar kunnen afsluiten als wegenbouwer in de afgelegen landelijke gebieden midden in het oerwoud.
Doel is de jonge mensen uit de stad met de Problemen van de armoede en de onderontwikkeling te confronteren en de toekomstige academici op de sociale noden van hun land opmerkzaam te maken.
De jonge kandidaten van de franciscaanse ordes en vele andere religieuze gemeenschappen
moeten hier hun roeping voor het priesterschap onderwerpen aan een harde vuurproef. Over
het leven in de oerwouduniversiteit bericht een bezoekster:
“De omvang van de bouwwerf was overweldigend. Water was er genoeg; stevig, fris gebakken brood; een kleine teil om te wassen; ja zowaar een waterleiding, enige plaatijzeren en
meerdere palmhutten, lichtmasten, een loods waarin men machines herstelde en zorgvuldig
probeerde te onderhouden, een sanitaire post, een gemeenschapsruimte, een kapel.
Allen heten ons zeer welkom: drie franciscanen paters, tweeprofessoren voor Spaans en filosofie en de vele jonge mannen. Bij ons in de “camioneta” was een Canadese pater, professor
in de inleiding in het Nieuwe Testament en Bijbelkennis, en een ordesbroeder, die men “uitgeleende” noemde, om bij de aanvang van het academisch jaar de jonge mannen het bakken
en koken bij te brengen. Pater Roberto, de leider van hetproject, is professor in de Ethiek en
tegelijk leidende ingenieur van de werf
En de Studenten? Zeven waren afkomstig van La Paz, de overige kwamen uit gans het land:
twee uit Dschungel, acht van Flachland bij Santa Cruz, enkele uit San Ignacio en Concepciön, meerdere uit de hooglanden.
Temiddcn van de Studenten bewegen zieh - met alle vanzelfsprekendheid - jonge mannen en
vrouwen, die zieh hier op de bouwwerf Oscar in gezondheidzorg en op agro-ecologisch gebied vorder ontwikkelen. Eenmaal in de maand nemen ze deel aan een driedaagse cursus.
Hun vormingsprogramma duurt drie jaar. Ongeveer veertig van deze bouwstudenten wordt
hier op de bouwwerf de mogelijkheid geboden op een tweede vormingswijze het eindexamen
te halen en dat wederom in gecombineerd met een praktische opleiding in gezondheidszorg,
in agro-ecologie of in bosbouw.
Bij de aanvang van het semester hadden zes jonge mensen na enige dagen reeds de handdoek
geworpen, andere ondervroegen zieh nog, of zij verder zouden gaan op de weg naar het
priesterambt, wat het hart van de OSCAR is. Hard, vermoeiend, arm. maar dat alles ademt
een menselijke wärmte en broederlijkheid, die goed doet. De Studenten zijn in twee groepen
ingedeeld, die telkens ’s morgens of ’s namiddags aan de weg of in het kamp werken, terwijl
de anderen in een van de hutten College volgen. ’s Morgens om zes uur is het opstaan, morgenontbijt, en dan gaat men naar het werk of aan de Studie. Het middagmaal is om 12 uur.
De volgende diensttijdduurt van 13 uur tot 17 uur. ’s Avonds is er gelegenheid tot misviering
en aansluitend het avond eien en dan drie uur Studie. Tegen 22.30 uur wordt het licht gedoofd. ’s Zondags is men - buiten de keukendienst - vrij, en de jonge Studenten bezoeken
meestal de omliggende kleine dorpen en nederzettingen.
Wanneer de apen roepen volgt er — volgens een Boliviaanse weerspreuk — regen, en dan
waadt men in de modder. Maar ondanks alles, wordt er gewerkt en gestudeerd. Zoals een
Student me zei: “Ik bemerk hier dat God de ganse mens wil, en ikpoog Hem te antwoorden!"
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OSCAR bouwt landelijke toegangswegen, bruggen enz., maar wil ook zelf een weg en een
brug zijn voor vele campesinos, waardoor zij zichzelf door een degelijke vorming een betere
levenskwaliteit kunnen verwerven.

V ragen
1. Welke elementen, die in deze leerbrief vermeld worden, vind je in dcze teksten
terug?
2. In Afrika zowel als in Latijns-Amerika w ordt de leiding van het noviciaat en juniornaat bij voorkeur overgelaten aan een vormingsteam, in plaats van in de
banden van een enkele leider (novicenmeester enz.) toe te vertrouwen.
3. - Wat pleit volgens uw inzicht hiervoor?
4. - Welke vaardigheden moet een vormingsteam bezitten om een echte franciscaanse vorming te waarborgen?

E. Toepassingen
1. Toepassing
Vergelijk de vormingsdoelen in de leerbrief met degene uit je eigen vormingstijd.
V ragen

1. Welke vaardigheden kon je verwerven?
2.

Welke ontbreken je?

_2. Toepassing_
Lees 1 Kor 13, 1-10. Bekijk je eigen leven van de laatste acht dagen in het licht van deze
tekst.
Vragen
1. Welke ervaringen, conflictcn, voorvallen enz., worden door deze tekst vcrhelderd?
2.

Wat kan je er uit leren? Wat dien je te doen?

Dit kritische levensoverzicht (“revision de vie”) kan je alleen doomemen of in de gemeenschap. Het is goed dat in een gebed (schuldbelijdenis, voorbeden) te laten uitmonden.
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_3. Toepassing_
Er werd bericht dat een plotselinge emstige ziekte de jonge Franciscus verhinderde zijn
droom, ridder en krijger te worden, te verwezenlijken. Die ziekte werd een betekenisvol
keerpunt in zijn leven, daar hij, zoals Celano het berichtte, gedurende deze tijd begon “anders
over te dingen te denken dan hij gewoon was” (1 C 3). Hoe wij Celano s biografie van Fran¬
ciscus ook inschatten en daarop reageren, wij doen er goed aan, ons voor ogen te houden. dat
hij de geschiedenis van een zoekend mens vertelt, die probeert de betekenis van de tegenwoordigheid van God in de gebcurtenissen van zijn leven te ontdekken. Hij verhaalt ons niet
wat in zijn leven gebeurd is, maar verschaft ons een voorstelling van de smart, de strijd en de
vcrwarring, die aan dit proces vcrbonden zijn. Op die wijze biedt de geschiedenis van Fran¬
ciscus, zoals Celano ze verhaalt, een model om te verstaan.
1.

hoe iemand zijn wäre identiteit in Christus ontdekken kan.

2.

wat het betekent zijn leven in het licht van het Evangelie te vemieuwen,

3.

hoe iemand gevormd wordt om de Blijde Boodschap te verkondigen en anderen in het
Evangelie als levenswijze binnen te voeren.

Wie Franciscus navolgen wil, moet op zijn eigen wijze een gelijkaardig proces doormaken.
Hij moet zieh plaatsen onder de eisen van het Evangelie en de conflictmomenten, de onduidelijkheid en de twijfels die daarbij hören. Zoals Franciscus moet hij de duistemis ingaan; moet
hij bereid zijn risico’s te nemen, te weerstaan aan de bekoringen en de gelovige zoektocht op
te geven; waarheen God hem ook voeren mag.

V ragen
1. Wanneer ben je in je leven anders gaan denken dat voorheen?
2. In welke gebeurtenis van je leven geloof je Gods ingrijpen/ aanwezigheid herkend te hebben?
3. Hoe heb je je identiteit in Christus gevonden?
4. Hoe duid je je leven in het licht van het Evangelie?
5.

Hoe ben je er toe gekomen het Evangelie verder uit te dragen?

_4. Toepassing_
Invloed op de vorming

Vragen en opdrachten.
1. Roep iemand in je herinnering, die:
een belangrijkc rol gespeeld heeft in je leven;
die je op kritische ogenblikken begeleid heeft;
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die door zijn voorbeeld getuigde van de betekenis van een leven volgens Chris¬
tus.
2. Roep iemand op in je herinneringen en beschrijft kort
3. Op welke wijze nodigt jouw leven anderen uit om in de Blijde Boodschap te geloven: in je eigen gemeenschap, in je arbeidsmilicu? Wccs concreet.

5. Toepassing_
Persoonlijk geloof

V ragen
1. Wat beschouw je in je leven als:
je grootste gave,
je zwakstc punt
je grootste behoefte?
2. Hoe kan je het verloop of het grondpatroon van je leven vandaag zo verände¬
ren, dat God meer plaats in je leven krijgt?

_6. Toepassing_
Persoonlijke begaafdheden en eigenschappen

Vragen
1. Welke deugd is in je leven bepalcnd?
2.

Wat betekent dit voor het leven in je gemeenschap?

_7. Toepassing_
Het belang van de anderen

Vragen en opgaven
1. Noem iemand, met wie je een scheppende en levensgevende communicatie onderhoudt. Hoe onderhoud je die communicatie?
2. Met w ie zou je een betere communicatie kunncn bereikcn?
3. Wat kan je daar aan doen?
4. Is er iemand in je gemeenschap, die voor je een bijzondere uitdaging is?
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Waartoe heeft zij of hij je uitgedaagd?
Hoe heb je op die uitdaging gereageerd?
5. Hoe kan deze uitdaging je helpen tot een beter verstaan: van jezelf, van de an¬
deren, van de gemeenschap, van God?
6. Heb je daartoe anderen opgeroepen om meer te zijn?
Wees concreet en beschrijf de details.
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Om na te denken
Ik maak me op;
om het midden te vinden,
het doel van mijn leven.
Als ik kan zien,
is de weg daarheen recht en licht.
Maar mijn stappen worden längs een omweg gevoerd.
Mijn God.
hoeveel bochten liggen er nog voor mij?
Menigmaal geloof ik het doel bereikt te hebben.
Dan sta ik wederom aan het begin.
Aarzelend tast ik voorwaarts.
Ik ervaar:
ieder bocht brengt mij U naderbij,
geen enkele stap is vergeefs
voor U.
Voordat ik het begrepen heb,
ligt een nieuw levensspoor voor mij.
Vroeger beleefden de mensen levendig;
in boete en gebed
en met behulp van dit labyrint
de weg naar het midden
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II. DE FUNDAMENTEN VN HET FRANCIS¬
CAANS MISSIONNAIR CHARISMA

Handleiding 5: Bijbeis-profetisehe grondslag van de
franciscaanse zending_

Uit de bronnen
_Hoe Franciscus koning Otto waarschuwen lief._
Franciscus verbleef met zijn broeders in Rivotorto. Hij was er op bedacht zijn broeders te to¬
nen, dat er slechts een belangrijk was: God! Daarom trok hij zieh in zijn hut terug om de
ontmoeting met God te zoeken.
In die tijd trok juist keizer Otto IV met veel pracht en praal door de streek. Hij was op weg
naar Rome om er officieel tot keizer gekroond te worden.

Maar Franciscus, Wiens hut niet ver van de straat verwijderd was waarlangs Otto voorbij
zou körnen, liet zieh niet stören. Maar een broeder moest zieh toch naast de weg opstellen.
Hij zou hem zeggen dat zijn roem van körte duurzou zijn. Franciscus voelde zieh als een profeet uit het oude Verbond, zoals Elisa, die zijn kriecht de grote Aramese veldheer tegemoet
zond (vgl. 2K 5; Lc 4, 27). Hij moest ook aan de groten van de wereld zeggen waar de werkeHjke macht van de wereld lag (naar 1 Cel 43).

A. Inleiding
Fundamenten van de franciscaanse beweging
“Een ander fundament dan wat reeds gelegd is” wilde Franciscus van Assisi niet leggen (1
Kor 3,11; 1 Cel 18). Hij Staat bewust in de bijbelse traditie. Daarom dient ook de franciscaan¬
se beweging zieh in die joods-christelijke traditie te plaatsen.
Het is daarom zo belangrijk om deze fundamenten - die verborgen zijn of nauwelijks bestudeerd, zodat men ze zieh niet bewust is - op te graven.
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B. Overzicht
Bijbelse fundamenten van de franciscaanse zending
Wanncer men naar de bijbelse gronden van de franciscaanse zending vraagt, mag men niet te
snel antwoorden. Wij zullen zien dat men eerst verkeerde voorstellingen moet opbouwen om
dan tot het wezenlijke te körnen. De roeping van de franciscaanse beweging ligt op hetzelfde
niveau als de roeping van Israel. Het gaat erom dat God zieh verbindt met een volk, dat gehoorzaamheid aan Hem daartegenover stelt, dat in een liefdevolle gemeenschap met Hem
leeft, dat door de priesterlijke dienst anderen naar God voert en dat door de heiligheid van
God vervuld is.
Vanuit deze grondstelling moet gesproken worden over de profeten en de profetische gemeenschappen die ontstonden wanneer Israel zijn roeping ontrouw werd.
Wanneer men deze nauwkeurig beschouwt, ontdekt men dat Jezus en de eerste Kerk zieh in
deze profetische traditie stellen. Het gaat om de vervulling van de roeping van Israel in een
nieuw Verbond.
Zodra de Kerk zieh met de maatschappelijke bindingen inlaat, wordt de profetische roeping,
ook in de jonge Kerk, noodzakelijk. Dat wordt duidelijk aan de hand van volgende geschiedkundige gebeurtenis:
Onder keizer Constantinus - in het jaar 325 - werd het Christendom een staatsgodsdienst. Na
deze wending stonden mensen op, die de opdracht van de profeten ovememen: christenen die
zieh, naar het model van de jonge Kerk, verstaan en organiseren.
Uiteindelijk zal men zieh afvragen in hoeverre Franciscus in deze profetische traditie Staat en
welke verwachtingen daaruit voortvloeien voor de franciscaanse familie.

C. Informatie
_1. Valse voorstellingen van het eigenlijke begin_
Het is eigenaardig dat het ordesleven in de Bijbel niet voorkomt.
Dat is nog meer bevreemdend omdat het Ordesleven voor velen een duidelijk kenmerk van
de Kerk is.

1.1. De evangelische raden
Er bestaat een algemene opvatting, volgens dewelke Jezus - door wat men later "de evangeli¬
sche raden” genoemd heeft - het Ordesleven zou gesticht hebben. Dit is echter vals en misleidend. De nieuwtestamentische gemeenschap heeft zieh vastbesloten tegen deze opvatting gekeerd, daar er zo als het wäre twee wijzen van volgelingen of twee spiritualiteiten zouden bestaan, waaronder de volgelingen van Jezus te kiezen hadden. In deze uiteenzetting gaat het
om het eigenlijke wezen van de jonge kerk.
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De Galatenbrief, het “Magna Charta” van de christelijke vrijheid, is hieromtrent een duidelijk
bewijs. Met klem weerlegt Paulus de opvatting van de heilige Petrus: men mag de kerkelijke
gemeenschap niet opsplitsen in mensen die het ganse Evangelie eenvoudig onderhouden wil¬
len, en de anderen, die het met een geheel van wetten verbinden (vgl. Gal 3).
Volgens Paulus dient men tussen twee mogelijkheden te kiezen, ofwel voor
•

het “leven volgens het vlees”: een leven zonder Jezus, een leven in egocentristische eenzaamheid;

of voor
•

een “leven in de Geest”: een leven met Jezus, een leven met God, een leven in solidariteit
met de mensen.

Het gaat dus niet om twee wegen naar God, maar om een algemene bindende gemeenschappelijke spiritualiteit. Nogmaals: “ Een zorgvuldige Studie van het Nieuwe Testament leert, dat
dit absoluut geen aanzet inhoudt voor een onderscheid tussen twee groepen van christenen,
volgens hetwelk de ene tot een hogere roeping dan de andere geroepen is. (J. Tillard). J.
Murphy-O'Connor OP gaat zover te zeggen: “Voor zover het die evangelische raden betreft,
. .. betreffen zij alle christenen”. (4f.)

1.2. De eigenlijke aanzet: die bijbelse profeten._
Men kan en mag dus het Ordesleven niet tot een bepaald Schriftwoord terugvoeren. Dat betekent niet dat het geen bijbelse fundamenten heeft. Zijn worteis liggen diep verankerd in de
bijbelse traditie. Het gaat tenslotte terug op de profetische beweging in Israel, die in Jezus en
zijn leerlingen haar hoogtepunt beleeft en later in het Ordesleven een veelvoudige uitdrukking ervaart, niet op zijn laatst in de levensvorm die van Franciscus uitgaat.

_2. De roeping van Israel_
Om het profetendom te verstaan. moet men eerst de roeping van Israel begrijpen:
''Als u naar mijn woord luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult u van alle volken mijn
bijzondere eigendom zijn, want aan Mij behoort de aarde. U zult mijn priesterlijk koninkrijk
en mijn heilig volkzijn” (Ex 19, 5-6).
In deze centrale tekst kan men twee zijdcn ondcrscheiden.
•

van de kant van God Staat er: genade, uitverkiezing, roeping. God wil zijn, wat zijn Naam
zegt: Jahwe - scheppende en reddende aanwezigheid. Zijn volk zal niet meer alleen zijn.

•

vanuit de kant der mensen staan er vier elementen: luisteren, het verbond onderhouden,
priester zijn, heilig zijn.

_2.1. Luisteren

_

_

_

Wanneer het volk van God geen luisterend volk is, wanneer het niet standvastig scherp hö¬
rend is voor de roep van God, dan is het geen volk meer. Het hebreeuwse woord voor "hö¬
ren” (=shamah) betekent hetzelfde als: “gehoor geven”, “antwoorden”. Wat een volk tot volk
van God maakt, is in de eerste plaats de openheid naar God; het zijn die tijden, die God voorbehouden zijn, wat zijn stem hier en nu zegt.
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2.2. Het verbond onderhouden
Wat met het hebreeuwse woord “Verbond” (=berith) eigenlijk bedoeld wordt, is zeer moeilijk
begrijpelijk te maken. Paulus heeft het in zijn tijd in het Grieks met “diatheke” d.w.z. “Tes¬
tament” vertaald. Het betekent het geheim van onze relatie met God en met de anderen. Maar
hoe zal men het onuitsprekelijke benoemen, hoe het diepe geheim van het leven in woorden
vatten?
In het Oude Testament heeft men zieh ingespannen om er vergelijkingen bij te halen. Hosea
vergelijkt de verhouding van God en de mensen met de liefdesverhouding tussen man en
vrouw. Twee mensen verbinden zieh voor een leven tezamen, niet alleen tot de seksuele nabijheid waarin ze hun liefde vieren, maar in de volheid van hun gezamenlijk leven. Maar ook
Hosea erkent, dat iedere vergelijking onvoldoende is. Daarom grijpt hij naar een aanvullend
beeid: de liefde van de ouders voor hun kind (vgl. Hos 11).
Waarschijnlijk mögen wij “Verbond” met “gemeenschap” uitdrukken. Ook gemeenschap is
een meerduidig woord. Toch moet het veeleer zo zijn, daar ook onze verhouding tot God
meerduidig is. De Israelieten, zoals ook wij, moeten het immer opnieuw zoeken en ontdekken. wat het betekent, volk van God te zijn. Ook wij zijn niet bij machte om te verklären wat
het betekent tot de gemeenschap van het met God verbonden volk te behoren. En zo moeten
wij steeds opnieuw wegen vinden, om dit verbond te vieren en te beleven. Slechts zo kunnen
anderen ontdekken waarom wij zo zijn en wie wij zijn. En dan beginnen zij hun eigen leven
te bevragen.

2.3. Priester zijn

_

Even hebben wij het erover gehad dat het verbond gevierd moet worden. Het volk van God
moet een priesterlijk volk zijn; met andere woorden: het moet de werkelijkheid van God tot
stand brengen. Door de manier waarop men leeft, zullen anderen beginnen God, die men niet
kan zien, te herkennen. De gemeenschap maakt de anderen opmerkzaam op de aanwezigheid
van de levende God, en wel in de mate dat zij levendig is, liefheeft, vertrouwt, met elkaar
deelt en viert. Men zal op die manier duidelijk maken dat het priester-zijn ook de verkondiging van de Blijmakende Boodschap inhoudt. Het wil anderen opmerkzaam maken op de le¬
vende God van Liefde en hen tot teruggeven voeren. Dat gebeurt niet zozeer door woorden,
maar door het leven zelf.

2.4. Heilig zijn_
Dit leven moet heilig zijn. In de Bijbel betekent “heiligheid”: God toebehoren, God
voorbehouden zijn, opgenomen zijn in de werkelijkheid van God, deelnemen aan zijn leven
en aan zijn liefde, ondergedompeld zijn in God; de gans Andere.
Heiligheid betekent ook: het leven en de wereld vanuit goddelijk standpunt beschouwen en
een levensstijl zoeken die vanuit dat goddelijk standpunt vertrekt. En zo sluit zieh de cirkel:
het ondergedompeld zijn in de werkelijkheid van God is hetzelfde als standvastig gehoor geven aan God.
Zelfs een van de grootste profeten, Elia, moest leren dat God niet altijd zo spreekt, als hij het
graag had (vgl. 1 K 19). Hij verwachtte dat God door een grote storm, door een aardbeving of
een catastrofe van vuur tot zijn volk spreekt. Hij dacht aan een ander spreken. dat wakker
schudt en verschrikt. Maar God wou zo niet spreken. Zijn spreken was “een lichte, zachte
bries”
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Een goede hoorder is men slechts dan, wanneer men open Staat voor alle mogelijke manieren,
waarop God mogelijk kan spreken. Slechts zo kan het volk heilig, ja het verbondsvolk van
God zijn.

_3. De priester_
Daarom bestaat er binnen het volk een bijzondere groep die zieh beroepsmatig als luisterend
verstaat: de priesters. Hun eerste opdracht was de “Thora” te verkondigen. Jammer genoeg
werd in het latere jodendom de Thora vaak met de geschreven wetten verwisseld. Zo werd de
indruk gewekt dat alles wat God te zeggen heeft, volledig in de wetten vervat ligt. Dat was in
het begin niet zo: Thora was synoniem met “de Wil van God”.
Een andere, maar tweederangs opdracht van de priester was de eredienst. Zodra deze op de
voorgrond trad. moest de verkondiging van de Thora daaronder lijden.
De betekenis van de liturgie bestaat daarin, dat zij het volk zou helpen om zijn verhouding
met God en met elkaar te vieren. Maar zonder de Thora weet men niets over deze relatie.
Zonder Thora, zonder luisteren naar de Wil van God, verstarren de godsdienstige rituelen tot
een leeg omhulsel en tot formuleringen. Men denkt dan dat men God beter goedgezind kan
houden of hem zowaar kan manipuleren. De eredienst is dan niet meer de uitdrukking van
een beleefde en levendige relatie.
Dit mislopen van de priesterlijke roeping moest tot een identiteitscrisis van het volk leiden.
“... Mijn aanklacht rieht zieh, priester, tegen u: u struikelt vandaag... Mijn volk verstomt
omdat het niet van God wil weten, maar u, u bent diegene die de kennis van God verworpen
heefi: daarom verwerp Ik u als mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten: daarom
vergeet Ik uw Zonen ook.” (Hos 4,4 - 6).
“Kennen” (= “Yada”) betekent niet het theoretisch weten, maar wel: ieinand zo kennen, dat
de twee levens een worden. In zijn diepste betekenis wordt dit woord gebruikt, om de volkomen eenheid van man en vrouw te vieren: “Adam kende Eva, zijn vrouw” (Gn 4,1). Het probleem van Hosea was niet dat het volk zogezegd de catechismus niet genoeg kende, maar dat
het zijn God niet liefhad. “Hun daden beletten hen naar hun God terug te keren, want de
geest van ontucht bezieh hen en van de Heer weten zij niet.” (Hos 5, 4) En deze betekenis
schuilt in ieder getuigenis van de h. Paulus, als hij jaren na zijn bekering schrijft: "Ik wil
Christus kennen” (Fil 3, 10). Hij klaagt niet zozeer dat hij onvoldoende tijd heeft voor christologisch onderzoek, maar hij verlangt vurig naar een diepere verbondenheid met zijn Heer.

_4. De profeten__
Nogmaals: d priesters verwaarloosden de verkondiging van de Thora. Het gevolg hiervan was
dat het volk zijn God niet meer “kende”, d.w.z. niet meer beminnend een met Hem was, en
zo in een diepe identiteitscrisis terechtkwam. God moest opnieuw ingrijpen. Hij deed profe¬
ten opstaan. Zij moesten de priesterstand eraan herinneren waartoe zij geroepen was. Zij
moesten het volk tot de oorspronkelijke roeping terugbrengen: een volk te zijn dat luistert en
in gemeenschap met God leeft, priesterlijk en heilig.
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Een profeet is een mens “die niet aanvaardt dat een middel tot doel wordt gemaakt en dat uiterlijke vormen om zichzelf uitgevoerd worden, ... die ons standvastig eraan herinnert, dat de
eigenlijke waarheid van de aanwezigheid verder in de toekomst ligt of op een hoger nivean ...
die volhardend verwijst naar de Geest ... die zieh achter iedere uiterlijke vorm en achter iedere letter bevindf (Y. Congar).
Profeten hebben hun tijd. “Onder welke voorwaarden bevinden zieh de profeten? Men kan
zeggen: dan, wanneer ze nodig zijn! Maar wanneer is dat het geval? In tijden, waarin de gemeenschap haar roeping vergeten is en onbeweeglijk en zelfvoldaan geworden is. Zij kan dan
haar zending niet meer vervullen, daar zij niet meer ziet, waarin deze zending bestaat. Wan¬
neer het volk door oorlog, noodlottige politiek en succesvolle wetenschap tot een aardse welstand gekomen was, vergüt het vlug, dat het afhankelijk was van Gods ’ roep en dat daarin
zijn hele zin lag. Het was zieh niet meer bewust, het volk van God te zijn. Het geloofde dan,
zichzelf toe te behoren en God op eigen tijd te bezitten. De zending van de profeten bestond
dan wezenlijk daarin het volk zijn roeping in herinnering te roeperi’ (R. Haugton).

4.1. Afzonderlijke profeten
Steeds opnieuw stonden er grote individuele profeten op, die het volk aan deze profetische
boodschap herinnerden. Abusievelijk verbinden wij de voorstelling van de profeten aan het
woord en de prediking. Maar vooraleer de profeet zijn mond opendoet, predikt hij door zijn
leven. Hij was niet geloofwaardig, als zijn levensstijl niet een Spiegel was, waarin men zijn
boodschap herkennen kon.
De eigenlijke boodschap van de profeten weerspiegelt aldus een intens dagdageüjks leven in
gemeenschap met God. Daarenboven roept God de profeten op, bepaalde daden te stellen of
na te laten om het volk uit te dagen. Hosea toont zijn bezorgd, gebroken hart over de ontrouw
van zijn geliefde vrouw. Hij geeft de kinderen namen, die het volk de oren doet spitsen:
“Loruhama” (= de liefde is verzwonden) en “Loami” (= het verbond is verbroken). Dit is een
werkelijke uitdaging voor het volk, zijn verhouding met God te overdenken (Hos 1, 8; vgl. Jr
13 en 16; Ez 4v; 12; 24).
Een indruk makend teken stelt de profeet Jeremia (13). Hij moet in zijn vuil, in het slijk gewenteld onderkleed door de stad gaan; een onderkleed dat het lichaam omsloot en daarom
een teken van de intieme nabijheid is, die tussen God en het volk van Israel bestaat, of zou
bestaan. Met andere woorden: Jeremia wil het volk choqueren. Het is God niet meer nabij,
het is ver van Hem verwijderd; een vuil, verkommerd volk wegens zijn zonden en ontrouw.
In hoofdstuk 16 geeft Jeremia een ganse lijst van mogelijkheden, die verduidelijken dat de
profeet meer met het leven dan met het woord, het volk oproept. Ook Ezechiel (vgl. 4v.; 12;
24) is door zijn leven en zijn daden een teken, waardoor de gemakzucht, de oppervlakkigheid, de zelfvoldaanheid en de valse wereldvoorstellingen van het volk aan de kaak worden
gesteld.

4.2. De gemeenschappen van profeten
Er bestonden ook profetische gemeenschappen, die door hun gemeenschappelijk leven en
door een bepaalde levensvorm een profetisch teken waren. Zo zondert b.v. de school van
Jesaja zieh van het volk af, om het profetische woord te hören en te verinnerlijken. Zij zullen
zijn: “ teken s en zinnebeeiden in Israel van de Heer van de machten” (Js 8,18).
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Een andere profetische gemeenschap waren de Nazireeers, wiens Regel en bepalingen bewaard zijn (vgl. Nu 6). Hen was het genot van alcoholische dranken verbodcn. in het bijzonder deze. die van wijndruiven gemaakt werden.
Dit afstand doen zal aan de woestijntocht herinneren, aan de levenswijze van de nomaden die
wijn en alles ontberen moesten, wat een agrarisch-gevestigde levensvorm met zieh meebrengt
en wat hen van de trouw en openheid jegens God wegvoeren kon. Het verbod, het haar le
knippen, had dezelfde grond: het volk zal aan de dagen herinnerd worden, die het onder eenvoudige voorwaarden in de woestijn doorbracht. Hoe sterk het volk door zulke praktijk \ er
ontrust werd, kan men hieraan te weten komen, dat men de profeten het zwijgen oplegde
(vgl. Am 2, 1 lv.). Een hierop aansluitende profetische gemeenschap ontmoeten wij bij Jeremia (Jr 35). De rechtvaardigen onthouden zieh met alleen van alcohol; zij leven ook als no¬
maden, wijzen aldus een vaste woonplaats af, verbouwen geen veldvruchten en wonen in teil¬
ten. Zij waren een levend teken, dat aan de tijd van het ontstaan van het volk Israel herinnerde. aan de tijd van de uittocht uit Egypte en aan de woestijntocht. Het volk van Israel, door
Hosea als bruid van Jahwe aangesproken, keek altijd met een zeker heimwee terug naar deze
“ideale tijd”: “En daarom lok Ik haar binnenkort weer naar Mij toe, zorg Ik dat zij naar de
woestijn gaat... zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte (Hos 2,16-17).
Het is datzelfde getuigenis, dat wij ook in het Nieuwe Testament hören:
“Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Bedenk van hoe hoog u
gevallen bent. Bekeer u, gedraag u weer zoals vroeger” (Apk 2,4-5).
Het profetisch getuigenis verlangt niet, dat de grote gemeenschap de levensvorm van de pro¬
feten aanneemt. Deze levensvorm zal slechts een oproep zijn om de grotere overgave te beleven en het wezenlijke voorrang te geven.

4.3. De profetische inzet voor de armen en voor gerechtigheid_
De afzonderlijke profeten en de profetische gemeenschappen willen door hun leven en door
hun prediking de Thora, de oorspronkelijke wil van God, doen gelden. Deze wil van God
wordt echter gemist, wanneer de rijken de armen uitbuiten. Daarom stellen de profeten met
slechts de afzonderlijke elementen van de joodse eredienst in vraag, maar zowaar hem zelf.
Want “de feestvierders huldigen hun levensstandaard en mmachten de wil van God, daar zij
zieh afgescheiden van de kant van de armen opstellen (B. Flammer).
“Zoek Mij en leef maar zoek Betel niet op, ga niet naar GilgaF zegt de profeet Arnos (Am
5,4-5).
Alzo teil ten laatste niet de vroomheid. die zieh van de sociale verantwoordelijkheid losgemaakt heeft; niet de eredienst, die slechts de zelfvoldaanheid dient of de cultusplaats, waar de
annen geen betekenis hebben.
“Jahwe zoeken, die de advocaat van de armen is, is hetzelfde als recht verschaffen en de ach¬
te ruitsteHing van de armen en zwakken overwinnen. Ware eredienst verschaft sociale gerech¬
tigheid. In de golven van de feestmuziek, in de branding van de koren en in de stroom van de
overgaven, slingert Arnos: ‘Het recht moet strömen als water, de gerechtigheid als een nooit
opgedroogde beek (Am 5,24) (B. Flammer).
In de gchele profetische literatuur van het Oude Testament vindt men steeds dit grondthema.
waarachtige eredienst bewijst zieh in de dienst aan de armen, in de gemeenschapszin
(=hesed) en in de inzet voor een wäre gerechtigheid onder de mensen.

5. De profetische intentie van het Nieuwe Testament
Het oudtestamentische volle werd door Individuen en door profetische gemeenschappen
steeds weer aan zijn roeping herinnerd.
Brengt het Nieuwe Testament iets gans nieuws of sluit het aan bij de profetische traditie?

5.1. Jezus en zijn leerlingen
Binnen de jonge christelijke gemeente werd Jezus als profeet beschouwd. En Hij zelf is zieh
van zijn eigen profetendom bewust, waardoor hij kon zeggen: “Een profeet wordt overal geeerdbehalve in zijn vaderstad en in zijn eigen huis” (Mt 13, 57). Hij en degenen, voor wie hij
er is, zien zijn opdracht in de lijn van het profetisch charisma (vgl. Mt 16, 24; 21, 11.16). Als
profeet verzamelt hij leerlingen rondom zieh, om het legalisme en de verabsolutering van het
instituut van de joodse godsdienst te doorbreken en terug te keren naar de oorspronkelijke
roeping.
"Hij antwoordde hem: V zult de Heer uw God liejhebben met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liejhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de
Profeten (Mt 22, 37-40).
Dit is geen nieuwe leer, maar een woordelijk citaat van de voorgegeven heilige Schrift van de
Joden (Dt 6,5; Lv 19,18).
Zijn leerlingen roept hij op tot een liefdesgemeenschap:
"Dit draag Ik jtdlie op: dat je elkaar liejhebr (Joh 15, 17). "Ik geefjullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liejhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar
liefhebben’' (Joh 13,34).
Jezus en zijn leerlingen beleven aldus, binnen de joodse volksgemeenschap, de oorspronke¬
lijke roeping van het volk van Israel. Daarbij zijn twee factoren in het bijzonder te noemen:
•

Jezus en zijn leerlingen knopen aan bij het nomadenleven van vele profetische groepen.
Zij moeten alles verlaten: hun huis, de familie en alles wat zij hebben. Jezus had niets
waarop hij zijn hoofd kon leggen. Zij trokken als een profetische groep door het land, om
de armen de Blijde Boodschap te brengen, en weliswaar zo, dat zij zelf het lot van de ar¬
men delen. Zij willen de vrede van het Rijk van God brengen door zelf van alle geweld
afstand te doen en de vrede in het hart bezitten. Dit doel te beantwoordt aan de weg.

•

De leerlingen van Jezus zetten zieh, zoals de oudtestamentische profeten, in voor
gerechtigheid en voor de armen die geen binnenswereldse verwachting meer hebben,
maar alles alleen nog van God kunnen verwachten. Tegenover de officiele
vertegenwoordigers van het Jodendom stellen Jezus en zijn leerlingen zieh op aan de

HoeZÄväftdz^n ufete profetische traditie stelt, getuigt de symboolhandeling van het verdrijven van de handelaars uit de tempel (vgl. Mt 21, 12 vv ):
Het huis van God moet werkelijk een huis van gebed zijn, niet een huis, waarin de gediscrimineerden, de vreemdelingen, de armen uitgesloten worden (vgl. Js 56,1-8).
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5.2. De Kerk
Om de innige verhouding tussen Jezus en zijn leerlingen uit te drukken, gebruikt Paulus het
woord “koinonia” Vaak wordt dit vertaald met gevolg, communie, gemeenschap. Het Griekse Oude Testament, de Septuagint, gebruikt “koinonia” alleen voor mensen, die door een gemeenschappelijk activiteit verbonden zijn. Paulus daarentegen gebruikt "koinonia voor de
gemeente, waarin de Zoon van God zijn intrede gedaan heeft en die hij tot een gemeenschap
heeft omgevormd. Die relaties binnen de gemeenschap zijn zo nauw en nabij, dat men zegt.
Wij zijn een "koinonia” in de Geest.
De aan de basis liggende werkelijkheid van de Kerk is gemeenschap, volk, koinonia, lichaam
van Christus. Het woord van God nodigt daartoe uit. Daarvoor is Christus gekomen.
De Kerk had geen andere betekenis. Paulus zou ontzet zijn, wanneer hij ordeslieden zou hö¬
ren, die zeggen: “Wij willen een gemeenschap opbouwen.” Wanneer zij dat konden doen
zonder Hem, dan was de körnst van Jezus zinloos geweest. Hij is het, die de gemeenschap
opbouwt en Joden en heidenen verzoent.
“ Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden een gemaakt heeft en de scheidingsmuur
heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vemietigen. Hij heeft vrede gestiebt door in zijn persoon uit die twee een nietiwe
mens te scheppen, en beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan
Hij de vijandschap heeft gedoocT (Ef, w.).
Wat wij kunnen doen is, dat wat Christus ons gebracht heeft, vieren en beleven. Zo verstaat
Lucas het:
-Zij wijdden zieh trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge ge¬
meenschap, het breken van het brood en het gebed” (Hnd 2,42).
Deze beschrijving is het grondpatroon van alle kerkelijke gemeenschappen in de eerste twee
eeuwen. Zij leefden als ondergrondse kerk; Christen zijn was gevaarlijk. Ze hielpen elkander
gezamenlijk het evangelie te beleven. De vier evangelies zijn ontstaan om de gemeenten te
helpen, als koinonia, als gemeente, als lichaam van Christus te leven. Zij werden voor de ge¬
meenten en vanuit de gemeenten geschreven, om een antwoord te vinden op de eigen vragen.
Zoals in het Oude Verbond beantwoorden de christenen de roep van God. Zij willen sterk
luisterend zijn voor het woord van God, in innige gemeenschap met Hem leven, priesterlijk
een aanvoelen van God bemiddelen, ondergedompeld zijn in de heiligheid van God. Daar
was geen nood aan profetische gemeenschappen. De Kerk zelf was een profetische gemeen¬
schap.

_6. De ordes als profetische gemeenschappen_
Hoe is men tot de ordes gekomen? Wat maakt de profetische gemeenschappen in de Kerk
noodzakelijk?

6.1. De veranderde situatie
De situatie van de kerk veranderde grondig, wanneer onder keizer Constantinus in het begin
van de 4e eeuw het christendom tot staatsgodsdienst verklaard werd. De Kerk leefde niet lan123

ger ondergronds, werd niet meer onderdrukt, werd een haven voor allen. Men moest tot de
Kerk behoren om regeringsbeambte te worden of in publieke dienst te treden. Daarmede verviel voortaan een persoonlijke geloofsbeslissing, zodat het christelijke leven vervlakte.
Het gevolg hiervan was het ontstaan van een volkskerk met zijn instituten en organisatievormen, grotere huizen en vele nieuwe ambten. Dat alles was in de oerkerk niet nodig. Afgezien
van enkele individuen en individuele profeten, was er in de eerste twee eeuwen ook geen georganiseerd ordesleven.

6.2. De oerkerk als model_
Nu stelt men een gelijkaardige ontwikkeling vast als in het Oude Testament: institutionalisering en profetie, vervlakking en nieuw bewustzijn verdringen elkaar. De leiders van de Kerk
waren zo met het instituut bezig, dat zij vaak het leven in de gemeenschap en voor de gemeenschap veronachtzaamden. Er moest iemand opstaan en in herinnering brengen, waartoe
de Kerk er is. Het ordesleven ontstond.
Sommigen bemerkten het toenemende onderscheid tussen de Kerk, in dewelke zij leefden, en
de eerste christelijke gemeenten. Zij begonnen spontaan het ideaal van de oerkerk te beleven.
dat in de geschiedenis van de apostelen beschreven is:
“Allen die het geloofhadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk.
Zij verkochten hcrve en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks
gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebmikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in
de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen wer¬
den gered' (Hnd. 2,44-47).
De eerste vormen van ordesleven waren dus volgens het patroon van de oerkerkelijke gemeente opgezet. Johannes Cassianus schrijft, dat de eerste ordesleden zieh afzonderen "om te
beoefenen wat de apostelen voor heel de Kerk bepaaldhadden” (Konf. 18, Kap 5). Men zonderde zieh van de grotere gemeenschap af, om het profetisch charisma te beleven: "Deze twee
tegengestelde aspecten maken een profeet: hij behoort tot een gemeenschap en is toch van
hen afgezonderd. Het traditioneel beeid van de profeet die de woestijn ingaat, dnikt dit uit.
Hij is enigszins vrij van structuren, die een gemeenschap normaal functioneren laat ... De
profeten zijn uit de gemeenschap geroepen om tot haar te spreken” (R. Haughton).
Welke opdracht er ook aan een ordesleven gegeven wordt. de eerste taak bestaat erin, de
Kerk naar het Evangelie terug te brengen. Zonder dit prioritair aspect wordt het ordesleven
herleid tot een gewone sociale arbeid zonder een redelijk loon. Het heeft dan zijn eigenlijke
bestaansreden verloren.
Door hun profetische rol in de Kerk zullen de ordes steeds in een voortdurende spanning
staan met het instituut, namelijk daar, waar de structuren verhard zijn en het voomamelijk
gaat om het behouden van de positie. Het gevaar voor de ordes om zieh zelf door het instituut
te laten inpalmen, is daarbij steeds aanwezig.
De profeet bewijst zieh als störend en stoot op weerstand, daar hij de bestaande machtsverhoudingen in vraag stelt, die het leven verhinderen en niet meer de mensen dienen. Dat kan
zowel op het staatkundig als op het kerkelijk terrein gebeuren. Profeten zijn van oudsher läs¬
tig geweest en waren blootgesteld aan alle wijzen van minachting, tot vervolging en het ver¬
lies van eigen leven.
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Dat was het lot van vele profetische persoonlijkheden in het Oude Testament, en het was op
een bijzondere wijze de ervaring van Jezus. “Zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen’’ (Joh 1, 11). In die mate dat wij onze profetische opdracht in de Kerk en in de maatschappij waamemen, zullen wij deze ervaring ook beleven. En omgekeerd: wanneer wij de
welwillendheid van de mächtigen en invloedrijken in de Kerk en de maatschappij genieten,
moeten wij ons afvragen of wij onze profetische opgave niet verlaten of zelfs verraden heb¬
ben.

_7. Franciscus van Assisi en zijn beweging_
Historici betuigen dat Franciscus van Assisi en zijn beweging de belangrijkste vemieuwingskracht van de middeleeuwse Kerk waren. Hoe moet die kracht echter geduid worden? En
welke betekenis heefit dit voor hen. die zieh vandaag op Franciscus beroepen?

7.1. Het profetische aan Franciscus van Assisi.
Wat Franciscus deed, had iets met de gehele Kerk te maken. Dat wordt mooi weergegeven in
de belevenis van San Damiano. Daar werd hem van op het Kruis gezegd:
“Franciscus, ga en herstel mijn Hnis dat, zoals je ziet, dreigt in te vollen ' (2 Cel 10). Fran¬
ciscus neemt dit eerst letterlijk op. Hij renoveert drie verschillende kerkelijke gebouwen. Er
werd echter bedoeld, zoals hij later begreep, de vemieuwing van de Kerk op de fundamenten
die Jezus gelegd heeft. Franciscus verstand zeer goed, dat zijn eerste opdracht erin bestond,
de Kerk het Evangelie in herinnering te brengen en die prioriteiten te beleven. die daarin beschreven zijn. Zijn broederschap was dan ook een “Ecclesiola”. een Kerk in het klein, die
naar de voorstelling in het Nieuwe Testament opgebouwd werd. Het ging om de radicale tcrugkeer naar het Evangelie. Hij geselde weliswaar niet luidruchtig het falen, ja de betekenislooshcid van de toenmalige Kerk voor de mensen. De clerus en de hierarchie hoorden in zijn
mond geen veroordeling. Maar Franciscus en zijn broeders waren een sprekend en levend getuigenis van het diepste wezen van de Kerk.
De aanklacht, volgens de profetische traditie, wordt daarmede heel duidelijk. Nog duidelijker
werd het, wanneer men zieh herinnert, dat de oudtestamentische profeten voor een deel rondtrokken, nomadische profeten waren en dat ook Jezus en zijn leerlingen dit nomadenbestaan
beleefden.
Zonder eigendom, door de wereld trekken, boete prediken als oproep tot bekering, solidariteit
met de armen en de rechtelozen: dat zijn allemaal wezenlijke kenmerken van zowel de bijbelse profeten als van Franciscus en zijn eerste volgelingen.
Franciscus neemt niet het model van de oerkerk tot zijn maatstaf. Hij gaat verder terug, naar
de nomadische levenswijze van Jezus en zijn leerlingen die in de zendingsrede van het Evan¬
gelie beschreven is (vgl. Mt 10; Lc 9vv.). Het gaat er bij Franciscus om niets anders dan de
zaak van Jezus zelf.

7.2. Het profetische van Clara^/ar^Assis|_
Clara en haar zusters verwezenlijkten het leven volgens het Evangelie op hun manier in San
Damiano. Te midden van een maatschappij die de mensen naar vermögen en afkomst in ver125

scheidene klassen verdeelde, kende de gemeenschap van San Damiano niet zulk een onderscheid. Men kan haar als de kiem van een zusterlijke Kerk aanduiden. Vrij van de sociale
drang en van de traditie van de wereldlijke en monastieke levensvormen van haar tijd, bejegende de gemeenschap van San Damiano ieder van haar zusters met een gelijke waardigheid.
tegelijkertijd met een fijngevoelige inachtneming van elkaar. Zo bood zij de mogelijkheid tot
het ontstaan van een nieuwe wijze van intermenselijke ontmoetingen. Kenteken van deze
nieuwe onderlinge ontmoeting is de aanspreektitel “Zuster"
Dat was een nieuw woord in het kloosterlijk spraakgebruik van de 13de eeuw. Voor Clara,
zoals voor Franciscus, was de zusterlijkhcid fundamenteel.
De zusters van San Damiano plaatsten zieh in de rij van groepen van vrouwen, die hun plaats
in een nieuwe sociale en kerkelijke werkelijkheid zoeken.
Een ander kenmerk van de gemeenschap van Clara is de nieuwe houding tegenover bezit. Zij
smeekt de paus om het privilege van de armoede. Het was gebruikelijk dat kloosters zieh een
pauselijke privilege verwierven, dat meestal het verwerven of uitbreiden van hun bezit of hun
macht tot mhoud had. In tegenstelling daartegen vraagt Clara daarom dat haar gemeenschap
helemaal zonder eigendom zou leven en stelt daardoor een profetisch teken. Zij voerde voor
het verwerven van dit privilege een levenslange strijd met de pausen.

7.3. De franciscaanse beweging - profetisch vandaag?__
Op het generaal kapittel in 1973 te Madrid, in aansluiting op het Tweede Vaticaans Concilie,
hebben de franciscanen het document geschreven: “De roeping van onze Orde vandaag
Daarin Staat te lezen: “Franciscus heeft in geloof het Evangelie van Christus aangenomen.
Hij was zieh bewust samen met zijn broeders in de wereld gezonden te zijn, om door zijn levenswijze en door zijn Woord de bekering tot het Evangelie te verkündigen en om van de
körnst van het Rijk van God en zijn werken van liefde onder de mensen te getuigen.
Het bewustzijn van deze zending gafhem zijn geestelijke dynamiek, zijn beweeglijkheid en de
moed het nieuwe te beginnen ” (Madrid 1973, § 3).
In hetzelfde document wordt de profetische dimensie van het franciscaans leven onderstreept.
“Onze levensvorm is zeker een protest tegen de middelmatigheid en van het weigeren van
personen en structuren” (Madrid 1973, §9).
“De wezenlijke zending van onze broederschap, onze roeping in de Kerk en de wereld bestaal
in de levendige verwezenlijking van onze levensplannen. Onze bijdrage aan de opbouw van
de Kerk en van de mensen beStaat in de eerste plaats hierin: getuigenis af te leggen door ons
leven” (Madrid 1973, §31).

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel

Kerkelijke documenten
Bronnen

Gn 4,1; Ex 19,5w.; Lv 19,18; Nu 6; Dt 6,5; 1 K 19;
Js 8,18; 56,1-8; Jr 13; 16; 35; Ez 4vv.; 12; 24; Hos
2,16vv.; 5,4; 11; 18; Am 2,Uw.; 5,24; Mt 10; 13,57;
16,24; 21,11-46; 21, 12vv.; 22J7w.; Lc 9w.; Joh
1,11; 13,34; 15,17; Hnd 2,42-47; Gal 3; Ef 2,14vv.;
Fil 3,10; Apk 2,4w.
Test 14w.; 1 Cel 18; 43; 2 Cel 10; 61

Interfranciscaanse documenten OFM: Madrid 1973
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
_1. Oefening_
Beschrijf het hierbij gevoegde schilderij van Giotto, dat Franciscus als profeet tekcnt.

_2. Oefening___
Lees nogmaals wat onder 7.3. van deze leerbrief Staat: De franciscaanse beweging — profctisch vandaag?

Opgaven:
Geef ontwikkelingen, gebeurtcnissen of voorbcelden uit de huidige franciscaanse
ordes die, naar jouw mening, naar een profetische dimensie verwijzen.

3. Oefening
Lees Jeremia 13 en 16, daarbij Ezechiel 4v.; 12; 24

V ragen
1. Hoe worden de profeten tot teken?
2.

Met welke beeiden en svmboolhandelingen roepen zij het volk op tot bekering?

4. Oefening
Lees het volgende bericht van Celano:

“Voorbeeld van de tafel die op paasdag in Greccio kiaar gemaakt was en hoe Franciscus
zieh naar Christus’ voorbeeld als een vreemdeling gedroeg.”
127

Op zekere Paasdag gebeurde het dat de broeders in de kluis van Greccio de tafel met meer
dan gewone zorg hadden klaargemaakt met een wit tafellaken en met glazen. De heilige Vader komt uit zijn cel en wil aan tafel gaan, wanneer het hem ineens opvalt, hoe voornaam en
werelds ze eruitziet. De tafel lacht hem stralend toe, maar bij hem kan er geen lachje af Als
een dief schuifelt hij voetje voor voetje terug, zet zieh de hoed van een toevallig aanwezige
arme op en gaat met een stok in zijn hand naar buiten. Bij de deur wacht hij totdat de broe¬
ders met de maaltijd beginnen. Ze waren immers niet gewoon op hem te wachten, als hij bij
het eerste teken niet verscheen. Als ze dan beginnen te eten, roept hij, de wäre arme, aan de
deur: ‘ter Wille van de liefde van God de Heer, geef mij, arme en uitgeputte vreemdeling een
aalmoes’. De broeders antwoorden: Kom binnen man, ter liefde van Hem, Die ge hebt aangeroepen Meteen gaat de man Gods daarop naar binnen en vertoont zieh aan de etenden.
Je kunt je voorstellen hoe groot de ontsteltenis was, bij die als het wäre gezeten burgers, toen
ze de vreemdeling zagen. Op zijn verzoek geeft men hem een eetnap en, terwijl hij op zijn
eentje op de grond gaat zitten, zet hij die in de as neer. Dan zegt hij: ‘Nu zit ik zoals het een
echte minderbroeder betaamt’. En zieh wendend tot de broeders: ‘Wij, mindere broeders,
moeten ons meer dan andere klooSterlingen, spiegelen aan de voorbeelden van armoede die
Gods ’ Zoon ons gaf. Ik zag een rijk en weelderig opgemaakte tafel en herkende daarin niet de
tafel van armen, die bedelend van deur tot deur gaan. Deze gebeurtenis laat zien, dat hij
leek op de vreemdeling, die eertijds op dezelfde dag gevraagd heeft, ofhij de enige vreemde¬
ling was in Jeruzalem. Even vurig deed ook Franciscus het hart van zijn leerlingen branden,
toen hij met hen sprak ” (2 Cel 61).

Vraag
Wat heeft deze geschiedenis met deze leerbrief te maken?

E. Toepassingen
1. Toepassing
Analyseer de volgende tekst van A. van Speyr over het profetendom:_
“God vertrouwt zijn uitverkorenen niet zo maar zijn geheimen toe; Hij schenkt hun wat van
zijn heiligheid. Zij nemen deel aan de dingen, niemand verdraagt, tenzij hij in de strikte gehoorzaamheid aan God wordt binnen geleid. Zij hebben afstand gedaan van hun eigen plannen; zij worden geleid om die in geloven dat, wat zij niet overzien, te verkondigen en te ordenen. Geen uitwendige macht, geen doelbewust streven, noch leren vermag de mens zo te gaan
als dat ervaard woord van God, wanneer de Geest een drievoudig getuigenis geeft, wat de
Vader schept en ordent en in de Zoon verankert. Zo wordt de profeet door de in hem wonen¬
de Geest zelf tot teken. Hij kent de gebeurtenissen en de realiteiten die slechts in de goddelijke eeuwigheid een aanwezige waarheid bezitten.
En wat hij als wijs spreker stamelt of met vaste stem en onbuigzame houding verkondigt, verstaat hij uiteindelijk zelf niet, omdat het een zuiver ontvange ,n een goddelijk goed blijft... Hij
kan de waarheid, ook wanneer ze tegen hem keert, niet verzwijgen, terwijl God, die hem leidt,
groter is dan al zijn gedachten, heel zijn wil en ook zijn eigen noodwendigheid. Gods nood128

wendigheid overstijgt iedere noodwendigheid van de mensen. Als een zieh bij de macht van
God neerleggende, verkündigt de profeet; maar tegelijkertijd als een opgerichte, die omhoog
dürft blikken naarzijn Vader” (Adrienne van Speyr).

V ragen
1. Welke hoofdkenmerken van het echte profetendom worden aangevoerd in de
tekst?
2.

Stemmen zij overeen met dat, wat in de leerbrief gezegd werd?

_

2. Toepassing__

Lees de volgende uitspraak:
“De ordes zijn een manier van schoktherapie van de heilige Geest voor de grote Kerk.

Opgave
Hoe sta je tegenover dc/.c uitspraak van Johannes B. Metz?

3. Toepassing

_

__

Enige voorbeelden van profetisch handelen vandaag:

1. In Brazilie zette kardinaal Lorscheider zieh neer op het dak van een armzalige woonhut
die. naar wens van een grootgrondbezitter, onder politiebegeleiding afgebroken zal worden.
Hij wou het recht van de armen doen gelden.
2. In de USA verbrandden de gebroeders Berrigan hun oproepingsbevel met napalm. om zo
de napalmoorlog in Vietnam te brandmerken.
3. In India organiseerde M. Ghandi een grote voetmars naar de zee, om het Engeiss
zoutmonopolie te breken en de onafhankelijkheid van India te eisen.

Opgaven
1. Zoek andere voorbeelden van profetische mensen in onze tijd die door symboli¬
sche handelingen tot een verandering oproepen.
2.

Overweeg, hoe je zulke handelingen verstaat en vraag je af of je daar zelf geschikt voor bent.
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4. Toepassing
Uit de ‘Fioretti’ van de Clarissen in Ruanda:
“Enige zusters, die Tutsi waren, werden vervolgd. Zij wisten, dat de militairen hen wilden
doden. Zusters uit de etnische groep van de Hutu poogden hen met al hun zusterlijke liefde te
beschermen en waren bereid, hun eigen leven voor hen te geven. Zij verstopten ze en hielden
de wacht. De militairen zöchten meermaals naar hen, maar vonden hen niet.
Met de tijd werd het steeds moeilijker de doodscommando 's te ontlopen. Zo vluchtten zij naar
een andere plaats, maar ook daar waren ze spoedig in gevaar. Het huis werd door Soldaten
omsingeld, die gekomen waren om te roven en te doden. De zusters waren zeer bang. Een van
hen vatte echter moed, ging naar de Soldaten toe en sprakze aan: Broeders, jullie zijn zeker
erg moe. ’ - ‘Waar zijn ze? Jullie hebben zeker vijanden verstopf? ’
Wij zijn Clarissen en
körnen van Kamonyi. Wij zijn hier om te bidden, ook voor jullie. ’ - ‘Gij bidt? ’ - Ja, wij nodigen jullie uit met ons te bidden. 'En ze boodeen rozenkrans aan.
-

‘

Een van de Soldaten zei dat hij hem graag aannam. Dan kwamen ook de andere Soldaten erbij. De zuster gaf ieder van hen een rozenkrans met de woorden, dat zij hoopte dat er spoedig
weer vrede zal zijn. De Soldaten verliefen hen, zichtbaar onder de indruk. en deden niemand
iets. Opnieuw moesten de zusters vluchten. Overal vonden zij goede mensen, die hen onderdak verleenden. Waar ze ook waren, poogden zij hun kloosterlijk leven recht te houden en
wisselden elkaar af in het gebed. Zij richtten zieh naar de andere mensen die hen bejegenden
en zetten zieh moedig voor hen in. Vele mensen sloegen zieh op de borst en zegden: ‘Als alle
ordesleden waren als die vrouwen, dan had dit ontzettend onheil ons land niet getroffen.

V ragen
1. Op welke manier kan men deze handelswijze profetisch noemen?
2. Hoe ontvangt men een profetische rol?
3.

Hoe zou je de reactie van de Soldaten en de andere lieden verklären?
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Om na te denken
De raaf
voedde
niet alleen
haarjongen
maar ook
de eenzame man
in de woestijn.
De weduwe
gaf brood
niet alleen
aan haar zoon.
maar ook
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aan de vermoede
vreemdeling uit Kamin.
Niet alleen
de Baalpriesters
wachtten
op het vuur
uit de hemel,
maar ook
Elia.
Hij bekwam het.
Paul Reeling (naar l Kon 17 vv.)

Handleiding 6: oorsprong van de zending in het ge
heim van de Drievuldigheid_

Uit de bronnen
Hoe Franciscus en zijn broeders het Woord van God raadpleegden_
Het duurde lang vooraleer Franciscus het verstond. De start werd gegeven door Bernardus
van Quintavalle en Petrus Cathani, twee mannen van aanzien uit de adel van Assisi. Zij wil¬
den leven zoals Franciscus. Maar welke grond zou die nieuwe gemeenschap hebhen? Om een
antwoord te vinden, gingen ze alle drie naar de kerk van de heilige. Nicolaas. Daar zouden
ze het Woord van God raadplegen. Maar geen van hen was gewoon met de Bijbel om te
gaan. Dan kwam een idee op bij Franciscus. Waren ze niet met zijn drieen, die nu een gemeenschappelijk doel hadden? En is God niet drievuldig? Waarom dan niet driemaal de Bij¬
bel openslaan om de wil van God te kennen?
Gezegd, gedaan! En God wees hun de weg.
(naar: Het verhaal van de Drie Gezellen).

A. Inleiding
De oorspronkelijke franciscaanse missieopdracht
In het Evangelie van Lucas treedt Jezus ons tegemoet als iemand die ziehen genecst. ondcrdrukten bevrijdt, de armen de Blijde Boodschap brengt. Hij is de door de profeten beloofdc
Messias, die het volk redt door zijn dood en zijn verrijzenis. Een geheimenisvolle noodzaak
bepaalt zijn weg: “Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengacmT (Lc
24,26)? Het Evangelie van Lucas eindigt te Jeruzalem. Van daaruit breidt het christendom
zieh uit over de toenmalig bekende wereld. Deze wonderbare dynamiek beschrijft Lucas in
zijn tweede werk: de Handelingen van de apostelen. Het leest als een boeiende roman. Men
wordt door Petrus en Paulus meegenomen, van stad tot stad gevoerd en men ziet overal klei¬
ne chnstengemeenschappen ontstaan. Er is een landkaart nodig als men de lange weg van
Paulus over land en zee wil volgen.
Op een gans andere wijze maakt de tekst, die Johannes geschreven heeft, indruk. Zijn Evan¬
gelie trekt naar de diepte in plaats van naar de breedte.
Het ziet de zending van Jezus helemaal in de Vader verankerd. Alles draait om Jezus, maar
deze verwijst steeds naar de Vader:

"Mijn boodschap verkondig Ik, zoals 1k haar van de Vader heb gehoord1 (Joh 12,50). In zijn
afscheidsrede beloofl Jezus zijn treurende leerlingen een helper; de heilige Geest, die ”jullie
leidsman naar de volle waarheidzalzijn” (Joh 16,13).
Uit de liefde van de Vader voortgekomen, komt Jezus naar de mensen, “opdat ze leven mö¬
gen bezitten, en wel in overvloed’ (Joh 10,10). En hij wil niets anders dan dat zij elkaar liefhebben, met de liefde van de Vader voor de Zoon (vgl. Joh 17,23), en hij zendt hen om deze
liefde en dit leven volledig door te geven.
Zo gezien is missie meer dan het exporteren van het Europese christendom naar Afrika, Azie
en Amerika. Missie grijpt dieper in dan men kan zien: in scholen, ziekenhuizen, kerken ...
Daarvan is er in de geschriften van de h. Franciscus en de h. Clara geenszins sprake. Het ging
hen veel meer om het leven in gemeenschap: als mensen die elkaar vinden als zusters en
broeders; als mensen die zieh herkennen als door God geliefd en geschonken en als mensen
die doen wat Jezus gedaan heeft en waarvoor hij gestorven is: de bevrijding van de mensen
tot een leven, dat meer is dan een vegeteren; een leven in volheid, dat hier en nu begint en
zieh in God voltooit. Ten overstaan van de mensonwaardige situatie, waarin het grootste deel
van de mensheid meer de dood nabij is dan het leven, krijgt de ffanciscaanse missieopdracht
een bijzondere urgentie.

_B. Overzicht_
Waar in de vorige leerbrief het meer ging om de buitenkant van de franciscaanse zending
(methode, geadresseerden), tracht de voorliggende leerbrief meer de inwendige zijde te benaderen: het motief, het fundament. de oorsprong. Wij willen eerst aandacht besteden aan het
gebruik van het woord “zenden” en daarbij vaststellen dat Franciscus als "aanbidder van de
Drievuldigheid” (3 Gezellen 29.60) evenals Johannes, de oorsprong van de zending in het le¬
ven en de liefde van de Drievuldige God zelf zien. In een tweede hoofdstuk wordt deze bevinding verder ontwikkeld: Jezus is de missionaris van de Vader; hij openbaart zijn Naam,
d.w.z. zijn Liefde in woord en daad; hij voleindigt het scheppings-, verlossings- en voltooiingswerk van de Vader, dat als enig fundament steeds weer de Liefde heeft. Woord en daad
vloeien samen tot een welbepaalde levensvorm in Jezus.
Dit werd door de Mindere Broeders, en op een andere wijze door de zusters van de h. Clara
evenals door de ‘Vrouwen en mannen van de boete” overgenomen. Zij allen “baren Jezus
door de heilige werken, die een lichtend voorbeeld moeten zijn voor de anderen” (2 BrGel
53; 3 Agnes 25). Missie is voortzetting van dat, wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Dit gebeurt “op goddelijke ingeving” (RegB 12,1) en in de kracht van de h. Geest. Daarom behan¬
delt een derde hoofdstuk de werkwijze van de h. Geest, zoals ze door Franciscus en Clara
werd gezien. Een vierde hoofdstuk bündelt de bevindingen en beschrijft de oorsprong en het
doel van de franciscaanse missie, die zieh geheel op het gedrag en de verkondiging van Jezus
orien teert.
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C. Informatie
_Het missiebegrip van Franciscus_
Wanncer Franciscus over de missie van zijn broeders nadcnkt, dan vertrekt hij niet vanuit zelf
gevonden ideeen, ook niet vanuit louter praktische gezichtspunten, maar van datgene, wat
zieh in het innerlijke van God zelf voltrekt. Het archetype van iedere missie vindt men in de
Vader zelf: zijn wijze van zending van de Zoon en de manier waarop de Zoon deze zending
vervult.

1. De oorsprong van de missie: de drievoudige God
1. l_Het Woord “zenden’’___
Franciscus en Clara kennen het woord “missie’' als zending niet (vgl. LB 7). Weliswaar vinden wij het werkwoord “zenden” vijfmaal bij Clara (maar slechts in de context van: om aalmoezen bedelcn en brieven zenden), eenentwintigmaal bij Franciscus. Elfmaal is God-Vader
Diegcne, die zendt; driemaal is het Christus. Dat betekent voor Franciscus dat er een dynamiek uitgaat van God, een missionair initiatief; Hij is de oorsprong van de missie. Om dit uit
te drukken, citeert Franciscus bijna altijd de teksten van de h. Schrift; de psalmen (zesmaal)
en een uittreksel uit het 17dc hoofdstuk van het Johannesevangelie (viermaal). Zo wijst het
gebruik van het woord “zenden” ons, waar Franciscus zijn missionair begrip vandaan heeft
en waarin hij die missie gegrond ziet. Hij weet zieh opgenomen in een levendig proces. in
een levensstroom, die van de levende, Drievuldige God uitgaat en de ganse wereld omvatten
wil. Vooraleer hij zelf zijn gezellen naar de vier windrichtingen stuurt (vgl. 1 Cel 29), ervaart
hij zichzelf als gezonden, als missionaris.
Zowel de “passieve” als de “acticve” zijde van de missie heeft hij ervaren en beleefd. Hij was
zieh ervan bewust met een zending belast te zijn; iets te moeten verkündigen en tot stand te
brengen:
Omdat ik de dienaar van allen ben, is het mijn plicht allen te dienen en de welriekende woor¬
den van mijn Heer te bedienen. Toen ik daarom in de geest overwoog ... nam ik mij voor door
deze brief en door boden de woorden van onze Heer Jezus Christus, die het woord van de Va¬
der is, en de woorden van de Heilige Geest, die geest en leven zijn, aan u over te brengen' (2
BrGel 2-3).
In deze inleiding op de brief “aan alle christenen die religieus leven: geestelijken en leken,
mannen en vrouwen, aan allen die overal ter wereld wonenj noemt Franciscus de grond voor
zijn universele aanspreking. Hij wil allen schrijven, omdat hij in dienst Staat van het Evangelie
en zieh dienaar van allen weet. De Blijde Boodschap geeft de zin; is voor hem volle geur en le¬
ven. Zij heeft hem aangetrokken, daarom wil hij ze doorgeven.
Daarbij verbindt hij zijn woord nauw aan het woord van Jezus. Het woord is bij Franciscus
slechts de verlenging, de actualisatie van de Boodschap van Jezus, die zelf het zichtbare en
hoorbare Woord van de Vader is.

Franciscus geeft door, wat uit het hart van God zelf komt, uit het innerlijke geheim van zijn
Drievuldigheid.

1.2. De Vader zendt de Zoon, door de h. Geest geboren uit Maria
Hoe sterk Franciscus binnentreedt in die van God uitgegane zending, bespeurt men duidelijk
in zijn psalm voor Kerstmis:
“ Want de allerheiligste Vader in de hemel, onze koning voor de eeuwen, heefi vanuit de hoge
zijn beminde Zoon gezonden en deze is geboren uit de zalige maagd, de heilige Maria” (Off
XV 3).
Het initiatief gaat van de Vader uit: Hij, de Tijdloze komt in de tijd; “de levende en wäre God”
zendt zijn Zoon, die roept: “Mijn Vader zijt Gij” (Off XV 1.4).De stem van de Zoon, die zieh
vastberaden, ook in het bitterste lijden, vertrouwvol tot de Vader rieht (vgl. Off I 5.9; II 11; III
3; IV 9; V 15 enz ), is een antwoord van liefde aan de Vader en de echo van zijn Liefde die zieh
verspreidt. Deze communicatie tussen de Vader en de Zoon heeft een eigen, zeer intense kwaliteit, die wij met het Nieuwe Testament de heilige Geest noemen. Franciscus moet iets van het
levens- en liefdevolle in de Drievuldige God vermoed hebben, wanneer hij zieh voomeemt “de
woorden van onze Heer Jezus Christus, die het woord van de Vader is, en de woorden van de
Heilige Geest, die geest en leven zijn, over te brengen" (2 BrGel 3) en daarbij aansluitend een
ganse theologie van het Woord van God ontvouwt.
"DU woord van de Vader, zo waardig, zo heilig en roemrijk, heeft de allerhoogste Vader uit de
hemel door de heilige Gabriel, zijn engel, meegedeeld in de schoot van de heilige en roemrijke
maagd Maria, uit wier schoot Hij echt het vlees van onze menselijkheid en broosheid ontving.
Al was Hij rijk, toch wilde Hij zelf in deze wereld, samen met de allerzaligste maagd, zijn moeder, boven alles de armoede kiezen” (2 BiGel 4-5).
Uit de hoge in de vemedering, uit de eeuwigheid in de tijd, uit de goddelijkheid in de mense¬
lijkheid, uit de rijkdom in de armoede - dat is de weg, de beweging, de deemoed van God.
Het begint bij de Vader zelf en neemt door de heilige Geest voor ons mensen de zichtbare ge¬
stalte aan in de geboorte van de Zoon van God uit de maagd Maria.

2. De zending van de Zoon
_2.1. Jezus openbaart de Vader
Het is vooral het Evangelie van Johannes dat de nauwe relatie tussen de Vader en de Zoon
benadrukt. Meer dan veertigmaal verkondigt het op de een of andere manier, dat de Vader de
Zoon gezonden heeft (bijvoorbeeld Joh 5, 16-30). Deze zal de wereld zeggen wat hij van de
Vader gehoord heeft. Hij zal de mensen van een bekrompen beeid van God bevrijden. Hij
mislukt daardoor bij de Farizeeen en de Schriftgeleerden; juist dus bij diegenen, die het Oude
Testament goed kennen en zieh van daaruit een godsbeeld gemaakt hadden (vgl. Joh 5,36-47;
8,12-29).
Jezus is de krachtige verkondiger van de Vader en zijn onovertroffen Woord. Vader en Zoon
komen met elkaar overeen. Daarom kan Johannes kort en bondig zeggen:
“Het Woord is vlees geworden” (Joh 1,14).
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De Zoon vertegenwoordigt volledig de Vader; Zender en Gezondene dekken elkaar: “ Wie Mij
geziert heeft, heeft de Vader geziert” (Joh 14,9).
Dat Jczus de Vader openbaart, vat Johannes in nog een ander begrip samen, dat gans in zijn
Evangelie aanwezig is: de Naam.
Het is vooral het 17de hoofdstuk waarin dit getuigenis het best beschreven is. Franciscus gcbruikt tweemaal in zijn geschriften deze doorslaggevende Stelling. Het uitvoerigst doet hij dat
in het 22ste hoofdstuk van de niet gebulleerde Regel, dat als “geestelijk testament" mag beschouwd worden. Daarin komt vicrmaal het woord “zenden” voor, en wel in deze bctekenis:
zoals de Vader de Zoon gezonden heeft, zo zendt Hij zijn leerlingen in de wereld. Franciscus
laat zieh in deze zending binden en zendt zijn broeders uit. Tegen het einde van het lange
hoofdstuk roept hij dan uit.
“Laten wij dus vasthouden aan de woorden, het leven, de leer en het heilig evangelie van Hem
die zieh gewaardigd heeft voor ons tot zijn Vader te bidden en ons zijn naam te openbaren:
'Vader, verheerlijk uw naam (Joh 12,28) en verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke:' (RegNb 22,41).
Zoals voor Johannes, bcstaat ook voor Franciscus de zendmg van Jezus daarin, dat hij voor ons
bij de Vader opkomt en ons zijn Naam openbaart. Hij zal getuigen hoe de Vader is. God, "die
omdat wij, ellendigen en zondaars, niet waardig zijn uw naam te noemen” (RegNb 23,5), vvil
aldus bij de mensen gekend zijn. Hij wil hen zichzelf en zijn Naam openbaren. Enerzijds is en
blijft God mysterie, “onzichtbaar en onzegbaar, onuitsprekelijk, onbegrijpelijIC (RegNb 23,
11). Anderzijds heeft God zieh zo geopenbaard, dat Franciscus niet moe wordt, Hem in een
lange litanie met vele roemende namen te prijzen (vgl. LofGod). Met de hoogste verwondering,
stotterend en stamelend rijgt hij de eigenschappen aan elkaar, die allen getuigen van de grote en
goede God maar Hem toch niet volledig omvatten kunnen.

2.2. Jezus openbaart de liefde
Bij alle namen, die Franciscus - zonder ophouden - God mag geven, klinkt als grondtoon de
liefde door: "God is Liefde” (1 Joh 4,8). Hij varieert tweemaal in zijn litanie: “Gy zijt genegenheid, liefde (amor/caritas)" (LofGod 4). Wanneer Jezus gekomen is om de Vader te openbaren
- zo heet het - openbaart hij de Liefde. Deze samenhang herkent Franciscus in het hogepriesterlijk gebed dat hij ovemeemt, om met Jezus voor zijn leerlingen te bidden:
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo heb Ik hen in de wereld gezonden. . . . Ik bid niet
alleen voor hen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij
volmaakt een zijn en de wereld erkent dat Gij Mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad, zoals
Gij Mij hebt liefgehad. En möge Ik hun uw naam bekendmaken, opdat de liefde waarmee Gij
Mij hebt liefgehad, in hen möge zijn en Ikin hen” (RegNb 22,51-54 = Joh 17,18.20.23.26).
De Vader schenkt de mensen een liefde, die zo sterk is als de liefde voor zijn eigen Zoon (vgl.
Joh 15,9; 17,23.26). De wereld zal deze liefde erkennen, voor zover de leerlingen van Jezus
zieh daardoor laten grijpen en tot eenheid laten voeren: “Geheiligd zij uw naam” bidden en de
namen van God verkondigen betekent aldus, liefde stichten: echte toewending en nabijheid
schenken. Jezus is de missionaris van de Vader, daar Hij zijn namen aan de mensen bekend
heeft gemaakt. In woord en daad heeft hij gezegd, dat de wil van God de liefde is (vgl. Vat 5).
"En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben” (1 Joh 3,23).
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2.3. Jezus voleindigt het werk van de Vader
Jezus opcnbaart. hoe de Vader is: Liefde. Deze omarmt met dezelfde liefde die Hij zijn Zoon
toedraagt. ook de mensen. Jezus is gekomen om dit niet alleen te zeggen. maar ook te doen.
Door geheel concrete dadcn openbaart hij: zo is God! Dit tweede aspect van de zending van Je¬
zus wordt in een hoofdstuk van de Regel op de wijze van een prefatie beschreven (vgl. RegNb
23,14). Vervolgens openbaart God zieh hierin, dat hij een goede wereld schept voor alle men¬
sen. De harmonie, die de mens door zijn eigen schuld verstoorde, werd door de menswording,
het lijden en sterven van de Zoon van God hersteld, Hij die ook aan de schepping van de wereld
meegewerkt had. Hij zal uitemdelijk “in de heerlijkheid van zijn majesteiF wederkomen, om
recht te spreken en alles tot een defmitieve harmonie en ordening te voeren.
Schepping, verlossing en voleinding zijn dat drievoudige werk, waaraan Franciscus hier en ook
op andere plaatsen denkt.
Hij rieht daarbij zijn erkentelijkheid tot de Vader, die het heilswerk volbrengt “door zijn enige
Zoon, met de heilige GeesF (RegNb 23,1). Van de Vader gaat alles uit, de Zoon vervult alles,
de heilige Geest schenkt de kracht daartoe.

2.4. De missionaire levensvorm van Jezus.
Uit het hierboven vermelde volgt een - een geheel vormende - missionaire levensvorm van Je¬
zus:
•

De Vader zendt zijn geliefde Zoon in de wereld, omdat Hij de mensen liefheeft.

•

Jezus weet zieh gezonden om aan de mensen de Naam, het Wezen, de Liefde van God te
verkondigen.

s

Zijn zending bestaat echter evenecns en fundamenteel in daden tot inzet van zijn leven; in
het bijzonder voor de armen en de zondaars.

•

De Zoon aanvaardt deze zending, in dewelke hij “echt het vlees van onze menselijkheid en
broosheid’ aanneemt (2 BrGel 4-14):

•

♦

de armoede, die hem vanaf zijn geboorte aan de zijde van de armen stelt;

♦

het lijden, dat hij vrijwillig op zieh neemt en voor allen vruchtbaar maakt. Hij viert het
avondmaal om zijn lichaam en zijn bloed te geven voor ons en "op deze wijze is de
Heer ook altijd bij zijn gelovigen, zoals Hij zelf zegt: 'Zie, Ik ben bij u tot de voltooiing
van de wereld” (Verm 1,22).

♦

de dood, waarin Hij zieh aan zijn Vader “als een offer en een gave ... voor onze zonden
op het altaar van het kruis zou aanbieden” (2 BrGel 11 w.).

De Zoon belooft de h. Geest als bijstand.

Dit leven en lijden van Jezus voor de mensen maakt duidelijk, waar het in de zending om moet
gaan: om de hartstocht zieh met de armoede, het lijden en sterven van de mensen in te laten en
om de solidariteit met de mensen; dit gedragen door het vertrouwen op God en hopend op het
körnen van zijn Rijk om zo helemaal bij de mensen aanwezig te zijn.

3. Zending in de heilige Geest
3.1. Door de Zoon met de heilige Geest
Laat ons nog eens terugkomen op het zo rijke gebed, waarin Franciscus de Vader dankt voor de
schepping, de verlossing en de voltooiing van de wereld. Hij ziet hier niet alleen de Zoon aan
het werk, maar ook de h. Geest:
“Almachtige, allerheiligste, allerhoogste en verheven God, heilige en rechtvaardige Vader,
Heer, koning van hemel en aarde, wij brengen U dank omwille van Uzelf, omdat Gij door uw
heilige wil en door uw enige Zoon met de Heilige Geest al het geestelijke en lichamelijke geschapen hebt, ons gemaakt hebtnaar uw beeid en gelijkenis en in hetparadijs geplaatst hebt ...
En omdat wij allen, ellendigen en zondaars, niet waardig zijn uw naam te noemen, smeken wij
vurig dat onze Heer Jezus Christus, uw beminde Zoon, in wie Gij uw welbehagen hebt gesteld
(vgl. Mt 17,5), samen met de Heilige Geest de helper U namens allen dank zegt" (RegNb
23,1.5).
Waar Franciscus op onze erbarmelijkheid en zondigheid wijst, plaatst hij de plaatsvervangende
rol van de Zoon en de h. Geest voorop. Zij zullen in de plaats van alle mensen voor allen (pro
omnibus) de Vader danken. Het is de liefde tussen de Vader en de Zoon, de persoon geworden
liefde en de h. Geest; zij alleen kunnen de Vader evenwaardig antwoorden en beantwoorden.
Daarom kunnen wij slechts in de h. Geest zeggen: “Abba, Vader” (Rom 8,15).

3.2. De heilige Geest als levensprincipe_
Franciscus is ervan overtuigd dat zijn nieuw leven door de Geest tot stand gebracht werd. Ook
wanneer iemand zieh bij hem aansluit, is dat geheel uit “goddelijke inspiratie”. Zij is de eigenlijke impuls voor het intreden in de gemeenschap alsook voor het “onder de Saracenen" gaan:
“Als iemand op goddelijke ingeving dit leven wil aannemen en bij onze broeders komt, ...
(RegNb 2,1)
“Daarom mag iedere broeder (op goddelijke ingeving), die onder de Saracenen en andere ongelovigen wil gaan, vertrekken met verlof van zijn minister en dienaar” (RegNb 16,3).
Evenzo is in de geschriften van Clara en haar zusters de radicale navolging van Christus gegrond:
“Hij heeft jullie op goddelijke ingeving tot dochters en maagden ... van de hemelse Vader ge¬
maakt enjullie met de heilige Geest verloofcT (LevCl 1.).
Op alle broeders en zusters “zal de Geest van de Heer rüsten”, wanneer zij boete doen; dat w'il
zeggen; als ze “de Heer liejhebben met heel hun hart, met heel hun ziel... en hun naasten liefhebben als zichzelj” (1 BiGel 1,1.6.).
Dit woord van Franciscus, waarmcc zowel de Regel van de Reguliere als wereldlijke Dcrde
Ordc begint, maakt duidelijk dat het leven in boete charismatisch is; door de Geest bewerkt. Het
is dit geestelijk leven, dat alle franciscaanse Ordes met elkaar verbindt.
Ook de zending onder de anders gelovigen zal tot een “nieuwe geboorte”, tot een nieuw leven
voeren. Weliswaar zullen de missionarissen eerst en vooral slechts onder de anders gelovigen
leven en door hun broederlijkheid getuigenis afleggen. Dan zullen zij, “wanneer het de Heer
behaagf’, het christelijk geloof in de Drievuldige God verkondigen, zodat de anderen zieh laten
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dopen, "want wie niet herboren is uit water en de Heilige Geest, kan het Rijk Gods niet binnengaan” (RegNb 16,7). Franciscus beroept zieh hier op een Jezus-woord uit Joh 3,5. In overeenstemming met het Evangelie van Johannes ziet hij de heilige Geest als de levensgevende kracht;
als het vitale principe, zonder hetwelk geen leven mogelijk is. Dit inzicht leidt hem ook in zijn
vermaningen, waar hij het woord van de apostel Paulus aanwendt:
"De letter doodt, maar de Geest maakl levend’ (1 Kor 12,6).
Met deze eerste woorden vermaant hij: dat “Het weten moet leiden tot goede daden” (Verm 7).
‘Onderzoek’ en ‘weten’ doden, wanneer ze slechts de nieuwsgierigheid of de trots bevredigen; het moet tot de praxis, tot het handelen voeren. Het motief en het doel van de kennis van
God is de liefde (vgl. LB 4). Met dit tweede woord wordt bevestigt waarom men “de zonde
van afgunst vermijdcn zal (Verm 8). Afgunst is een godslastcring, omdat al het goede door de
heilige Geest ingegeven is en God toebehoort.
Franciscus is zozeer overtuigd van de inwoning van de heilige Geest in de Christen, dat hij
aldus kan zeggen:
‘LDaarom is het de Geest van de Heer, die in zijn gelovigen woont, Hij is het, die het allerheilig¬
ste lichaam en bloed van de Heer ontvangt. Alle anderen die geen deel hebben aan diezelfde
Geest en Hem toch durven te ontvangen, eten en drinken zieh een oordeeF (Verm 1,12 vv.; vgl.
1 Kor 11,29; Rom 29). Het is de levendmakende Geest, die over het zijn of niet-zijn van de
Christen beslist.

3.3. Wij zijn missionair als geestverwanten van God
Het geloof in de Drievuldigheid is voor Franciscus geen leer- en lege formule, maar een levensvorm, een deelhebben aan het leven van "de levende en wäre God’ (OffLijden XV 1). Zo
beschrijft hij - in de levensvorm voor Clara - het leven van de arme zusters: als dochters van de
Vader en verloofden van de heilige Geest zijn ze met God verwant. Wat voor hen geldt, geldt
ook voor "alle mannen en vrouwen, die boete doen en erin volharden
"Zij zijn /anderen van de hemelse Vader, (vgl. Mt 5,45) Wiens werken zij doen en zij zijn bruiden, broeders en moeders van onze Heer Jezus Christus (vgl. Mt 12,50). Bruiden zijn wij, als de
gelovige ziel door de Heilige Geest met onze Heer Jezus Christus verbonden wordt. Broeders
zijn wij voor Hem, als wij de wil doen van de Vader die in de hemel is. Moeders, als wij Hem in
ons hart en lichaam dragen (vgl. 1 Kor 6,20) door de goddelijke liefde en een zuiver en oprecht
geweten; als wij Hem baren door heilige werken die een lichtend voorbeeld moeten zijn voor
anderen” (1 BrGel 1,1-10).
Hier past Franciscus op de Christen in het algemeen toe, wat hij speciaal van Maria gezegd
heeft: Zij is dochter en dienares van de allerhoogste verheven Koning, de hemelse Vader,
moeder van de allerheiligste Heer Jezus Christus, bruid van de Heilige Geest (OffLijden, antifoon). Wat aan Maria geschied is, kan iedere tijd opnieuw gebeuren, wanneer de heilige
Geest in de mensen werkt. Hij is het die van een ongelovige een gelovige maakt. Daarom
groet Franciscus niet alleen Maria, maar met haar iCalle heilige deugden die door de genade
en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen om van
deze ongelovigen gelovigen in God te maken” (LofMaria 6).
Het is goed dat de geciteerde tekst uit de Brief aan de gelovigen in de meeste basisdocumenten van de franciscaanse ordes Staat. Want nergens anders drukt Franciscus onze verwantschap met God en met elkaar zo mystiekdynamisch uit als hier: wij zijn familie van God; niet
door bloedverwantschap, maar wij zijn door een geestelijke band met elkaar verbonden. Het
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is die inspiratie, de Geest, die ons verenigt en ons ook tot daden aanzet. Het missionaire gaat
in deze mvstieke tekst geenszins ten onder; het vindt er veel meer zijn oorsprong. Voor icder
ander werk moet het vervuld zijn door Christus’ staan. De verbinding met Hem betekent leven. Het innerlijke dringt door in het uiterlijke. Door de liefde (= heilige Geest) zijn wij zogezegd zwanger van Christus; wij baren Hem en brengen Hem ter wereld “door heilige wer¬
kendoor een handelen, dat aan de Geest van God ontspringt. Wij worden tot ter wereld
brengers van God, wanneer ons leven en handelen Christus te voorschijn brengt.
Het gaat er aldus om zieh door de Geest van God te laten aansteken en de voetsporen van Jezus Christus na te volgen - niet allcen in verre landen en in de verre toekomst, maar hier en
nu. Dat komt goed tot uitdrukking in de brief, die Franciscus tegen het einde van zijn leven
aan alle broeders geschreven heeft. Daar Staat aan het einde een gebed, dat de rol van de hei¬
lige Geest benadrukt en ons nogmaals de grond van iedere zending in de Drievuldighcid tekent:
'Almachtige. eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, armzalige mensen, omwille van Uzelfte doen wat wij weten dat Gij wilt en altijd te willen wat U behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlieht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken. de voetstappen kunnen volgen van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, en opdat wij tot U. Allerhoogste, komen door uw genade alleen, Gij die in volmaakte Drievuldigheid en in eenvoudige Eenheid leeft en heerst en verheerlijkt wordt almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen.
Amen” (BrOrde 50-52).

4. De franciscaanse zending
4.1. De zending van de frajiciscaanse beweging
De zending van de Kerk kan wezenlijk niets anders zijn dan de voortzetting en het verlengstuk van de zending van Jezus. Ook Franciscus en Clara verstaan dit zo. Zoals de zending van
Jezus en van de Kerk, zo heeft ook de zending van de franciscaanse beweging:
•

dezelfde oorsprong: de Vader;

•

hetzelfde doel: bij te dragen tot de kringloop van de liefde;

•

hetzelfde model: Jezus Christus en zijn houding van annoede, van lijden en van gehoorzaam aanvaarden van de dood.

Wanneer Franciscus verklaart “God heeft zijn broeders in de hele wereld gezonden (vgl.
BrOrde 9), dan wijst hij naar de oorsprong: namelijk, God zelf en naar het domein waarop
deze zending zieh rieht: namelijk de hele wereld. Daarbij gaat het erom, te verkondigen dat
God goed is; Hem in woord en daad te prijzen “en om aan allen te laten weten dat niemand
almachtig is behalve Hij” (BrOrde).
Is dat anders dan de zending van Christus? Deze heeft de wereld geopenbaard wie God is: vöör
alles Liefde’ en ‘almacht’ en - in het taalgebruik van Johannes - ‘heerlijkheid’ en 'goedheid'.
Ook bij Franciscus gaat het om een missionair bestaan, dat het woord binnenbrengt in een
daadwerkelijk leven (vgl. RegNb 11; 14; 17,3). Ook Clara weet dat - ondanks hun verborgen
leven - de zusters "degenen die in de wereld zijn, Spiegel en voorbeeld dienen te zijn' (TestCl
6).

4.2. De mensen God verkündigen
In zijn Regel (RcgNb 21) stelt Franciscus een preekmodel voor aan zijn broeders, dat zij onder welke omstandigheden en voor welke toehoorders ook - immer - vrij konden en zouden gebruiken. Dit model bevat twee delen:
•

Het eerste deel nodigt de toehoorders uit, zieh naar het mysterie van de Drievuldige God
toe te wenden: “Vrees en eer, loof en zegen, dank en aanbid de Heer, de almachtige God,
drievuldig en een' (RegNb 21,2).

•

Het tweede deel roept op tot bekering (boete), die zieh wezenlijk uitdrukt in de vergeving
en in de naastenliefde (vgl. RegNb 21,3 w.).

Op andere plaatsen beklemtoont Franciscus heel bijzonder het mysterie van God, allerhoogste en onbegrijpelijke. Tot hem zullen alle mensen zieh in waar geloof en boete toewenden
(vgl. RegNb 17,17 w. 23,7-11). Daarbij valt op dat Franciscus het geloven en de boetedoening waartoe de "mindere broeders en onnutte knechten" alle mensen oproepen, praktisch
schijnt te herleiden tot de liefde en tot het vurig verlangen naar God (vgl. RegNb 23,7).
Zo Staat de franciscaanse missieprediking in eenklank met het gebed van Jezus:
"Opdat de wereld erkent dat Gij Mij gezonden hebt en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt
liefgehad ... opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen möge zijn en Ik in hen’’’
(RegNb 22,53 w. = Joh 17,23.26).
4.3. Zieh zoals Jezus gedragen
De broeders moeten weten, dat zij bij hun verkondiging de voetsporen van onze Heer Jezus
Christus moeten volgen, die Judas - zijn verrader - vriend heeft genoemd en zieh vrijwillig
aangeboden heeft aan degenen die Hem kruisigden (RegNb 22,2). Zij moeten bereid zijn, eerder iedere vorm van vijandschap en lijden te verdragen, dan te twisten en ruzie te maken (vgl.
RegNb 3,10; 16,6-11). Zij zullen aan ieder schepsel onderdanig zijn en belijden dat ze Christen
zijn (vgl. RegNb 16,6). Zoals Jezus zullen ze zachtmoedig en deemoedig van hart zijn (vgl. Mt
11,29), vredelievend, welwillend, beminnelijk en bescheiden (vgl. RegB 3,11). En “omwille
van de liefde van Christus moeten zij zieh blootstellen aan vijanden, zowel zichtbare als onzichlbare”, daar “zij zichzelf gegeven hebben aan de Heer Jezus Christus en aan Hem hun lichamen prijsgegeven hebben” (RegNb 16,10 vv.; vgl. LofDeugd 14-18).
Ook Clara wil niets anders dan “de voetstappen van Christus zelf en van zijn heilige moeder
volgen” (RegCl 0, 3) “De Zoon van God is voor ons de weg geworden”, schrijft zij in haar testament (TestCl 5.).Zij vordert haar medezuster, de h. Agnes van Praag op: “haar bruidegom,
veelvuldig gegeseld en aan het kruis van smarten gestorven, in haar beschouwing en haar ver¬
langen na te volgen. Wanneer je met Hem lijdt, zal je met Hem heersen ; wanneer je met Hem
medelijden hebt, zul je met Hem je verbeugen
“ (2 Agn 20). De houding van Jezus besternt
het samenleven in San Damiano tot de dienst van de voetwassing, die Clara aan haar zusters
voltrekt (vgl. LevCl 12).
4.4. Het doel van de franciscaanse zending
Het 22ste hoofdstuk van de niet gebulleerde Regel voert twee schriftwoorden samen: Joh
17,24 en Mt 20,21: " Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt, bij Mij mögen zijn waar Ik
ben, opdat zij uw heerlijkheid zien in uw rijlc' (RegNb 22,55). De toevoeging “in uw rijk''
lokaliseert de heerlijkheid welke de leerlingen verwachten. Het doel van de zending van Jezus
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en dus van de franciscaanse missie is: de mensen aan de heerlijkheid van de Vader deel te laten
hebben; ze in het Rijk van de Vader binnen te voeren. dat “dat voor u bereid is vanaf de
oorsprong van de werelcT (Mt 25,34; RegNb 23,4). Dit rijk is de venulling van het gebed van
Jezus: dat zijn leerlingen bij Hem zouden zijn en de heerlijkheid van de Vader zouden zien. Het
is de ven ulling van elk menselijk verlangen. In zijn troostlied voor de Arme Vrouwen van San
Damiano drukt Franciscus het met een ander beeid uit: “Ieder zal immers Iconingin in de hemel
zijn, gekroond samen met de maagd Maria” (LofVr 13).
Tot zulke hoogte geräken wij slechts zeer langzaam - door een dagelijkse inzet met al zijn
vooruitgang en tegenslagen. Alleen bereiken wij het niet. Wij hebben de gemeenschap van
zusters en broeders daartoe nodig.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Mt 25,34; Lc 24,26; Joh 1,14; 10,10; 12,50; 14,9;
16,5-15; Rom 8,15; 1 Kor 12,3; 2 Kor 3,6; 1 Joh
3,23; 4,8
Ad Gentes 3; Redemptoris missio 23; 29
Kerkelijke documenten
Aansp 16; LofGetijden; OffLijden VX 1.3; LofMaria
Bronnen
6; LofGod 4; 1 BrGel 1,1;
Interfranciscaanse documenten OFM: Madrid 1973 2 BrGel 1-5; 11 vv.; 13.48-60;
BrOrde 9v.; 50ff.; Verm 1,12 vv.; 7; 8; 22; RegB
12,1; RegNb 2,1; 16,3.7.10 v.; 21-24: LofVr 13; 2
BrAgn 3; RegCl OJ; TestCl 6,; 1 Cel 29; 3 Gezellen
28; 29; 60; LevCl 1
OFMCap-ConsL 98; 144; 174
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC-ConsL
90,2; OSCCap-Const. 117; 155-157
OSC (Clarissen)
Reg Nr 2; 8-11
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap: Regel Nr 1; 4; 13; Const. Art 17; 37,3
FG/OFS
Aanvulling
Bijbel

D. Oefeningen
1. Oefening
Lees (in groep) de volgende tekst:

Uit “Ad gentes”, decreet over de missieactiviteit van de Kerk, Tweede Vati¬
caans Concilie, 1965
Nr. 2. : “De pelgrimerende Kerk is krachtens haar natuur op zending gericht omdat zij, volgens het plan van God de Vader, haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zen¬
ding van de h. Geest.
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Dit plan vloeit voort uit de ‘bron van liefde de liefde nl. van God de Vader. Omdat Hij - het
Begin zonder begin, uit wie de Zoon geboren wordt en de heilige Geest uit de Zoon voortkomt
- ons in zijn overgrote en barmhartige welwillendheid vrij geschapen heeft en ons bovendien
genadig oproept om met Hem te delen in het leven en de heerlijkheid, heeft Hij de goddelijke
goedheid vrijgevig uitgestort. Hij houdt niet op dit te doen, zodat Hij, die de grondlegger is
van alles, tenslotte alles in allen ' (1 Kor 15,28) wordt doordat Hij tegelijkertijd zijn glorie
en onze zaligheid bewerkt. Het heeft Godnu behaagd de mensen niet slechts als enkelingen te
roepen tot deelneming aan zijn leven, maar hen te vormen tot een volk, waarin zijn hinderen,
die verspreid waren, samengebracht zouden worden (vgl. Joh 11,52)

Vragen
1. Welke uitspraken worden
franciscaanse opvatting?

hier

gedaan,

die

overeenstemmen

met

de

2. Waarin bestaat het onderscheid?

2. Oefening
Uit “Redemptoris missio”, encycliek van Johannes Paulus 1^1990:

_

Nr. 23: “Johannes is de enige die expliciet spreekt van “zending” (een woord dat dezelfde
betekenis heeft als “missie”) en de zending die Jezus aan de leerlingen toevertrouwt, direct
verbindt met de zending die Hij van de Vader ontvangen heeft: ‘Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zo zend Ik u ’ (Joh 20,21). Jezus zegt tot de Vader: ‘Zoals Gij Mij in de wereld gezon¬
den hebt, zo zend Ik hen in de wereld” (Joh 17,18). Heel de betekenis van het evangelie van
Johannes - wat de zending betreft - is uitgedrukt in het hogepriesterlijk gebed: het eeuwig le¬
ven is 'dat zij U kennen, de enige wäre God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus ’
(Joh 17,3). Het uiteindelijke doel van de zending is om te doen delen in de gemeenschap van
Vader en Zoon. De leerlingen moeten in onderlinge eenheid leven door in de Vader en de
Zoon te blijven, opdat de wereld erkent en gelooft (vgl. Joh 17,21-23). Dat is een veelzeggende missietekst! Hij doet ons begrijpen dat men allereerst missionaris is, door wat men is als
Kerk (die door de liefde in diepe eenheid leeft) en daama pas: dat men missionaris is door
wat men zegt of doet ”

Vragen
1. In hoever stemt de geciteerde tekst overeen met je eigen inzichten?
2.

In hoever is de gemeenschap, waarin je leeft, missionair?
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3. Oefening
Uit de huidige Constituties van de Clarissen:
Art. 90,2: “Door een zulk in de communie van de liefde beleefd leven. wordt iets mateloos
tegenwoordig. Dit leven is verweven in het gemeenschapsleven van de Drievuldigheid zelf en
het vordert ons op, dat wij dat steeds meer en steeds waarachtiger openbaren "

Vragen
1.

In hoeverre kan dit van iedere christelijke gemeenschap gezcgd worden?

2.

Hoe laat dit artikel zieh meer concreet formuleren?

4. Oefening
Yin-Yang en Drievuldigheid_

_

J. Wichman, een hedendaags auteur, beschrijft in zijn boek “Terugkeer van de vreemde
goden” zijn persoonlijk verstaan van de twee Symbolen:
“Op het nieuwe religieuze toneel is het Yin-Yang-symbool van het Taoisme zeer geliefd. Het
stelt de polariteit van het bestaan voor. Tegenover deze eerder statische polariteit bonwt het
drievoud in een cirkel vanzelf een dynamiek - een godheid, die met zichzelf danst. Nu cirkelt
in mij het Triniteitsymbool; het neemt steeds nieuwe vormen aan en het wordt steeds interes¬
santer. Mi) verwondert het, waarom in onze tijd het goddelijke veelvoud en de dynamiek ervan niet sterker door de theologen aangegrepen wordt. Dal een zidkdanig teken de mensen
kan aanspreken, toont de geliefdheid van de Aziatische Yin-Yang-cirkel. Waarom neemt het
in onze cidtuur aanwezig en gehende drievuldigheidsteken deze plaats niet in? Het is toch
veel sprekender en het laat veel meer beeiden uit zieh voortkomen. Vöör alles spreekt het een
gans andere dimensie aan dan die lege, alleen levende en geestverdrijvende moderne duiding
van een ‘zelforganiserende dynamiek van het Universum ’, dat in menig New-Age midden als
begrip voor de Geest doorzet: de grote overwinning van het mechanische wereldbeeld, dat
God niet meer verloochent, maar ontvangt. Dan liever de Triniteit.
In haar kan ik drie aspecten van het goddelijke verstaan, die mij tot nu toe niet bij elkaar te
passen leken.
Eerst is er het aspect van de ‘Vader ”, de onherkenbare oorsprong, waaruit alle zijn ontstaat.
Dan zie ik het aspect van de Zoon als die persoonlijke zijde van de grote Geest, als die
kant, die ons mensen, het dichtst nabij en toegewend is. De traditie spreekt ook van Christus
als het Logos, dat 'in het begin bij God’ was, de Kosmische Christus.
En de ‘heilige Geest is hij niet de persoonlijke zijde van de goddelijke grond, die zieh aan
ons toont in de wereld en ons beademt met levenskracht; die alles doorziet; het energetisch
aspect van God.
Zo kan ik 'Vader, Zoon en heilige Geest ’ beleven en op een beginnende monier verstaan. Dat
de traditie ons mannelijke figuren overlevert, is pech. Maar ik geloof en het is nu wel duide145

lijk, dat ‘Vader ’ ook ‘Moeder ’ moet heten en over het geslachtelijke heen reikt. En dat de hei¬
lige Geest, vcmuit de hebreeuwse oorsprong vrouwelijk is, wordt zeker nög rondverteld!
... Triniteit als een goddelijke caleidoscoop; oneindig elkander voortbrengend' tonend en
voortbrengende drieheid. Eindelijk heb ik een christelijk symbool gevonden, dat mij niet al te
moeilijk te verstaan is, maar dat vanuit de mogelijkheden zichzelfte verstaan voor mijn geestelijk leven ontsluit, dat ik tot dusver niet had De in de cirkel springende hazen verzinnebeelden een krachtige dynamiek van drie ..(J Wichman).

In het Taoi'sme heeft Yin en Yang de volgende betekenis:
“Twee belangrijke en funderende motieven van de Chinese godsdienst (Tao'isme) zijn die van
de continuiteit en van de verandering. Sinds de 7de eeuw voor Christus begonnen de Chinese
denkers de veranderende krachten die voortdurend in de wereld aan het werk zijn, te systematiseren. Men begon de begrippen ‘Yang ’ (oorspronkelijk de zonnezijde van een heuvel) en
‘Yin ’ als aanduiding voor de voortdurende wisselwerking tussen twee basisprincipes te gebraiken. Yang is beider, hard en manne lijk en Yin is zijn donkere, zachte, vrouwelijke tegenhanger. De ‘tegenstelling ’ van Yin en Yang werd echter in het Chinese denken niet als een
absolute tegenstelling verstaan. Het is eerder een relatieve tegenstelling op dynamische en
ritmische wijze, daar beide slechts twee fasen in een standvastige verandering zijn.
Hun typisch symbool is een cirkel met twee in elkaar vloeiende helften die verschillend gekleurd zijn.
In iedere cirkel bevindt zieh echter een kleine cirkel van een andere kleur, als symbool van
het wederzijds doordringen. Yin en Yang kunnen om die reden moeilijk als strikt dualistisch
en statisch beschouwd worden. Het Yin en het Yang stellen het Tao (de zin) van hemel en
aarde \-oor en de ordening van de ontelbare dingen. Zij zijn de Vader en de Moeder van de
verandering en de omvorming; de aanvang en het einde van het leven en de dood en de bron
van de geheimenisvolle beweging van licht en duistemis” (Huang-ti nei-Ching-su-wen).

Vragen
•Vergelijk het Yin-Yang-symbool met het hazensymbool dat in de oudchristelijke
kerken naar de Drievuldigheid vcrwijst. Wat zeggen je beide Symbolen?
•In hoever is het geheim van de Drievuldige God een sleutel tot het verstaan van de
werkelijkheid?
a) voor de schepping?
b)

voor de mensen?

c)

voor de waarheidsvraag?

E. Toepassingen
1. Toepassing
Lees de volgende tekst:

“Voor het Chinese denken en in zekere zin algemeen voor het orientalistische denken, is de
wereld een enig, groot, levend organisme. Het leven doordringt alles en is de geestelijke natuur. Het is geheel op het goede gericht. Voor de Chinezen is het Universum en het menselijk
leven een eenheid. Zij ervaren deze eenheid in een ononderbroken relatie (=hemel-mancontinuum). Het christelijk geloof in China ziet de Vader als de oerbron, de Zoon als de
zichtbare uitdrukking en de Geest als de klem. De macht van God vervult al het geschapene
door de opstanding van Christus. De ‘hemel-mens-volheid’ heeft Jezus Christus als fundament. Het leven van Christus dringt in het Universum door en doordringt alles. Christus ver¬
vult met zijn goedheid het gehele mensengeslacht en voert het tot een diepere gemeenschap.
De kem, die in Christus gefiindeerd is, brengt hen dichter bij de innerlijke kracht van het
goede, dat hen door Christus vanuit de hemel geschonken is. Zij groeit krachtig tot het uiteindelijke volle leven. De hemel-Christus ’ (wij zouden veeleer zeggen: de kosmische Chris¬
tus) verschaft de harmonie met de mensen, onder de mensen en tussen de mensen en de
schepping” (A.B. Chang SJ).

Vragen:
Wat heeft dit met je eigen beeid van God te maken?

_2. Toepassing_
Volgende tekst komt uit de godsdienst van de Baluba in Zaire:
Er is slechts een enige God.
Hij is Geest. Niemand heeft hem geschapen. Hij heeft zichzelf geschapen.
Hij daarentegen heeft alles geschapen: de geesten, de mensen, de dingen, de wereld.
Hij is onsterfelijk, en ook de Geest, die Hij geschapen heeft, is onsterfelijk.
Hij is alwetend. Hij weet alles en is als een deur, die ziet, wat er in het huis is en wat er buiten
is.
Hij is alomtegenwoordig. Hij doordringt alles en is als de lucht die alles doordringt, zonder
dat men haar ziet.
Hij is de oerbron en het fundament van alles.
Als bron is hij als het water van de zee, de oorsprong van het zout.
Als fundament is hij als een zuil, waarop hij het huis bouwt.
Hij is de hoogste Heer, zoals de luipaard heer is van het woud.
Hij is ongeschapen en almachtig. Hij is als een diepe bron die het regenwater niet kan vullen.
Hij bemint zijn schepping als een Vader.

Zijn geboden luiden:
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Niet doden.
De ander niet beheksen.
Niet Stelen.
Geen echtbreuk plegen.
Niet lästeren.
De oudcrs liefhebben en eren.
God, de rechter heeft vier grote plaatsen geschapen:
De hemel, waar Hij woont met zijn geesten die hem trouw gebleven zijn.
De grote afgrond, waarin Hij de geesten stortte, die tegen Hem revolteerden; en waarin de
menscn körnen, die Hem niet trouw zijn.
De aardc, een voorlopig verblijf, waar de mensen vele malen geboren en wedergeboren wor¬
den.
De stad, waar de banen in massa groeien. Het is het definitief verblijf van de mensen die de
gcboden van God gevolgd hebben.

Vragen:
1. Welke verwantschap vind je tussen deze tekst en de franciscaanse spiritualiteit?
2.

Welke consequenties zie je voor jouw missionair werken?
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Om na te denken
_Wij zijn met zijn drieen, gij zijt drie._
Toen de boot van de bisschop op een dag aan een ver eiland aanlegde, besloot hij, deze dag
zo goed mogelijk te benutten. Hij wandelde längs het Strand en trof er drie vissers aan die hun
netten oplapten. In Pinding-Engels verklaarden zij hem, dat zij, vele eeuwen geleden, door
missionarissen gekerstend waren.
“Wij christenen!”; zegden zij en ze wezen trots naar zichzelf.
De bisschop was onder de indruk. Kenden zij het Onze Vader? Daar hadden ze nooit van gehoord. De bisschop was geschokt. Hoe konden deze mannen beweren Christen te zijn, wanneer zij zoiets fundamenteel als het Onze Vader niet kenden?
“Wat zeggen jullie dan, wanneer jullie bidden?

Wij hoffen onze ogen ten hemel. Wij bidden: “Wij zijn met zijn drieen, gij zijt drie, wees ons
genadig.” De bisschop was geschokt over dit primitieve; ja uiterst ketters gebed. Daarom
bracht hij gans de dag door met hen het gebed des Heren te leren. De vissers leerden hard; ze
spanden zieh in en, voordat de bisschop zieh de volgende dag in de tent neerzette, hoorde hij
verheugd hoe zij het hele gebed foutloos opzegden.
Maanden later kwam de boot van de bisschop weer längs dit eiland. Terwijl hij op het dek
biddend heen- en weer liep, herinnerde hij zieh met vreugde dat er op het ganse eiland drie
mannen waren die - dank zij zijn geduldige moeite - nu juist konden bidden. Terwijl hij in
gedachten verzonken opkeek, zag hij in het oosten een helle vlek. Het licht kwam van een
schip. En wanneer de bisschop er verwonderd naar keek, herkende hij drie gestalten, die op
het schip over het water naderden.
Toen ze zo dicht waren, dat ze elkaar konden verstaan, herkende de bisschop zijn drie vrienden. de vissers.
"Bisschop!” riepen ze, "wij zijn zo blij u te zien. Wij hoorden uw boot aan het eiland voorbij
varen; wij zijn snel gekomen om u te zien.”
"Wat willen jullie,” vroeg de bisschop vol eerbied.
“Bisschop”, zegden ze, “wij zo zeer treurig. Wij vergaten het schoon gebed. Wij zegden:
Onze Vader in de hemel, geheiligd zij uw Naam, uw rijk kome ... ’ de rest waren we vergeten. A.u.b. leer ons nogmaals het hele gebed.”
Deemoedig zei de bisschop: “Ga naar huis terug, goede lieden, en zeg, wanneer jullie bidden.
“Wij zijn met zijn drieen, gij zijt drie, wees ons genadig!’”
Anthony de Mello
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Handleiding 7: De franciscaanse missie volgens de
eerste bronnen

Uit de bronnen
Hoe Franciscus de eerste broeders in de wereld zond.
Poggio Bustone is een wonderbare plaats boven het Rietidal. Daar kan men zeer ver zien;
men heeft de indruk dat de ganse wereld aan zijn voeten ligt.
Met de eerste zeven broeders kwam Franciscus eens op deze plaats. Toen hij de weidse vlakte
onder hen zag wist hij: wij zijn gezonden in de wijde wereld. Daarom riep hij allen bij zieh en
sprak met hen over het Rijk van God en over de roeping die allen te vervullen hebben. Daarna verdeelde hij hen in vier groepen, elk van twee mannen en zei hen: Beste broeders, gaat
nu twee aan twee in verschillende richtingen de wereld in, brengt de mensen de vredesgroet!
Bewaart in moeilijkheden jullie geduld en maak je geen zorgen, want de Heer zal zieh aan
zijn plan en belofte houden.Als de mensen jullie iets vragen, geeft hen dan een bescheiden
antwoord, zegent hen die jullie vervolgen, en wanneer ze jullie beledigen ofbelasteren, weest
dan dankbaar jegens God. ’
Vol vreugde en in grote blijdschap namen de broeders onder gehoorzaamheid de gegeven
opdracht aan. Ze knielden voor Franciscus neer en gingen languit op de grond liggen. Hij
omhelsde hen en vol liefde zei hij vriendelijk: Blijft steeds denken aan de Heer. Hij zal je het
nodige verschaffen
Daarop ging broeder Bernardus met broeder Egidius op weg naar Compstella, het heiligdom
van de heilige Jacobus. De heilige Franciscus koos met een andere gezel een andere richting.
De overige vier gingen op hun beurt een andere richting in (naar 1 Cel 29).

A. Inleiding
_Een ander verstaan van de missie_
Op vele plaatsen in de wereld is "missie” meermaals belasterd.
•

Voor velen is ‘missie’ niets anders dan een vorm van het Euro-Amerikaans imperialisme.
Feitelijk heeft men niet genoeg het onderscheid gemaakt tussen de Blijde Boodschap van
het Evangelie en de uitdrukkingsvorm, die deze boodschap in Europa gekregen heeft.
Met het Evangelie oefent men druk uit op de kerken van Azie, Afrika en Latijns-Amerika
en ook op de in Europa en Noord-Amerika gegroeide civilisaties. Dat “missie” echter wat
anders betekent, werd in de öde leerbrief gezegd.
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•

“Missie” vertoont overal hetzelfde gelaat. De afzonderlijke missionaire ordes onderscheiden zieh nauwelijks van elkaar. Altijd ging het om de stichting van missieposten,
om de bouw van kerken en scholen. om de uitbreiding van het christendom door predikatie en het toedienen van sacramenten. Toch moet men zieh afvragen of een zulke missie zonder onderscheid - in principe wel juist is. Het Concilie heeft de ordes uitgenodigd zieh
op hun oorsprong te bezinnen. Dat houdt ook de vraag in, hoe zij hun missiewerk verstaan.

•

Ook de franciscaanse ordes vertonen in de meeste gevallen hetzelfde missieconcept, ofschoon Franciscus, in zijn geschritten en in zijn leven, een andere missionering voor
ogen had. Hij zorgde in zijn tijd voor een nieuw begin (= principium). Hij greep terug
naar het Evangelie en legde nieuwe maatstaven en principes vast voor een franciscaanse
missiebeweging. Zij zijn neergelegd in een hoofdstuk van de Regel (vgl. RegNB 16;
RegB 12).

Een consequente navolging van Franciscus in zijn missionair gedrag zou vele volken behoed
hebben voor de wonden, waaraan ze tot op vandaag lijden. Eveneens zou daarmee de weg
geopend zijn geweest voor het eigen culturele gelaat van de plaatselijke kerken.
Uit de schuld van het verleden groeit voor ons de verplichting tot herstel en ondersteuning
van de Kerken van het zuiden in hun geestelijke en materiele onafhankelijkheid. Zeker waren
de missionarissen getekend door de toenmalige koloniale mentaliteit. Maar dat verontschuldigt hun houding niet, omdat er toen ook onder hen waren die de profetische visie op het
Evangelie verstanden. De wil tot herstel dwingt ons tot een consequente herbezinning op het
oorspronkelijke missionair charisma van de h. Franciscus.

_B. Overzicht_
Franciscus is in zijn opvatting over de missie slechts verstaanbaar, wanneer wij hem terugplaatsen in de tijd waarin hij leefde.
Daarom willen wij in de eerste plaats de geschiedkundige achtergrond tekenen; vooral de
houding van de Kerk tegenover de Moslims. Zo treedt het profiel van de h. Franciscus sterker
naar voren. Hij verstand zieh - van in het begin - als missionaris en ondemam daarom pogingen om in de toenmalige missiegebieden te körnen; bij de Saracenen, zoals de Moslims toen
heetten.
De ontmoeting met de tolerante en tot gesprek beneide Sultan van Egypte Al-Malek al Kamil
was voor Franciscus zo'n fundamentele ervaring, dat hij ze als richtlijn voor alle broeders (en
zusters) maakt die hem volgen willen. Hij stelt een “missiestatuut” op, dat ook heden niets
van zijn revolutionäre kracht verloren heeft. Omdat iedere zin daarin belangrijk is, zorgen
wij ervoor, dat “Statuut” in een nauwkeurige analyse te waarderen. Tenslotte gaan we nog de
onmiddellijke uitwerking na, welke de ontmoeting met de Islam voor Franciscus had.
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C. Informatie
_1. Geschiedkundige achtergrond_
Franciscus leefde in de tijd van de kruistochten. Zij werden uitgelokt door de verovering van
het Heilig Land door het islamitische volk. Het christelijk avondland onder de leiding van de
pausen verstond het als een plicht, het Heilig Land voor de christenen te heroveren. Daarom
heeft ook Paus Innocentius III in 1213 opgeroepen tot de 5de kruistocht. “Neem het kruis op
u en volgt mij na”. Hij was ervan overtuigd dat hij onder goddelijke ingeving handelde. Hij
wilde dat ieder ofwel zelf meeging of hem helpend ondersteunde. Innocentius schreef daartoc
een brief aan de politieke en kerkelijke leiders, koningen, regenten, aartsbisschoppen, abten,
theologen, predikanten, clerici en leken.
Ook het Vierde Lateraans Concilie van 1215 diende deze doelstelling. Theologen fundeerden
de kruistocht met bijbelse en dogmatische uitspraken. Publieke predikers moesten de gelovigen inzicht geven in het doel van de kruistocht. Kloosters verkochten gouden en zilveren kelken om een schip te financieren of om de rekeningen van de kruisvaarders te vereffenen. Gclovigen stelden hun bezit ter beschikking, om de vijand te overwinnen en op de knieen te
dwingen. Uitgaven tot financiering van de kruistochten werden met aflaten voorzien.
In de brief “Quia maior" van de paus werd Mohammed een “bedrieger” en de “eerstgeborene
van satan” genoemd, die een bijgelovige overlevering verspreidde. De Koran, in plaats van
een boek van God te zijn, is in werkelijkheid een “sluier van de duistemis”, en zal maar vertaald worden om hem te weerleggen.
De grote inspanning bracht verschillende resultaten. Damiate werd heroverd, maar 6 000
kruisvaarders, voor het meest Spanjaarden, kwamen om het leven. Aan de kant van de muzelmannen werden tussen 30 000 en 60 000 mannen gedood. De burgers van Damiate, door
de honger verzwakt, vermochten niet die ontelbare lijken in de straten van de stad ter aarde te
bestellen. De kruisvaarders plunderden naar hartelust: goud, zilver, juwelen, stoffen, kledercn
en levensmiddelen. Kansspelen en prostitutie floreerden.

_2. De missiereizen van Franciscus_
Vanaf de aanvang zag Franciscus zieh als missionaris. Dat is niet te verwonderen, daar de
zendingsrede van Jezus (vgl. Mt 10) een belangrijke rol speelde in de ontdekking van de
nieuwe levensvorm. Daarom trok hij Italic rond om de mensen op te roepen tot het geloof in
God en tot een leven volgens het Evangelie. Dit beoogde hij ook bij de mensen die nog niet
in Christus geloofden.
Zes jaar na zijn bekering (1212) wilde Franciscus naar Syrie reizen om bij de Saracenen
(Moslims) te preken. Door een storm strandde zijn schip echter op de kusten van Dalmatie
(vgl. 1 Cel 55). Spoedig daarop begaf hij zieh met broeder Bemardus - längs Frankrijk en
Spanje - (vgl. Cel 56) op weg naar Marokko. Doch in Spanje kreeg hij een zware aanval van
malaria en moest hij terugkeren. Zo mislukte ook die tweede missiereis.
Maar Franciscus gaf de idee van een Islammissie niet op. Op het kapittel van Pinksteren van
1219 bracht hij deze bij zijn ongeveer 3 000 broeders ter sprake. Men besloot broeders naar
Tunesie en Marokko te zenden. Franciscus zelf wou naar Egypte gaan. Met enkele broeders

benutte hij een van de schepen, die de kruisvaarders in Damiate versterking zou brengen. Zo
belandde Franciscus in juli/ augustus 1219 in Egypte. De uitspattingen in het kamp van de
kruisvaarders, hun oorlogs- en hebzucht overtuigden Franciscus ervan dat het hier om geen
“rechtvaardige oorlog” ging. Hij poogde de Soldaten en kardinaal Pelagius Galvan, de leider
van de kruistocht, tot een wapenstilstand te bewegen en een vredesaanbod aan Sultan AlMalek al- Kamil aan te bieden.
Maar de machtspolitiek van de christenen liet geen inbinden toe. Men zette dan ook de volle
strijd voort. Op 29 augustus overviel een moslimheer de kruisvaarders: 6 000 mensen werden
gedood. Eerst na deze nederlaag Staat de kardinaal de Poverello toe de Sultan te bezoeken;
maar op eigen risico.
Met broeder Illuminatus doortrok Franciscus het niemandsland tusscn de legers en belandde
zo bij de Sultan (vgl. LEGMAJ 9,8). Jacob van Vitry beschrijft het als betrouwbarc gctuige:
"Gedurende meerdere dagen had de Sultan Franciscus, die hem en zijn Heden het christelijk
geloof preekte, zeer opmerkzaam gehoord. Maar tenslotte werd hij bang dat misschien enkelen uit zijn leger zieh door de kracht van zijn woorden tot de Heer zouden bekeren en overlopen naar het leger van de christenen Daarom beval hij, hem met alle eerbied en zorg voor
zijn veiligheid, terug te brengen naar het kamp van de christenen. Ten afscheid zei hij: Bid
voor mij dat God zieh verwaardigt mij die wet en dat geloof te openbaren wat Hem het meest
behaagf' (Historia Occodentalis).
Franciscus had blijkbaar indruk gemaakt. Zijn eigenlijk doel echter had hij niet bereikt: noch
het martelaarschap, dat hij hevig verlangde; noch de bekering van de Sultan, wat hij verhoopte; noch de vrede tussen de christenen cn de moslims, waarvoor hij zieh vooraf had ingezet.
Blijkbaar drong hij niet door met zijn nieuwe idee: een kruistocht zonder wapens. De manier
en de wijze echter, waarop Franciscus de Sultan tegemoet getreden was, zijn het begin van
een nieuwe ontwikkeling, een profetisch teken voor een nieuwe houding. Franciscus beleefde
het Evangelie: oproepen tot tolerantie en openheid, zonder echter op te houden het Evangelie
te verkündigen. Ook op dit gebied werd hij zelf de “forma minorum”, het vormgevende prin¬
cipe van de minderbroeders.

_3. Het franciscaans missiestatuut_
Een vrucht van de ontmoeting met de islamitische wereld is het 16de hoofdstuk van de niet
gebulleerde Regel. Wij zouden het vandaag veeleer het “missiestatuut” noemen. Dit statuut
bevat de oorspronkelijk missie-idee van de h. Franciscus van Assisi, dat hij om te beginnen
aan zijn broeders rieht, maar met het huidige inzicht ook aan de gezamenlijke franciscaanse
gemeenschappen:
“De broeders echter die vertrekken, kunnen op twee monieren geestelijk onder hen le\>en. De
ene manier is dat zij geen ruzie maken of woordenstrijd aangaan, maar zij zullen om God ondergeschikt zijn aan ieder menselijk schepsel (1 Pe 2, 13) en belijden dat ze christenen zijn. De
andere manier is dat zij, als zij zien dat het God behaagt, het woord van God verkondigen, opdat dezen geloven in de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de Schepper van alles, en in de Zoon, de verlosser en redder, en opdat zij gedoopt worden en christenen
worden. Want wie niet herboren is uit water en de Heilige Geest, kan het Rijk Gods niet binnengaan' (RegNB 16,5-7).
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3.1. Door de wereld gaan zonder woordenstrijd
Wie Franciscus navolgt, zal "door de wereld gaan” (RegNB 14 w.) als broeder, zieh niet boven de andere verheffen, rnaar deemoedig en steeds beschikbaar zijn. De broeders zullen
geen andere bedoeling hebben dan de vrede van Christus te brengen. Zij zullen zieh niet ver¬
heffen en zieh niets toe-eigenen. Zij zullen zieh op dezelfde manier gedragen als zij die onder
de Saracenen leven. “Mindere zijn” en "broederlijkheid” zijn voor hen de weg naar de vrede,
en daarom ook de werkwijze van hun missionair engagement. De zorg voor de vrede in de
wereld helpt hen om te ontdekken, hoe zij onder moslims en onder anders gelovigen moeten
leven en het Evangelie verkündigen. Zij verkondigen het Woord van God "meer door hun
voorbeeld dan door woorden” en in ieder geval zonder strijd en polemiek. Hun levensstijl
van rondtrekkende predikers weerspiegelt de apostolische omzwerving van Jezus.

3.2. “Om God ondergeschikt zijn aan ieder menselijk schepsel”_
Het hart van de franciscaanse spiritualiteit is het “onderdanig zijn”. Dit beoogt Franciscus
vanaf de niet gebulleerde Regel tot in zijn laatste geschrift, het Testament: “En wij waren ongeletterd en aan iedereen ondergeschikt” (Test 19). De broeders werden en zijn geroepen om
met de mensen en de hele schepping op een nieuwe wijze om te gaan: voor hen gelden niet de
hierarchische structuren, die op autoriteit, macht of uitbuiting berusten.
Zij kiezen voor een liefdevolle goedheid, een wederzijdse achting en een broederlijke gelijkheid. Dit bei'nvloedt de keuze van hun opdrachten, hun manier van werken en hun maatschappelijke contacten.
De keuze voor het onderdanig zijn bepaalt wezenlijk het missieconcept van de broeders en hun
houding tegenover de Saracenen. In plaats van de Saracenen aan de politieke macht van het
Westen te onderwerpen, worden de broeders vermaand, de Saracenen onderdanig te zijn. Als
Christen zullen zij hun leven, hun arbeid en hun voedsel met de anderen delen. In zover ze dit
deden, handelden ze tegen de toenmalige wetten van de Kerk, die de christenen verbood de
heidenen te dienen.
Nog een woord over: “om de wil van God\ Deze uitdrukking Staat in relatie met de persoonlijke Godservaring van de h. Franciscus. God toont zieh aan hem in een deemoedige gedaante.
Deze werd voor allen grijpbaar in de persoon van Jezus van Nazareth. De deemoed van God
stelt de broeders in Staat, hun hart te openen voor de aanwezigheid van de h. Geest; ook onder
de Saracenen. De broeders waren bekwaam de religiositeit van de moslims, hun heilig boek, de
heilige namen van God en hun oproep tot gebed te bewonderen.
Deze tolerantie sloot het opgeven van hun christelijke identiteit niet in. Zij beleden dat ze Chris¬
ten waren.

3.3. Verkondigen: “...als zij zien dat het God behaagt”__
Verkondigen en dopen volgen op het levensgetuigenis en het “onderdanig zijn”. Het beleefde
voorbeeld zegt veel meer dan vele woorden: “meer door het voorbeeld dan door woorden (3
Gez 36). De theologische traditie over de noodzaak van de doop verschilt hier veel van: bekermg en doop ontstaan in het kerkelijk bewustzijn van redding en verwerping, heil en onheil.
Het eenvoudige getuigenis door de levensvorm is de plicht van alle broeders. Zelfs de broe¬
ders predikanten moeten eerst luisteren en op een teken van God wachten, vooraleer ze met
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de predikatie kunnen beginnen. Zij zullen niet de eigenaars van het woord zijn, maar eerst
luisteren. en ontdekken wanneer het God welgevallig is. Weliswaar wachtte paus Innocentius
III ook op een teken van God, maar in zijn geval was het een teken om de oorlog te beginnen.
Voor de moslims is het gebruikelijk een teken van God te verwachten. Wat ze ook doen, zij
doen het “Inshallah” (als God het wil).
Nadat zij de aanwezigheid van God onder de moslims ontdekt hadden, stelden Franciscus en
de broeders zieh de vraag: “Bevalt het God, dat wij nu beginnen te prediken onder de Saracenen'V God is hun “Schepper en Verlosser" (RegNB 16,7), is levendig onder hen aanwezig. Hij overschrijdt aldus de grenzen van het christendom en de culturele begrensdheid van
de theologische voorstellingen. Deze God sloot zeker de Saracenen niet uit van zijn grenzeloze goedheid. Was het daarom niet logisch op een teken van God te wachten en het aan Hem
over te laten of en wanneer de broeders hun standpunt over geloof en verlossing zouden ver¬
kündigen?
Wat voor een teken zouden ze verwachten? Franciscus ging op zulke details niet in. Zeker
wil God geen oorlog en geen woordentwist in hun prediking hebben. Ook is ieder gevoel van
superioriteit uitgesloten. Positief uitgedrukt: het bevalt God zeker om, vanuit een geest van
wederzijdse achting, te bouwen. Zulk een sfeer kan maar geschapen worden, wanneer de
broeders hun dialoog van het leven verwezenlijken, hun eerste manier om onder de Sarace¬
nen te gaan.

3.4. Het Woord vanGod verkündigen
Een almachtige God verkondigen aan de Saracenen is overbodig. Dat geloof delen de christenen en de Saracenen met elkaar. Franciscus gaat een stap verder: Hij voegt er de gedachte
van een drievuldige God aan toe. Hij doet dit zonder enige kritiek of minachtende opmerking
op het geloof van de Islam of zijn profeet Mohammed. Voor Franciscus is het geloof in de
Drievuldigheid niet eenvoudig een formule; maar ervaarbaar in het leven: in de schepping, in
de verlossing en in de heiliging. Welke broeders zullen prediken? Zeker is, dat geen enkele
broeder zieh het predikambt mag toe-eigenen (vgl. RegNB 17,4) en dat alle broeders door
hun voorbeeld zullen prediken. Wat is dan de opdracht van de priesters die zieh in toenemend
aantal bij de orde aansloten? Daar de doop zelf de vrucht van de verkondiging is en slechts
door de priester toegediend mag worden (vgl. RegNB 16,7), vertrauwt Franciscus deze tvveede manier van de zending, namelijk verkondigen (predicatio) en doop, aan die broeders toe,
die tegelijk priester zijn. Bovendien vereist de prediking over de Drievuldige God een theo¬
logische vorming, die toen slechts de priesters mochten ontvangen.

_

_

3.5. Dopen of afwijzen?_

Het resultaat van de prediking kan tweevoudig zijn: of zij voert naar de aanneming van het
christelijk geloof in de doop, of de prediking ondervindt weerstand en afwijzing, wat dikwijls
tot vervolging en het martelaarschap kan voeren. De doop zowel als de prediking zal slechts
geschieden, wanneer het God behaagt.
Het citaat van Joh 3,5 over de noodzaak van de doop voor het heil lijkt op de achtergrond van
het hierboven gezegde niet geheel logisch. Wanneer het van in het begin zo was, dan was er
geen verder teken voor het welgevallen van God noodzakelijk. Wederom is dit citaat van Jo¬
hannes zonder lang nadenken in de tekst ingeslopen of naderhand ingevoerd. (Wij weten dat
Caesar van Speyer de opdracht had, de door Franciscus opgestelde niet gebulleerde Regel,
van bijbelcitaten te voorzien.)
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Belangrijker lijkt het, dat Franciscus in deze tekst de broeder op het hart drukt, niet te Uvij fe¬
ien en zieh niet voor de mensenzoon te schämen (vgl. RegNB 16,8).
De evangelische boodschap kan op weerstand of afwijzing stoten. Voor hen, die dit ervaarden, had Franciscus slechts een raad, die voor alle broeders geldt: "waar ze ook zullen zijn
Zij zullen het voorbeeld van Jezus volgen, die zieh geheel gaf voor de mensen (vgl. RegNB
16,10 vv.). Dat is de kern van de gehoorzaamheid en van het mindere zijn.
Het missiestatuut begint met het Jezus-woord: “Bedenk wel: Ik stuur jullie als schapen tussen
de wolven” (Mt 10,16). Zo Staat heel het hoofdstuk 16 onder een motto: uitdrukkelijk herin¬
neren aan het gevaarlijke van de zending. Missie kan lijf en leven kosten. Wie zieh blootstelt,
zieh inzet zoals Jezus, moet bereid zijn hetzelfde lot te ondergaan als Hij. De eerste minder broeders hebben dat aan eigen lijf ondervonden (vgl. Jord 5 v.).

_4. De uitwerking van het franciscaans missiemodel_
Wij weten niet in hoeverre het gehele ideaal van Franciscus zieh ontplooid heeft. Wij weten
echter dat de eerste martelaren van de franciscaanse orden in Marokko zieh niet door de geest
lieten leiden. Het vreedzame samenleven van christenen en muzelmannen was ginds een vanzelfsprekendheid, die door de onverstandige houding van de broeders verstoord werd (vgl.
RegNB 16,1). Zij polemiseerden zodanig tegen Mohammed, dat het zelfs de daar wonende
christenen teveel werd en zij de broeders per schip terugbrachten. Deze keerden echter terug,
voerden hun polemiek opnieuw en werden daarom door de moslims onthoofd. Actuele studies over Clara van Assisi hebben aan het licht gebracht, dat Clara zelf eraan dacht naar de
missies te gaan en de marteldood te ondergaan. Zij wou het slot van San Damiano vertaten
om het voorbeeld van de vijf martelaren in Marokko te volgen. Dit dramatische moment in
het leven van Clara wordt in de akten van het canoniseringproces beschreven: “Vrouwe Clara
was zo vurig van geest dat zij graag de marteldood wilde ondergaan uit liefde tot de Heer.
En dit toonde zij nadat zij gehoord had dat er in Marokko bepaalde broeders gemarteld wa¬
ren; toen zei ze dat zij daarheen wilde gaan” (ProCl 6,6). Een andere getuige zegt ook: “Zij
had graag uit liefde tot God de marteldood willen ondergaan voor de verdediging van het geloof en haar orde. En voordat zij zieh werd, verlangde zij naar het land van Marokko te gaan
waar, volgens het bericht, de broeders de marteldood hadden ondergaan” (ProCl 7,2). Dat
beide getuigen (Zr. Cecilia en Zr. Balvina) zieh nog in 1253 - 33 jaar na de gebeurtenissen de wens van Clara herinneren, spreekt voor de ernst en de authenticiteit van deze zaak.
Wij moeten vaststellen, dat de gezamenlijke franciscaanse missiegeschicdenis vol Staat van
zulke positieve en negatieve voorbeelden (vgl. LB 8). In het volgende deel willen wij twee
onmiddellijke uiUverkingen ervan op Franciscus zelf beschrijven:

4.1. Het oecumenisch teken

_

__

Franciscus heeft in het Oosten de gebedsoproep van de Muezzin (= salät) beleefd, waardoor
de gelovigen tot het gebed verzameld werden en zieh voor God diep ter aarde bogen, hi een
brief grijpt hij dit islamitisch gebruik aan, daar deze godslof van de moslims hem zo trof dat
hij een dergelijk teken in het Avondland wenste. De lof tot God zou de christenen en de mos¬
lims verbinden. Nadrukkelijk spreekt hij van de ‘‘ganse aarde”, wanneer hij schrijft; "En gij
zult zo zijn lof aan alle mensen verkündigen en preken: op ieder uur en wanneer de klokken geluid worden, zal over de hele wereld door heel het volk aan de almachtige God steeds lof en

dank gebracht worden” (1 BrCust 8; vgl. BrOrde 4). Wat hij in de geciteerde brief aan de verantwoordelijken in de minderbroedersorde schrijft, herhaalt hij in een schrijven aan de politici
van toen. Want Franciscus is er zieh zeer van bewust dat het hier gaat om een publieke aangelegenheid die hij slechts met de hulp van "de wereldlijke arm” kan doorzetten:
“En breng aan de Heer onder het u toevertrouwde volk zoveel eer dat iedere avond door een
bode of op een andere manier een leken gegeven wordt waarop het hele volk aan de almachtige
Heer God lof en dank brengf (BrBestuur 7).
Met een zodanig teken vindt het gemeenschappelijk geloof in de almachtige God een gezamenlijke uitdrukking. Helaas werd deze oproep niet direct gevolgd. ln het latere luiden van het An¬
gelus, waarvoor Bonaventura zieh ingezet heeft, werd de wens van Franciscus enigszins vervuld, evenwel zonder verwijzing naar “salät” en zonder de oecumenische betekenis die in het
verzoek van de h. Franciscus meegegeven was.
Een theologie van de goede God, die de moslims meerekent, versterkt het fundament voor een
dialoog tussen de christenen en de moslims.

4.2. Eenheid van levenen zending__

_

De ontmoeting tussen Franciscus en de Sultan was een belangrijke gebeurtenis in zijn leven
en in zijn geestelijke ontwikkeling. Zijn biografen neigen ertoe dit te onderschatten. Zij kijken vooral naar de politieke betekenis en naar de mislukking om de sultan te bekeren (vgl. 1
Cel 53). De ontmoeting verdieple echter het inzicht van de h. Franciscus. Hij verheugde zieh
over de levendige tegenwoordigheid van God onder de moslims, die Allah op een uitdrukkingsvolle wijze aanbidden en zijn Namen - die ze uit een heilig boek leerden - kennen, zoals
ook de christenen. Franciscus kon van een wereld gedroomd hebben, in dewelke moslims en
christenen elkaar wederzijds verrijkten met hun voorstelling van God.
Deze voorstelling geeft ons een diepte-inzicht in zijn leven. Gedurende zijn missiereizen
werd zijn verstaan van God bekrachtigd. In tegenstelling tot het gans andere godsbeeld van
de kruisvaarders wiens God voor alles macht uitoefende, openbaarde de God van zijn broeder
Jezus zieh als de deemoed. Deze God van de deemoed en de dienst, zoals hij zieh eertijds in
het leven van Jezus openbaarde, hielp hem, de heilige Schrift vemieuwend te lezen: bijv. Mt
16,24 - RegNB 1,3; Mt 19,19 - RegNB 1,5; Mt 5,39 - RegNB 14,4.
Franciscus en de paus lazen dezelfde tekst, maar in tegenovergestelde richting. Voor de kerkelijke autoriteiten rechtvaardigden teksten zoals "het kruis van Jezus dragen”, een met geweid heroveren van de heilige plaatsen. Voor Franciscus betekenden dezelfde woorden een
uitnodiging om te leven zonder bezit en zonder geweld. Franciscus maakte eruit op, dat zijn
vredesmissie rechtstreeks op “een goddelijke ingeving” (RegNB 16.3) terugging. Hij kon
derhalve hierin geen oproep tot een oorlog vinden. De eenheid van leven en zending heeft
nog een verdere uitwerking. Franciscus was de gewone mensen nabij, in hun eigen milieu, op
de velden, in hun werksituatie, in hun woonplaats en in de leprozerie, waar de broeders de
mensen dienden en hen vrede brachten. Het zoeken naar de waarheid volgde eenzelfde proces. Het leven wordt tot een reis, waarop men de aanwezigheid van God - ook bij andere Vol¬
keren - ontdekt en hoort. Franciscus weigert door woordenstrijd opgeslorpt te worden, terwijl
hij ervan overtuigd is, dat God deemoed is. Mensen zijn noch de heren, noch de bezitters van
de waarheid, maar zoekers naar de waarheid, zoals ze zieh betuigt in de geschiedenis van de
mensen en in heel de schepping.
Deze nabijheid aan de mensen en de bereidheid ze te dienen, is meer in een lekenspiritualiteit
thuis te brengen dan bij de clerici. Vanaf de dag waarop de klericalisering van de orde begon,

bevindt de spiritualiteit van Franciscus zieh dan ook in een dodelijk gevaar. Geen wonder dat
de spiritualiteit van “onderdaan zijn” in de Regel van 1223 verdwenen is. Wanneer Francis¬
cus in zijn Testament opmerkt: “£« ik werkte met mijn handen en ik wil werken; en het is mijn
uitdrukkelijke wil dat alle broeders handwerk verrichten, dat bij ons leven pasf' (Test 20), dan
is dit een treurige, maar een laatste echo van zijn vroegere droom.
hi overeenstemming met zijn grondidee, meer door het voorbecld dan door het vvoord te evangeliseren, heeft Franciscus de prediking niet als zijn eerste plicht beschouwd. De Kerk van haar
kant dacht daar anders over.
Het prediken van de waaiheid had de hoogste voorrang en werd als heilsnoodzakelijk be¬
schouwd. Opnieuw haalt Franciscus zijn inspiratie uit een andere opvatting; namelijk diegene
volgens dewelke God ook bij de moslims aanwezig is, omdat Hij veel goed onder hen bewerkt.
Franciscus neemt tegenover de Islam noch een negatieve houding aan, noch beperkt hij God tot
de grenzen van het christendom of tot een cultureel gebonden theologie. In plaats hiervan vertrouwt hij zieh toc aan het goddelijk geheim van de verlossing die alle mensen omvat, en wacht
hij vol geduld op de goddelijke ingeving, alvorens hij iets beslist of doet.

_5. Slot_
De missionaire visie van Franciscus was in haar oorspronkelijke zuiverheid van körte duur.
hi de allereerste tijd, toen de broeders hun visie op missie en vredesarbeid in de niet gebulleerde Regel tot uitdrukking brachten, stonden zij afzijdig van het gebruikelijk denken van de
toenmalige Kerk, waarvan de autoriteiten met oorlog en de onderwerping van vijanden bezig
waren.
Nog voor de dood van Franciscus koos een groeiende oppositiegroep voor een meer aangcpaste, hierarchische en klerikale structuur van de Orde en stelde zieh zo lijnrecht tegenover
de oorspronkelijk anders geaarde lekenbroederschap uit de eerste tijd van de beweg ing.
ln de loop van de geschiedenis hebben steeds weer navolgers van Franciscus terug gegrepen
naar zijn ideaal; maar hun inspanningen ondergingen vaak een zelfde lot als deze van de oorsprong.
In onze tijd staan wij voor de opgave, de missie vemieuwd te verstaan en het religieuze leven
opnieuw te gronden. Wij zullen geen inspanningen schuwen om ons op de oorspronkelijke
visie van Franciscus te bezinnen. Hij was zijn tijd ver vooruit en is - ook nog vandaag - een
wegwijzer. Hij kon - Inshallah! - een wonderbare brug zijn voor een tijd van dialoog en van
gezamenlijke inzet voor vrede.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Mt 10; 16,24; Lc 9,26; 1 Pe 2,12
1 BrCust 8; BrBestuur 7; Vreugde; Reg NB 1,3.5;
14-17; RegB 1,5; 12; Test 19 vv.; 1 Cel 29.55 w.; 3
Gez 36; LegMaj 9,8; Jord 5; Historia Occidentalis

32; 1 BrAgn 15 w.; 2 BrAgn 15 w.; 4 BrAgn 22;
ProCl 6,6; 7,2
1
OFMCap-Const 5; art 87; 89; 93; 95; 100; 118

Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
Reg Nr 9; 29; 30
OS F (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap: Regel Nr 17,lvv.; 101,lvv.; 31,50
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
_1. Oefening_
In zijn brief “Quia maior” van 19 -29 april 1213 roept Paus Innocentius III ‘‘in de naam van
God en Jezus Christus” alle provincies van de toenmalige Latijnse christenheid tot de kruistocht op.
De deelnemer aan de kruistocht wordt toegezegd:
“Hij (Jezus) roept met zijn stem op: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen. laat hij dan met
zichzelfbreken, zijn kruis opnemen en Mij volgen ’ (Mt 16,24), of om het duidelijker te zeggen: ‘Wanneer iemand mij tot de kroon wil volgen, moet hij Mij ook in de strijd volgen. die
alle mensen als beproeving wordt aangeboden.
De weigeraars worden bedreigd:
“De Koning der koningen, de Heer Jezus Christus ‘zal (hen) veroordelen voor de zonde van
ondankbaarheid en voor de misdaad van ontrouw, omdat zij het verzuimden. Hem te hulp te
komen, terwijl Hij, zoals het nu het geval is, uit zijn koninkrijk verjaagd wordt. dat Hij met de
prijs van zijn bloed verwierf. Zo zullen (zij) weten, dat ieder, die in deze noodtoestand, zijn
Verlosser dienst weigert, zieh zwaar met schuld belaadt en emstig te beschuldigen is.

Opgave en vraag:
1. Lees en vergelijk het verschil in interpretatie van Mt 16,24 door paus Innocenti¬
us III en door Franciscus in de RegNB 1,3.
2.

Hoe zie je na de Studie van deze leerbrief de band tussen VREDE en MISSIE?

_2. Oefening_
Lees het verhaal van de “wäre en volkomen vreugde”:
“Broeder Leonardus heeft verteld dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder
Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze emtwoordde: ik sta klaar. Schrijf op, zei hij, wat
de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle Professoren van Parijs tot de orde zijn
toegetreden. Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over de Alpen,
aartsbisschoppen en bisschoppen: ook de koning van Frankrijk en de koning van Engeland.
Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de ongelovigen
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zijn gegaan en hen allen tot het geloofbekeerd hebben en ook dat ik zo'n grote genacle van God
heb gekregen dat ik zieken genees en veel wonderen doe. Ik zeg je dat in dit alles de echte
vreugde niet is. Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de
nacht kom ik hier aan. Het is winter en zo modderig en koud, dat de ijspegels onder aan mijn
habijt hangen. De hele tijdslaan ze legen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door
en door koud en vol modder en ijs kom ik aan de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan
kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: wie is daar? Ik antwoord: broeder branciscus. En hij zegt: ga weg! Dit is geen tijd om aan te körnen! Je komt er niet in. En als ik blijf
aanhouden. en hij antwoordt dan: ga weg, je bent maar een eenvoudig en ongeletterd man. Je
komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat wij jou niet nodig
hebben. En ik blijf aan de poort staan en zeg: ter liefde Gods, will u mij deze nacht opnemen?
En hij antwoordt dan: dat doe ik niet. Ga naar het huis van de Kruisdragers en vraag het daar
maar. Als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat daarin de echte vreugde
is en de echte deugd en het heil van de ziel.” (Vreugde)

Vraag:
Wat heeft het verhaal van de “wäre en volkomen vreugde” met de missiemethode van Franciscus gemeen?

_3. Oefening_
Lees de ‘Brief aan de bestuurders van het volk’ en ook het begin van de ‘Brief aan de
gelovigen (2de red)’.

1. BRIEF AAN DE BESTUURDERS VAN HET VOLK_
"Aan alle bestuurders en gezagsdragers, rechters en regenten overal ter wereld en aan alle an¬
deren die deze brief zal bereiken: broeder Franciscus. uw kleine en verachte dienaar in de
Heer God, wenst u allen heil en vrede. Bedenk en zie dat de dag van de dood nadert. Met eerbied vraag ik u daarom zoals ik dat kan. dat gij wegens de zorgen en beslommeringen van deze
wereld. die gij uiteraard hebt, de Heer niet aan de vergetelheidprijsgeeft en niet van zijn geboden afwijkt; want allen, die Hem aan de vergetelheid prijsgeven en van zijn geboden afwijken.
zijn vervloekt (vgl. Ps 119,21) en zullen aan de vergetelheid worden prijsgegeven (Ez 33,12).
En wanneer de dag van de dood komt, zal alles wat zij meenden te hebben, hun ontnomen wor¬
den (vgl. Lc 8,18). En hoe wijzer en mächtiger zij in deze wereld geweest zijn, des te grolere
kwellingen zullen zij in de hei ondergaan (vgl. W 6, 6). Daarom raad ik u, mijn heren, sterk aan
alle zorg en bekommemis van minder belang te achten en het allerheiligst lichaam en het al¬
lerheiligst bloed van onze Heer Jezus Christus van harte te ontvangen in de viering van zijn
heilige gedachtenis. En breng aan de Heer onder het u toevertrouwde volk zoveel eer dat iedere
avond door een bode of op een andere manier een teken gegeven wordt waarop het hele volk
aan de almachtige Heer God lof en dank brengt. En als gij dit niet doet, weet dan dat gij op de
dag van het oordeel voor de Heer uw God Jezus Christus rekenschap zult moeten afleggen (vgl.
Mt 12,36). Zij die dit schrijven bij zieh houden en doen wat erin Staat zullen weten dat zij door
de Heer God gezegend zijn(BrBestuur)

_2. BRIEF AAN DE GELOVIGEN: _
“In de naam van de Heer, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Aan alle christenen
die religieus leven: geestelijken en leken, mannen en vrouwen, aan allen die overal ter wereld
wonen. Broeder Franciscus, hun dienaar en ondergeschikte, betuigt hun dienstbaarheid met
eerbied en wenst hun de echte vrede van de hemel en de oprechte liefde in de Heer. Omdat ik
de dienaar van allen ben, (vgl. Mc 10, 44) is het mijn plicht allen te dienen en de welriekende
woorden van mijn Heer te bedienen (vgl. 2 Kor 2, 14). Toen ik daarom in de geest overwoog
dat ik vanwege de ziekte en zwakheid van mijn lichaam niet persoonlijk ieder afaonderlijk kan
bezoeken, nam ik mij voor door deze brief en door boden de woorden van onze Heer Jezus
Christus, die het woord van de Vader is, en de woorden van de Heilige Geest, die geest en le¬
ven zijn (Joh 6, 63), aan u over te brengen.” (2 BrGel 1-3).

V raag:
Hoe verbind je bij Franciscus het zendingsbewustzijn aan de deemoed?

4. Oefening
Vergelijk RegNB 16 met RegB 12:
RegNB 16

RegB 12

Zij die onder de Saracenen en andere ongelovigen gaan
1 De Heer zegt: Zie, Ik zend u als schapen
tussen wolven.
Wees dus omzichtig als slangen en
eenvoudig als duiven' (Mt 10, 16).
3 Daarom mag iedere broeder, die onder de
Saracenen en andere ongelovigen wil gaan,
vertrekken met verlof van zijn minister en
dienaar.
4 En de minister zal verlof geven en zieh niet
verzetten, als hij ziet dat zij geschikt zijn om
uitgezonden te worden; want hij zal aan de
Heer rekenschap moeten afleggen als hij
hierin of in andere zaken zonder
onderscheidingsvermogen te werk is gegaan.
3 De broeders echter die vertrekken, kunnen
op twee monieren geestelijk onder hen leven.
6 De ene manier is dat zij geen ruzie maken of
woordenstrijd aangaan, maar zij zullen om
God ondergeschikt zijn aan ieder menselijk
schepsel (1 Pe 2, 13) en belijden dat ze
christenen zijn.
7 De andere manier is dat zij, als zij zien dat

Zij die onder de Saracenen of andere onge
lovigen gaan

1 ledere broeder die op goddelijke ingeving
onder de Saracenen of andere ongelovigen
wil gaan, zal daarom verlof vragen aan zijn
provinciale minister.
2 De minister mag aan niemand verlof geven
om te gaan, behalve aan hen die hij geschikt
vindt om te zenden.
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het God behaagt, het woord van God
verkündigen, opdat dezen geloven in de
almachtige God, de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, in de Schepper van alles, en in
de Zoon, de verlosser en redder, en opdat zij
gedoopt worden en christenen worden. Want
wie niet herboren is uit water en de Heilige
Geest, kan het Rijk Gods niet binnengaan (vgl.
Joh 3, 5).
8 Deze en andere dingen die de Heer behagen,
hinnen zij hun en anderen zeggen. want de
Heer zegt in het evangelie: 'Ieder die Mij
belijdt voor de mensen, hem zal ook Ik
belijden voor mijn Vader, die in de hemel is'
(Mt 10, 32),
9 en: 'Wie zieh schaamt over Mij en mijn
woorden, over hem zal ook de Mensenzoon
zieh schämen, als Hij komt in zijn heerlijkheid
en in die van de Vader en van de enge len'
(vgl. Lc 9,26).
10 En alle broeders, waar zij ook zijn, zullen
voor ogen houden dat zij zichzelf gegeven
hebben aan de Heer Jezus Christus en aan
Hem hun lichamen prijsgegeven hebben.
11 En omwille van zijn liefde moeten zij zieh
blootstellen aan vijanden, zowel zichtbare als
onzichtbare, want de Heer zegt: jeder die zijn
ziel verliest om Mijnentwil, zal ze behouden
voor het eeuwig leven (vgl. Lc 9, 24).
12 Gelukkig die vervolging ondergaan omwille
van de gerechtigheid, want hun behoort het
rijk der hemelen (Mt 5,10).
13 Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u
vervolgen' (Joh 15, 20).
14 En: 'Ab ze u in de ene stad vervolgen.
vlucht dan naar een andere (Mt 10, 23).
15 Gelukkig zijt gij als de mensen u haten, u
vervloeken en vervolgen, u uitstoten en
beschimpen, uw naam als een kwaad
uitbannen en als zij u lasterlijk van allerlei
kwaad betichten omwille van Mij.
16 Verheug u op die dag en juich, want groot
is uw loon in de hemel (vgl. Mt 5, 11-12 en Lc
6, 22-23).
17 En Lk zeg u, mijn vrienden, laat u door hen
niet afschrikken
18 en vrees niet hen die het lichaam doden en
daama niets meer kunnen doen (Mt 10, 28; Lc
12, 4).

19

Zie toe dal gij u niet in verwarring laat
brengen (Mt 24, 6).
20 In geduld immers zult gij uw ziel bezitten
(Lc 21. 19)
21 en hij die volhardt tot het einde, die zal
behouden zijn' (Mt 10. 22; 24. 13).
3 Tenslotte beveel ik op gehoorzaamheid
aan de ministers dat zij de heer paus een
van de kardinalen van de heilige kerk van
Rome vragen om deze broederschap te
besturen. te beschermen en terecht te
wijzen,
4 opdat wij altijd onderdanig en neerliggend
aan de voeten van deze heilige kerk,
standvastig in het katholieke geloof (vgl. Kol
1, 23) de armoede en de nederigheid en het
heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus onderhouden, wat wij vast beloofd
hebben.
V raag:
Welke overeenstemming en welk onderscheid (welke weglatingen) stel je vast?

E. Toepassingen
_1. Toepassing_
Vraag:
Wat voor crvaringen heb je - wat missionaire inzet betreff - met franciscanen en
franciscancssen?

_2. Toepassing_
Vraag:
Welke rol speien de volgende kenmerken van de franciscaanse missiemethode
bij je eigen taken?
-onder goddelijke ingeving?
-alle menselijke schepselen om de wil van God onderdanig zijn?
-Inshallah?
-zonder twist of strijd?
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Om na te denken
Möge Hij
onze Vader voor de christenen.
Jahwe voor de joden,
Allah voor de moslims,
Boeddha voor de boeddhisten.
Brahma voor de Hindoes,
möge deze almachtige, levende
Godheid
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die wij als oersteun en oerbestemming
van de mensen herkennen
ons mensen de vrede geven
en ons zusterlijk verenigen!

Handleiding 8: Trouw en verraad: een geschiedenis
van de franciscaanse missie

Uit de bronnen
Egidius in Tunesie
In de tijd dat Frcmciscus in Egypte was en de Sultan ontmoette, was broeder Egidius - de
vierde die zieh bij de heilige Franciscus aangesloten had - in Tunesie. Daar waren veel
christenen, die met de moslims vredelievend samenleefden. Dat veranderde weliswaar met de
aankomst van broeder Egidius, die openlijk een groep broeders aanvoerde. Hij viel het geloof van de moslims aan en kwetste de eer van de profeet Mohammed. Daarop riep een man,
die onder de moslims als heilige vereerd werd: “zojuist zijn ongelovige mannen bij ons gekomen. Zij willen onzeprofeet en de wet, die wij van hem ontvingen, veroordelen. Ik roep jullie daarom op, die pas aangekomenen met het zwaard te doden. ” Een groot tumult ontstond.
De ter plaatse gevestigde christenen erkenden het gevaar en vreesden voor hun leven. Daar¬
om brachten ze broeder Egidius en zijn gezellen met geweld naar het schip terug, waarmee
ze aangekomen waren. Goedschiks of kwaadschiks moesten de broeders onverrichter zake
naar Italie terugkeren (naar de levensbeschrijving van broeder Egidius).

A. Inleiding
_Nieuwe geschiedschrijving_
Men wordt heden een zekere scepsis gewaar tegenover de geschiedenis. Loont het de
moeite zoveel kosten te maken voor historisch onderzoek, voor de Studie van de Kerk-,
missie- en franciscaanse ordesgeschiedenis? Belangrijker schijnt de eigen tijd, die in onze
handen ligt en waar wij voor de zinvolle ontwikkeling ervan verantwoordelijk zijn. Maar
de geschiedenis behoort tot ons - als Kerk en franciscaanse familie - als de worteis van de
boom. Het inzicht in de eigen geschiedenis kan de eigen tijd en de toekomst inspireren en
veränderen. Het loont de moeite te onderzoeken, in hoeverre onze vroegere zusters en
broeders de missiegedachte van Franciscus verstaan en verwezenlijkt hebben.
Geschiedenis werd tot voor kort veelal beleefd, gezien en geschreven door de mächtigen
met de tendens tot eigen rechtvaardiging en tot eigen roem. Dat laat zieh in vele gevallen,
zowel voor de geschiedschrijving in het algemeen als voor de missiegeschiedenis, aantonen.
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Eerst sinds de jaren vijftig zijn er in Azie, Afrika en Latijns-Amerika boeken van geschiedenis geschreven, die ons de minder roemrijke zijde van de franciscaanse missiearbeid
aantekenen en ook de denkwijze en de reactie van de onderdrukten vertolken. Het is aan
de orde van de dag om, in een totaalbeeid, in een zakelijke en kritische geschiedschrijving.
beide zijden weer te geven.

_B. Overzicht_
In het licht van deze voorbemerking willen wij enkele franciscaanse figuren van vroeger
zowel als van vandaag, op kritische wijze in ogenschouw nemen.
Zo kan de geschiedenis inspireren en leven wekken. Het geheel wordt aldus “een missiegeschiedenis van figuren”.
De figuren, die wij van naderbij willen bekijken - bijv. vanuit de motieven waardoor ze
geleid werden - zijn de volgende.
1. De heilige Daniel en zijn gezellen:
Vurig verlangen naar het martelaarschap
2. De zaligc Raymundus Llullus:
Dialoog met joden en moslims
3. Johannes van Piano di Carpine:
Toenadering tot de Volkeren
4. Coletta van Corbie:
R.oep tot ordeshervorming
5. Francisco Jose de Jaca en Epifanio de Moirans:
Inzet voor gerechtigheid
6. De h. Fidelis van Sigmaringen:
Conflictrijke omgang met de Protestanten
7. Antonio Caballero:
Striju om de inculturatie
8. Placide Tempels:
Dialoog met de godsdiensten
9. Marie van de Passie:
Optie voor de armen
10. Wilhelm Kardinaal Massaia:
Moed tot eigen pastorale verantwoordelijkheid
11. De h. Johannes Capestrano:
Zorg van het christelijke avondland
12. Mary Hancock:
De vrouw in de politiek
13. Augusto Ramirez Monasterio:
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Martelaar voor gerechtigheid en vrede.

_C Informatie_
In het hiema volgende stellen wij enkele vrouwen en mannen voor, die op opvallende wij
ze onze missiegeschiedenis gekenmerkt hebben:

1. De heilige Daniel en zijn gezellen: vurig verlangen naar
_het martelaarschap_
De heilige Bemardus en zijn gezellen werden nog tijdens het leven van Franciscus (op 16
januari 1220) in Marrakech/Marokko gemarteld (zij werden in 1481 heilig verklaard).
Toch gingen in de herfst van 1227 Daniel en zijn zeven gezellen naar deze stad. Zij predikten het geloof in Jezus, beweerden dat de moslims van het heil uitgesloten waren en
beschimpten Mohammed als leugenprofeet. Alleen in de naam van Christus is het wäre
heil - zo luidde hun boodschap. Dat maakte de mensen, die de naam van Mohammed en
de smaad goed verstaan konden, kwaad. Op zondag 10 Oktober werden de broeders voor
de heerser gebracht. Zij toonden geen spijt, maar bekrachtigden alles wat zij gepredikt
hadden. Dat konden de moslims niet dulden. Daniel en zijn gezellen werden ter dood veroordeeld en terechtgesteld.
Zij werden slechts 300 jaar later (1516) heilig verklaard. Deze heiligverklaring had een
politiek karakter. Zij vond plaats in een tijd dat Europa door de Türken bedreigd werd.
Volgens de missiegedachte van de h. Franciscus (vgl. LB 7) en volgens het Tweede Vati¬
caans Concilie is de houding van de eerste franciscaanse martelaren tegenover de moslims
in feite onaanvaardbaar. Het vurig verlangen naar het martelaarschap behoort weliswaar
tot de franciscaanse traditie, maar ze is veeleer - ook in die tijd - een verlangen gebleven.
Vurig verlangen naar het martelaarschap als teken van absolute navolging van Christus tot
op het kruis is een; provocatie van anders gelovigen is echter wat anders. Wij zullen het
martelaarschap niet zoeken, maar wel bereid zijn om voor de geloofsovertuiging en ge¬
rechtigheid, in de betekenis van inzet voor de onderdrukten, het te wagen.

171

2. De zalige Raymundus Llullus: dialoog met de joden en de
moslims
Zoals Franciscus droomde ook de Spanjaard Raymundus Llullus (1232-1315), die sterk
met het franciscaans denken verbonden was (zijn lidmaatschap van de wereldse Derde orde is niet zckcr), van de bekering en niet van de onderwerping van de Saracenen. De filosoof Raymundus Llullus was ervan overtuigd, dat de juistheid van het christelijk geloof
met logische argumenten te bewijzen was. Daarom zijn eis: “Wij moeten de materiele
strijd tussen de Christenen en de Saracenen beeindigen omdat zolang deze duurt op geen
enkele wijze een vredige dialoog aangegaan kan worden, die de triomf van het krais tot
gevolg zal hebben” (L. Siekeniac). Zijn tijd ver vooruit, voegde hij in zijn boek over de
heidenen en de drie manieren van vertegenwoordiging de drie grote godsdiensten samen,
daar zij zieh in een gemeenschappelijke geloofsovertuiging terugvinden. Om met de filosofen en de mystici van de moslims in dialoog te treden, zullen de missionarissen Ara¬
bisch leren. Hij zelf discussieert met goed gevolg met een joodse buur op het Spaanse eiland Mallorca. Bemoedigd hierdoor, doorreisde hij het Europa van zijn ti jd om zijn ideeen
te verspreiden. Hij bezocht koningen en universiteiten. Daar werd hij steeds vaker uitgelachen. In zijn biografie heet het: “ Vuil en in lompen gekleed van de zware inspanningen
van de reizen, eenzaam en veracht bleef de beroemde bode op de weg en werd bereidwillig de nar voor zijn geliefde Heer” (L. Siekeniac). Na zijn terugkeer in Mallorca bracht hij
het meeste van zijn tijd door met van een Marokkaanse slaaf Arabisch te leren. In 1313
ging hij naar Marokko, waar hij in het begin hartelijk opgenomen werd. In 1316, toen de
politieke toestand verslechterde, voerde hij nog altijd zijn filosofische discussies met de
Marokkaanse moslims. Raymundus Llullus, die de groeiende vijandigheid niet bemerkte
en tot op het laatsl geloofde dat de dialoog het beste middel tot vrede was, verloor zijn leven in een hagel van stenen.

3. Johannes van Piano di Carpine: verstaan van de Volkeren
De Italiaan Johannes van Piano di Carpine werd in 1246 door paus Innocentius IV naar
Karakorum (in Mongolie) gezonden, waar hij met de Grootkhan Güyük zou onderhandelen om het Mongoolse gevaar voor Europa af te wenden. Hij heeft - zoals later andere
franciscanen, namelijk Willem van Rubruk en Oderic van Pordenone - lang voor Marco
Polo2J een uitvoerig reisverhaal met vele interessante geografische, geschiedkundige en
etnische informatie geschreven. Daardoor heeft hij een eerste maal een brug tussen het
Verre Oosten en Europa geslagen en veel tot de kennis en tot het verstaan van andere Vol¬
keren bijgedragen. Broeder Benedictus van Breslau, een van zijn metgezellen, beschrijft
211 Marco Polo (1354-1324)de belangrijkste reiziger in Azie van de Middeleeuwen, won de
gnnst van de Mongoolse heersers en maakte in opdracht van hen een uitgebreide reis in
China.
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de scene van de ontmoeting met de opvolger van Güyük, de nieuwe Grootkhan. “£r wa¬
ren zowat 300 gezanten uit alle delen van de wereld aanwezig, die brieven, antwoorden en
alle soorten van attribnten en ge schenken naar het hofbrachten. En onder hen waren ook
de wachtende broeders, die brokaat over hun habijt droegen, zoals het voorgeschreven
was, want geen enkele gezant mocht het gelaat van de gekozen en gekroonde koning zien,
tenzij hij correct gekleed was” (Benedictus van Breslau). Johannes van Piano di Carpine
schrijft in zijn herinneringen: “De keizer was ongeveer 40-45 jaar oud — misschien ook
een beetje ouder - van middelmatige gestalte, schrander en sluw, tegelijk echter ernstig
en waardig. Zoals ons door christenen verteld werd die zieh in zijn aanwezigheid ophielden, ziet men hem zelden lachen of iets gemakkelijk opnemen. Eveneens verzekeren christelijke leden van het hof plechtig en overtuigend, dat hij zieh spoedig tot het christendom
bekeren wil. Als zekerste teken daarvoor voeren zij aan, dat hij zieh met christelijke clerici
omgeeft, voor Wiens onderhoud hij opkomt. Bovendien Staat er voor zijn grote tent een
kleine kapel van de christenen, die in alle openheid optreden en, zoals ook andere christe¬
nen, de gebedsstonden naar Grieks gebruik met slagen aankondigen en waarop zowel
Tartaren als andere lieden aanwezig zijn. Andere vorsten van de Tartaren doen dat niet"
(J. Gießauf 223).
Het behoort tot het franciscaans universalisme, over alle uitsluitende verkondiging heen,
het verstaan van de Volkeren te zoeken en te beoefenen.

4. Coletta van Corbie: roep tot hernieuwing van de orde
De Franse Coletta van Corbie leefde in de 15de eeuw ten tijde van het grote westerse
schisma in de Kerk. De gelovigen moesten tussen twee rivaliserende pausen kiezen. Het is
opmerkelijk dat Coletta aanhangster was van de tegenpaus. Zij steunde Pedro de Luna uit
Catalonie, die zieh paus Benedictus XIII noemde en als tegenstander van de rechtmatige
paus Bonifatius IX optrad. Deze tegenpaus was het, die haar tot het grote hervormingswerk aanzette.
Eerst ontwikkelde haar leven zieh zonder enige band met de franciscaanse levenswijze.
Coletta leefde als vrome vrouw, als begijn'1, en werd dan Benedictines. Op een dag, bij
het reinigen van een beeid van Franciscus was het haar, alsof Franciscus met een niet mis
te verstane, uitgestrekte arm naar buiten wees en haar beval, voort te gaan. Zij vroeg om
opgenomen te worden in het klooster van de Clarissen-Urbanistinnen". Deze namen haar
enkel op als maagd. Maar spoedig verliet ze het klooster en werd franciscanes van de

21 Vrome jonkvrouwen en weduwen, die zonder eigene kloostergeloften een kloosterlijk en
meer of minder gemeenschappelijk leven leidden.
2~ Clarissen die de Regel van Urbanus IV onderhouden (1263) - (vgl. LB 2).
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Derde Orde “Recluse”23. Zij leefde onder het motto “Overgave voor overgave, liefde voor
liefde” een Stil leven in de eenzaamheid.
Gedurende deze tijd werd zij voor velen een gezöchte raadgeefster. Eerst na drie jaar vond
zij in de ontmoeting met de franciscaan Henri de la Baume haar eigenlijke roeping: zij zou
het verslapte franciscaanse leven in Frankrijk hervormen. Tot dit doel richtte zij een tweevoudig verzoek aan Benedictus XIII:
•

Zelf een evangelisch apostoüsch leven leiden volgens de oorspronkelijke Regel van
de h. Franciscus en lid worden van zijn Tweede Orde;

•

de volmacht bekomen de Orde in de geest van de h. Franciscus te vemieuwen.

Stel u dit even voor. een buitenstaande vrouw treedt tot de Orde toe om haar te hervor¬
men; en daartoe vraagt zij een pauselijke volmacht! Hier komt een ongewoon vrouwelijk
zelfbewustzijn tot uitdrukking. Coletta belichaamt zendingsbewustzijn, energie en wils¬
kracht; zij is een echte hervormster. Zij laat zieh een reizend klooster bouwen; een koets
waarin ze Frankrijk doortrekt. Biddend en mediterend bezoekt Coletta clarissenklooster na
Clarissenklooster, franciscanenklooster na franciscanenklooster. Overal wordt zij gezien
als profetes, als welgekomen hervormster. Het komt ook wel voor dat men afwijzend reageert. Toch slaagt zij erin een Sterke beweging op gang te brengen. Zij is een van de wei¬
nige vrouwen in de Kerk, die door haar hervorming niet alleen vrouwen, maar ook man¬
nen bereikt heeft. Zij stierf op 6 maart 1447, als haar hervormingsbeweging in Duitsland
(Heidelberg) en Zwitserland (Vevey) doordringt.
De franciscaanse traditie kent een rij van vrouwen met een vrije, zelfbewuste vrouwelijke
persoonlijkheid: van Clara van Assisi, Angela van Foligno, Margareta van Cortona en Co¬
letta van Corbie, tot en met Mary Francis Kwon en Mary Hancock hebben zij iets wezenlijks te zeggen.

5. Francisco Jose de Jaca en Epifanio de Moirans: inzet
_voor gerechtigheid_
De Spanjaard Francisco Jose trad in 1665 bij de kapueijnen in en werkte onder de India¬
nen van Venezuela en Colombia. Als hij naar Cuba verplaatst wordt, begint hij tegen de
slavemij te preken. Hij verklaart dat ook de slaven - volgens goddelijk recht - vrije mensen zijn, en dat de slavemij tegen de goddelijke wet ingaat. Omwille van zijn prediking
werd hij in de gevangenis geworpen. Daar schreef hij zijn boek “Over de vrijheid van de
zwarten, zowel van de heidenen als van de christenen”.
Epifanio, een Frans kapueijn, werkte eveneens in Venezuela. Ook hij veroordeelde de slavenhandel.
23 Een opgesloten kluizenares (vgl. LB 2)
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Daarom werd hij naar Cuba, naar de gevangenis gebracht. Daar ontmoette hij zijn medebroeder Francisco Jose. Ook hij schreef een boek, namelijk “Over de natuurlijke vrijheid
van de slaven”. De plaatselijke bisschop suspendeerde en excommuniceerde uiteindelijk
de beide kapucijnen. Zij werden naar Spanje teruggevoerd en voor het gerecht gebracht.
Daarberiepen zij zieh op de koning en op de “heilige Congregatie voor de verbreiding van
het geloof’. Zij beschreven de onmenselijke behandeling van de Afrikaanse slaven: opgejaagd in hun eigen land, werden ze als vee in schepen getransporteerd om verkocht te
worden.
Uiteindelijk werden beiden vrijgesproken. In 1686 maakten de kerkelijke autoriteiten in
Rome zieh hun inzichten eigen en namen ze die op in de officiele leer van de Kerk. Daarmede werd de verdediging van de rechten van alle mensen erkend; of het nu gaal om
christcnen of niet. De praktijk om mensen gevangen te nemen en te verkopen, werd moreel en kerkelijk veroordeeld.
Francisco Jose en Epifanio de Morians geven ons een voorbeeld van moedig handelen. om
zo de rechten van de onderdrukte mensen te verdedigen.

6. De heilige Fidelis van Sigmaringen: conflictrijke omgang
_met de Protestanten_
De Duitse kapueijn Fidelis van Sigmaringen was - voor zijn intrede in de Orde - een bekend advocaat (Dr. fil. en Dr. jur.). Vooraleer hij de ordesnaam 'Fidelis'’ (= trouw) droeg,
stelde hij zijn leven onder het motto “Wees trouw tot in de dood, en je zult de kroon van
het eeuwig leven verwerven”.
Fidelis werd een hartstochtelijk predikant, die weinig consideratie had voor andersden¬
kenden. Hij werd door de Orde opgedragen het prolestants geworden gebied Raetie terug
te winnen voor het katholieke geloof. Heden behoort dit gebied tot het kanton Graubünden
in Zwitserland, maar in de 17de eeuw echter behoorde het tot Oostenrijk, dat zieh als verdediger van het katholieke geloof beschouwde. De Raetiers wilden niet over hun politickc
toekomst beslissen zonder hun geloof hierbij te betrekken. Er kwam een gewapende opstand; het werd een politiek en religieus conflict.
Fidelis van Sigmaringen kwam in deze hachelijke situatie terecht: hij was tegelijk de
veldprediker van de Oostenrijkse troepen en de missionaris die de Protestanten terug
moest winnen. In deze dubbele functie greep hij naar middelen, die wij vandaag als onverenigbaar met het christelijke geloof beschouwen. Zo heeft hij bijvoorbeeld Anna Zol¬
ler, een katholieke, die het waagde een van zijn preken te bekritiseren, voor de inquisitie'4
gebracht en daarmede de uitwijzing uit haar geboorteland Feldkirch bewerkt. Ook in Rae24 Onderzoek door de kerkelijke Instituten tegen ketters om het geloof zuiver te houden met
vele rigoureuze methoden van ondervraging (folter) en vaak met een dodelijke afloop.
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tie wilde hij het katholieke geloof met geweld doorzetten: de andersgelovige predikers
moesten uitgewezen worden, protestantse eredienst en bijbelkringen verboden, het katho¬
lieke geloofsonderricht werd onder dwang verstrekt en een gehele rij van andere maatregelen volgde. Met dit “godsdienstig strafmandaat” (= politiek-juridische maatregelen tot
wederinvoering van de katholieke confessie) wekte Fidelis — begrijpelijk - de toom van de
Protestanten, die zieh eveneens als “verdediger van het wäre geloof’ verstünden.
Zijn dood is dan ook een onmiddellijk gevolg van zijn eigen “missiemethode”.
Weinige dagen na de publicatie van de vermelde maatregelen werd Fideüs uitgenodigd
voor een predikatie in Seewis, een plaats in deze streek. Hij vermoedde dat het om een
valstrik ging, maar liet zieh niet tegenhouden. Terwijl hij op 24 maart 1622 predikte, haalden de Protestanten hem met wapengeweld van de kansel, dreven hem de kerk uit en
brachten hem op verschrikkelijke wijze om.
Enige teksten uit de laatste preek van de h. Fidelis illustreren de wijze waarop hij zijn
zending verstond. Paus Benedictus XIV citeert ze uitvoerig in zijn lofrede tijdens de heiligverklaring van Fidelis:
"Katholiek geloof, hoe onwankelbaar en vast zijt gij, hoe diep zijn uw worteis, op een vas¬
te rots gebouwd!
Hemel en aarde zullen vergaan, gij echter kunt nimmer vergaan. De hele wereld heeft u
vanaf de aanvang tegengesproken, maar gij waart mächtiger en hebt over allen getriomfeerd. De zege, waarmede de wereld overwonnen werd, is ons geloof. Het heeft de mäch¬
tige koningen aan de heerschappij van Christus onderworpen, het heeft de Volkeren voor
de gehoorzaamheid aan Christus gewonnen. Wat gaf de apostelen en de martelaren de
kracht, harde strijd en bittere straffen op zieh te nemen, wanneer niet het geloof was, in
het bijzonder aan de verrijzenis? ... Wat geeft de hedendaagse christenen aanleiding afstand te doen van bekwaamheden, voordelen op te geven, gestrengheid op zieh te nemen
en lasten te dragen? Het levendige geloof dat in de liefde werkzaam is” (Franziskanisches
Proprium zum Stundenbuch)
Ten tijde van de dood van Fidelis werd in Rome de “Congregatie voor de verbreiding van
het Geloof’ opgericht, die tegelijkertijd voor niet-christelijke gebieden en voor protestant¬
se landen bevoegd was. Fidelis van Sigmaringen werd door de Kerk als “eerste martelaar”
van deze congregatie verklaard. Het valt ons moeilijk, vanuit een hedendaagse visie die
strijdende uiteenzettingen onder de christenen van die tijd te verstaan. Van beide zijden
was het moord en doodslag. Toch is de godsdienst - vroeger zowel als nu - geen basis of
voorwendsel tot een oorlogszuchtige uiteenzetting. De vraag dringt zieh op, of Jezus van
Nazaret ons geen ander verstaan van God gegeven heeft. Is Hij niet de geweldloze godsgetuige, de “missionaris van God”, die lijden en dood op zieh neemt en nimmer kwaad berokkent? Ook Franciscus van Assisi is deze weg gegaan.
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7. Antonio Caballero: strijd voor de inculturatie
De Spanjaard Antonio Caballero (+1664) was theologieprofessor in Manilla. Hij ging
vandaar naar China en werd de stichter van een missie van de franciscanen. nadat de missie van Johannes van Monte Corvino in dat reusachtige land mislukt was. Men zou heden
nauwelijks over hen spreken, was het niet, dat hij tezamen met de Dominicaan Juan de
Morales, de leider van de oppositie tegen de missiemethode van P. Matteo Ricci SJ was.
Ricci, die in 1583 naar China gekomen was, zocht de Chinese cultuur en godsdienst tot
zijn recht te laten komen en hun waarde met het christendom te verenigen. Dat veroorzaakte een lange en heftige discussie, de zogenaamde Chinese ritenstrijd, waarbij de fran¬
ciscanen aan de verkeerde zijde stonden. Het was niet alleen een theologische strijd, maar
ook een strijd tussen de Ordes (franciscanen en dominicanen tegen de jezuieten) en tussen
nahes (Spanje tegen Italie). Tenslotte veroordeelde paus Clemens XI de methode van Ric¬
ci, "daar God in de meest volkomen eenheid verheerlijkt wordt”. Men had ook kunnen
zeggen: “in de westerse manier”. Voor deze laatste stap had Antonio de Caballero paus
Urbanus VIII reeds in 1664 gewaarschuwd: een veroordeling van de riten zou tot de opwekking van het christendom in China leiden. In werkelijkheid was het tragisch gevolg
dat het christendom in Azie tot op onze tijd een indringer gebleven is, met weinig “afvalligen” die zieh aansloten bij de godsdienst van de Europeanen.
In het Tweedc Vaticaans Concilie en in het belangrijk apostolisch schrijven “Evangelii
nutiandi” als resultaat van de Romeinse bisschoppensynode van 1974, is de veelheid van
theologie, liturgie en discipline principieel erkend. De omzetting in de praktijk stoot ech¬
ter nog op Sterke tegenstand en veroorzaakt vele spanningen in de Kerk.

8. Placide Tempels: dialoog met de godsdiensten
De Belgische franciscaan Placide Tempels werkte in Katanga, Kongo. Twintig jaar lang
gaf hij de kinderen het gebruikelijke catechismusonderricht. Hij twijfelde meer en meer
aan de methode, omdat hij bemerkte dat alles wat hij zei, bij de kinderen slechts het hoofd
inging maar niet in het hart. Zo veranderde hij tenslotte zijn handelwijze. Hij begaf zieh
onder de volwassenen en begon hen te beluisteren en van hen te leren. Zo ontdekte hij de
elementen die hij in zijn bekende boek over de “Bantoe-filosofie” beschreef. De grondgedachte van deze filosofie is de levenskracht die van God uitgaat die door de voorouders bij
de nu levende generatie komt en allen onderling tot een levensgemeenschap verbindt.
Door het goede wordt die levenskracht vermeerderd; door het kwaad verminderd. Deze
opvatting stelt een volkomen eenheid tussen Schepper en geschapene voor; tussen het
zichtbare en onzichtbare, tussen levenden en doden. P. Tempels vond hierin een volledige
harmonie met de christelijke leer over het leven in de h. Drievuldigheid, in Jezus Christus
en zijn mystiek lichaam. Hij stichtte de “Jamaa” beweging, een soort basisgroep, waarin
de christenen hun geloof in het kader van hun eigen cultuur konden beleven. Door misverstanden kwam hij in een hevige strijd terecht. In dit verband werd P. Tempels in 1964 gedurende meerdere weken door de Congregatie van het geloof in Rome verhoord en ten-
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slotte door een kerkelijke instructie uit Zaire verwijderd. De Kerk was nog niet ontvankelijk voor deze gedachte; Tempels onderging het lot van de profeten. De nieuwe theologie
van de godsdiensten en hun erkenning die zieh sinds het Tweede Vaticaans Concilie en
dankzij het Romeins secretariaat voor een interreligieuze dialoog doorgezet heeft, betekent een ommekeer in de christelijke omgang met de andere godsdiensten. Ze heeft principieel een einde willen maken aan het onrecht, dat de Kerk eeuwenlang de andere gods¬
diensten aangedaan heeft. Want ze heeft de andere godsdiensten als heidens, als afgodendienst en duivelswerk veroordeeld zonder een poging te doen hen te leren kennen en te
verstaan. Het is tegelijk een horizonverbreding voor onszelf, omdat wij nu die grote kos¬
mische Christus en de werken van de heilige Geest in alle godsdiensten beter vermoeden.
God schenkt te allen tijde aan alle mensen en in alle godsdiensten zijn gunst en genade.
Hij zendt profeten en mystiekers en leidt en inspireert hen. Missie heeft vandaag derhalve
de opdracht, deze “heilsgeschiedkundige waarheden” te herkennen, bij te dragen tot een
körnende eenheid van alle Kerken met Christus als centrum, en alle godsdiensten rond de
ene God en Vader te verzamelen om zo te komen tot een broederlijke samenleving. Het is
de opdracht die Franciscus intuitief herkende en ons voorgeleefd heeft. Deze opdracht
werd ook uitdrukkelijk opgenomen in de brief ‘Dialoog en Missie' (1984, nr. 17) van de
congregatie en in de Encycliek “Redemptoris missio” (1990) van Johannes Paulus II.

_9. Marie de la Passion: optie voor de armen_
Helene de Chappotine, in 1839 te Nantes, in Frankrijk, geboren, trad - na een kort contact
met de Clarissen - in 1864 binnen in de Congregatie “Marie Reparatrice” en kreeg de
naam van “Marie de la Passion”. In 1866 werd zij naar de missie in India gezonden, waar
ze na twee jaar het ambt van provinciale overste in Madurai over moest nemen. Na enkele
jaren vergrootten de moeilijkheden tussen de inlandse en buitenlandse zusters (die zij bij
de aanvang nog kon verminderen), zo sterk, dat Zr. Marie in 1876 haar ambt moest opgeven. Rivaliteit, laster en ruzies hadden de overhand genomen. Een gewelcnsconflict het
haar geen andere keuze dan met de 20 zusters, die het met haar konden vinden, de orde te
verlaten. Zij stichtte in India het instituut “missionarissen van Maria” onder de autoriteit
van bisschop Bardon van Coimbatore en Ootacamund.
Einde 1876 reisde Zr. Marie de la Passion met drie medezusters naar Rome, om haar
zwaarwegende stap voor de Propaganda Fide te rechtvaardigen en paus Pius IX om de er¬
kenning van de nieuwe congregatie te vragen. Op 6 januari 1877 kwam de goedkeuring
van Rome. De jonge gemeenschap mocht kandidaten aannemen en vestigde nog datzelfde
jaar in Frankrijk een noviciaat. Moeder Marie de la Passion werd tot generale overste gekozen, maar nog altijd was er voorbehoud en wantrouwen jegens haar persoon en haar
plannen. Zij reisde in 1882 nog eens naar Rome, nam contact op met de generale curie van
de franciscanen (OFM), schreef nieuwe constituties en verkreeg op 4 Oktober 1882 van
Paus Leo XIII het verlof met haar congregatie bij de Reguliere Derde Orde aan te sluiten
met de naam “Franciscanessen Missionarissen van Maria” (FMM).
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Gans haar leven had zij met vele moeilijkheden en misverstanden te maken en beleefde
haar omgeving veel armoede en eilende. Maar Marie de la Passion noch haar zusters lieten
zieh hierdoor beinvloeden. Nog tijdens het leven van de stichteres waren zij overal te vinden: in Azie, Europa, Afrika, Noord-Amerika en Latijns Amerika.
Zij zetten zieh in voor de armen en leefden onder hen. Een van hun eerste zorgen was de
zorg voor de melaatsen. Bovendien onderrichtten zij in India de kinderen van de armen en
brachten hen ambachtehjke vaardigheden bij. De vorming van de vrouwen was van in het
begin een karakteristieke opdracht van de congregatie. De levensweg van deze ordestichteres was ongewoon. een Sterke vrouw, die voor de moeilijkheden niet capituleert, maar
onverstoord - en zo nodig strijdlustig - haar weg gaat. Zij was zieh van haar roeping bcwust, zelfs wanneer ze op zijwegen terechtkwam. Diep worteis in de franciscaanse spiritualiteit en een grote liefde voor de missie waren haar bron en haar kracht. Zij zag de
plaats van haar gemeenschap temidden van de armen en de landbouwers. Daarin gelijkt ze
op Franciscus die in de toewending naar de armen zijn eigenlijke roeping ontdekte. "Zocüs
de h. Paulus en de arbeiders”, zo schrijft zij, “ zullen de zusters met hun handenarbeid
hun brood verdienen en zo van Noord tot Zuid en van Zuid tot Noord de Naam van God
verkondigenT Zo werd moeder Marie de la Passion de stichteres van een grote missionaire gemeenschap binnen de franciscaanse familie. Van de meer dan 8 000 zusters leven en
arbeiden de meesten in de landen van het Zuiden, waar armoede en onderontwikkeling
een bijzondere uitdaging zijn voor de zusters en broeders van de “Poverello” Vaak veel
radicaler dan de mannengemeenschappen hebben de FMM hun optie voor de armen genomen, om met hen de bevrijdende boodschap te beleven en ervan te getuigen.

10. Wilhelm Kardinaal Massaia: moed tot pastorale zeit ver-

_antwoordelijkheid_
De Italiaanse kapucijn Wilhelm Massaia bracht onder grote moeilijkheden 35 jaar als
Apostolische Vicaris van de volken van Galla door in Ethiopie. Hij had niet enkel de
weerstand te overwinnen van de plaatselijke politieke leiders en de koptische Kerk, maar
ook van de Roomse Kerk. Vanwege de bijzonderheid van zijn situatie besloot hij op verschillende punten wegen te bewandelen, die niet met de Romeinse instructies overeenstemden. Zo wijdde hij eenvoudige catechisten tot priester, omdat hij deze hulpkrachten
dringend nodig had. Hij schreef een zeer eenvoudige catechismus in de taal en denkwijze
van de nomaden. Voor deze daden ontving hij van Rome een scherpe terechtwijzing. Maar
hij weerde zieh:
"ln geloofszaken gehoorzaam ik Rome, maar voor de pastorale vragen ben ik de bisschop.
Daar zet ik me op het paard en voer ik de strijd. Wanneer de koning vanuit het paleis de
strijd voeren wil, is deze verloren voor hij begint ...” Paus Leo XIII heeft deze moedige
pionier na zijn terugkeer in Italie tot kardinaal verheven. Hij stierf in 1889.
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De wijdte van paus Leo XIII, die zulk een eigenzinnige apostolische Vicaris tot kardinaal
verhief, is ook voor onze tijd een voorbeeld. Hetzelfde geldt voor de moed van de latere
kardinaal Massaia, als bisschop van een nomadenvolk, dat wat hij als recht herkende, ook
deed onafhankelijk van de centraal kerkehjke toestemming.

11. De heilige Johannes van Capestrano: zorg voor het
_christelijke avondland_
De Itahaan Johannes van Capestrano verwierf grote Verdienste op politiek vlak wat betreft
de vereniging van Europa in de afweer legen de Turkse bedreiging. Nadat in 1453 Constantinopel door de Türken heroverd werd, organiseerde zieh de Europese militaire af¬
weer. Het gelukt hen, de Türken terug te slaan en Belgrado uit hun handen te bevrijden.
Tezamen met de h. Bemardinus van Siena was hij meer dan 40 jaar een van de grootste
reizende predikanten van zijn tijd en raadgever van vorsten en pausen. Als zodanig werd
hij grootinquisitor ^ en eiste hij van pausen en koningen harde wetten tegen de Joden, om
deze "schandvlek” uit het christelijke avondland te verwijderen. Als inquisitor ging hij
ook naar Hongarije, waar de Regent Jannos Hunyadi de franciscanen ondersteunde. Het
was de bedoeling van Capestrano om de Hussieten en de orthodoxe Serviers te bekeren.
Uit liefde voor het katholieke gcloof, zoals hij het verstond, ondemam hij stappen en verdedigde hij overluigingen, die niet aan het Evangelie ontsprongen. Hij stierf in 1456 en
werd omwille van zijn zorg voor het christelijk avondland heilig verklaard.
Europa, het zogenaanide christelijke avondland, heeft ook vandaag opnieuw bijzondere
aandacht en zorg nodig. Eerst is er de bittere ervaring van de beide Wereldoorlogen die
Europa ervan bc-wust gemaakt heeft, dat men samen hoort. De sociale en wetenschappelijke Problemen kunnen slechts opgelost worden en de vrede in Europa kan maar verzekerd worden door intensieve ontmoetingen, door samenwerking, door een fundamentele
solidariteit en tenslotte door een politieke eenheid onder alle Europese Volkeren en staten.
Dit vraagt de inzet van charismatische mensen.
Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat sociale, wetenschappelijke en pohtieke aspecten niet los gemaakt kunnen worden van de geestelijke en culturele waarden die bij de Eu¬
ropese geschiedenis behoren. De joods-christelijke traditie heeft zieh hier met Griekenland
en met het Oude Romeinse Rijk, maar ook met de Germanen, de Kelten en Slaven en met
andere Volkeren op zulke wijze verbonden, dat daaruit een verplichte erfenis ontstond. Dit
moet met liefde verzorgd worden.
Anderzijds mag dit niet tot een mentaliteit leiden, die alles wat vreemd is afwijst. Aan de
rand van Europa heeft vele eeuwen de Arabische, d.w.z. de islamitische geest een blijvende uitdrukking gekregen.
25 Voorzitter van de inquisitie.

180

En vandaag ontstaat er, op grond van de groter wordende Volkeren vermenging, een cultureel veelvoud dat tot nieuwe opgaven leidt: vorm geven aan een “multiculturele gemeenschap" die een gemeenschappelijke waardeschaal moet vinden.
Tenslotte valt het niet te ontkennen, dat het “christelijke avondland", zoals het uit zijn
joods-christelijke worteis gegroeid is, door veruiterlijking, vervlakking en vervreemding
steeds meer verloren dreigt te gaan. In 1978 heeft paus Johannes Paulus II gezegd: “Euro¬
pa is daarom opnieuw een missieland aan het worden. Dat mag echter niet als een ontmoediging verstaan worden, maar als een uitdaging
Zo is de zorg voor het christelijke avondland ook heden nog een opgave, die wij even beslist als Johannes van Capestrano, maar met een geheel andere geest, op ons moeten ncmen.

_12. Mary Hancock: de vrouw in de politiek_
Op 27 Oktober 1977 stierf te Dar-es-Sa-laam, Tanzania (Oost-Afrika) '‘Mama" Man,' Han¬
cock in de leeftijd van 67 jaar. De volgende dag werd er in de kathedraal van de stad een
rouwdienst gevierd. Kardinaal L. Rugambwa ging de viering voor, bijgestaan door de
apostolische Pro-Nuntius, de anglicaanse aartsbisschop John Sepeku, door verscheidene
Tanzaniaanse bisschoppen en meer dan 30 concelebrerende priesters. Vrienden en behen¬
den vulden de kathedraal; waaronder de President Julius K. Nyerere, verscheidene ministers en leden van de regering.
Wie was deze vrouw, van wie alle leiders van het land en zoveel vrienden afscheid wilden
nemen? Haar vader was dominee van de anglicaanse Kerk. In 1941 kwam ze naar Tanza¬
nia en speelde als bezielster en lerares in verscheidene grote meisjesscholen een belangrijke rol in de pogingen de opvoeding en de vorming van de vrouwen te verbeteren. In 1954
begon - onder leiding van de leraar Julius K. Nyerere, de latere President - de vredige,
maar moeilijke strijd voor de onafhankelijkheid van het land. Mama Hancock, zo werd ze
algemeen genoemd, was erbij. Zij geloofde in de waardigheid van de mens, in de waardigheid van het volk, dat zij geleerd had te beminnen. In deze onafhankelijkheidsstrijd
schuwde zij geen moeite. Zij vergroeide zo met het volk, dat zij na de onafhankelijkheid
van het land (1961) Tanzaniaanse burgcr werd.
Maar ook nu was er voor Mama Hancock geen rust. De achting en de waardigheid van de
mensen werd met de onafhankelijkheid van de Staat niet automatisch meegegeven; evenmin als de achting en gelijkberechtiging van de vrouwen. Aldus zette mama Hancock zieh
daar onvermoeibaar voor in. De ongerechtigheid groeide door allerlei vormen van corruptie. Het lijden van het volk werd steeds groter door het egoisme en de gemakzucht van de
nieuwe administratie en economie. Mama Hancock noemde het euvel bij zijn naam. Zij
was moedig, zeer moedig. Haar inzet voor gerechtigheid gaf haar een groot aanzien.
Wanneer Mama Hancock in openbare bijeenkomsten, in talrijke commissies of in het par-
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lement sprak - sinds 1970 tot aan haar dood was ze parlementslid dan vond zij een aandachtig publiek. Het wist dat Mama Hancock beleefde, wat zij openlijk en met veel energie; vaak ook met humor ter sprake bracht. Deze vrouw, met haar slanke gestalte en le¬
vendige, wakkere ogen, vond groot respect; vooral bij de President J. K. Nyerere.
Vanwaar had deze buitengewone vrouw de kracht voor zulk een inzet tot de eis voor
vrouwenvorming, tot de strijd voor achting en waardigheid van het volk? Mama Hancock
had een diep geloof en een grote liefde voor Franciscus van Assisi. Vöör haar overstap
naar de katholieke Kerk (1956) behoorde zij tot de anglicaanse franciscusgemeenschap.
Als katholiek werd zij lid van de franciscaanse wereldlijke Derde Orde. Met Franciscus
had ze geleerd Jezus Christus met een hartstochtelijk hart te beminnen. In deze verbondenheid met Christus kon zij het lijden van het volk meedragen en de spanningen tussen
ideaal en werkelijkheid in het politiek-economisch leven van het land verdragen en overal
een nieuwe verwachting wekken. In de geest van Franciscus zag zij elke Afrikaan werkelijk als zuster en broeder. Wanneer wij de geschiedenis van de franciscaanse beweging
doorgronden, stellen wij steeds weer vast, hoezeer de vrouwen zieh inzetten voor de ffanciscaanse levensvorm, niet in het laatst in de openbaarheid van de Kerk en de wereld.
Mama Hancock getuigt niet alleen van wat een vrouw bereiken kan voor de bevrijding
van de mensen, maar ook dat er zulk een vrouw nodig is om de politiek menselijk te doen
blijven.

4.3. Augusto Ramirez Monasterio: martelaar voor gerech_tigheid en vrede_
Op 7 november 1983 werd P. Augusto Ramirez Monasterio, pastoor en overste van het
franciscanenklooster San Francesco de la Antigua Guatemala, op de rand van de hoofdstad van Guatemala dood aangetroflen. “Veiligheidsagenten” hadden hem doodgeschoten.
De oorzaak voor deze moord was de volgende gebeurtenis:
Een boer zei Pater Augusto in de biecht, dat hij de guerrillatroepen wilde verlaten en tot
het gewone leven terugkeren. P. Augusto gaf hem de raad zieh onder de kortelings afgekondigde amnestiewet te plaatsen, en ging zelf als getuige mee naar de politie. Enkele dagen later werd P. Augustino gearresteerd en naar de kazeme gebracht. Daar moest hij zien
hoe de jonge boer, voor wie hij als getuige opgetreden was, gefolterd werd. Ook uit hem
wilde men informatie persen en hij werd met folteringen bedreigd. Na uren van hechtenis
en mishandeling werd hij, geheel op grond van goede relaties, vrijgelaten. Hij lichtte een
bisschop in over het voorval. Op grond daarvan beloofdc een regeringscommissie de zaak
uit te klaren en de verantwoordelijken te berechten. Drie weken later was P. Augusto
dood.
Deze moord Staat model voor het gelijkwaardig lot van priesters, ordeslieden en geengageerde leken in Latijns Amerika. Het werpt een licht op de situatie in dit continent en op
het engagement van vele christenen. De landen van Latijns Amerika worden beheerst door
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Sterke sociale tegenstellingen. Rijkdom, grondstoffen, grond en bodem behoren toe aan
een kleine bovenlaag of aan multinationale concems. De grote meerderheid van het volk
lijdt onder werkloosheid, armoede en honger en leeft in mensonwaardige omstandigheden.
Deze onrcchtvaardige verhoudingen worden door de regeringen vaak met geweld en terreur instandgehouden. Bloedbaden, verbrande dorpen, talrijke vluchtelingen, verdrijving.
folteringen en moorden behoren tot de droevige balans.
In deze situatie hebben - doorheen het engagement van de christelijke basisgemeenschappen - bisschoppen, priesters, religieuzen, mannen en vrouwen besloten om de zijde van de
armen en de onderdrukten te kiezen. In duidelijke verwoordingen noemen zij de toestand
bij naam en nemen Stelling tegen de machthebbers. Niet weinigen hebben hun inzet voor
gerechtigheid en menselijke waardigheid met hun leven betaald. Voor hen allen gelden de
woorden van bisschop Prospero Penedas naar aanleiding van de dood van P. Augusto: "Ik
ben zeker dat zijn bloed kostbaar is voor de toekomst van de Kerk in onze landen".

D. Oefeningen
_1. Oefening_
In de niet goedgekeurde Regel geeft Franciscus fundamentele aanwijzingen voor de
missiearbeid onder de “Saracenen en andere ongelovigen” (RegNB 14-16), waardoor
vvij zijn oorspronkelijke missie-idee kunnen herkennen. Naargelang de omstandig¬
heden gaat het om twee verschillende aanzettcn:
1. Evangelisering door eenvoudige aanwezigheid en stil getuigenis: “geen ruzie maken of
woordenstrijd aangaan, maar zij zullen ‘om God ondergeschikt zijn aan ieder menselijk
schepsel’ (1 Pe 2,13) en belijden dat ze christenen zijn.
2. Evangelisering door het woord: “als zij zien dat het God behaagt, het woord van God
verkondigen”.

Vragen:
1. Welke houdingen en cigenschappcn zijn wezenlijk en noodzakelijk voor deze
missie-idee?
2.

In hoeverre zijn er - bij de voorgestelde franciscaanse missionarissen - overeenkomsten en afwijkingen vast te stellen?

183

_

_ 2. Oefening

Placide Tempels OFM heeft in zijn missiearheid in Afrika verschillende stadia beleefd. Hij beschrijft ze in zijn dagboek:
“Tien jaar lang ... probeerde ik, de ogen steeds op mijn handboek gericht, alle methodes
en alle mogelijke vormen ult om de mensen ertoe te brengen de christelijke godsdienst te
verstaan, aan te nemen en te praktiseren. Ik volgde scrupuleus alle directieven op en, ondanks alles, kwam de machine niet in beweging... Voor de eerste maal in tien jaar hield ik
op de handboeken, catechismus en de geloofsleer te raadplegen, om met verbazing en fascinatie mijn blik te richten op die mensen, die ik voorheen niet gezien had. Ik was niet
werkelijk in hen geinteresseerd geweest, in hun gedachtegoed en hun Verlangens, maar
slechts in de godsdienst waar ik de Propagandist van was. Ik bekeek deze mensen en wen¬
de me ten slotte tot hen: Wat heb je? Wat ontbreek je? Wat voor een mens ben je? Wal
denk je? Waamaar verlang je boven alles? Waarom gebruik je magische geneesmiddelen? Wat betekenen ze voor je? Hoe werken ze? Wat wij denken - zo zegden zij mij - wat
wij wensen, waamaar wij uitkijken is: leven, het volle, totale leven. Waar wij naar zoeken,
is vmchtbaarheid, niet slechts fysisch, maar geheel menselijk: vader zijn, moeder zijn, le¬
ven bemiddelen, in anderen overleven, onze gedachten meedelen. Vanuit dit vurig verlan¬
gen naar het totale leven komt ons verlangen naar vmchtbaarheid; wat wij wensen, is:
levenseenheid, eenheid met andere levende wezens, zichtbare en onzichtbare. Wij kunnen
niet geisoleerd leven. De isolatie doodt ons. Wij wensen voor ons een levensgemeenschap,
een levensgemeenschap met alles wat bestaat. Wanneer wij alleen gelaten worden, zijn
wij dood; het is dan alsof wij niet bestaan. ”

V ragen
1.

In hoever ontspringt deze opvatting aan de franciscaanse missie-idee?

2. In hoever geldt de gedachte van Tempels ook voor dcgenen, die in de zogenaamde christelijke streken werken?
3.

Welke eigen ervaringen körnen met de ervaringen van Tempels overcen?

_3. Oefening_
Op de volgende landkaarten zie je de gebieden, w aar de franciscanen (OFM) van de
13de tot de 16de eeuw werkzaam waren:
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Me tcotkt der OFM Franziskaner
n Itfenamerika an 16 Jahrhundert

Die Chrsli&nsierung MiHefund Südamerikas war zum große*
Teil ein Werk ckr OFM Minderbruder-.
Von Kalifornien bis zur Südspitze
erstnckie sich das Arbaßgebici der
fvönziskaner
Sa* Francisco, US Angeles, Santa Mcnica,
Santa earb&ra, San Diego md
Miokrt kalibmixlat Städte sind zum
Beispiel auS MtssioniStationen des
Ordens entstände*.

Vragen
1. Waar is het christelijk geloof tot de belangrijkste godsdienst van het volk ge¬
worden?
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2. Welke landen zijn missiegebied gebleven?
3. En waar is het christelijk geloof zo goed als verdwenen?

_4. Oefening_
Opgave:
Duid het land van herkomst aan en de streek waarin de in deze brief voorgestelde
missionarissen werkten. Verbind de puntcn mct een lijn:
V ragen:
1. Hoe zou een tegenwoordige missiekaart eruitzien?
2.

Uit welke landen komen de missionarissen en waar zetten zij zieh in?

E. Toepassingen
_ _1. Toepassing_
Opgaven
1. Maak een liturgieviering, waarin een missionaire persoonlijkheid wordt voorgesteld en gevierd.
2.

Formuleer of zoek teksten, liederen, litanieen, gebeden en voorbeden, waarin de
zorgen, de vreugden en dat wat de missionarissen nauw aan het hart ligt, tot uitdrukking komen.

_2. Toepassing_
In deze leerbrief is - in het hoofdstuk over Antonio Caballero (C.7) - sprake van de
“ritenstrijd”. In hoever is de Kerk daarover heen gekomen?
Daartoe de volgende teksten:
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1 Uit “Redemptoris missio”, Encycliek van paus Johannes Paulus II over
de blijvende geldigheid van de missie-opdracht_
Nr. 37. Cultuurgebieden of moderne areopagussen:
Na op talrijke plaatsen gepredikt te hebben komt Paulus in Athene en begeefit hij zieh naar
de Aeropagus, waar hij het evangelie verkondigt met gebruikmaking van een taal die aangepast is aan en begrijpelijk voor dat milieu (vgl Hnd 17, 22-31) De Aeropagus vormde
toen het culturele centrum van het ontwikkelde volk van Athene en kon gebruikt worden
als symbool voor het nieuwe milieu waarin het evangelie verkondigd moet worden.
De eerste aeropagus van de moderne tijd is de wereld van de communicatie, die de mensheid tot een eenheid maakt en de wereld tot een dorp, zoals men pleegt te zeggen De soci¬
ale communicatiemiddelen zijn zo belangrijk geworden dat zij voor velen het voomaamste
instrument van informatie en vorming zijn en het gedrag van enkelingen, gezinnen en
groepen leidt en inspireert. Vooral de nieuwe generatie groeit op in een wereld die daardoor bepaald wordt. Misschien wordt deze aeropagus wat verwaarloosd. In het algemeen
wordt de voorkeur gegeven aan andere werktuigen voor de verkondiging van het evange¬
lie en voor de vorming, terwijl de hedendaagse communicatiemiddelen overgelaten wor¬
den aan het initiatief van enkelingen of kleine groepen en in de pastorale programmering
pas op de tweede plaats komen. De betrokkenheid in de massacommunicatiemiddelen
heeft echter niet alleen tot doel de verkondiging van het evangelie uit te breiden. Het gaat
om een diepergaande werkelijkheid, want de evangelisatie van de moderne cultuur hangt
grotendeels af van de invloed van de inedia. Het is dus niet voldoende om ze te gebruiken
voor de verspreiding van de christelijke boodschap en de leer van de Kerk. Het is nodig de
boodschap zelf te integreren in deze ‘nieuwe cultuur’ die geschapen wordt door de mo¬
derne communicatie. Dat is een ingewikkeld probleem, aangezien deze cultuur eerder
voortkomt uit het feit zelf van het bestaan van nieuwe wijzen van communicatie met een
nieuwe taal, nieuwe technieken en nieuwe psychologische gedragspatronen dan uit de inhoud ervan. Mijn voorganger Paulus VI heeft gezegd dat “de tegenstelling tussen evange¬
lie en cultuur ongetwijfeld het drama van onze tijd is", en dit oordeel wordt ten volle bevestigd op het gebied van de communicatie.
Er zijn vele andere areopagussen van de moderne wereld waarop de christelijke missieactiviteit zieh moet richten.
De vrede bijvoorbeeld, en ook de ontwikkeling en de bevrijding van de volken, de rechten
van de mens en van de volken, vooral de rechten van de minderheden, de verheffing van
de vrouwen en het kind, het behoud van de schepping; het zijn evenzeer sectoren die verlicht moeten worden door het licht van het evangelie.

Nr. 55. In het licht van de heilseconomie ziet de Kerk geen tegenstelling tussen de ver¬
kondiging van Christus en de dialoog tussen de godsdiensten, maar voelt zij de noodzaak
deze te verenigen in het kader van haar missie ad gentes. Het is nodig dat deze twee elementen zowel hun innerlijk verband als hun onderscheid bewaren. Daarom moeten zij niet
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worden verward, noch misbruikt, noch gelijkwaardig geacht alsof zij onderling verwisselbaar zijn.
Onlangs heb ik aan de bisschoppen van Azie geschreven: “Ook al erkent de Kerk graag al
wat waar en heilig is in de godsdienstige tradities van het boeddhisme, het hindoeisme en
de islam, die weerspiegeling zijn van de waarheid welke alle mensen verlieht, toch ver¬
mindert dat niet haar plicht en haar besluit om zonder aarzelen Jezus Christus te verkündi¬
gen, die de weg, de waarheid en het leven is (...)• Het feit dat de volgelingen van andere
godsdiensten Gods genade kunnen ontvangen en door Christus gered kunnen worden, onafhankelijk van de gewone middelen die Hij heeft ingesteld, maakt absoluut niet de oproep ongedaan tot het geloof en het doopsel dat God voor alle Volkeren wil" Inderdaad
heeft Christus zelf "uitdrukkclijk de noodzakelijkheid van de Kerk bevestigd. waarin de
mensen door de poort van het doopsel binnengaan” De dialoog moet geleid en verwerkelijkt worden met de overtuiging dat de Kerk de gewone weg van het heil is en dat alleen
zij de gehele volheid van de heilsmiddelen bezit.

2. Uit “Ecclesia in Afrika”, postsynodaal apostolisch schrijven van paus Jo¬
hannes Paulus II over de Kerk in Afrika en haar evangelisatieopdracht in
het licht van het jaar 2000, 1955:
Nr. 78 In het spoor van het Tweede Vaticaans Concilie verklären de Synodevaders de inculturatie als een proces, dat het de hele omvang van het christelijk leven omvat - theologie, liturgie, gewoontes en structuren - zonder natuurlijk het goddelijk Recht en de grote
ordening van de Kerk aan te raken, die in de loop van de eeuwen door buitengewone prestaties en herolsme bevestigd werd.
De eisen van de inculturatie in Afrika bestaat erin, te bewerken dat de volgelingen van
Christus de boodschap van het Evangelie steeds beter aannemen en daarbij toch de echte
Afrikaanse waarden trouw blijven. Het geloof in het christelijke en menselijke leven incultureren, stelt een zware opgave voor, waartoe de bijstand van de geest des Heren noodzakelijk is, de Geest die de Kerk in de volle waarheid binnenleidt (vgl. Joh 16,13).
Opgave
Spreek je uit over deze teksten!
Wat spreekt in deze teksten ten voordele van een overwinning van de ritenstrijd, en wat spreekt dit te gen?

_F. Literatuurverwijzing_
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Om na te denken
_Maak mij een werktuig van uw vrede
Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd wordt.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar inensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar het duister is.
Laat me vreugdc brengen waar droefheid is.
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En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.
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Handleiding 9: De franciscaanse zending volgens de
moderne bronnen

Uit de bronnen
Hoe de andere tijd, ook de onze, de tijd van God is.
Eens hoorde broeder Egidius de schreeuw van een kraai. Daardoor werd hij door een innerlijk vuur gegrepen en riep uit: “O meesteres kraai, ik wil bij u komen, om de lof van de
Eleer te beluisteren. Ik wil ter harte nemen dat gij niet ‘la, la ’2S zegt. Gij moet mij zeggen:
‘Niet daar, niet la, la in een ander leven, maar hier, ‘qua, qua,27 - hier zul je je inspan¬
nen, goed te doen
(uit de levensbeschrijving van broeder Egidius).

A. Inleiding
Grondgedachte voor een missionair leven en arbeid in onze

_tijd._
Franciscanen worden gedragen door een lange geschiedenis (bijbel, franciscaanse tradities, missiegeschiedenis). In de vorige leerbrieven hebben wij enkele aspecten van deze
traditie verduidelijkt. Nu Staat er echter onze tijd met welbepaalde en concrete Problemen
tegenover. Deze vraagt een bijzondere opmerkzaamheid van de Kerk en onze franciscaan¬
se beweging. Deze aandacht hecft in verscheidene kerkelijke en ordes documenten zijn
weerslag gevonden.
Daar het echter om het franciscaanse missieconcept gaat, zullen wij ons hier tot de fran¬
ciscaanse documenten beperken. Inhoudelijk gaat het niet om een recept, dat altijd en

Italiaans voor daar
27 Italiaans voor hier
26

193

overal toegepast kan worden, maar om leidideeen, die voor het tegenwoordige missionair
leven en arbeid toonaangevend kunnen worden.

B. Overzicht
_Ingaan op de missionaire gronddynamiek_
Vooreerst zal samenvattend een motief van de franciscaanse missie gezöcht worden: omdat de Orde zieh als wezenlijk missionair verstaat. moet leder broeder en zuster in deze
missionaire gronddynamiek intreden.
In een tweede stap richten wij ons op de bijzondere manier van de franciscaanse missie. In
de eerste plaats gaat het daarbij om een reeks van grondhoudingen. Wij moeten daama
opmerken, dat men vandaag het begrip ‘heil' ruimer verstaat dan vroeger, namelijk als
“vrede en heil”. Vervolgens dient gezegd te worden, dat “vrede en heil” alle geschiedenis
en ook de krachten van iedere mens te boven gaat. “Vrede en heil” zijn door ons alleen
niet verwezenlijkbaar. Toch is het eveneens klaar en duidelijk om het binnenswereldse aspect ervan te wijzen: “vrede en heil” wordt zowel als persoonlijk heil nagestreefd als in de
intennenselijke betrekkingen, in de verschillende gemeenschappen, in alle Volkeren en
culturen.
Sommigen menen, dat de moderne documenten niet meer op de oorspronkelijke francis¬
caanse traditie opgebouwd zijn.
Deze opmerking zal op de derde plaats opgenomen en beantwoord worden. Tot slot wor¬
den nog enkele praktische gevolgen getrokken worden.

C. Informatie
_1. Motieven voor de franciscaanse missie._
Wanneer een beweging zieh vandaag nog franciscaans noemt, moet zij de zaak van de h
Franciscus geloofwaardig behartigen. Er kan geen twijfel over bestaan dat Franciscus zo¬
wel onder de christenen in Italie als ook “onder de Sarazenen” als missionaris leefde. Hij
verkondigde het Evangelie, “vrede en heil” en wou dat allen zieh tot Christus bekeren en
in ontmoeting met hem hun heil vinden.
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Doordat Franciscus zo leefde en handelde, heeft hij een nieuwe aanzet aan de missionaire
opdracht van de Kerk gegeven. “Hij vulde de hele wereld met het Evangelie van Christus '
(IC 97).
Zoals toen is ook nu een missionaire crisis vast te stellen. De franciscaanse beweging
wordt opgeroepen, er toe bij te dragen, dat die crisis op een creatieve wijze overwonnen
kan worden, zonder daarbij naar valse opvattingen terug te grijpen.

1.1. De franciscaanse familie als zodanig is missionair_
Men maakt gewoonlijk het onderscheid tussen “missie-instituten”, die uitsluitend voor de
missionaire activiteit gesticht werden, en de “missionaire instituten”, die zowel pastorale
als missionaire opdrachten in verre landen vervullen. En zodanig onderscheid kan men
vandaag slechts in stand houdcn, als men een eng missiebegrip aanhangt en onder “missie” slechts die activiteit verstaat, die in verre landen de toetreding van anders gelovigen
tot het christendom bewerkt. Een missionair engagcment onder andere Volkeren en culturen bewaart weliswaar zijn betekcnis, ook wanneer de tijden en de missieopvattingen ver¬
änderen. Maar men dient opmerkzaam te zijn, dat “missie” bij Franciscus een veel omvattender betekenis had: het getuigenis door het leven hier en nu; en dan - wanneer het God
welgevallig is - de verkondiging hier en nu. De franciscaanse beweging is in wezen mis¬
sionair. Deze conciliaire opvatting, die na Vaticaan II ook door de takken van de francis¬
caanse beweging opgenomen werd, weerspiegelt zieh eveneens in de nieuwe missiedocumenten. Wanneer wij in de volgcnde bladzijden siecht körte Fragmenten en voorbeelden
eruit eiteren, dan geldt dit steeds voor de gehele franciscaanse beweging. Het is niet mogelijk uit de hoeveelheid documenten van de franciscaanse mannen en vrouwen, alle goede bijdragen gewag te maken.
“Onze ganse broederlijke gemeenschap is missionair, en iedere broeder neemt aan deze
missionaire roeping deel” (Medellin 1971, Nr. 2).
“ledere franciscaanse roeping is fundamenteel missionair. Het evangelisch levensproject
van de franciscaan heeft naar zijn aard een spontane apostolische dimensie zonder gren¬
zen. zoals het evangelie van Jezus zonder grenzen is” (Mattli 1978, Nr. 10).
Vanuit een verengde opvatting werd “missie” voor Vaticaan II uitsluitend op de verre lan¬
den toegepast. Men heeft de missie en de moederprovincie28 als twee volledig verschillend
en van elkaar losgemaakte gebieden beschouwd. Voor de missionaris was er een “missiestatuut”, waarin bijzondere regels opgesteld werden en ook welbepaalde uitzonderingen
van het gemeenschapsleven geformuleerd werden. De kapueijnen bijvoorbeeld spreken in
het 12e hoofdstuk van hun Constituties slechts over de missie en met weinige woorden.
Eveneens was de missie in de preconciliaire Kerk een aangelegenheid van afzonderlijke
missionarissen, niet van de Kerk in het moederland. Hier heeft het Concilie een wezenlij-

28 De provincie, in dewelke de franciscaan ingetreden is.
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ke verandering in gebracht: het verklaart de Kerk als zondanig en in zijn natuur als een
missionaire Kerk (vgl. AG 2; LG 1).
Deze opvatting lcidde ertoe, dat het Concilie die missionaire basisverklaring in het Constitutie over de Kerk opnam en aanvullend een eigen decreet over de missie uitvaardigde.
Voortaan kan niemand meet zeggen, de missie gaat mij niet aan. Daarom werd o.a. in de
kapucijnenorde het eigen missiestatuut opgeheven. De missieopvattingen staan in de Constituties, die alleen aangaan.

1.2. leder broeder en zuster is een missionaris

_

De oude strijdvraag of de missie een “bijzondere roeping” was, kan men niet meer stellen:
“Deze missionaire inzet steunt per se op een speciale roeping, onderscheiden van de gewone roeping van alle broeders. Evenmin is hij per se voor het leven" (Mattli 1978, Nr.
11)
leder broeder en zuster is missionaris. Dat wordt duidelijker, wanneer men vandaag
spreekt van de “missies in de zes continenten”. Waar steeds groepen van min of meer van
Christus verwijderde mensen leven, is er sprake van een missionaire situatie.
Wij zullen missionaire iedereen benaderen, “die nog niet door het evangelie beroerd
werd, alsook diegene, die zieh door de traditionele verkondiging van het evangelie niet
meer aangesproken voelt. Door onze aanwezigheid willen wij hen aanmoedigen, hun le¬
ven te ondervragen, en daarbij het goede, dat wij in hen vinden, te bevorderen" (Bahia
1983, Nr. 17; vgl. Mattli 1978, Nr. 6).

_2. De manier van franciscaanse missie_
ln het volgende worden aan de hand van de nieuwe franciscaanse documenten de grondhoudingen beschreven, waardoor het verstaanbaar wordt vat “vrede en heil” betekent.

2.1. Grondhoudingen
Vertrouwen in het leven
Franciscaanse mensen zullen de pessimistische tendensen niet genegen zijn, maar optimis¬
tisch de blijde boodschap van een geslaagd leven verkondigen. Daarbij geldt in oerfranciscaanse betekenis de prioriteit van het leven boven het woord.
“Wij leven in een uitzonderlijke tijd van de menselijke geschiedenis, waarin tot nu toe niet
bereikte hoogten van voomitgang met tot dusver nog niet voorgekomen afgronden van
verwarring en ontaarding samen gaan. Wij moeten vandaag meer dan toen een licht zijn,
dat de wereld verlieht
De Heer heeft in onze handen het geneesmiddel tegen ontmoedi-
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ging, tegen de angst voor ge toekomst, tegen moedeloosheid en afwijzing gelegd, waaraan
onze hnidige tijd lijdt. Daartoe hebben wij de Blijde Boodschap!” (Medellin 1971, Nr.
12).

Eerbied voor godsdiensten
“ Wij herkennen de grote religieuze waarden, die de Volkeren van andere godsdiensten be¬
eil ten, en willen deze geenszins verstoren. Wij zijn overtuigd dat ook zij door het Licht ver¬
lieht zijn, dat de Schepper hen verleend heefi” (Medellin 1971, Nr. 15)
"De minderbroeder verbeugt zieh over deze nieuwe waardering van de religieuze wereld
en hij prijst de Heer om de wonderen die Hij verricht onder alle volken. Daarom zoekt hi]
in dialoog en het gerneenschappelijk gebed om de gaven der Godservaring uit te wisselen.
Wederzijdse bezoeken, vooral bij gelegenheid van godsdienstige feesten, kunnen een teken
zijn van een groeiende universele broederschap. Dergelijke contacten kunnen ook de weg
openen naar gemeenschappelijke initiatieven van alle mensen van goede wil voor een grotere rechtvaardigheid en vrede in de wereld” (Mattli 1978, Nr. 27).
Paus Johannes Paulus II heeft met zijn oproep tot een gebedsdag van de wereldgodsdiensten voor vrede (in Assisi 1986) uitdrukkelijk deze weg bewandeld en ons franciscanen
moedig gemaakt om deze weg van intergodsdienstige dialoog te gaan.

Gezamenlijk zoeken naar de waarheid
Dit zal niet geschieden door het opdringen en verabsoluteren van onze waarheid, maar in
broederlijke dialoog en gezamenlijk zoeken naar de waarheid. “Trouw aan de eisen van
onze minoritas trachten wij de harten van de mensen te bereiken längs de weg van dialoog
en respect, door onze bereidheid tot luisteren, begrijpen en aanvaarden. Als wij de brengers zijn van de Boodschap en van bepaalde waarden, moeten wij tegelijk openstaan voor
de boodschap en de waarden, die anderen ons te bieden hebben. Wij moeten de Heer ver¬
kündigen aan ieder en allen van onze broeders, maar Hem ook nederig in hen weten te
beluistereri' (Mattli 1978, Nr. 13).
“ Wij willen samen met hen hun eigen ziel zoeken, met hen een echte dialoog voeren en met
de hulp van de heilige Geest met hen een echte, christelijke en sacramentele levensgemeenschap opbouwen.
Dat zal de vrucht zijn van een troostend gesprek, een vrucht, die nooit van buiten uit opgedrongen kan worden. Zij kan alleen maar van binnenuit groeien door de versmelting
van hun diepste religieuze verzuchtingen met de echte christelijke waarden” (Medellin
1971,11, 8)

Eerbied voor de culturen
In de ontmoeting met een vreemd volk zal de franciscaanse mens “de culturele waarden
hoogschatten en het Lied der Schepselen zingen over de liefde, de gemeenschapszin, de
gratie en de vreugde van de volken, want alles is geschapen door Hem en voor Hem. Met
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deze theologische interpretatie wordt het gemakkelijker het evangelie te doen incameren
in de cnlturen en het een plaatselijke vorm te doen aannemen, als beginpunt van een eigen
geschiedenis” (Mattli 1978 Nr. 25; vgl. Mattli 1982, Nr. 8)

Overwinnen van een onfranciscaans klerikalisme
"Wij stellen in vele gevallen vast dat daar, waar de activiteilen en initiatieven binnen de
christelijke gemeente rond de priester gecentreerd zijn, het volk van God in zijn verantwoordelijkheid voor de gestalte geving van het leven niet groeit ... Wij herinneren ons
daarbij Franciscus van Assisi, die door zijn gezellen als ‘broeder’ ervaren werd. Hij wou
zijn gemeenschap niet op een hierarchische structuur bouwen. Wij hebben in de Kerk een
bijzondere opgave te vervullen, namelijk een levendige gemeenschap van broeders en zusters te zijn, die samen onderweg zijn en zo de goede God aan alle mensen toonf' (Mattli
1982; Nr. 9)
Dat zijn allemaal schoon geformuleerde eisen. Om ze daadwerkelijk te verwezenlijken,
moeten veel vooropgezet en geeist worden:
*** Voortdurende ommekecr

“ De navolging van Jezus vraagt van ons een metanoia, pcrsoonlijke en gczamenlijke omkeer. Slechts zo kunnen wij de culturen met de waarden van het evangelie doordrenken.
Derhalve moeten wij zelf steeds opnieuw geevangeliseerd worden, d.w.z. verzaken aan de
zonden, ons van iedere deelname aan onrecht en onderdrukking vrijmaken; alles opruimen
wat ons hindert de in de wereld werkend liefde van God te ervaren en te verkondigen""(Bahia 1983, Nr. 15; vgl. Mattli 1978, Nr. 12)
*** Gebed en mystiek

"Wij herinneren ons dat Franciscus van Assisi, die overal en altijd God wou aanbidden en
al het geschapene lieftiebben. Hij trok zieh terug in de stilte van de holen, wouden en kerken terug ... Daarom willen wij het gebed, de liturgie, het zwijgen opnieuw een gewicht
geven.
Zonder angst willen wij de geloofsuitdrukking van de volken bejegenen en op creatieve
wijze er deel aan nemen. Wanneer wij met ons volk voor God staan, worden al onze strijd
en lijden, alle verwachtingen en hoop tot een dimensie terug gebracht, die alles overstijgt
en tegelijk alles vervulF (Matth 1982, Nr. 11; over deze gezamenlijke thematiek zie L.B.
10).
*** Geloofwaardige broederlijkheid

“Onze broederlijke levensstijl kan een voorbeeld zijn voor de wereld, die naar gemeen¬
schap hongert en uitkijkt naar een nieuwe, menselijker wereld ... Daarom willen wij de
broederlijkheid herkennen als de beste vorm van evangeliesering. Daaraan zullen allen
wedren, dat gij mijn leerlingen zijt ’ (Joh 13.35). Onze gemeenschappen zullen andere uit-
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nodigen met ons te delen wat we zijn, wat we hebben en wat we doeri (Bahia 1983, Nr.
23; vgl het hele 2e hoofdstuk: gezonden als broeders).
In hun Constituties zeggen de Clarissen hierover: “ Iets van onschatbare waarde wordt
door ons leven in de commanie van de liefde vertolkt. Dit leven, dal zijn fundament heeft
in de communie met het leven binnen de Drievuldigheid, vraagt dat wij dagelijks dit ge¬
heim van de liefde zo trouw en duidelijk mogelijk openbaren” (Art. 90).
In de FLO-Regel heeft het: “Deze broederlijke gezindheid maakt hen blij en bereid met
alle mensen als gelijken om te gaan, vooral met de geringsten onder hen. Zij zullen zieh
inspannen voor hen levensvoorwaarden te scheppen die passen bij door Christus verloste
schepselen” (Hfdstk 2, 13)
*** Interfranciscaanse samenwerking
“ Wij willen oproepen tot een broederlijke en uitgespreide samenwerking körnen met alle
franciscaanse families van broeders en zusters, waar het zo goed mogelijk gebeuren kan”
5Mattli 1978, Nr. 41; vgl. Bahia 1983, Nr. 23/26).
“De franciscaanse familie verenigt al die leden van het volk van God, die zieh als leek, religieus of priester geroepen weten Christus na te volgen in de voetstappen van Franciscus
van Assisi. Op verschillende monieren en in verschillende vormen maar in een levende
onderlinge gemeenschap met elkaar streven zij emaar om het charisma van de gemeenschappelijke serafijnse vader in het leven en de zending van de Kerk gestalte te geve«”(Hfdstk 1,1)

2.2. Wat betekent “vrede en heil”?

_

Voor het Tweede Vaticaans Concilie verstond men onder "heil” in het algemeen: het geloof aannemen, de sacramenten ontvangen en het eeuwig leven verwachten. Wat de missies sinds oudsher bovendien nog voor de gehele ontwikkeling van de mensen deed (scholen, hospitalen, landbouwprojecten), gelde als “voor-evangelisering, als middel tot doel.
Daarvoor dient een goed klimaat geschapen te worden, waardoor de mensen eerder tot het
eigenlijke, namelijk tot het ontvangen van het doopsel voorbereid worden.
Onder de bijzonder invloed van de Latijs-amerikaanse bisschoppen verklaarde de bisschoppensynode in 1971 te Rome, dat een verplichting tot gerechtigheid en menselijke
ontwikkeling een wezenlijke dimensie van de evangelisering zelf is (vgl. L.B. 19 en 20).
Zo moet aldus iets, dat de evangelisering ter hart gaat, einstig genomen worden. Dal mag
niet geringschattend afgedaan worden als "horizontalisme”.
Een zodanige inspanning voor het aardsc welzijn bestaat niet meer alleen uit aalmoczen en
in de hulp van benadeelde personen, maar ook in de verandering van onrechtvaardige
structuren, die de situatie van onheil en onvrede veroorzaken. Daarom werd in het Matth¬
treffen van 1978 de franciscaanse spreuk “vrede en heil” in een nieuwe socioeconomische situatie geplaatst (vgl. Nr. 20-24)? Hier, in deze moderne wereld, zal zicht-

199

baar worden dat het heil, dat God de mens wil schenken, een werkelijkheid is, die het leven verändert. Ook in “Bahia 1983” worden alle broeders opgeroepen
"ans zelf en de anderen dal onrechtvaardige socio-economische, politiek en cultureel
heerschappijsysteem van de Supermächten, van de rijke naties in oost en west, van de mulü- en transnationale concerns te duiden, waaronder miljoenen mensen in de derde wereld
lijden, en een nieuwe economische en politieke ordening te helpen bewerkstellen, die de
wereld een grotere gerechtigheid schenkt” (Nr. 31)
De Regel van de FLO moedigt - in tegenstelling tot de vorige Regel van de Derde Orde de mensen in de wereld tot moedige acties aan: “ Door het getuigenis van hun menselijk
leven en door moedige initiatieven - persoonlijk of gerneenschappelijk - doen zij mee aan
het bevorderen van de rechtvaardigheid, vooral in het openbare leven. Zij zetten zieh
daarvoor in door concrete keuzen die met hun geloof overeenkomen" (Hfdstk 2,15)
Tenslotte werden ook in het Mattli-document 1982 de accenten helemaal naar dit aspect
verlegd (vgl. Nr. 1 en 6). Het doel kan niet in een keer bereikt worden. Het stelt een langzaam en moeilijk proces van bewustwording voorop: “Juist in onze dagen treedt het
steeds duidelijk aan het daglicht, dat vooruitgang en vrijheid niet van buitenaf gebracht
kunnen worden. De volken moeten tot het bewustzijn van hun eigen situatie gebracht wor¬
den en daardoor in Staat gesteld worden, hun eigen vooruitgang en vrijheid te bewerkstel¬
len. Deze methode van “bewustmaking ” is buitengewoon werkzaam. Zij wekt met de hulp
van de dialoog de wil op, de gegeven situatie te veränderen en het leven uit eigen kracht
te vermenselijkeri’'’ (Medellin 1971, V, 20).
De verleiding is groot om dit proces door aanwending van geweld te bespoedigen. Voor
franciscanen zal de hierop betrekking hebbende Stellingname duidelijk zijn:
De broeders "hebben begrip voor degenen die in hun wanhoop hun toevlucht nemen tot
geweld, dat niet altijd ingegeven is door haat, maar dikwijls ook door liefde voor de
rechtvaardigheid. Maar zijzelf, als franciscanen, kiezen voor iets anders; zij willen met
Christus in de ‘kenosis ’ staan van de geweldloosheid en vertrouwen op de kracht van de
geweldlozen. Ondubbelzinnig nemen zij actief deel aan vredesbewegingen en organisaties
tegen onrechtvaardigheden van dictaturen van rechts en van links” (Mattli 1978, Nr. 22;
vgl. Medellin 1971, V, 20).
De broeders en zusters van de Franciscaanse Lekenorde “zijn geroepen om tezamen met
alle mensen van goede wil een meer broederlijke en evangelische wereld op te bouwen om
het rijk van God te verwerkelijken. En dit in het bewustzijn dat ieder die Christus, de volmaakte mens, volgt er zelf ook meer mens door wordt. Zo geven zij een juiste vorm aan
hun eigen verantwoordelijkheid in een christelijke geest van dienstbaarheicT (FLO-Regel
2, 14).
Werkzamer dan al het andere is het getuigenis van het leven, het leven met de armen:
“Franciscus vond Christus in de ärmsten der armen, de melaatsen. De liefde van God
werd voor hem werkelijkheid in het arme kind van Betlehem en in de lijdende knecht van
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Golgota. Franciscus leefde en werkte met melaatsen en armen, om aan hun zaligprijzingen ” deel te hebben. Hij verheugde zieh in hun nederigheid en machteloosheid, in hun
groot vertrouwen in de Voorzienigheid, in hun vrijheid. Ook wij minderbroeders zullen
Jezus vinden, wanneer wij voor de armen en met de armen zijn en leven zoals zij. Wij
evangeliseren en worden derhalve geevangeliseerd voor alles door de armoede en het
minder zijn ” (Bahia 1983, Nr. 28).
"Deze situatie heeft vele Kerken in de Derde Wereld ertoe gebracht een prioritaire en solidaire optie voor de amen tegen de armoede te nemen. In deze Kerken geldt de Poverello
van Assisi als schutspatroon van de Kerk der armen ... In Franciscus vinden wij een weg,
die van een leven met de armen over een leven voor de armen naar een leven als arme
leidF (Mattli 1982, Nr. 1).
Deze inzet voor de armen wordt concreet gezöcht binnen de drie Systemen van de moder¬
ne samenleving: in het systeem van de nationale veiligheid, in het internationale kapitalisme en in het marxisme (vgl. L.B. 21). “Mattli 1978” heeft tegenover de drie Systemen
duidelijke Stelling genomen en de schending van de mensenrechten zwaar aangeklaagd.
Toch heeft het geen duidelijke tactiek van “buigen of breken” geeist, maar van dialoog en
verandering van binnen uit:

“Er is een franciscaanse monier om aanwezig te zijn in de sociaal-politieke strijd. Dit is
broederschap stellen tegenover onverzoenlijkheid en vredelievendheid tegenover vechtlust. En alle, hebben zulk een getuigenis nodig” (Nr. 22) “De franciscanen proberen de
armen zover te brengen, dat zij zieh van hun toestand bewust zijn e voor hun echten kunnen opkomen. Door middel van een openhartig gesprek trachten de broeders uit de derde
en de eerste wereld, invloed te krijgen op de besluiten van regeringen en multinationalst
(Nr. 23). Wij zullen zelfs bereid zijn, “ander de marxisten gaan en met hen spreken, zoals
Sint Franciscus, ondanks de vijandelijke Systemen van zijn tijd, naar de sultan is gegaan,
met hem van mens tot mens gesproken heeft en daarna zijn broeders gevraagd heeft ‘onder ’ de Sarazenen te gaan en niet tegenover hen te staan” (Nr. 24)
De inzet voor de armen Staat in tegenspraak met de eindeloze en zinloze spiraal van de
bewapening: “In het licht van het feit, dat 1,4 miljard dollar per dag aan wapens uitgegeven wordt, terwijl tegelijkertijd dagelijks 40000 /anderen verhongeren, moet onze wereld
wegen vinden, die de vermaning van Jesaja in daden omzet, namelijk de zwaarden omstneden totploegen (Jes 2, 4)en die geweldige som van 500 miljard doller per jaar te gebruiken voor wat de mensheid werkelijk nodig heeft'' Bahia 1983, Nr. 36)
De franciscanen zullen zieh met alle wettelijke middelen inzetten voor de eerbied van de
mensenrechten (vgl. Mattli 1982, Nr. 3), in het bijzonder voor de rechten van de vrouw in
de maatschappij en de Kerk (vgl. Mattli 1982, Nr. e)
Al deze voorstellen voor de verkondiging van aardse gerechtigheid en hemels heil voeren
wij niet als “heren van het land”, maar als dienaren van de plaatselijke kerken, in welke
structuren wij ons zoveel mogelijk invoegen (vgl. Mattli 1978, Nr. 18)
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_3. Antwoord op een bezwaar.

_

De franciscaanse orde werd in het verleden eerder gezien in samenhang met de volksverbondenheid, met volksvroomhcid, biechthoren, prediken, bedevaarten. Daardoor kan menigeen, die zieh door deze traditionele franciscaanse activiteiten aangesproken voelt, die
huidige Sterke beklemtoning van “vrede en heil”, vooral het kerkkritisch accent van
"Matth 1982”, de eis naar een ontklerikalisering als het maatschappijkritische accent niet
of nauwelijks verstaan.
Zulke kringen binnen en buiten de orde verklären dit document als absoluut onverenigbaar
met de franciscaanse houding van vroomheid, mildheid en absolute trouw aan de Kerk.
Aan deze instantie moet de wedervraag toegelaten zijn, of dit de enige lezing van de fran¬
ciscaanse geschiedenis is. Kardinaal Jozef Ratzinger zegt hierover: “Het neen aan de bestaande structuren in de Kerk, dal toen, wat men nu het profetisch protest, kon niet radicaler zijn, dan het was bij Franciscus was”. Afgezien daarvan kunnen en willen wij Franciscus en Clara niet slaafs kopieren. In zijn Testament schrijft Franciscus: “De Heer heeft
mij, broeder Franciscus, gegeven ...” (Test 1).
De h. Bonaventura legt Franciscus bij zijn sterven de volgende woorden in de mond, vvanneer hij schrijft: “Ik heb het miine gedaan; laat Christus iullie nu leren wat iullie verder te
doen hebt” (LM 14,3).
Daarom is het onze opdracht, onze profetische roeping in de Kerk en de maatschappij
steeds opnieuvv te ontdekken, te definieren en te beleven. Daarom zoeken de franciscanen
en franciscanessen de tekenen van de tijd te verstaan, de mensenrechte emstig te nemen,
de medeverantwoordelijkheid voor een bij het evangelie en concilie passende Kerk en
voor rechtvaardige maatschappij op te nemen.

4. Praktische gevolgen
4.1. Nieuwe profetische en missionaire initiatieven
Wanneer wij de missionaire bestemming van de franciscaanse beweging en van alle broeders en zusters emstig nemen, dan zullen wij zoeken, de 50, 70, 90 procent van het voormalige christelijk avondland, die niet meer kerkelijk leven, met het evangelie te bereiken.
Men beschouwt vandaag Europa het moeilijkste missieland. Vanuit onze franciscaanse
beweging zal men nieuwe profetische en missionaire initiatieven verwachten.

4.2. Werken aan de eenheid van de mensheid_
Franciscus en Clara waren met alle mensen verbonden. Wij zullen het beschouwen als
nauw aan ons hart liggende opgave om aan de eenheid van de mensheid te werken. Boven
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alle vormen van nationalisme. over alle eigenbelang en uitverkiezing ideologieen heen
zullen wij overal de bevrijdende boodschap van Gods liefde aan de mensen verhalen en
verkondigen.

4.3. De noodzakelijke vormingsstructuren verschaffen
Vandaag zijn wij grotendeels niet meer de westelijke-avondland franciscaanse gemeenschappen met missionarissen en missies over de zee, maar een wereldwijde beweging in
zes continenten. Onze gemeenschappen moeten daarom overal voorrang geven aan het
verschaffen van de nodige vormingsstructuren en de noodzakelijke vormers, zo mogelijk
in een interfranciscaanse samenwerking.

4.4. De betekenis van de vorming tot missionair bewustzijn aan de jongere
broeders en zusters tonen_
De vorming tot een missionair bewustzijn moet bij de vorming van de jonge broeders en
zusters een groot gewicht krijgen (Mattli 1978, Nr. 35w.; Bahia 1983, Nr. 27). Leerbrief
4 heeft zieh bijzonder met dit thema bezig gehouden.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen
Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv

OSC (Clarissen)
OSF(TOR)
Franciscaanse
FG/OFS
Aanvulling

Lk 4,16-22
Ad Gentes 2; Lumen Gentium 1
1 C 97; Lm 14,3; Test 1
Mattli 82 Nr. 1-3,6, Sv., 11
Medellin 71 Nr. 2; 12; 15; II, 8; IV, 14; V, 20
Madrid 73
Mattli 78 Nr. 6,10-13, 18, 20-25, 27, 35vv., 41
Bahia 83 Nr. 15,17, 23, 27v., 31, 36
OFMCap-Constituties § 94v.

gemeenschap: Regel 1,1; 2,13v.
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D. Oefeningen
_1. Oefening_
Neem in deze leerbrief nogmaals “2,1 Grondhoudingen” door

Opgave:
Lees die stukken uit het documcnt en stelt vast hoe gij tegenover de volgende
thema’s Staat: vertrouwen, dialoog, eerbied voor de culturcn, eerbied voor de
godsdienstcn, overwinning van het klerikalisme, voortdurende bekering,
broederlijkheid, gebed en mystiek, interfranciscaanse samenwerking.

2. Oefening
Vergelijk Lk 4,16-22 met de volgende tekst van kardinaal Paulo Evaristo Arns:

“De mensheid van Jezus nctvorsen betekent niet dat men zijn godheid loochent. In tegendeel: het betekent de wäre inhoud van de bewering van de godheid van Jezus herontdekken.
De latijns-Amerikaanse theologie rieht haar inspanningen erop, de betekenis van de daden van Jezus te beschouwen, terwijl ze ervan overtuigd is, dat in dit menselijk leven het
centrum van de openbaring van God ligt.
Waarom gaat het anders in het evangelie, wanneer niet het leven van Jezus de binnenste
kem van het woord van God bevat? Het is echter het menselijke leven van Jezus dat ons
naar de armen en hun bevrijding leidt

V ragen
1. Hoe verbindt Jezus zijn prediking van het heil met heling?
2.
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Wat hebben in beide teksten het zielenheil en het heil van het lichaam met elkaar te maken?

3. Oefening
In het hier volgende worden vier getuigenissen voorgesteld uit Azie, Latijns-Amerika
en Afrika. Vergelijk deze levensgetuigenissen.

1. De “Franciscaanse missionarissen van Maria” (FMM) uit de Filippijnen terugkeer naar de eenvoudige aanwezigheid:_
“Tot 1971 werkte daar de Kerk door haar scholen en hospitalen overwegend voor de 20
procent van de bovenlaag van de bevolking. Dan kwam de eerste conferentie van de provinciale oversten van de verschillende ordesgemeenschappen. ln een kritische levensrevisie behield men plotseling, onder inspiratie van het Concilie en van de generale kapittels
van de eigen gerneenschappen, het inzicht dat de uitsluiting van de armen niet volgens de
geest van Jezus kon zijn.
De FMM, zoals ook de andere zustergemeenschappen, gaven bijgevolg enkele scholen op,
om zusters vrij te maken. Deze werden dan omgeschoold en in kleine groepen, met zijn
drieen of vieren, gingen ze nu in de armenwijken, leefden onder hen in eenvoudige huizen,
hielden zieh bezig met bewustzijnsverandering, gaven hen een nieuw zeljbewustzijn. wezen
hen de weg hoe zij zichzelfkunnen behelpen.
Zij wilden nu beleven wat Franciscus in zijn niet gebulleerde Regel de eerste manier om
onder de saracenen te zijn ’ noemt. Zij zagen dat waar het op aan komt, eenvoudig onder
de mensen te leven is, te belijden dat men Christen is, en overigens gewoon als behulpzame mens lid van een gemeenschap te zijn”

2. Bericht van een kleine franciscaanse gemeenschap in het Noordoosten
van Brazilie - sociale woonverandering, een noodzakelijk stap:_
Hoe zullen de zusters de armen van het land en van de stad behandelen? Wanneer men
zieh niet in een vroegere caritatieve hulp herscheppen wil, is er meer nodig: het is nodig.
als gemeenschap zelf deel te worden van de armen. Zuster Benvenuta beschrijft in de volgend tekst, hoe de kleine gemeenschap van ordesvrouwen zieh temidden van de armen
wagen:
“Het gaat om kleine groepen van drie tot vijf zusters, die met een gemeenschappelijk doel,
getuigenis van het Rijk van God af te leggen, midden onder de armen van het volk even,
buiten de normale structuren, dit wil zeggen buiten het conventionele kader. Wij hebben
werkelijk deel aan het leven en aan de conflictgeladen situaties van het volk, en wij willen
solidair en zusterlijk de waarden van het rijk van Jezus Christus verkündigen, dat een rijk
van verlossing is. Daarvoor bestaat de eerste stap erin door kleine gemeenschappen de
wisse! van sociale woonplaats.
Lange tijd was onze arbeid en ons pastorale werk gericht op het naar het volk gaan, zonder werkelijk bij hen te zijn. Wij konden niet werkelijk zijn moeilijkheden, strijd, zijn
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angst, zijn lijden en zijn existentiele dagdagelijkse problemen voelen, omdat wij wel naar
het volk gingen, maar niet bij hen leefden en niet het dagdagelijkse drama van hun leven
deelden. Daardoor was het ons moeilijk die houdingen en voor ons menigmaal choquerende reacties van het volk te verstaan. Wij zagen de grondvan het probleem niet, dat het
leven van het volk zo beroerd en zo bitter maakte, en daarom bracht onze arbeid niet de
door ons gehoopte veranderingen voort.
Op het ogenblik echter, dat wij hadden ingezien en besloten hadden deze gewichtige,
maar fitndamentele stap te zetten en ons sociale plaats te veränderen, door midden onder
het volk te wonen, met alle daaruit ontstane consequenties, veranderde onze instelling tegenover het volk en zijn problemen en onze houding tegenover hen menselijker.
De eenvoudige verwisseling van de sociale woonplaats opende onze ogen van hoe wij
voorheen gewerkt hebben en getuigenis hebben afgelegd. Nu konden wij werkelijk meeleven en aan eigen lijf de oorzaken van de moeilijkheden onze zusters en broeders ervaren”
(Zr. Benvenuta Silva IMC, Brazilie).

3. Bericht uit Ivoorkust/ Afrika - een levensdialoog:
Gwenole Jeusset, een franse franciscaan uit Bretagne, leeft en werkt als missionaris in
Ivoorkust en zoekt een levensdialoog met de moslimbevolking. Hij schrijft:
“/£ beleef sinds 10 jaar een geestelijk avontuur met een oude moslim Peulle (een stamnaam), die een grote invloed onder de moslims van Abidjan heeft. 1k werk ook met een
groep van priesters, ordesleden en leken (een tien personen, waarvan de helft Europeanen
en de ander helft Afrikanen). Deze groep komt bijna regelmatig samen, afgezien dit jaar.
Daamaast körnen wij menigmaal met een moslimgroep samen, met dewelke wij de islamitisch-christelijke groep van Abidjan vormen. Zij is hier in zwart Afrika de oudste van zulk
danig groepen, waarvan er maar weinig bestaan. Zij werd opgericht in 1971. Ter bevordering van de dialoog geven wij in Abidjan een tijdschrift Relations ’ (Ontmoetingen) uit.
Het wordt door christenen en moslims gelezen en draagt bij tot een wederzijds begrip. De
christelijk-islamitische groep is gegroeid en voelt zieh gesterkt. ”
Hoeveel er afhangt van het persoonlijk getuigenis van deze mannen, bericht de islamiti¬
sche medewerker van ‘Relations’. Hij schrijft: “Dit informatieblad bereikt u te laat. U begrijpt wel waarom. Ieder keer dat P. Gwenole er niet is, gaat de groep vrienden van de
moslims siech ts met kleine stappen voorwaarts

4. Brief uit Moundou/ Tsjaad van december 1984: een kerk van de armen
bouwen:
“ Het land mag je op je maag slagen! ’ Dat was de wens, die een oude vrouw uit Doba in
haar taal (Ngambay) tot mij richtte. Zij was tevreden, mij na 14 jaar terug in Tsjaad te
weten. Ja, het is waar: dit land heeft mijn ingewanden verstoord. Het is gewoon onvoor-
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stelbaar wat die mannen, vrouwen en /anderen overal moet doormaken. Ik ontmoet nog
meer dan bij mijn eerste verblijf in dit land een situatie van lijden en eilende. In Doba,
waar ik enige weken vertoefde, kon ik mijn kamer niet vertaten, zonder voor mijn dem tien
volwassenen, jüngeren en kinderen te zien die mij toeriepen : Pater, ik heb zo ’n hongerl'
Deze verschrikkelijke honger door dagelijks honderden. Men zegt hun, dat het door de
droogte komt. Hun dagbladen en de televisie zeggen het. Maar hier bij ons in het zuiden is
de oorlog de schuld, die nu al jaren duurt en die de laatste maanden in heftigheid is toegenomen.
Dat dit de oorzaak van de honger is, zegt bijna niemand. Vele boeren werden gedood, an¬
deren moeten toezien, hoe men hun armzalige schüren geplunderd en afgebrand worden.
Ganse dorpen worden vermeid. De enige kans om te overleven, is de vlucht in het bos of
in verbanning, in Soedan of een ander naburig land.
In zulke situatie, waarin de armen onvermijdelijk nog armer worden, voelen wij ons klein,
misplaats, zonder macht, maar tegelijkertijd betrokken, aangesproken tot in het diepst van
ons wezen. Vele vragen duiken op, zwaarwegende vragen met betrekking tot de wereld die
wij bouwen, met betrekking tot onze verantwoordelijkheid ... Het is niet gemakkelijk,
klaar te zien. Wat mij echter overduidelijk is: er is een oproep tot grotere onbaatzuchtigheid, een oproep ook, een Kerk te laten ontstacm, die nog meer losgekomen is van haar
relatie met het avondland, een Afrikaanse Kerk, een Kerk, die niet alleen catechese geeft,
doopt en bidt, maar steeds meer een Kerk van der armen, waarin werkelijk hun leven tot
uitdrukking komt en kracht geschapen wordt, energie, om zieh van alles te bevrijden, wat
hun dagdagelijkse verplettert. Zullen de Europese en Afrikaanse christenen, die de ervaring van de laatste maanden doorgemaakt hebben, bekwaam worden, deze eis te herken¬
nen en te aanvaarden?
Sinds begin Oktober ben in de stad Moundou, samen met twee inlandse kapueijnen. Een
derde zal later bij ons aansluiten. Er is bij ons ook nog een franse broeder. Wij hebben
twee manden lang buiten de missiepost geleefd, in een huis, dat een bouwgenootschap ons
gratis ter beschikking stelde. Wij hebben reeds een zeer eenvoudig huis in de stad gevonden. Zo zijn wij nog meer nabij aan de mensen. In ons leven nemen gebed, meditatie, gezamenlijke bezinning en intermenselijke relaties een grote plaats in. Wij doen de huishouding zelf huisarbeid, inkopen, voorbereiden van het eten enz. Hubert werkt halfdaags als
verpleger in het hospitaal.
De beide Tsjaadse medebroeders, een mechanieker en een tuinier, zoeken nog altijd werk.
Ik begeleid de postulanten en geprofesten van de franciscanessen van Donia in hun reflexie over Franciscus van Assisi. Eveneens begeleid ik een groep jongeren, die het volgende jaar in het priesterseminarie zullen intreden. In de körnende twee jaar wil ik samen
de broeders van Tsjaad zoeken, hoe men hier het evangelie in de geest van de h. Francis¬
cus kan beleven. Wij mögen met de armen in de Kerk Jezus Christus en zijn evangelie op
een nieuwe wijze gestalte geven. Ik verzeker jullie; het is in de huidige situatie niet ge¬
makkelijk deze weg te vinden. Het wordt nog bemoeilijkt door moeilijkheden van ver-
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staanbaar maken, die op de verschilfende cnlturen, wereldbeschouwing, opvoeding en gevoeligheid teruggaan.
Zo is ons gemeenschapsleven niet zonder spanningen, maar toch zeer verrijkend. Het
biedt de concrete ervaring van het volharden in een moeilijk gesprek; een ervaring in het
defen en aanvaarden van het onderscheid. Blij maakt de ontdekking, dat een broederlijk
feven tussen mensen van verscheidene etnie en afkomst mogelijk is. Bidt, dat wij het met
elkaar volhouden. Het loont.
De armen van het zwaar beproefde Tsjaad defen met ons de moed, het vertrouwen op een
befere toekomst, hun geloof en hun hoop in God, die bevrijdt en vrede schenkt. Alle broeders groeten u, en ik zal nogmaals enkefe indrukken van mijn broederlijke vriendschap
zenden. ” (Br. Herve Roduit OFMCap)

V ragen:
1. Wat hebben deze gctuigcnissen gemeen?
2. In hoever verwezenlijken zij de grondhoudingen, die in deze leerbrief opgesomd werden en gevorderd worden?
3.

Welke ervaringen respectievelijk experimenten van dergelijkc aard hebt gij
gehad?

E. Toepassingen
_1. Toepassing:_
Lees de volgende tekst:
Normaal hinnen missionarissen in vreemde landen die aldaar politieke structuren niet beinvloeden, daar zij buitenlanders zijn. Nochtans dienen zij zieh bewust te zijn, dat hun
woord daar eventueel kan toe bijdragen, door de strijdvragen over gerechtigheid en vrijheid tot bloedvergieten ter sprake te brengen. Dan zullen zij de medeverantwoordelijkheid
dragen voor het vergüten bloed. Geweld kan zieh als politieke methode willen rechtvaardigen, maar ze kan niet als franciscaanse methode.
Alle revoluties veroorzaakten structuurveranderingen. Steeds werd daarbij de instandhouding ofhet doordrijven van structuren fegen het geheel van de enkelingen uitgespeeld.
Steeds werden mensenlevens verspild, om ideeen te rechtvaardigen. Het Stalinisme in
Rusland en het Maolsme in China hebben miljoenen mensenlevens geeist, om een nieuwe
maatschappij op te bouwen. Steeds ging het ten koste van het individu.
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Franciscanen en franciscanessen kurmen zieh onmogelijk voor structurele veranderingen
inzetten, die om zieh te legitimeren op geweld beroep doen. Zij zullen steeds pogen, het
leven van het individu van de onderdrukking door onrechtvaardige structuren te redden.
De plicht, aan de zijde van de enkeling te staan, moet gehandhaafd blijven. Zo deed het
Jezus: Hij verdedigde steeds het recht van de enkeling ” (Lucian Mulhem OFM, USA en
Noel O’Dwyer OFM, Engeland).

Opgave:
Overweeg de consequenties van zulke houding in het leven!

_2. Toepassing_
Lees de volgende tekst:
"In Azie moeten franciscaanse mensen typische Aziatische waarden nog meer verdiepen.
Wij noemen o.a.:
een eenvoudige en bescheiden levensstijl;
- broederlijkheid en vrede;
-contemplatie;
zin voor het ‘kosmische ’ in het leven” (Zr. Grace Chu FMM, Flongkong en Ambrose
Nguyen van Si OFM, Vietnam).
Vragen:
1. Gaat het bij de opgesomde waarden om typische franciscaanse waarden?
2.

Zo ja, waarom willen de Aziatische mensen ze nog meer beklemtoond zien?

_F. Literatuurverwijzing_
Folgende wichtige nachkonziliare "Missionsdokumente der Kirche und des Ordens"
finden sich in der Begleitdokumentation zum CCFMC (zu beziehen über die Missi¬
onszentrale der Franziskaner, Postfach 200953,53139 Bonn):
Generalkapitel OFM 1971
Germanische Provinzialenkonferenz (Hg.),
Medellin 1971. Der Minderbrüderorden und die Mission: Dokumente des Generalkapitels
des Franziskanerordens 1971 (Werl 1971).
Gcneralkapitel OFM 1973
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Germanische Provinzialenkonferenz (Hg.),
Madrid 1973. Die Berufung unseres Ordens heute: Erklärung des Generalkapitels der
Franziskaner 1973 (Werl 1974).
Dritter Plenarrat OFMCap 1978
Konferenz der deutschsprachigen Kapuzinerprovinzen (Hg.),
Mattli 1978. Missionarisch im Leben und Wirken: Abschlußdokumente des 3. Plenarratcs
der Kapuziner in Mattli, Schweiz 1978 (Rom 1983).
Interfranziskanische Dokumente Mattli 1982
Aus: L. Boff/W. Bühlmann (Hg.), Baue meine Kirche auf: Franziskanische Inspirationen
aus der Dritten Welt (Düsseldorf 1983) 170-179.
Ordensrat OFM 1983
Missionszentrale der Franziskaner (Hg ),
Bahia 1983. Das Evangelium fordert uns heraus: Überlegungen zur Evangelisierung: MZF
(Hg.), Reihe Berichte, Dokumente, Kommentare, Heft 19), (Bonn 1983) 26f.
Sonstige Literatur zum Thema:
Bey, H. von der,
Vom kolonialen Gottesexport zur befreienden Mission (Bonn 1996), (4. Teil: Postkonziliare Tendenzen und Entwicklungen einer franziskanischen Missionstheologie).
Missionszentrale der Franziskaner (Hg ),
aus der Reihe Berichte, Kokumente, Kommentare:
•Heft 15: Den Aufbruch wagen. Die missionarische Herausforderung der Franzis¬
kaner heute (Bomi 1982).
•Herausforderungen. Eine neue Lesart der franziskanischen Idee (Werl 1983).
Ratzinger, J.,
Bemerkungen zur Frage der Charismen in der Kirche: Bomkamm, G./Rahner, K. (Hg.).
Die Zeit Jesu. Festschrift für H. Schlier (Freiburg 1970) 269.

Om na te denken
_Wek de kracht, tegenstellingen te verbinden
Gij,
God van de mensen,
Gij wilt dat wij uw verbond zijn
Uw verbond van liefde
Wek in ons midden die kracht
tegenstellingen te verbinden
en knopen te lossen
Geef ons die bekwaamheid
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uw vcrzoenend woord te spreken
en bevrijdend teken te stellen
Roep onder ons mensen op
die doorzichtig zijn van u
die bruggcn slagen
die de band der liefde knopen
en uw verbond tot feest maken.

Anion Rotzetter
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III DE RELIGIEUZE-MYSTIEKE DIMENSIE VAN
HET FRANCISCAANS-MISSIONAIR CHARIS¬
MA

Handleiding 10: De eenheid van contemplatie en
missie

Uit de bronnen
—
_Als was het de stem van God_
Steeds werd Franciscus aangetrokken door het geheim van God. Urenlang kon hij zieh
terugtrekken, bidden en mediteren. Niets of niemand zou hem daarbij stören.
Maar hij had gekozen voor een leven in de wereld: hij wou arm zijn met de armen, het rijk
van God verkondigen, de melaatsen omarmen. Als hij echter het opgewekte gelaat van
Clara zag en dat van de andere zusters, die in San Damiano afgescheiden van de wereld
leefden, kwam een grote vraag in hem op: zou ook hij zieh niet definitief uit alle troebelen
van de wereld terugtrekken? Was het niet beter, boven in de Carceri te leven of in een an¬
der eenzame plaats? De mensen en hun strijd te mijden ? Uiteindelijke siechts God te ken¬
nen en hem ongestoord en ongehinderd door de wereld te aanbidden?
Wie zal hem een antwoord geen? Franciscus wist, dat hij zichzelf geen antwoord kon geven. Hij had de uitspraak en het gebed van anderen nodig. Zo wendde hij zieh tot Clara,
zijn geliefde zuster, en tot broeder Sylvester.
En beiden zeiden hem hetzelfde: Franciscus, God heeft je niet alleen geroepen ten behoeve van zichzelf; je moet je voeten stoffig maken. Je mag je niet geheel van de wereld afkeren, de mensen hebben je nodig. Je moet doen zoals God, die de aardse wegen van de
mensen ging, om zijn aanwezigheid voelbaar te maken.
Het gelijklopend antwoord van beide geliefde mensen was voor hem, als was het de stem
van God zelf. En zo mengde Franciscus zieh in het lot van de wereld, geheel naar God
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toegekeerd, die met de nood van de mensen begaan is (volgens de Fioretti 16 en LM 12,
lv.).

A. Inleiding
_Openheid voor het goddelijke_
Onze wereld ervaart een veelvoudige angst en vrees, zoekt naar vreugde, liefde en eenheid
en kan dat alles niet vinden. De zinloosheid, die de mensen ervaren, drijft hen naar alle
mogelijke vormen van zoeken en dwalen. Dit reikt tot binnen de religieuze gemeenschappen. Ook wij zijn tot op zekere hoogte door deze ziekte van de geest getroffen.
Wij hebben nood aan orientatie, contemplatie, om het met andere woorden te zeggen. In
de voorchristelijke periode betekende dit woord de activiteit van de traditionele priester,
die aan de hemel een plaats aftekende, waarbinnen hij de vlucht van de vogels observeerde en daaruit de vvil van de goden herkende en duidde.
In de christclijke traditio gaat het om het schouwen van God, zoals hij zieh in de natuur,
de geschieden is en in zijn openbaring herkennen laat, om daaruit een orientatie voor het
leven volgens zijn wil te vinden.
In onze tijd ontdekken wij opnieuw, wat mystiekers van alle tijden ervaren hebben: con¬
templatie als zwijgende openheid voor God en als het richten van alle krachten van de
geest en de ziel op de aanwezigheid van God.
Franciscus en Clara van Assisi zijn beiden verplicht: de orientering op de wil van God en
zijn openbaring en het verstillen van alle spreken tegenover het mysterie van God, die zieh
in een zeer persoonlijke ontmoeting laat ervaren. Tegelijkertijd willen zij de hele wereld
in de dynamiek van de wil van God binnenvoeren. Contemplatie en missie zijn bij hen
twee polen van de ene werkelijkheid.

B. Overzicht
Aspecten van de contemplatie
Wat wij van Franciscus en Clara over de contemplatie weten, heefi zoveel aspecten, dat
het moeilijk is om meer dan enkele verwijzingen te geven.
Na een begripsverklaring zal aangetoond worden, hoe beiden niets anders wilden dan contemplatieve mensen te zijn. Zij trokken zieh op onderscheiden wijze uit de wereld terug,
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echter niet uit de schepping, die hun lief was, en niet uit de wereld van de zonde, waartoe
zij als mensen behoren.
In de ontmoeting met Jezus ontdekt Franciscus en op haar manier ook Clara, dat christelijke contem-pla-tie de actie insluit. Zij willen "hem beleven, die voor allen gestorven is
(1 C 35). Daaruit volgt, dat er geen scheiding bestaat tussen klooster en wereld: “de we¬
reld is ons klooster”. Gerichtheid op en toewending naar de wereld zijn zo met elkaar verbonden, dat niemand ze mag loskoppelen. Daaruit volgt dat contemplatie niet van kloostermuren afhankelijk is.
De plaats van de contemplatie is steeds daar, waar men zieh ophoudt. Meer nog: zelfs in
een wereld met zijn conflicten en noden kunnen wij Godverbonden leven. Dat is de wäre
contemplatie. Midden in de actie blijft de contemplatie de bron van kracht. Verbondcn
met God trekt men door de wereld, om zichzelf te geven. Dat geldt ook voor de arbeid,
waarbij men "de geest van het gebed en van toewijding niet uitdoven”,
Aan het einde zullen nog enige praktische gevolgen getrokken worden.

C. Informatie

1. De betekenis van het woord “contemplatie” bij Francis_cus en Clara__
Franciscus en Clara waren contemplatieve mensen. In de bronnen ontmoeten wij bij Fran¬
ciscus het werkwoord “contemplari” (= “schouwen”, “waamemen”) en bij Clara het substantief “contemplatio". Bedoeld wordt bij beiden minder een activiteit, maar veeleer een
laten gebeuren. Het gaat er om het hart steeds naar de Heer toegewend te houden.
Contemplatie groeit in een wakker bewustzijn tegenover de werkelijkheid van de wereld
en de aanwezigheid van God in haar. “De Geest des Heren en zijn heilige werking te bezitten' (RegB 10,8) - dat is contemplatie. Eveneens: God liefhebben “ met geheel zijn hart,
geheel zijn ziel, ... met alle krachten en vermögen, met alle neigingen, met al wat in ons
is, met alle wensen” (RegNb 23,8).

2. Franciscus: “niets anders willen wij verlangen

...”

Wie de geschriften van de heilige Franciscus leest, bespeurt onmiddellijk een contempla¬
tieve dieptedimensie. Wanneer Franciscus over “God” of “Jezus” spreekt, verändert zijn
spraakgebruik: van een onbehouwen schrijver wordt hij een dichter. Welbespraaktheid en
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dichterlijk formuleert hij zijn toewending tot God. Vele teksten van zijn geschritten zijn
zuiver gebed, uitdrukkingsterke hymnen, prefaties, litanieen, gezangen. Hert Zonnelied is
het bekendste en volkomenste tekst. Daamaast zijn er nog vele anderen, die van een innerlijk vuur getuigen.
En op zieh is dat het schoonste bewijs voor de samenhorigheid van contemplatie en missie. Want Franciscus heeft al deze teksten geschreven, opdat de anderen er wat aan zouden
hcbben. Hij wou, zonder indiscreet te zijn, anderen laten deelnemen aan zijn innerlijke
gloed. Het Zonnelied is ontstaan na een moeilijke crisis in zijn leven, door ziekte en depressie veroorzaakt. Franciscus beleeft hier de toewending tot God. Alle twijfel valt, de
depressie verändert in jubel, lijden en verval ten dode in leven. Deze ervaring zet Francis¬
cus om in woord en muziek, opdat de broeders er mee door wereld gingen, deze toewen¬
ding tot God te prijzen en de mensen tot lof van God te begeesteren. Ook de litanie die
Franciscus aan broeder Leo gaf, is een “pastorale tekst”. Franciscus ziet, hoe zeer broeder
Leo twijfelt en door minderwaardigheidsgevoelens geplaagd wordt. Daarom zegt hij als
het wäre tot hem: ook gij, broeder Leo, zijt door het mysterie van God getekend; ook gij
zijt door het kruis getekend. Laat je slechts meeslepen door de onbegrijpelijke God. door
zijn mysterie, dat met “Gij” kan aanspreken, steeds weer opnieuw met “Gij”, verbonden
met de wisselende woorden: Liefde, schoonheid, wijsheid, deemoed, rast, zekerheid ...
(vgl. LofGod). Het is alsof Franciscus die Aziatische gebedsmethode gekend heeft, die
erin bestaat, zieh tot een woord te beperken en zieh in dat woord helemaal uit te drakken
(=”Mantra”). Wat Franciscus echter van deze methode onderscheid, is het afstemmen van
dat woord op het onbegrijpelijke grote “Gij”.
Het wordt verstaanbaar, dat Thomas van Celano in Franciscus het ideaal van alle bidden
ziet: “Om geheel het merg van zijn hart tot een veelvoudig brandojfer te maken, stelde hij
zieh de Hoogst-enkelvoudige als veelvoudig voor ogen. Zonder zijn lippen te bewegen
herkauwde hij dikwijls inwendig en door de dingen van buiten naar binnen te halen, haalde hij zijn geest op naar omhoog. Zo richtte hij zijn ogen en zijn hart naar het ene, wat hij
vroeg van de Heer, niet zozeer bidder, maar geheel en al gebed te worden” (2 C 95).
Daarin had Franciscus echter een lange weg te gaan.
Volgens Franciscus zal God het hele gewicht krijgen: niets anders kon met Hem concurreren.
“Laten wij daarom niet anders verlangen, niets anders willen, möge niets anders ons be¬
hagen en verbeugen, dan alleen onze schepper, verlosser en redder, de enige wäre God,
die de volheid van het goede is, al het goede, heel het goede, het wäre en hoogste goed
...” (RegNb 23,9)
Deze tekst zegt zonder misverstand: Wat Franciscus met zijn beweging wou, is een gemeenschap, die zieh door contemplatie, gebed en eredienst volledig laat bepalen. Daarmede is niet gezegd over de manier en de wijze, waarop Franciscus deze contemplatieve dimensie in zijn leven verwezenlijken wil.
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3.Clara: “Met gehele overgave ...”_
De manier waarop de contemplatie concreet kan beleefd worden, is voor alles bij Clara
van Assisi af te lezen. Zij wou geheel als Franciscus leven, maar zij moest echter - meer
uit tijdgebonden gronden dan uit eigen besluit - in een “heilige ruimte”, in hct slot van
San Damiano zieh terugtrekken.
Hier leefde ze meer dan 40 jaar met 50 zusters tezamen. In het proces van heiligverklaring
word steeds weder bericht, dat haar leven getekend werd door lange tijden van Stil, eenzaam gebed en van lichtende innerlijke ervaringen. Het woord, dat ze in de h. Schrift las
of in de liturgie hoorde, prentte zij zieh in als een onlosmakelijk beeid, het werd een visioen, waarvan ze uren lang vervuld was. Zij zorgde er voor dat goede theologen het evangelie uitlegden, en verdiepte deze uitleg in lang volgehouden meditaties. Zo was ze zieh
die eucharistische aanwezigheid van Christus zo reeel bewust, dat zij Hem met starende
ogen schouwde en met een gloeiend hart ontving. Als kardinaal Hugolino in 1220 naar
San Damiano kwam, voerde zij hem binnen in de afgrond van de mystieke ervaring. Zoals
hij zelf in een uitdrukkelijke brief getuigt, voelde hij nog maanden de smart, daaruit opnieuw te moeten opduiken. -Clara beleefde dat inwonen van God zo dicht en concreet, dat
zij daardoor tot uitspraken kwam, welke de menselijke waardigheid op een eenmalige wijze onderstreepte.
Voelcn wij ons een beetje binnen deze contemplaticve-mystieke atmosfeer: voor Clara is
contemplatie wezenlijk een liefdesontmoeting.
Zo schrijft ze aan haar vriendin Agnes van Praag: “Bemin Hem geheel en eil, die zieh to¬
taal omwille van uw liefde gegeven heeft. Over zijn schoonheid verwonderen zieh zon en
maan. De overvloed van zijn gaven is eindeloos kostbaar en groots” (3 Agnes 15-16).
Contemplatie is de omarming van de Geliefde, wiens schoonheid de heerlijkheid van de
schepping overtreft. Deze verbinding van “schoonheid” en intiemer “liefde” behoort bij
deze soort contemplatie, de zogenaamde “bruidsmystiek”, die destijds het leven van de
mystieker vervulde. Dit motief doorkruist alle geschritten van de heilige Clara, beginnend
met het “armoedeprivilege”, dat zij in 1216 van Paus Innoncentius III verkreeg en deze
tekst definieert zij tot in haar testament, dat zij in het aanschijn van haar dood schrijft.
In de geciteerde brief aan Agnes van Praag komt dat motief van het “slot” voor. Zij gebruikt dit belangrijk begrip van het contemplatief leven alleszins niet in de betekenis van
de kloostermuren, welke het schouwen van God beschut. “Slot” - dat is het lichaam van
de mens, en meer nabij “het hart”. Deze intieme plaats van de mens wordt tot “heilige
plaats”, tot woning van God: “De ziel van de gelovige mens , ... is door Gods genade groter dan de hemel. ... De hemelen ... kunnen de Schepper niet bevatten; alleen de ziel van
de gelovige is zijn woning en zetel, en dit alleen door de liefde die de goddelozen missen”
(3 Agnes 21-22). Clara kon zeker niet zo spreken, als het inwonen van God niet steeds
opnieuwtot een gelukkig makende ervaring werd.
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“Schoonheid”, “intieme liefde”, “beleefde Christusontmoeting”, “bruidmystiek”, inwonen
van God” - da zijn heel belangrijke trefwoorden, welke de contemplatie van Clara bestempelen. Er moet hier echter vermeld worden dat al deze trefwoorden met de motieven
“armoede” en “lijden” verbonden zijn (vgl. L.B. 19).
Een bewijs mag daartoe volstaan: “Kijk naar Hem, die om u verachtelijk geworden is en
volg Hem na, gij die om Hem verachtelijk geworden zijt in deze wereld. ...Kijk naar Hem,
hoogedele koningin, zie Hem aan, beschouw Hem in uw verlangen Hem na te volgeri’ (2
Agnes 19-20). Een van de meest uitdrukkelijke Stelling, waarin Clara over de contempla¬
tie spreekt, Staat wederom in een brief aan Agnes van Praag: “Plaats uw geest in de Spie¬
gel van de eeuwigheid, plaats uw hart in het beeid van Gods wezen en vorm uzelf door beschouwing geheel om in het evenbeeld van zijn godheicT (3 Agnes 12-13).
Samenvatten kunnen wij zeggen: contemplatie is het zieh verbazen, dat spontaan uit het
hart voortkomt en zieh in lofprijzing en dankzegging uitdrukt. Het betekent ook, Stil wor¬
den en in God onderdompelen, met wie wij door Christus verzoend zijn. Contemplatie is
Gods werk in ons. Wij openen ons voor God, om ons door hem te laten veränderen. Con¬
templatie betekent verwonderen, eerbied, goede, openheid. Zij laat ons ons niels ervaren
en waar tegelijkertijd echter ook onze waardigheid ons innig wordt. Contemplatie is niets
anders dan de volledige openheid van ons hart tegenover God.

4. De terugtocht: De wereld binnen de wereld vertaten
ln verband met de contemplatie is het noodzakelijk een misverstand op te helderen. dat
ook binnen de christelijke traditie steeds weer opgetreden is. Franciscus zegt in zijn Tes¬
tament dat hij “de wereld heeft verlaten”. Deze uitdrukking kan platonisch-dualistisch
verstaan worden. Wat wordt er bedoeld met “platonisch” en “dualistisch”? Achter beide
begrippen schuilt zieh een wereldbeschouwing, die in tegenstelling Staat met het christe¬
lijke, zoals wij in de eerste leerbrief uiteengezet hebben. Deze wereldbeschouwing ziet in
het materiele, zichtbare, in het lichamelijke, in de hele wereld in het algemeen iets minderwaardigs of helemaal siecht, waaruit men moet wegvluchten en waar men zieh ver
vandaan moet houden. Het doel van de christenen, die zulk een wereldbeschouwing aanhangen, bestaat erin zieh van de wereld los te maken, zieh van haar terug te trekken, om in
een afgelegen dal, op een eenzame bergribbel of in de woestijn zonder mensen siecht God
te zoeken. De wereld van de mensen met zijn zorgen en vreugden wordt voor deze men¬
sen onverschillig.
Het christelijk geloof is vreemd aan zulk een houding, ook al wordt de Christen steeds
weer opnieuw onder de bekoring van dit dualisme bezwijkt. Daar wij geloven in een mens
geworden God, in dat ondoorgrondelijk mysterie, dat vlees geworden is, dat zieh in de
menselijkc geschiedenis eens en voor al wortel heeft geschoten en dat daarom slechts in
de wereld te vinden is. Voor de christelijke wereldbeschouwing is het centrale begrip “het
Rijk van God”, een wereld, die God schenken wil en waartoe hij ons mensen roept. Dit
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geloof kon daarom tot de wonderbaarlijke Stelling van een evangelische theoloog uit de
\T eeuw leiden: “Het einde van alle wegen van God is het hchaam" (J.C. Oetinger).

De wereld als schepping, als Universum, de kosmos, “hemel en aarde”, het
_aj:_
“omnia” (=alles) in het beroemde “Mijn God en alles” (vgl. paragraaf 8, S. 14). Daarmede
wordt een geloofsrelatie uitgedrukt: de wereld wordt als schepping gezien, dat wil zeggen
de wereld heeft haar betekenis niet in of uit zieh zelf; zij wordt geschapen en vindt daarin
haar waardigheid. Uit de schepping kan men niet wegsluipen, terwijl men zelf een deel
van haar is. Bij Franciscus is het scheppingsgeloof zeer concreet, zoals zijn Zonnelied dat
uitdrukkelijk betuigt. En Clara brengt dit in het aanschijn van haar dood in een kort gebcd
tot uitdrukking: “Gy, Heer, die mij geschapen hebt, wees gezegend’ (LevCl 46).
Beiden plaatsen armoede met “geschapen zijn” op hetzelfde niveau; armoede betekent:
aangewezen zijn, het leven niet uit zichzelf hebben. Tn het Zonnelied wordt het schepsel
zijn een gemeenschappelijke noemer voor alles wat is.

De wereld in haar tweeslachtigheid:_
Enerzijds is de wereld de plaats, waar God werkt. Zij is de schepping van God. Anderzijds
is ze de plaats, waar de mens zieh gedraagt als autonoom, zieh tegenover God stelt en zieh
zo verliest; de wereld die zieh van God losgemaakt heeft. Deze tweespall gaat midden
door het hart van de mens. Men kan zieh daarom niet uit de feitclijke wereld terugtrekken.
Men neemt haar met zieh mee, ja men ontdekt haar daar, waar men zieh ver van haar
meent te bevinden. Allen, die zieh in de woestijn of in een slot teruggetrokken hebben
moeten ervaren, hoe het kwaad hen in de eenzaamheid volgt en het leven bedreigt. Beroemd zijn de bekoringen van de kluizenaar Antonius in Egypte (gestorven 356). Maar
ook Clara en Franciscus maken deze ervaring door.

Het menselijk gezelschap_
Franciscus gebruikt de uitdrukking “saeculum”. Bedoeld wordt een concreet omschreven,
gestructureerde, door tijd, omstandigheden, situaties, waardenschaal, illusies enz. bepaalde wereld. Een zodanige wereld kan men als vreemd, vijandelijk, bedrieglijk, goddeloos
beleven. De wakkere mens kan steeds meer naar de rand van deze wereld geduwd worden,
terwijl hij in haar geen thuis meer vindt. Dat is blijkbaar de ontwikkeling, die Franciscus
in zijn testament beschrijft. De melaatse, die uit de middeleeuwse wereld gestoten werd,
maakt Franciscus van Assisi bewust, dat ook hij aan de rand stond. Daar hield Franciscus
halt en doet bewust de stap; hij verlaat deze manier van de wereld, om een nieuw leven
(=boete) te leiden. Met andere woorden: De wereld kan zieh als een afgesloten geheel
aanbieden, waarin de mens langzamerhand stikt (= “zonde” in het Johannes evangeüe).
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Dan gaat het er om, een nieuwe verblijfplaats te vinden: Jezus Christus en zijn evangelie
worden de maatstaf. waaraan het ganse leven gemeten wordt.
Het terugtrekken uit een gemcenschap, die zieh verabsoluteert, is dus noodzakelijk. Het
behoort wezenlijk tot het christelijk bestaan. Maar dit afwenden betekent geen vlucht uit
de wereld en ook niet een uittocht uit de schepping.
Voor Franciscus vertoont zieh hierin, dat hij zieh consequent als rondtrekkende prediker
verstaat, die onvermoeid van de ene plaats naar de andere gaat en toegewend naar de mensen leeft. Van tijd tot tijd trekt hij zieh terug, om zieh niet te verliezen. Voor Clara daarentegen was de tijd nog niet rijp, dat zij als rondrekkende prediker door de wereld trekken
kan. Zij moet zieh met haar zusters in San Damiano terugtrekken en het strenge slot overnemen, die Hugolino van Ostia haar oplegt. Wanneer men de taal, waarmede zij haar le¬
ven beschrijft, van nabij beschouwt, dan bemerkt men dat in het grote onderscheid dat de
Kcrk gebruikt: "slot” en “incluse (=ingcsloten) bij haar niet voorkomt. Clara Staat open
voor de wereld: men laat zieh door haar raad geven, zij geneest ziehen die men haar
brengt, zij neemt kleuters in haar klooster op, zij redt tweemaal (1240 en 1241) haar
klooster en de stad Assisi van de troepen van Frederik II. “ Wie God zal zien, zal niet blind
worden”, zegt ze en voegt er aan toe: “wie de Heer dient, wordt helemaal niet krom”
(LevCl 19).

_5. Hem beleven die voor allen gestorven is_
Franciscus werd van tijd tot tijd bekoord om de contemplatie als een terugtrekken te verstaan en, zoals men toe zei, een “engelachtig leven” te leiden. Met andere woorden: men
kan ook op deze aarde de levensvorm van de engelen benaderen. : slechts God aanschouwen, zieh door niets laten afleiden, zieh niet met de wereld laten, bevlekken. Afgezien
daarvan, dat dit een illusie is, beweegt zulk een opvatting van het contemplatief leven niet
op de bodem van het eigenlijke christelijke. Door deze bekoring heen vindt Franciscus in gesprek met zuster Clara en broeder Sylvester - zijn levensvorm:
“Omdat ze er altijd eerlijk op uit waren een juiste en verantwoorde keuze te doen, overlegden ze samen, of ze onder de mensen moesten blijven of zieh in de eenzaamheid zouden
terugtrekken. - Franciscus had echter niet veel vertrouwen in op eigen gezag genomen
beslissingen. Zoals steeds bad hij eerst tot God en kwam tot de keuze niet voor zichzelf alleen te leven, maar zijn leven in dienst te stellen van Hem, Die voor allen gestorven is. Hij
wist, dat het zijn zending was voor God de zielen te winnen ...” (1 C 35).
Franciscus en Clara wisten zieh gezonden op de weg van de contemplatie over de levensgeschiedcnis van Jezus en zijn kruis. Alles zei hun duidelijk dat God het heil van de men¬
sen wil. Overeenstemming met de wil van God kan maar bereikt worden, wanneer men
zieh met het heil van de wereld inlaat. Anders gezegd: contemplatie moet tot Christus
brengen. En Christus heeft voor de mensen geleefd en is voor hen gestorven. De persoon
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van Jezus, die in het middelpunt van de contemplatie Staat, voert aldus onmiddellijk naar
de wereld terug.

Franciscus is er in gelukt niets van de exclusiviteit te moeten terugnemen, die hem aan
God en aan Jezus Christus bond. Maar juist deze exclusiviteit sluit de actie in. niet uit.
Anders gezegd: God en de wereld staan niet als concurrenten tegenover elkaar. Voor hem.
die christelijk mediteert en bidt, is God in alles te vinden. Hij Staat achter alles en boven
alles. Paulus heeft dit zo verwoord: “Zo zal God alles in allen zijn (IKor 15, 28).

6. De wereld als klooster: contemplatie als missie
Het woord “klooster” als aanduiding voor de eigen vestigingen komt in de geschriften van
de h. Franciscus nergens voor. Het woord “slot” (claustrum) echter vinden wij tweemaal
in zijn Regel voor de kluizenarijen. Maar dit woord wordt niet in de monastieke betekenis
gebruikt: niet de muren worden aangeduid, die een kerk of een klooster omsluiten. De
mensen, die daarin samenkomen, verblijven er slechts voor een wel bepaalde, voorbijgaande tijd. Daarom kunnen zij er naar toe, wannccr zij dat willen.
“Slot” in franciscaanse betekenis is heel eenvoudig een plaats omgeven van een hek of
een natuurlijke afsluiting, zo dat buitenstaanders niet verder er in binnendringen konden.
Clara had van haar kant, zoals wij reeds gezien hebben, het slot, dat de kerk haar op gelegd heeft, inhoudelijk open gebroken en mystiek omgevormd.
Is het dan verwonderlijk dat voor de franciscaanse beweging de begrippen “wereld” en
“klooster” samenvallen? Dit wordt verduidelijkt in een franciscaans mysteriespel, waarin
de armoede als persoon optreedt en door de broeders als “Vrouwe” wordt aangesproken:
"Nadat Vrouwe Armoede daar enige tijd zeer rüstig, maar licht had liggen sluimeren,
stond ze haastig op en vroeg hun haar nu het klooster te laten zien. Ze namen haar toe
mee naar een bergtop en wezen haar de hele wereld voor zover ze die konden zien, en zeiden: 'dit is ons klooster, Vrouwe (Heilige Verbond, 63).
Het klooster is de wereld, de wereld is het klooster. Nauwkeuriger kan men de eenheid
tussen de toewending naar God en de toewending naar de wereld niet formuleren. Con¬
templatie is overal mogelijk, wordt overal gevraagd. En wanneer de contemplatie binnen
het slot verwezenlijkt wordt, dan moet het ganse Universum in het klooster aanwezig zijn.
Er kan geen slot van het denken of van het hart bedacht worden. Niets of niemand kan er
“buiten” blijven. Alles en iedereen zijn in de contemplatieve levensvorm binnen gehaald.
Over de gemeenschap van Clara schrijft Bartoli: Zij was “a/s een open gemeenschap opgevat, zo ver open, dat geen grenzen haar kan omsluiten: met een horizon zo ver als de
hele wereld' (Bartoli 119). Ofschoon zij in het slot leefde, straalde dat voorbeeld van hun
leven naar buiten (Canonisatiebulle). De macht van het voorbeeld was in hen een apostolaat, een missie met ver reikende gevolgen.
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In haar Testament schrijft Clara: “ Want de Heer zelfheeft ons niet alleen tot model aangesteld, als voorbeeld en Spiegel voor andere mensen, maar ook voor onze zusters die de Heer
tot onze roeping zal roepen” (TestCl 19).
Clara overschreed de grenzen van de kluizenarij in twee richtingen: “van het innerlijk naar
het uiterlijk (door de opvattingen, een voorbeeld of een model te zijn, dat heel de Kerk wat
te zeggen heefi) en van buiten naar binnen (door het aanvaarden van datgene, wat buiten
aan zorgen gaf die Clara en haar zusters droegen)” (Bartoli 12).

_7. De cel overal met zieh meenemen_
Reeds vroeg in de franciscaanse beweging heeft de contemplatieve levensvorm zieh een
bijzondere manier opgebouwd: Franciscus zelf schreef desbetreffende een Regel, waarbij
een “omgrensd district voorzien werd (vgl. RegKl). De vele kluizenarijen in midden Italie,
die de broeders van tijd tot tijd opzochten, getuigen nog heden van deze levensvorm. men
denkt aan Carceri, Greccio, Fonte Colombo, Monte Casale, Le Celle, Poggio Bustone of
La Verna.
Waarschijnlijk is het leven van de Clarissen bij de aanvang met dit leven in de kluizenarij¬
en te vergelijken. Armoede verstaan de zusters als beschikbaarheid en open bereidwilligheid voor God en de mensen. Zij willen zieh zelf en hun zusterlijk samenzijn laten doordringen door de Geest van God.
Op bijzonder wijze nemen ze Maria als bun voorbeeld. Haar gelijkend, streven zij er naar
“maagd’ te zijn, die “Kerk geworden is”, “Paleis”, waarin God woont, “woontenF, waarin God onze pelgrimstocht deelt, “woning”, waarin Hij thuis is (vgl. LofMaria). Zij willen
"dachters van de hemelse Vader “ zijn, “Moeder, die Jezus ontvangen, in zieh dragen en
door heilige werken hem baren” (vgl. 2BrGel 49-53; vgl. LevCl).
Derhalve bestond er van bij de aanvang een exclusieve contemplatieve levensvorm binnen
de franciscaanse beweging. Daaruit mag echter niet het besluit getrokken worden, dat die
andere levensvorm, die door het “de wereld trekken” gekenmerkt wordt, minder contemplatief zou zijn. Franciscus liet zijn broeders duidelijk verstaan:
“ Want al ben je onderweg, je omgang en spreken met elkaar dient even ingetogen te zijn
als was je in een kluizenarij of in je cel. Waar we immers ook gaan of staan, we hebben
onze cel steeds bij ons. Broeder Lichaam is namelijk onze cel, en onze ziel is de kluizenaar
die i n die cel woont om tot God te bidden en zieh in gedachten met Hem bezig te houden.
Wanneer de ziel dan ook geen ruist en afzondering kan vinden in haar eigen cel is een
door mensenhanden gemaakte cel voor een religieus van weinig nuf (Her 108; vgl. 2 C
94).
Terwijl Clara het menselijk hart als “slot” aanduidt, noemt Franciscus het lichaam de
“cel”. Wat daarbij gern een schappelijk is, is ongetwijfeld overal en steeds zo te leven. Dit
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is een levensprincipe, dat zieh in verschillende structuren, in de wereld en binnen de
kloostermuren kan uitdrukken, maar niet met hen identiek wordt. Deze structuren kunnen
een hulpmiddel zijn, maar zij zijn niet de contemplatieve levensvorm zelf.

8. Meer dan een kluizenarij: contemplatie als beleefde wer_kelijkheid_
Contemplatie is meer dan een structuur (=”meer dan een kluizenarij”). Dat wordt duidelijk
in een voorval: een minister wilde zijn zware verantwoordelijkheid opgeven en in een
kluizenarij vluchten. Hij beleefde zijn “in de wereld zijn” als een kwaad. waaraan men
moet ontsnappen. De kluizenarij wordt tot een bekoring, zij spiegelt de minister een gelukkige wereld voor, waarin de aanwezigheid van God zonder meer beleefd kan worden.
Franciscus verwijst daarentegen deze minister op het “Deus meus et omnia”, op het geloof, dat God aan de basis van alle werkelijkheid ligt. God is zelf te zoeken in "de dingen
die u belemmeren de Heer God te beminnen, en ieder die een belemmering vormt voor u, of
het nu een broeder is of iemand anders, zelfs al zou hij u slaan, dit alles moet gij als genade
beschouwen” (BrMin).
Interessant is het, dat juist hier het "niets anders”, van de Regel van 1221 terugkeert: "En zo
zult gij het willen en niet anders” (BrMin 3; vgl. RegNb 23,9). Wanncer contemplatie als
overeenstemming met de wil van God mag verstaan worden, da, is deze verleiding van het
kwaad, het doorstaan van conflicten, het in de wereld blijven de wäre contemplatie, "de wä¬
re gehoorzaamheid”. Men verstaat de “Brief aan een minister” als een invoeren in de con¬
templatie. Franciscus blijft trouw aan zijn opvatting, dat contemplatie overal mogelijk is.

_9.

Contemplatief door wereld trekken_

_

Uit alles, wat tot nu toe gezegd werd, is het duidelijk, dat ook de missionaire activiteit, het
“door de wereld trekken” (RegNb 14-16) onder een contemplatief voorteken moet staan.
Of Franciscus preekte, bij de melaatsen leefde of het misprezen werk van de armen deed hij deed het vanuit een volledige Godontmoeting. Daarvoor bestaat er in de literatuur van
zijn tijd een formule, die dat goed tot uitdrukking brengt: Franciscus wilde “contemplando
se tradere” (= zieh een contemplatieve houding toe-eigenen). Deze uitdrukking wordt verstaanbaar, wanneer men ze met deze van de dominicanen vergelijkt: "contemplata alias
tradere” (= het in de contemplatie herkende, beleefde aan andere doorgeven, meedelen).
Franciscus en Clara gaan verder: voor hen eindigt de contemplatie niet bij de ontmoeting
met de melaatsen en zieken, de inspannende arbeid, het broederlijk samenzijn, de solidariteit met de armen, het ondergaan van zijn zwakheid en aftakeling ten dode toe - alles
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wordt voor hen plaats van contemplatie. In hun gerichtheid op God, die zieh in alles open
baart, geven zij geheel en al.

10. De Geest des Heren bezitten: gebed en overgave
Clara was in haar wezen contemplatief. De geest van gebed en van de overgave aan God
tekende haar zowel als de vaderlijke medebroeder en vriend Franciscus. Een van zijn uitspraken ovememend schreef ze in haar Regel, dat de zusters “de geest van de Heer en zijn
heilige werking” te bezitten (RegCl 10,9).
In solidariteit met de grote meerderheid van zijn tijdgenoten was de lichamelijke arbeid
voor Franciscus een hartstochtelijke een gelegenheid (vgl. Test 20). Derhalve hield Clara
niet op te weven en te naaien, ofschoon ze vanaf 1224 voortdurend bedlegerig was. Contemplatie is voor beiden de voomaamste voorwaarde, om hun arbeid te verrichten. Volgens hen bestaat de waardigheid van de mensen, die door God geschapen werd, in zijn
overgave aan God; in de “devotio” (van “votum” = gelofte, gehele overgave) en in het ge¬
bed.
Het mag niet gebeuren, dat een mens slechts door het materiele aangetrokken leeft en zo
zijn waardigheid verliest (vgl. BrAnt; RegB 5).
De opvatting van de h. Franciscus en Clara Staat tussen deze van de h. Benedictus en onze
moderne opvatting. Het benedictijns standpunt wordt bepaald door het “ora et labora”
(bidden en arbeiden). De as, waar rond al het ander, voor alles de arbeid, zieh beweegt, is
het gebed. Tegen de achtergrond van de antieke wereld is dit verstaanbaar. De wäre menselijkheid ontwikkelt zieh buiten de arbeid, in de vrije tijd. die overwegend de situatie van
de vrije man. Zware, lichamelijke arbeid liet men over aan de slaven. Het gebed, als geestelijke psychische levensvervulling, werd onder de vrije tijd gerangschikt, als een
ervaringsdomein, vvaarin de mens zieh als mens ervaart. Het gebed Staat daarom op de
eerste plaats. De arbeid was de tegenpool van het gebed. In de benedictijnse traditie is de
arbeid voor alles cultuurarbeid (overdracht van de antieke cultuur aan het nageslacht), en
niet zozeer de lichamelijke arbeid. die men ook in de kloosters overliet aan de conversen29
en de knechten.
Franciscus en Clara nu - en da was nieuw in hun tijd - maakten de zware lichamelijke ar¬
beid tot een uitdrukking van de menselijk-christelijke solidariteit. Het gebed Staat niet
naast de arbeid, maar vervolledigt zieh in haar: De geest van het gebed en de overgave
mag niet uitgesloten worden, maar moet in de uitvoering van de arbeid zelf binnengevoerd
worden. Geen neven elkaar, maar in elkaar verstrengeld zijn van gebed en arbeid is het levensprogramma van de franciscaanse familie.

J> Lekenbroeder in de middeleeuwse monnikenordes.
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Sindsdien heeft de mensheid nog een verdere stap gczet. Met de tijd zijn de christenen
gaan ontdekken, dat arbeid niet slechts een last is, maar ook een genade (vgl. RegB 5,1),
deelname aan de scheppingsdaad van God zelf. God heeft geen klare wereld geschapen,
maar hij betrekt de mens in zijn scheppende daad. Daarom wordt langzaam het benedictijns motto “ora et labora” een "labora et ora”. De as, waarom vandaag alles draait, is de
arbeid, vvaaraan het gebed ondergeschikt wordt. Daarbij kan het steeds vaker voorkomen,
dat de arbeid een zodanige betekenis toegemeten krijgt, dat men daardoor het gebed vergeet, ja, het bewust verwaarloost en als verloren tijd beschouwt, die iemand onrechtmatig
van de arbeid afhoudt.
De arbeid is zo in het middelpunt geplaatst, dat men de waarde van de mens aan haar afmeet en een werkloze zijn waarde verliest.
Mogelijkerwijze staan wij vandaag voor een beslissende stap in de menselijke geschiedenis. In het licht van het feit, dat ook in de industrielanden steeds meer werklozen zijn en
ook in de tockomst loonarbeid voor iedereen niet mogelijk zal zijn, moet de arbeid opnieuw gcdcfmieerd worden en moet een nieuw domein van activiteiten gevonden worden.
Het “ora et labora” krijgt een veelvoudige gestalte: De vrije tijd, contemplatie wordt weer
grote, de arbeid zal in vele activiteitsgebieden uiteen vallen (vgl. L.B. 21). Daarom moet
de contemplatieve houding, de ontvankelijkheid voor het mysterie in vele nieuwe activi¬
teiten uitmonden.
In ieder geval blijft: arbeid krijgt zijn christelijke zin niet in de eerste plaats door “de geest
van gebed en overgave” of door een vooropgezet “goed doel”, maar door wat de arbeid en
de verschillcnde activiteiten zelf zijn: deelname aan de creativiteit van God, deelname aan
het heilsplan van Christus, namelijk de mensen het Rijk van God te brengen. Arbeid zal
“de stad van God” helpen bouwen. Dat betekent dat de arbeid zelf een eredienst wordt. Dit
kan echter slechts, wanneer ze door een contemplatieve act gedragen wordt.
"De synthese, die uit te werken is, vermeldt gebed met arbeid, midden in de arbeid en
door die arbeid. Het daarbij niet om, enerzijds te bidden en anderzijds te handelen, noch
gaat het om een gebed buiten het concrete christelijke engagement in de wereld, maar om
een bidden tijdens de totale inzet, om aldus de beleving van de ontmoeting met God tijdens de ontmoeting van de mensen. Zulk een synthese, om volledig en duurzaam te zijn,
moet zieh de hele rijkdom van het gebed als een bevoorrechte ontmoeting met de Heer
nuttig maken alsook de hele religieuze waarde van de arbeid en van het engagement, dat
zieh echt voor gerechtigheid en broederlijkheid inzef ’ (Kardinaal A. Lorscheider).
Contemplatie zal altijd tot actie voeren, tot arbeid, tot inzet voor gerechtigheid en vrede,
tot bevrijding van de armen uit hun onderdrukking, tot heropbouw van een Aziatische,
Afrikaanse, Latijn-Amerikaanse, Noord-Armerikaaanse en Europese manier van echt
mens-zijn. Onderwerp van de contemplatie zijn aldus de zogenaamde profane domeinen.
Niet alleen Jezus Christus, God, geestelijke teksten en werkelijkheden buiten het vergankelijke zullen “aanschouwd” en gemediteerd worden, maar voor alles de mensen die men
ontmoet, de arbeid die men doet, en dat stukje wereld, dat iemand is toevertrouwd. Waarschijnlijk is het dit, wat wij nu van Franciscus en Clara te leren hebben.
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Slotbeschouwingen
Contemplatie is een dimensie van het menselijke leven en daarom niet het privilege van
enkelingen. Contemplatief zijn betekent, de betekenis van het leven en van de werkelijkheid ontdekken, de wereld als het symbool zien, dat tot het mysterie van God voert. Dit
sluit de verplichting in: "deze wereld door de kracht van de verrijzenis in het rijk van God
om te vormen” (M. Amaladoss).
Contemplatief leven betekent niet, zieh van de wereld afzonderen, maar zieh in haar inzet¬
ten, - “door de wereld gaan” - op een actieve wijze, om haar in een betere wereld te ver¬
änderen. Men kan God slechts ontdekken, in datgene waarin men zichzelf ontdekt en
waarin men met andere mensen en met de wereld verbonden is.
In het contemplatieve gaat het om een beleefde ervaring. Zij is de voorwaarde van een
zending, die betekent, dat wij met de machten van het kwaad in ons bestaan in contact
körnen. Een contemplatief mens zal zieh ook voor gerechtigheid en vrede, voor de bescherming van de schepping en voor de vrijheid inzetten. Het is niet nodig zieh de wereld
te ontzeggen, een bijzondere levenswijze te volgen, bijvoorbeeld in een Ashram (kluizenarij), in een klooster of ergens anders een rigoristisch ascetisch programma aan te hangen.
Blijf je zelf, waar je ook bent.
Contemplatie, juist verstaan, is een uitnodiging, een gans andere mens te worden, en ieder
vorm van contemplatie, die niet op de naaste let, loopt mis.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Ex 3,7v.; Mt 25, 31-46; 1 Kor 15,28; Jac 2,20v.
LofMaria; LofGod; BrAnt; 2 BrGel 49-53; BrMin
2,3; RegNh 14-16; 23,8v.; RegB 5; 10,8; RegKl ;
LevCl; Test 20; 1 C 35,2; 2 C 94v.; Heilig Verbond
63; LM 12,lv.; Her 108; Fioretti 16; 2 Agn 3; 3Agn
3; RegCl 10,7; TestCla 6

Interfranciscaan.se documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OS F (TOR)
Regel 20; 30
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
AanvuUing
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D. Oefeningen

1. Oefening
Lees de volgende tekst uit de interfranciscaanse boodschap “Mattli 1982”:

“Met vreugde stellen wij vast, dat God in de Derde Wereld een ervaarbare werkelijkhcid
is. In Azie leren wij, dat de meditatie en het zwijgen voor God een wijdverbreide beweging in het volk is; in Afrika, dat het lichaam daadwerkelijk de tempel van God is en dat
de tegenwoordigheid van de levende God in ritme en dans gevierd wordt; in LatijnsAmerika, dat de volksreligiositeit en de verering van de heiligen trots alle uitbuiting zingevende werkelijkheden zijn. Wij herinneren ons Franciscus van Assisi, die overal en op
iedere tijd God aanbidden wil en in al het geschapene liefhebben. Hij trok zieh in spelonken, wouden en kerken terug. Hij drukte zijn innerlijke ervaring van God uit in taferelen,
geste en speien. Hij speelde de mysteries van Jezus (Kerstmis, Pasen, Eucharistie ...). Hij
verbond zieh met de behoeften van het volk, om met de lichamelijke ogen te zien en met
eigen handen te grijpen. In de wereld en in al zijn daden, was hij geheel bij God en door
God voelde hij helemaal de zorgen van de wereld.
Daarom willen wij het gebed, de liturgie en het stilzwijgen opnieuw hun belang geven.
Zonder angst willen wij de geloofsuitdrukkingen van het volk tegemoet komen en daaraan
creatief deelnemen. Als wij met ons volk voor God staan, zij onze strijd en lijden, alle
verwachtingen en hoop in een dimensie gebracht, die alles overstijgt en tegelijk alles vervult.”

Opgave en vragen:
1. Maak de verschillende aspccten van de contemplatie op uit de tekst.
2.

In hoever geldt de in de tekst voorgenomen elementen vandaag nog geldig?

_2. Oefening_
Lees de volgende getuigenissen uit de verschillende continenten, die een ons belangrijke
aspecten van de contemplatie en hun integratie in het leven tonen.

227

1 Uit Zuid-Korea - contemplatie en vriendschap:
Ik ben een Koreaanse Claris, die van het Confucianisme naar het christendom ben overgegaan. Eenheid tussen contemplatie en zending ( missie) lijkt tot een van de vitale aspecten van de Koreaanse Kerk te behoren. Deze eenheid kan echter ook met de Yin-Yangtheorie van het Confucianisme gevonden worden: “Het poogt de structuur en de werking
van het Universum in begrippen uit te drukken, die de kosmische principes uitdrukken. De
Yang-kracht (Yang betekent licht) Staat voor het mannelijke, voor activiteit en energie. De
Yin-kracht (Yin betekent donker) Staat voor het vrouwelijke, inactiviteit en verdraagzaamheid. Men vermoet, dat deze beide krachten in een eeuwig proces van harmonisch samen¬
spei alle natuurverschijnselen voortbrengen. ”
Deze theorie laat zieh toepassen op de eenheid en het samenspei, dat tussen God en de
mens bestaat. In de kracht van de Geest is de mens ontvankelijk voor het woord van God.
Het is dezelfde kracht, die zieh in de menswording van het woord van God bewijst en
steeds opnieuw in een totale overgave aan de andere uitmondt. Leven ontvangen en leven
geven wordt ven en door dezelfde dynamische werking van de Geest geanimeerd.
ln het Oosten, bijzonder in Korea, is de trouwe vriendschap de hoogste waarde, de vrucht
van een diepe liefde en eenheid. Wanneer een missionaris zieh in Korea in wilt zetten,
moet hij onvoorwaardelijk van de waarde van een trouwe vriendschap tot aan de dood
overtuigd zijn. Zij behoort wezenlijk tot de Koreaanse ziel. Trouwe vriendschap uit zieh in
de oprechtheid van het hart, die woorden en daden de eenheid verleent. ledere missionaire activiteit, die deze waarde miskent of in haar werken verloochent, zal aan het innerlijk
leven van het Koreaanse volk grote schade loebrengen.
Het verlangen van het Koreaanse volk naar een onverdeeld hart is door Chong Mong Chu
(1337-1392) in zijn gedieht voor de koning mooi uitgedrukt:
“Zelfs als deze lichamen sterven en sterven moeten,
ook wanneer ik honderdmaal sterf
mijn gebleekte knoken tot stof verworden zijn,
mijn ziel bestaat zonder niets ...
Wat kan mijn onverdeeld hart veränderen,
dat mijn heerser gegeven is? ” (Zr. Mary Francis Kwon, OSC)

Vragen:
1. Welke indruk laat dit getuigenis op je na?
2.
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Welke ontmoeting stel je in deze tekst vast tussen het actieve en contemplatieve leven?

2. Uit Afrika - indruk van een bezoek aan Majawi:_
“Doffe klanken van een grote trommel riepen op tot de dienst van Goede Vrijdag. De parochiekerk in Lilongwe vtdde zieh met gelovigen. Op matten zaten ze dicht bijeen op de
bodem. De krukjes waren op deze dag waren door enkele uit de kerk verwijderd om plaats
te winnen. Achter het altaar was de baboewand opzij geschoven, die anders het koor van
de clarissen van de ruimte van de parochiekerk scheidde. De Goede Vrijdag dienst begon
met het binnenkomen van het kerkkoor in Afrikaanse kleding: Christus en zijn leerlingen
stellen zij daar in een passiespel voor, dat in de liturgie is ingebouwd. Als het heilig spei
zieh ontplooit, verweven de gezangen van de clarissen zieh met het gebeuren in het altaarruimte. De grens tussen spelers en toeschouwers verdwijnt. ledereen was gelijkwaardige
medewerkers geworden. Hert spei bereikt zijn hoogtepunt, de kruisiging. In een stilte klin¬
ken de laatste woorden van Jezus. Het is volbracht. Ingehouden, zachte, klagende gezan¬
gen vullen meerstemmig de ruimte. De clarissen begeleiden hun gezangen met gebaren,
die zieh als zichtbaar geworden gebeden ontvouwden. De kruisajhame volgt. Het lichaam
van de dode wordt naar buiten gedragen. Na enige tijd betreden de leerlingen wederom
de ruimte, hoog op hun schouders de baar met het lijk, gans in een Witte doek gewikkeld.
Het wordt in de altaarruimte opgebaard.
Achter in de kerk ontstaat er een beweging: drie vrouwengestalten, diep tegen de aarde
gebukt, het voorhoofd raakt de vloer, naderen geknield door de middelgang, onder zacht
klagen; die middelste is in een donkerblauwe doek gehuld, dat haar geheel verbergt: Ma¬
ria. Een Afrikaanse dodenzang eert de terechtgestelde mensenzoon, en het was alsof alle
lijden van de wereld in dit klagen een stem kreeg. De drie vrouwengestalten bereiken eindelijk de baar, de moeder buigt zieh over haar dode zoon ...
Langzaam begint de gemeenschap zieh bij de drie vrouwen aan te sluiten. Allen gaan
naar de lijkbaar vooraan, buigen zieh over de gestalte in de lijkwade ... Is het spei? Is het
werkelijkheid? De tijd is opgeheven. Het ontstellende besef grijpt allen aan: Jezus is werkelijk dood. Gisteren, vandaag, in zo velen, die verraden, gefolterd, omgebracht worden
De kruisverering, de voorbeden en de communie sluiten aan, groeit uit het passiespel tot
een eenheid. De clarissen zingen afwisselend met het koor en de gemeenschap. Zij zingen
en bidden met heel hun wezen, hun gebaren drukken uit, wat de woorden siechts onvolkomen kunnen weergeven. Zacht muziek van Afrikaanse snaarinstrumenten begeleiden de
gezangen dan was de liturgie ten einde en de kerk loopt leeg. Op paasmaandag kwamen
wij op onze reis van Madisi naar Blantyre terug bij de clarissen voorbij. Wij willen onze
gastvrouwen geschenken geven. Maar allen waren in de kerk waar de eredienst ten einde
liep. Wij betraden de kerk en plaatsten ons op de achtergrond aan de deur om niet te stö¬
ren. Dat werd ons een ander aanblik geboden, die wij iet meer zullen vergeten. Het was de
tijd van dankgebed na de communie. De clarissen dansten, met groene bloesemtakken in
de handen, zongen en dansten hun vreugde om de verrijzenis van de Heer. Zij zwaaiden
de takken op het ritme van de melodie van hun vreugde, begeleid door trommeis en snaar¬
instrumenten, die zo anders klonken dan op Goede Vrijdag. De gezangen van de gemeente
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verenigden zieh met hun heldere stemmen. Een beweging ging door heel de kerk. Er werd
dansend geh eden, dat allen verenigde”.

Vragen:
1. Welke indruk maakt dit bericht op u?
2. Welke overeenkomst kun je vaststellen tussen de Afrikaanse liturgie en het
thema van deze leerbrief?
3.

Geloof je, dat de dans hier een dimensie uitdrukt, die vroeger verloren was?
Welke was deze dimensie?

3. Uit Brazilie - Uitdrukkingsvormen van de contemplatie, zoals ze in de
context van de bevrijding beleefd worden, zijn o.a. de volgende:
Opgelet: Lees eerst de titels - en vorm je eigen gedacht van het thema - en lees dan
eerst de gehele tekst!

*** Gebed, dat door de actie wordt gespijzigd
Bevrijdend gebed haalt zijn voeding uit een geengageerd leven, uit de strijd, de gezamenlijke inspanningen, uit de fouten en bereikte zege. Het dankt voor de geslaagde stoppen,
bidt, niet zo zeer voor eigen belangen, maar veel meer voor een gemeenschappelijke weg.
voor allen, die lijden. In het gebed klinkt vooral het met conflicten beladen karakter van
het bevrijdingsproces door. De schuldbelijdenis wordt spontaan een gemeenschappelijke
bekentenis. Niemand verbergt zieh achter opscheppende woorden, maar het hart opent
zieh en geejt de diepste gedachten vrij. Het is een gebed, dat de vrijheid van het hart
weerspiegelt. Aangeklaagd wordt voor alles het losstaan tussen, datgene wat men belooft
en datgene, wat men doet, getekend door ontbrekend aan solidariteit en zwak engagement.

*** Gebed als uitdrukking van de bevrijdende gemeenschap
Persoonlijk gebed heeft een blijvende en zekere waarde. In geengageerde groepen wordt
het nochtans wezenlijk een uitwisseling van ervaringen en praktische inzet, die in het licht
van de het geloof en van het evangelie bevraagd en bekritiseerd worden
De ervaring beperkt zieh niet tot een persoonlijke ontmoeting van de ziel met God, maar
opent zieh naar de anderen, beluister hen en deelt zieh aan hen mede. De ene troost en
sterkt de andere, ziet de Problemen van de andere. Men helpt elkaar wederzijds bij zulke
mededelingen. Het gaat niet om een “heilige schaamte ”, die een verzoeking is om kwellingen en goddelijke verlichting te verbergen. Men kan de meesten in hun ziel lezen, als in
een open boek. Dat is een mooie verwijzing naar de groei in de bevrijding, die zieh binnen
een gemeenschap afspeelt.
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*** Liturgie als het vieren van het leven
De canonieke liturgie heeft een bindend karakter en brengt de katholiciteit tot uitdrukking.
In de mate echter, dat de gemeenschap geloven en leven, mystiek en politiek tot eenheid
brengen, nemen ze in het liturgisch domein ook het feest van hun gedeelte leven mee. Op
dit gebied ontwikkelt het volk een grote creativiteit. Op grond van de uitgesproken zin van
de mensen voor al het edele en heilige ontbreekt het niet aan waarden en sacraliteit. De
groepen gebruiken Symbolen, die belangrijk voor hen zijn, ensceneren choreografieen en
voeren door veelvuldig lichamelijke uitdrukkingsvormen, die het volk eigen zijn, authentieke geestelijke speien op.
***

Gebed als eigentijdse ondervraging

Een bevrijdend gebed kan vaak de vorm van een kritisch onderzoek aannemen, waarbij de
inzet en de houding van de leden van de gemeenschap onderzocht worden. Men bekritiseert elkaar wederzijds, zonder echter persoonlijk te kwetsen of gekwetst te voelen. Waar
het op aankomt, zijn objectieve criteria: het rijk van God, de bevrijding, eerbied voor de
weg van het volk. Dit leidt tot echte bekeringen en wederzijdse hulp, die uit de eerlijkheid
en trouw aan elkaar ontstaan.

***Politieke heiligheid
In het verloop van het bevrijdingsproces gaat het om een situatie, waarin een nieuw verstaan van de heiligheid ontstaat. Aanvullend op de strijd tegen de eigen hartstochten (een
blijvende opgave), komt de strijd tegen de mechanismen van uitbuiting en verstoring van
de gemeenschap.
Daarbij treden moeilijke. maar zeer reele deugden naar voren: solidariteit met de lijdensgezellen; deelname aan de gezamenlijke besluitvorming; trouw aan genomen besluiten;
overwinnen van de haat tegen mensen, die agenten zijn van de machten, die het volk uitbuiten; de vaardigheid, over het onmiddellijke heen te stappen en aan een toekomstige
gemeenschap te werken, die men nog niet ziet en waaraan men waarschijnlijk niet meer
zal kunnen deelnemen. Deze nieuwe ascese heeft haar eigen eisen en ontzeggingen, om het
hart zuiver te houden, open voor de geest van de zaligsprekingen.

*** Profetische moed en geschiedkundige geduld
Vele geengageerde Christen hebben de moet, vanuil hun geloven en hun gebed, de mächti¬
gen van deze wereld tegemoet te treden, om voor de zaak van het volk en zijn vertapte
waarden op te körnen. Zij hebben echter ook een geschiedkundig geduld met de langzame
voortgang van het volk, dat gewoon is, de onderdrukking te ondergaan. Zij vertrouwen het
volk, zijn waarde, zijn bereidheid tot vechten, ondanks alle beperktheid, dwalingen en in¬
te llectuele weerstand. Zij geloven vast in de kracht van de Geest, die in deemoedigen en
lijdenden aan het werk is, aan de overwinning van zijn zaak en de rechtvaardigheid van
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hun strijd. Deze houding groeit vanuit een contemplatief inzicht in de geschiedenis, die
namelijk begrijpt, dat God alleen de Heer van de geschiedenis is.

*** Een paashouding in de zin van Fil. 2,6-9
Er bestaat een duidelijk bewustzijn van de betekenis van hei kruis, als noodzakelijke stap
naar de overwinning. De opstanding wordt beleefd als het ogenblik, waarop de gerechtigheid triomfeert, waarop de strijd van het volk bestaat en zijn leven gefundeerd is, dat
menswaardiger wordt. Het is de verrijzenis van Jezus, als een enorm bevrijdingsproces,
dat zieh in de loop van de geschiedenis doorzet. Dat wordt gevierd en beleefd als de
mächtige tegenwoordigheid van Geest in de geschiedenis.
Zo ontstaat een nieuw type van christenmensen, zeer diep geengageerd in de “aardse
stad” en tegelijk in de “hemelse stad”, met de overtuiging, dat het laatste afhangt van hoe
sterk wij ons bij de verwerkelijking van deze wereld inzetten. De hemel is geen vijand van
de aarde, maar begint hier op aarde.
Beide staan onder de macht van de genade en de bevrijdende goddelijke daad van Jezus
Christus. Dit is geen zuivere “theologie ” meer, maar is leven en mystiek van vele Christen
geworden (D. Aloisio Kardinaal Lorscheider, Aartsbisschop van Fortalezza, Brazilie,
1987).

Vragen:
1. Welke aspecten van het gebed, die hier in de tekst voorgesteld werden, zijn
nieuw voor u?
2. Welke samenhang herken je tussen de contemplatie en de bevrijding?
3.

Wanneer, waar en hoe heb je deze of gelijkvormige ervaringen van het gemeenschappelijk gebed gehad?

4. Een tijdsdocument uit de vroegere Sovjet-Unie, dat echter ook vandaag
nog in vele delen van de actuele wereld gebeurt - gebed midden vervolging en onderdrukking:
“Ik weiger met jullie te spreken. ”
Ik ben niet de eerste maal in deze ruimte. Een rechtlijnig houding tegenover de KGB vinden, was in het begin zeer moeilijk. De meerderheid, die, daar ondervraagd werden, pogen in het begin te misleiden, en zij verzinnen wat, vinden wat uit. Maar de duivel is in zake sluwheid steeds verständiger dan wij. jeder willekeurige dialoog met hem verändert in
een spei: “een dwaas Ten slotte ervaren zij een listiger weg, een langzaam uitgeteste en
zorgyuldig uitgewerkte methode, die zij gebruiken, en die de mens tot verrader maken.
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Toen men mij ongeveer tien jaar geleden voor de eerste maal binnen deze muren bracht
en men begon mij over behenden van de filosofische faculteit te ondervragen, deed ik
moeite, iet te verzinnen of slechts het “goede” te zeggen. Maar wanneer, van daaruit in
mijn woning teruggekeerd was, ontdehte ik met ontzetting, dat de veelvuldigheid van de
vragen niet oprecht waren, dat zij wat anders wilden ervaren, iets wat zijn niet vroegen.
Zo werd ik bijvoorbeeld gevraagd waar V.F. woonde, en ik noemde zijn adres in de overtuiging, dat de KGB dit toch al wisten. De onderzoeksrechter wilde slechts mijn graad van
vertrouwdheid met V.F. vaststellen.
En zo is het overal. Men manipuleert mij, men speelt met mij. Deze ontmoeting echter
bracht mij er toe, dat ik me voor mijn hele leven slechts een mogelijk tactiek tegenover de
KGB toelegde: ik brak ieder gesprek met hen af. Later paste de KGB verschillende psy¬
chologische trucs toe, om me tot een gesprek te verleiden; de strenge onderzoeksrechter
werd door een goedmoedige afgelost, men dreigde me in een psychiatrische kliniek te steken, men zette mijn ouders onder druk. Ik spande mij in er geen enkele aandacht aan te
besteden.
Ikbad in stilte. Bijzonder het Jezusgebed hielp me: “Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u
over mij, zondares. ” Dit gebed schiep een ondoordringbaar veld rondom mij. Dank zij dit
gebed voelde ik me volledig beschut, binnen welke muren ik ook was en in welke toestanden ik me ook bevond. De heilige Vader beval tegen de duivel te strijden, voor wie men
zieh niet in acht neemt, tegen wie men in het geloof het niet opneemt. Zo bemoedigde ik
me, de hardnekkigste, verscheidenste, vaak uren lang durende lastigvallen van de onderzoeksrechters van de KGB te weerstaan — ik reageerde er niet op. Ik lief hen niet in mijn
bewustzijn binnen. Zo viel in onze praktijk de ervaring van de dissident en de ervaring van
de ascese samen, hetgeen Solschenizyn eens in een dergelijke vuistregel voor de houding
bij de KGB geformuleerd heeft: “Geloof niets, vrees niets, bid om niets ”. En nog een ver¬
blüffende gelijksoortigheid tussen de handelwijze van deze organisatie en de methoden
van het kwaad is verblüffend: hoe zij beide de menselijke zwakheid gebruiken, welk een
durvelse speurzin voor het kwade zij inderdaad hebbenl Hun bestaat bewert de uitbuiting
van het nederige menselijk gevoel: de angst, de nijd, de ijdelheid, het wantrouwen. Wan¬
neer ze bemerken, dat er iets ontstaat: seminarie, tijdschriften, cercle, beginnen ze niet
met arrestaties, maar met de poging, dit nieuwe en levendige te ondermijnen, de leden te¬
gen elkaar op te zetten, ruzies onder elkaar uil te lokken.
“Ik weiger met jullie te spreken”. Deze uitspraak was de enige, die ik tijdens mijn laatste
bezoek aan de KGB gesproken heb. Karmazkij ging tien minuten weg. Ondertussen zong
ik een mijn vertrouwd gebed, de “Hymne aan de zoete Jezus ”.
Daar ik wist hoe lang men bij de KGB kan zitten, had ik voorzichtig het hymnenboek van
thuis meegebracht. Nadat Karmazkij terug gekeerd was, begon hij een nieuw gesprek met
mij. Duidelijk had hij van zijn superieuren instructies gekregen. Hij poogde het met een
abstract thema.
“Zeg me, Tatjana Michajlowna, van waar heb je en Poresck zulk een geloof in God? Jullie zijn toch uit een normaal sovjetfamilie voortgekomen, jullie ouders zijn verständige
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Heden, atheisten. Jullie hebben geen sociale worteis in het geloof. Jullie stammen niet uit
groep van delen en niet uit de laag van de Kidaken (boeren). Wat onze gemeenschap als
zondanig betreff, kan ze geen religieus bewustzijn voortbrengen, bij ons bestaat daarvoor
geen enkele voorwaarde: Het gaal niet om de uitbuiting van de mens, overal wordt een
atheistische Propaganda gevoerd, iedereen kan lezen en schrijven, niemand gelooft nog
aan sprookjes. Wat ons allen hier interesseert: waarom geloven juist jullie, lieden met een
universitaire opleiding, zulke onzin? Zoals een of andere oude vrouw, die niet lezen noch
schrijven kan? ”
Het was niet de eerste maal dat mijn bij de KGB een zulk fundamenteel gesprek aanvat.
Vroeger ging ik daar op in, verklaarde, hoe ik het juist kon, poogde het verstaanbaar te
maken, dat men ons geloof door geen enkele westerse invloed kon uitleggen, dat de leven¬
de God zelf in mijn ziel gekomen was, dat er geen grote vreugde bestaat dan dat nieuwe
leven in de Kerk. Ik weet niet of ik hen het minste kon mededelen. Helemaal niets.
Zij voeren tot op vandaag een onverzoenlijke strijd met het geloof, met de Geest, met datgene, waartoe hun bewustzijn niet toegankelijk voor is, wat zij echter als een groot bedrog
opvatten en wat volgens hen zo goed als de gevaarlijkste vijand is - daar zij moordenaars,
cynici, onmenselijk en duivels slag zijn. Zij vinden geen “materialistische” verklaring
voor de christelijke vernieuwing in het huidige Rusland. En zij zullen er geen vinden.
Maar dat verhindert hen niet, moreel uitblinkende, gezonde en begaafde Wolodja Poresch
tot elf jaar gevangenis te veroordelen. Tatjana Schschipkowa, die eveneens vele jaren gevangen zal, is in deze tijd vast blind, Sascha Ogorodnikov werdzwaar ziek.
En wij, waarmede kunnen wij hen helpen? Wij, hun vrienden, die voorlopig nog in vrijheid leven. Ik voel meer brandende schaamte dat mijn leven zo hulpeloos was. En daarom
schudde ik het hoofd, als Karmazkij vroeg:
“Voor de tweede maal vraag ik je. Weigeren ze getuigen te zijn. Zij weten, welke verantwoordelijkheid zij dragen volgen § 181? ”
Ik schudhet hoofd, wat betekent: “Ik weet het, ik ben bereid” (Tatjana Goritschewa).

Opgaven en vragen:
1. Vermeld den tot twaalf landen, waarvan je weet, dat daar een vergelijkbare
situatie bestaat.
2. Heb je zelf een situatie beleefd, waarin je door het gebed geholpen werd?
Deel dit mede

E. Toepassingen
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1. Toepassing
De trappist Thomas Merton heeft hei duidelijk erkend, dat Franciscus de tweedeling
van contemplatie en actie overstijgt.
Lees de volgen tekst cn neemt daarovcr in uw grocp een standpunt in:
“Franciscus van Assisi beschouwde zieh niet als een monnik. Was hij monnik geworden,
dan hadhij een massa kloosters gevonden, waar hij kon intreden. Klaarblijkelijk leefde hij
niet met hei bewustzijn, een contemplatief’ te zijn. En een vergelijking tussen het actieve
en contemplatieve leven interesseerde hem niet in het minste. Toch leidde hij beiden, en
wel in de hoogste volmaaktheid. Geen goed werk was hem vreemd - geen werk van
barmhartigheid, zowel lichamelijk als geestelijk, dat in zijn wonderbaar leven geen plaats
had gevonden. Zijn vrijheid omvatte alles.
“

Franciscus had zieh priester kunnen laten wijden. Hij weigerde het uit deemoed (dat ook
een “roeping” zou geweest zijn, en over de roepingen was hij heen gegroeid). Nochtans
bezat hij de volle mate de apostolische geest van het offer en van de liefde, die tot het le¬
ven van een priester behoren. Het is verwonderlijk, dat Franciscus nooit een mis gelezen
heeft- een activiteit die men zieh bij mensen van zijn geest kan voorstellen.
De enige door zijn tijd herkende roeping, die Franciscus waarschijnlijk voor zieh opeiste,
was die van de kluizenaars. Hij trok zieh vaak terug in de bergen, om allen te bidden en te
leven. Nimmer echter kwam de gedachte bij hem op, zieh aan dit kluizenaarsbestaan volledig toe te wijden. Hij bleef alleen zolang de Geest hen in de eenzaamheid vast hield, en
dan lief hij zieh door dezelfde Geest naar de steden en dorpen terugvoeren.
Wanneer hij daarover nagedacht zou hebben zou hij waarschijnlijk tot het besluit zijn gekomen, dat zijn “roeping ” in wezen profetisch ’ was. Hij was als een tweede Elias of Eli¬
sa, door de Geest in de eenzaamheid onderricht, maar door God naar de stad van de
mensen gevoerd, om hen een boodschap te verkündigen. De verschillende momenten in de
roeping van de heilige Franciscus zeggen ons, dat wij ons hier boven alle domeinen heen
van de gebruikelijke “levenstanden ” bevinden Maar daarom doen wij er goed aan, van
zodra wij over ‘gemende leven of apostolische roeping ’ speken, ze ons in de vorm van
een Franciscus of Elias voor te stellen
’

2. Toepassing
Lees de volgende uitspraak:
“Voor de gelovige mens is de werkelijkheid in eigenlijk zin noch profaan noch sacraal,
maar slechts sacramenteel: zij openbaart God, spreekt hen aan, zieh aan de goddelijke
werkelijkheid te voeden. Daarom gaat het de geloofservaring van leven als eenheid, die de

235

werkelijkheid beschouwt als een eenheid, die God als oorsprong en doel van alle dingen
heeft. Als levenswijze zet het levendig geloof een contemplatieve houding in de wereld
voorop. Zij ziet en vindt overal sporen van Gods aanwezigheid.
Het is echter niet genoeg, dat het geloof levendig is, het moet ook echt zijn. Echt is het ge¬
loof alleen, wanneer zij liefde, waarheid en gerechtigheid wordt. Mensen zijn God slechts
welgevallig, wanneer zij zieh tot hem bekennen, en daama streven zijn Rijk mede op te
bouwen, een rijk van waarheid, van liefde en gerechtigheid. Slechts een zulk, geengageerd
geloof is een verlossend geloof en dus ook een echt geloof (vgl. Jac 2,20v.)
Aan zulk een geloof openbaart God zieh als de heilige. Met hem staan we uiteindelijk tegenover de Ernst en definitief zin. Daarmede kan men niet speien, daar ze naar de heilige
en absoluut ernstig te nemen God verwijst als een geengageerde God, die het geklaag van
de onderdrukten hoort. Hij kan zeggen: Ik heb de eilende van mijn volk in Egypte gezien
... ik ken hun eilende.
Ik ben neergedaald om ze uit de handen van de Egyptenaren te redden ... (Ex 3,7v.). Met
andere woorden, de God, die in het gebed tot de mens zegt: Kom/ ’ zegt in hetzelfde gebed: Kijk! ’ De God, die roept, verlangt van ons, dat wij onze hartstocht voor hem met de
hartstocht voor onze lijdende broeders verenigen (vgl. Mt 25, 31-46) ” (Kardinaal A. Lor¬
scheider).

V ragen:
1. Zijn er in uw omgeving mensen, die /.ulke bidders zijn?
2.

Wat onderscheidt hen?

_3. Toepassing_
hi de volgende beeiden vindt je uitdrukkingsvormen en Symbolen van verschillede wereldgodsdiensten. Mediteert over hen. Wat zie je? Welke overeenkomst en verschil stel je
vast?
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Hij heeft geen andere voeten,
dan onze voeten.
om de mensen
op zijn weg te voeren
Christus heeft geen andere lippcn.
dan onze lippen.
dus zijn wij Gods boodschappers
in woord en daad
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E. Om na te denken
Hoe meer ik de Europeanen over meditatie hoor spreken,
des te meer ervaar ik,
dat ik dit hen eigenlijk moet afraden.
Zij verstaan helemaal niet waar het om gaat.
Lezen zij hun heilige geschriften,
zij vinden hetzelfde als in de onzen:
Gij zult uw medemens liefhebben;
gij zult God liefhebben;
gij zult uw medemens in God liefhebben.
En al het andere is overbodig.
Nergens Staat er: gij zult mediteren.
Wanneer gij echter God wil liefhebben
en uw medemensen en
gij ontdekt de grote waarheid,
dat mediteren u daarbij helpen kan
en een geheel beslissende hulp
daarbij kan zijn, dan zul je mediteren,
en wanneer gij dat niet ontdekt,
zult gij het blijven laten.
Gopi Krishna
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Handleiding 11: De keuze voor Christus en
universele ruimte

Uit de bronnen
Aan allen in de wereld gezonden
Tot zijn eigen verrassing wilden ook andere mannen en vrouwen de levensvorm aannemen, die Franciscus van Assisi op goddelijke ingeving ontdekt had. Eerst kwam Bernardus van Quintavalle, dan Petrus Cathani en de eenvoudige broeder Egidius. Anderen
volgden, en plotseling waren ze met twaalfbroeders.
Eletzelfde getal als de stammen die het volk van Israel vormde, en evenveel apostelen wil¬
de Jezus hebben, om de hele wereld leven en heil te brengen. Toen Franciscus dat inzag,
dacht hij: wij zijn geroepen voor de gehele wereld; laten wij daarom naar het geestelijk
centrum van de wereld gaan, naar Rome, waar de paus woont; van daaruit kunnen wij
dan over de ganse aardbol uitstromen, om de vrede en het leven van God overal heen te
dragen ....
...En dat deden ze ook: de paus ontving hen en zond hen als getuigen van het Evangelie in
de hele wereld (volgens Drie Gezellen 46 vv.)

A. Inleiding
_Universele dimensie._
In zijn brief aan de Gelovigen schrijft Franciscus: “Omdat ik de dienaar van allen ben, is
het mijn plicht allen te dienen en de welriekende woorden van mijn Heer te bedienen
(2BrGel 2).
In zijn brief aan de bestuurders van de Volkeren zegt hij: 'Aan alle bestuurders en gezagsdragers, rechters en regenten overal ter wereld en aan alle anderen die deze brief zal bereiken...” (BrBestuur 1). Hij schreef ook aan alle custoden van de mindere broeders en aan geheel de orde. In zijn Zonnelied (vgl. L.B. 12) rieht hij zieh tot het hele Universum, de ganse
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schepping! Hoe verstaan wij deze universele visie van Franciscus, die in zijn geschriften zo
duidelijk uitgedrukt wordt?
In eentweede stap gaat het om die aspecten, die onmiddellijk uit de geschriften van Francis¬
cus kunnen gehaald worden. Ze laten zieh samenvattin als bewuste keuze voor Christus en
voor de universele ingesteldheid en dimensie. Deze ingesteldheid betuigt zieh in verschillende uitdrukkingen, niaar ook in de grondhoudingen, die men voortdurend kan vasteilen.
De uitsluitende binding van Franciscus met Christus, zoals ze zieh in de houding tegenover
het kruis. de eucharistie, de Kerk betuigt, wordt beleefd als rechtstreekse grond voor de uni¬
versele ingesteldheid. Daaruit volgt, dat de missie een wezenlijke bekering is tot het concentrerende midden. Anders kan men de eucharistische brief van de heilige niet verstaan. Tenslotte zullen de verbindingslijnen naar ons hedendaags denken getekend worden.

C. Informatie
1. De religieuze overtuiging van de 13e eeuw.
In de 13e eeuw bereikten verschillende religieuze overtuigingen de algemene populariteit
en oefende een onbetwistbare invloed uit. Omdat deze ideeen tot de achtergrond van het
leven van Franciscus behoren, moeten wij ze nader bekijken, om te verstaan, hoe Francis¬
cus zieh tot hen verhield.

1.1. Buiten de Kerkgeen heilj^extraecclesiam nulla salus^_
Het vierde Concilie van Lateranen in 1215 verkondigde plechtig: “Er is siechts een uni¬
versele Kerk van gelovigen. Buiten deze Kerk kan geen mens gered worden. In haar is Jezus Christus en priester en offer tegelijk. Zijn lichaam en bloed is het sacrament des altaars, onder de gestalte van brood en wijn waarachtig aanwezig, omdat door de macht
van God het brood in het lichaam en de wijn in het bloed veranderd zijn: waarmede wij
hem de zijnen ontvangen, wat hij van ons aannam, en waardoor de geheimenisvolle een heidbereikt wordt” (Denziger 430)
Nu moet aangetoond worden, dat deze uitspraak eigenlijk niet de onderlinge verhouding
van de godsdiensten behandelt. Deze uitspraak “buiten de Kerk is er geen heil" is veel
meer een geloofsbelijdenis, dat de Kerk tegen stelt aan de Katharen en Waldenzen, die
zieh als een altematieve christelijke kerk presentcerden en derhalve dus ook een eigen instituut ten toonstellen (priester, sacramenten). De absolute aanspraak, die in deze Stelling
tot uitdrukking komt, is aldus allereerst “binnenkerkelijke politiek”, voor de gedoopte
christenen, te verstaan en mag dus niet met “buitcnkerkelijken politiek", zonder meer op
de andere godsdiensten toegepast worden. Het is voor Franciscus zelfs ondenkbaar, buiten
de Kerk en zonder haar sacramenten te leven. Hij toonde zieh echter nergens afwijzend of
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polemisch tegenover de Waldenzen en de Katharen. Hij beklemtoont steeds weer de relatie tussen universaliteit en sacramentaliteit. Het heil van de mensen hangt voor hem wezenlijk samen met “...de nieuwe tekenen van hemel en aarde, die groot en zeer verheven
zijn bij God en doorveel religieuzen en andere mensen zeer gering worden ge acht' (IBrCus
1)
Van de cucharistie, en ook van de doop en het sacrament van de verzoening hangt het lot
van de wereld af.
In de verder ontwikkeling werd de geloofsbelijdenis van het 4e Lateraans Concilie helaas
ook op de andere godsdiensten toegepast. Deze hadden nadien geen positieve heilswaarde,
tot zij in het 2e Vaticaans Concilie vanuit de algemene heilswil van God als heilswegen
herkend werden (vgl. L.B. 15).

1.2. De gewelddadige bekering - (“compelle intrare”)_
De ervaringen, die de Kerk bij de bekering van de Slaven en in de ontmoeting met de Is¬
lam maakte, voerde langzamerhand tot een nieuwe houding. In plaats van het geduldig
wachten en van een vredelievende verkondiging greep de Kerk naar geweld. Zij ontwikkelde daarbij het concept van een rechtvaardige, ja heilige oorlog: het doel heiligt de middelen. Door misbruik van de Bijbel (vgl. Lc 14,15-24) wilde men de mensen tot het “rech¬
te” geloof dwingen. Dit denken is reeds bij Augustinus gemotiveerd. Een eminente vertegenwoordiger van dit inzicht en tegelijk een voor de hele Kerk tekenende figuur is Bernardus van Clairvaux (+ 1153). Zo werd de ene kruistocht na de andere gevoerd. zowel
tegen de Islam als tegen de “ketterse” bewegingen in Europa van die tijd.
Franciscus en op zijn manier ook de heilige Dominicus hebben zieh hieromtrent van de
algemene opvatting en praktijk van hun tijd vrij gemaakt. Zij behandelden de “ongelovigen”, en de “anders gelovigen” consequent geweldloos (L.B. 16 en L.B. 23).

_____ _

1,3. Tendens van universele theocratie_

Met de paus Innocentius III (+1216) bereikte de Kerk haar hoogtepunt van machtsontplooiing. Deze macht gebruikte tenslotte een ideologische en theologische rechtvaardiging. Onder de franciscanen droeg ook de h. Bonaventura (+1274) tot deze rechtvaardiging bij. Zoals er slechts een God en Schepper van de ganse wereld is, zo is er volgens
zijn opvatting in het zichtbare domein slechts een vertegenwoordiger, die over de ganse
wereld te beslissen had, de paus. Wanneer wij de Geschriften van de heilige Franciscus
tegen deze achtergrond lezen, dan stellen wij vast: zij bevatten zeer veel, wat voor deze
duiding open Staat, o.a. de immer wederkerende beklemtoning van de bijzonder functie
van de paus, een kritiekloos erkennen van de feitelijke gestalte van het pausdom. de Brief
aan de leiders van de Volkeren ... Nochtans laten de Geschriften van de heilige zieh ook
zonder deze theocratische tendens lezen.
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Het is alleszins vcrkeerd. vandaag uit dit naakte geschiedkundige feit een bijzondere gehoorzaainheid af te leiden, die gewoon op alle ordesleden overgaat, zelfs een bijzondere
inschikkelijkheid tegenover de centraal kerkelijke of bisschoppelijke publicaties. Tegenover de toenmalige volledige autonome bisschoppen moesten de minderbroeders de hulp
van de hoogste autoriteit inroepen.
Eerst de pauselijke goedkeuring en herkenning zowel als een groot aantal van pauselijke
beschermbrieven vanaf 1216 verhinderde het lokale bisschoppelijke verbod van de orde of
zelfs haar vcrvolging

2. Universele ingesteldheid en ruimte bij Franciscus van
Assisi, vanuit zijn keuze voor Jezus Christus_
2.1. Universele grondhouding van de h. Franciscus_
De universele ingesteldheid is het opvallendste kenmerk in de Geschriften van Franciscus
van Assisi. Dit drukt zieh uit ion verschillende uitdrukkingsvormen:
•

Franciscus gebruikt opmerkzaam veelvuldig woorden, die positief of negatief "allen
en "ieder' insluiten: alomvattend, geheel, immer, wie dan ook, waar dan ook; alleen,
niemand ... In aansluiting met deze bevinding kan men “van een voor Franciscus ty¬
pisch universalisme spreken" (L. Lehmann).

•

“Het woord alles” ’ wo rät door Franciscus zeer regelmatig gebruikt: dit is karakteristiek voor een hartstochtelijk karakter, maar ook voor een open hart en een wereldomvattende mysfiele” (Th. Desbonnets - D. Vorreux).

•

Eveneens vinden wij in de Geschriften van Franciscus opsommingen en aaneenrijgingen; hij noemt afzonderlijke groepen, standen, heiligen, mensen en dieren (zie b.v.
RegNb 23,6 vv. ; Aansp.; BrOrde 2,38). Zijn universalisme is geen abstract concept
en sluit de blik nict op het individu. Hij spreekt allen en iedereen afzonderlijk aan. ln
de brief aan alle gelovigen schrijft hij: “Omdat ik de dienaar van allen ben, is het mijn
plicht allen te dienenHij betreurt het dat hij “vanwege de ziekte en zwakheid van mijn
lichaam nietpersoonlijk ieder ajzonderlijk kan bezoeken” (2BrGel 2 w.)

•

Franciscus neemt vaak het bijbels begrip “Hemel en aarde” over, om alles samen te vatten (vgl. LofGetijden 7; OffLijden VII, 4). Eveneens gebruikt hij begrippen uit de
Griekse natuurfilosofie, die in de vier elementen (vgl. LofScheps.) alles bedoelt. Anderzijds kan hij eenvoudig formeel blijven en vier strafen (de vier elementen, de vier windrichtingen) aan elkaar rijgen, om de hele wereld als biddende wereld tc verstaan (vgl.
LofGetijden).
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•

Tenslotte wordt men opmerk/aam gemaakt, hoe Franciscus steeds opnieuw uitdrukkelijk de “hele wereld” in ogenschouw neemt (vgl. Test 4 vv.; RegNb 23, 7-11; 2 BrGel 1
w.; BrBestuur; IBrCust 6 vv.).

2.2. De exclusieve binding aan Jezus Christus als fundament van de uni_versele ingesteldheid_
De universele ingesteldheid van Franciscus is niet een gewoon een abstract theologisch
concept, maar groeit rechtstreeks uit de gelovige keuze voor Jezus Christus. Men mag als
het wäre zeggen: deze exclusieve binding aan de Een is tegelijkertijd de gelovige blik op
“alles”. Hij kon alles met de ogen van het geloof beschouwen. Dit komt duidelijk tot uiting in het schietgebed “Mijn God en alles” (=Deus meus et omnia): er is slcchts een
waarvoor het de moeite waard is om te leven: God. Maar deze Een bevat alles, de ganse
wereld, alle schepselen, ieder afzonderlijk. Er moet speciaal op gewezen worden, dat die
overige vertalingen een slordigheid vertonen. Het “omnia” (=alles) heeft geen bezittelijk
voomaamwoord zoals het woord “Deus” (=God). Men mag het aldus niet vertalen als:
“Mijn God en mijn al”. Bovendien is “omnia” een meervoud: alle dingen, al het geschapene, alles, wat bestaat, de hele wereld wordt bedoeld (vgl. L.B. 10).
De christologische fundering van de universele instelling komt in de Geschäften van de
heilige op verschillende wijzen voor:
•

De keuze voor het kruis (vgl. Test 4vv ): aan een punt in de geschiedenis, aan de
kruisdood van Jezus, is het heil van heel de wereld verankerd. Volgens Thomas van
Celano wordt dit zowaar het doorslaggevende motief voor de missionaire houding van
de h. Franciscus: Franciscus “kwam tot de keuze niet voort zichzelf alleen te leven,
maar zijn leven in dienst te stellen van Hem, Die voor allen gestorven is. Hij wist dat
hetzijn zending was’’’’ (1 Cel 35=2 Kor 5,14v.).
Wanneer God zieh prijs geeft voor het heil van de wereld, dan moe ook de leerling
van Jezus alles op zij zetten en zelfs het leven riskeren: de meditatieve - mystieke blik
op de Gekruisigde brengt de ganse wereld voor ogen.
Wie Jezus navolgt, heeft voor dezelfde optie gekozen zijn zending te delen. Francis¬
cus nam deze optie letterlijk: zijn keuze voor “de arme deemoedige Christus” bracht
hem er toe, voor zieh en zijn navolgers het mindere-zijn te kiezen. Dit had ver reikende gevolgen voor diegene, die koos voor de weg van de Heer als zijn leerling: de ar¬
men de blijde boodschap te verkondigen “tot aan het uiteinde van de aarde”, doordat
zij met Christus sterven en verrijzen. In de huidige wereldwijde context betekent dit
voor de leerlingen van Christus, dat zij zieh steeds opnieuw aan de kant van de armen
en onderdrukten stellen, zoals Jezus dat in zijn tijd deed, om zo tot het proces van de
bevrijding van de armen bij te dragen (vgl. Lc 4, 18).

•

Keuze voor de Eucharistie (vgl. Verm. 1; Test 10; BrGeest 3): De gedachtegang van
de h. Franciscus is als het volgt: God is voor ons mensen niet herkenbaar. Hij woont
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"in het ontoegankelijk licht” (1 Tim 6, 16). Er is geen enkele brug, waardoor de mens
zelfstandig tot God kan komen. Maar God slaagt een brug over de afgrond: Jezus
Christus. Een andere weg ziet Franciscus niet. Hoe hebben echter de mensen, die tijdgenoten van Jezus zijn maar veel later leven, toegang tot hem? Hun toegang gebeurl
door het woord en de sacramenten, vooral door de Eucharistie: "'Want niets van de Allerhoogste zelf hebben en zien wij lichamelijk in deze wereld dan het lichaam en bloed,
de namen en woorden, waardoor wij gemaakt zijn en van de dood tot het leven verlost
zijn” (1 BrGeest 3). Vanuit deze aanzet wordt het verstaanbaar, dat Franciscus zijn zen¬
ding wezenlijk als eucharistisch verstaat.
In vast al zijn brieven aan de onderscheiden mensengroepen stelt hij de universele heilsbetekenis van de eucharistie voorop en roept op tot een radicale ommekeer tot “de
nienwe tekenen van hemel en aarde'' (1 BrCust 1; vgl BrKJ 2; 2 BrCust; BrBestuur 1-6:
BrOrde 5-33).
•

Keuze voor de Kerk: dezelfde bewijsplaats dient ook voor deze keuze vermeld wor¬
den, het woord en de sacramenten hebben een omlijsting, die mede aanvaard moet wor¬
den. Deze omlijsting is de Kerk met haar band met de Traditic en instituut. Voor alles
knoopt Franciscus de geestelijke werkelijkheid van de eucharistie aan de institutionele
gegevenheid, aan het priesterschap, aan de Rooinse Kerk, die hij alleen als bevoegd
herkend, om bepaalde personen tot het voltrekken van de eucharistie machtigt. Buiten
dit kader komt er voor Franciscus geen eucharistie tot stand (vgl. Test 7-13). Men mag
dus de universaliteit van Franciscus niet tot zuiver “horizontaal. d.w.z. binnenwereldlijk
verstaan. Men dient ze veel meer “verticaal” te verankeren, d.w.z. religieus. Dit kan
geen vemauwde vroomheid geven, evenmin als het een wereld immanent universaliteit
geven kan, daar alles uit God voorkomt (vgl. L.B. 1)

2.3. Bekering tot het concentrerende midden
Daar voor Franciscus de blik op Christus tot universaliteit bevrijdt, voelt hij zieh geroepen, ook de omgekeerde richting aan te wijzen: Het Universum moet zieh openen voor het
concentrerende midden, voor Jezus Christus, voor de eucharistie, voor de Kerk (vgl. 2.2.).
Het middel, dat Franciscus daarvoor inzet, os allerminst het geweld, maar de boeteprediking, de oproep, God als Schepper, Verlossen en Redder te erkennen, zieh naar hem toe te
wenden, die alleen heil en leven is. Daarom schrijft hij de vele brieven aan alle gelovigen,
aan alle leiders van de Volkeren, aan alle geestelijken, aan alle custoden. Voor de boetepreek geeft hij een voorstel (vgl. RegNb 21) en een voorbeeld (vgl. LofScheps). Het zal
een enige, wereldwijdc gemeenschap ontstaan, die zieh in de lofprijzing van God Verbün¬
den weet: " Daarom raad ik u, mijn heren, sterk aan alle zorg en bekommernis van minder
belang te achten en het allerheiligst lichaam en het allerheiligst bloed van onze Heer Jezus
Christus van harte te ontvangen in de viering van zijn heilige gedachtenis. En breng aan de
Heer onder het u toevertrouwde volk zoveel eer dat iedere avond door een bode of op een
andere manier een teken gegeven wordt waarop het hele volk aan de almachtige Heer God
lof en dank brengf' (BrBestuur 6vv.). Het is betekenisvol, dat deze oproep niet slechts aan
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bestaande christelijke Volkeren rieht, maar minstens het zieh op allen "op de hele wereld”
(BrBestuur 1). Tegen deze achtergrond is ook de reis naar Egypte en zijn hoofdstuk over “de
Sarazenen en andere ongelovigen” (RegNb 16) te verstaan (L.B. 7).

2.4. Brüggen naar een modern verstaan_
Dit franciscaans concept maakt ongetwijfeld indruk door zijn verbinding tussen beslistheid en openheid. En toch blijft er voor de hedendaagse mensen veel niet navolgbaar.
Daarom zullen de volgende gedachten een brug slaan tot een beter verstaan:
Met zijn verbinding tussen de keuze voor Jezus en de universele ingesteldheid heeft Franciscus geen theologische uitspraken over de andere godsdiensten willen maken. Franciscus zou overvraagd zijn, als men van hem een objectief-theologische samenhangende bcweringen verwacht. Hieromtrent zijn wij minstens sinds Vaticaan II verder gekomen (vgl.
Nostra aetate; Evangelii nuntiandi nr. 80; Redemptoris hominis nr. 11 en 13; Redemptoris
missio nr. 28vv. en 55vv.; Matth 1978, nr. 27) De andere godsdiensten hebben een waarde
op zieh, zijn positieve wegen van God met de mensen. Daarover zullen wij nog dieper nadenken in een andere leerbrief ( vgl. L.B. 15).
Zeker heeft Franciscus niet nagedacht over de objectieve waarde van de andere godsdien¬
sten. Wie echter zoals Franciscus de ganse liefde en alle aandacht op Jezus Christus rieht,
zal onmiddellijk deze toewending tot de Ene als bevrijding van allen ervaren. Klaarblijkelijk was Franciscus in deze zin door de wereld van de Islam beinvloed en heeft in Egypte
zijn gevoel voor de transcendentie van God zieh verdiept. Instructief is in deze samenhang
een aanwijzing van de heilige Franciscus:
toen een broeder hem eens vroeg, waarom
hij even zorgvuldig te werk ging met geschriften van heidenen, waar de naam van de Heer
toch zeker niet in voorkwam, antwoordde hij: ‘Mijn zoon, in ieder geval staan er de letters
in, die de glorierijke naam van God, de Heer vormen. Bovendien komt het goede dat er
mogelijk in Staat, niet van de heidenen of van andere mensen, maar alleen van God, aan
Wie alle goed toebehoorC” (1 Cel 82).
Deze tekst is in twee opzichten van betekenis.
•

Alles, ook het niet uitdrukkelijke christelijke, ja zowaar de niet-christelijke wereld, is
in Christus geordend; of anders gezegd: ook het niet- of onchristelijke kan bijdragen
tot het uitspreken van het verstaan van Jezus Christus bijdragen.

•

Er bestaat geen monopolie op het goede. Ook de kerk heeft dat monopolie niet (vgl.
LG1!), slechts God alleen. En Hij is vrij, volgens het hem behaagt, aan allen te geven.

Wanneer men de inhoud van het Zonnelied beschouwt, heeft men geenszins de indruk,
een uitdrukkelijke christelijke tekst voor zieh te hebben. Het kan evengoed uit het Indiaanse, Afrikaanse of oostelijk gedachtcgoed stammen. Het christelijk karakter van de tekst
komt maar eerst in de vormstructuur tot uiting:
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•

Steeds opnieuw komen er drie adjectieven naar voor. Iemand die de middeleeuwse
stijlvormen ken, weet dat het drievoudig Schema vaak gebruikt wordt om de Sporen
van de Drievuldigheid aan te wijzen, en wel juist in het domein van de schepping.
Bonaventura, een vurigc mystieker van de heilige Drie-vuldigheid, heeft in de meeste
van zijn theologische werken dit Schema gebruikt.

•

Het Zonnelied had origineel 33 regels. Ook dit getal behoort tot de stijlprincipes van
het middeleeuwse denken. Zo heeft bijvoorbeeld de zalige Luitgardis van Wittichen (*
1348), een Duitse franciscanes uit het Zwarte Woud, niet meer dan 33 zusters willen
opnemen; 33 dagen was bij hun een gebedseenheid, enz. Het is aannemelijk, dat het
verzengetal in het Zonnelied geen toeval is, maar duidelijk verwijst naar de levensjaren van Jezus Christus en daarmede op een door hem doordrongen wereld mag toegepast worden.

•

Het eerste en het laatste vers van het Zonnelied verhouden zieh op een eigen wijze
met elkaar. Wanneer men namelijk de afzonderlijke woorden ordent, ontdekt men, dat
hier woordenparen staan, die bij Franciscus altijd bij elkaar hören:

Hoogste

dankt

Almachtige

goede Heer

dient

in deemoed

Deze woordenparen beeiden het stervormige Christogram uit. Waarschijnlijk is dat
ook gewild.
Wij durven aldus aannemen, dat ook Franciscus wil zeggen; de schepping is tot in haar
innerlijkste doordrenkt van het geheim van de Drievuldige God. De Christen kan, wanneer
hij de schepping beschouwt, geen genoegen meer nemen met een algemene religiositeit,
maar zal overal God ontdekken, die zieh aan hem drievoudig openbaart.
Het is een aanduiding, dat de ganse schepping door Christus gedragen wordt en de geschiedenis van de wereld door het kruis en de opstanding positief bepaald is.
Het is alsof Franciscus het specifiek christelijke in de diepte van de hele wereld heeft ingeprent en Christus als “wereldlijke innerlijkheid” proclameert. De menswording van God
is de zichtbare uitdrukking van de nabijheid van God, zijn aanwezigheid in de wereld.
De visie van Franciscus is hier fundamenteel in het geloof verankerd; God, in Christus, is
zijn alles concentrerende midden. Vanuit dit midden kan hij al het geschapene als broeder
en zuster aanspreken. Het vormgevende en bepalende is het specifiek christelijke, en niet
zo zeer het dogmatisch-inhoudelijke.
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Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

1 Tim 6,16
NA; EN 80; RH 11; 13; RM 28v.; 55v.; FD Inlei¬
ding;
2 Br Gel 2v.; Br Geest 3; 1 BrCust 1; BrBestuur, 1;
6v.; RegB 9; 2Agn; 4Agn; TestCl 4; 1 Cel 25.82;
Drie Gezellen 46w.; 1 Fior 8.

Interfranciscaanse documenten
Mattli 1978, 27
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen

_1. Oeferring
Bezin je over de volgende mening van Roger Bacon (+1292) over de gewelddadige
bekering:
‘Allen willen gaarne Christen worden, wanneer de Kerk hen in de vrijheid laten wil en zij
in vrede aan de goederen laat deelnemen. Maar de christelijke vorsten, die voor hun be¬
kering werken, voor alles de broeders uit het Duitse huis, willen hen in de slavernij brengen. Dat weten de predikbroeders en de minorieten in gans Duitsland en Polen. Zij trekken ten strijde tegen de ongelovigen en deze weerstaan het geweld, misschien niet omdat
ze een beter geloofhebben ...
Het geweld kan slechts toevallig tot succes leiden, zoals wij in alle oorlogen aan deze en
gene zijde van de zee kunnen zien. De wijsheid daartegenover wordt door een innerlijke
houding geleid en voert werkelijk tot beoogd doeF (Roger Bacon).

Opgave en vragen:
1. Komt het inzicht van Roger Bacon overcen met dit van de h. Franciscus?
2.

Waarin verschillen ze?
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2,Oefening

_

Volgend verhaal, “over de volmaakte vreugd” genoemd, behoort tot de bebendste teksten
van Franciscus en is later in de “Fioretti" (hoofdstuk 8 tot 9) uitgebreid geworden:
Broeder Leonardas heeft verte/d dat de zalige Franciscus bij Maria ter Engelen eens broeder Leo riep en zei: Broeder Leo, schrijf op. Deze antwoordde: ik sta klaar. Schrijf op, zei
hij, wat de echte vreugde is. Er komt een bode die vertelt dat alle Professoren van Parijs tot
de orde zijn toegetreden. Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook alle prelaten van over
de Alpen, aartsbisschoppen en bisschoppen; ook de koning van Frankrijk en de koning van
Engeland. Schrijf op: dat is de echte vreugde niet. Ook vertelt hij dat mijn broeders naar de
ongelovigen zijn gegaan en hen allen tot het geloofbekeerd hebben en ook dat ik zo'n grote
genade van God heb gekregen dat ikzieken genees en veel wonderen doe. Ik zegje dat in dit
alles de echte vreugde niet is.
Wat is de echte vreugde dan wel? Ik kom terug uit Perugia en midden in de nacht kom ik
hier aan. Het is Winter en zo modderig en koud, dat de ijspegels onder aan mijn habijt han¬
gen. De hele tijd slaan ze legen mijn benen en het bloed komt uit de wonden. En door en
door koud en vol modder en ijs kom ik aan de poort. En nadat ik een hele tijd heb staan
kloppen en roepen, komt er een broeder die vraagt: wie is daar? Ik antwoord: broeder
Franciscus. En hij zegt: ga weg! Dit is geen tijd om aan te körnen! Je komt er niet in. En als
ik blijf danhouden, en hij antwoordt dan: ga weg, je bentmaar een eenvoudig en ongeletterd
man. Je komt er bij ons beslist niet in. Wij zijn al zo talrijk en van zo'n niveau dat wij jou
niet nodig hebben. En ik blijf aan de poort staan en zeg: ter liefde Gods, wilt u mij deze
nacht opnemen? En hij antwoordt dan: dat doe ik niet. Ga naar het huis van de Kruisdragers en vraag het daar maar. Als ik dan mijn geduld bewaar en me niet opwind, ik zeg je dat
daarin de echte vreugde is en de echte deugd en het heil van de ziel. ” (Vreugde).

Vragen:
1. Hoe beoordeeld Franciscus het uiterlijk gevolg van de missiearbeid?
2.

Waar komt het voor Franciscus vooral op aan?

3. Oefening
Lees de volgende beide teksten uit het pauselijk schrijven:

Begin van het rondschrijven “Fidei donum” van paus Pius XII, 1957:_
De gave des geloof, waarop God in zijn milddadigheid onvergelijkbare rijkdommen in de
harten der gelovigen laat volgen, vraagt van ons, dat wij zonder ophouden de goddelijke
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Schenker daarvan de bewijzen van onze dankbaarheid brengen. Het geloof immers leidt
ons binnen in de diepe mysteries van het goddelijke leven; het wekt ons op tot hoop op de
hemelse gelukzaligheid; en het maakt de eenheid van de christengemeenschap in dit vergankelijk leve n hecht en sterk, volgens het woord van de Apostel: “Een Heer, een geloof,
een doopsel”. En vooral doet de genade van deze goddelijke gave spontaan uit ons hart dit
getuigenis opwillen: “Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles wat hij mij geschonkcn
heeft?” Ter vergelding van deze zo grote goddelijke mildheid, kan de mens, na de verschuldigde ondenverping van zijn geest, niets aan God aangenamer doen, dan de door
Christus gebrachte fakkel van de waarheid verder onder de mensen uitdragen. Met hun
missie-ijver derhalve, waardoor de vlam van de christelijke liefde wordt gevoed, kunnen
de mensen, een zo grote weldaad indachtig, het beste de weldaad van God enigszins bcantwoorden: immers, door zo de gave van het zelf reeds ontvangen geloof naar vermögen
ook anderen mee te delen, bewijzen zij aan God in de hemel hun dankbaarheid.
Met Onzc gedachten enerzijds bij de ontelbare schare van Onze kinderen die, vooral in de
streken welke reeds lang voor het christendom gewonnen zijn, deel hebben aan de weldaden van het goddelijk geloof, maar anderzijds bij de veel talrijker schare van hen, die tot
op deze dag nog wachten op de boodschap van het heil, willen Wij u, Eerbiedwaardige
Broeders, zeer dringend aansporen, om door uw toewijding de allerheiligste zaak, van de
uitbreiding van de Kerk Gods over de gehele wereld van harte te steunen. God geve, dat
ten gevolge van Onze vermaningen het missievuur dieper in de harten van de priesters
doordringt en brandt en door hun werk alle christengelovigen in vlam zet.

Uit het apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi” van paus Paulus VI,
_1975:__
_
Met de vurigheid van de heiligen
Nr. 80: Onze oproep hier wordt ingegeven door de vurigheid van de grootste predikers en
verkondigers die hun leven aan het apostolaat hebben gewijd. Wij zijn blij tussen dezen te
wijzen op hen die wij in de loop van het Heilig Jaar aan de verering van de gelovigen
hebben voorgesteld. Zij hebben vele hindemissen voor de evangelisatie weten te overwinnen.
Zulke hindemissen zijn tegenwoordig ook aanwezig en we zullen ons beperken tot het
vermelden van het gebrek aan vurigheid. Dit is des te erger omdat het van binnenuit komt.
Het uit zieh in moeheid, ontgoocheling, middelmatigheid, gebrek aan belangstelling en
bovenal gebrek aan vreugde en hoop. Wij sporen allen die tot taak hebben te evangeliseren, onder welke titel en op welk vlak ook, aan, altijd de geestelijke ijver te voeden.
Deze ijver vereist op de allereerste plaats, dat we zouden weten wij hoe de uitvluchten terzijde te zetten die de evangelisatie zouden kunnen belemmeren. De meest verraderlijke
van deze uitvluchten zijn zeker die, waarvoor men beweert steun te vinden in deze of gene
leer van het Concilie. Zo hoort men maar al te dikwijls in verschillende bewoordingen
zeggen, dat het opieggen van een waarheid, zij het dan die van het Evangelie, of het op-
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leggen van een weg, zij het die van zaligheid, niets anders kan zijn dan een schending van
de godsdienstvrijheid. Bovendien, zo voegt men er aan toe, waarom het Evangelie ver¬
kündigen, wanneer heel de wereld wordt gered door oprechtheid van hart? We weten ook
dat de wereld en de geschiedenis vol zijn van “zaden van het Woord”; is het daarom geen
illusie het Evangelie te willen brengen waar het reeds bestaat in de zaden die de Heer zelf
gezaaid heeft?
Iedereen die de moeite doet in de documenten van het Concilie de kwesties te bestuderen
waamaar deze uitvluchten al te oppervlakkig verwijzen, zal een heel ander zieht krijgen.
Het zou zeker een dwaling zijn iets aan de gewetens van onze broeders op te dringen.
Maar aan hun gewetens de waarheid van het Evangelie en redding in Jezus Christus voorstellen, met volledige klaarheid en totale eerbiediging van de vrije keuze die het laat “zonder dwang of onterende of onwaardige druk - ver van een aanval te zijn op de gods¬
dienstvrijheid, is die vrijheid, waaraan de keuze van een weg die zelfs ongelovigen als
edel en verheffend beschouwen, wordt aangeboden, volledig eerbiedigen. Is het dan een
misdaad legen andermans vrijheid, met vreugde een Blijde Boodschap te verkündigen die
men door de barmhartigheid van de Heer te weten is gekomen? En waarom zou alleen bcdrog en dwaling, vervalsing en pomografie het recht hebben aan de mensen te worden
voorgehouden en helaas dikwijls hun te worden opgedrongen door de verwoestende Pro¬
paganda van de massamedia, door de laksheid van de wetgeving, de verlegenheid van de
goeden en de brutaliteit van de siechten? De eerbiedige voorstelling van Christus en zijn
Koninkrijk is meer dan het recht van de evangeliseerder, het is zijn plicht. Het is ook het
recht van zijn medemensen van hem de verkondiging van de Blijde Boodschap van de
redding te ontvangen. God kan deze redding in ieder die Hij wenst verwezenlijken, längs
wegen die Hij alleen kent. En toch, toen zijn Zoon kwam was het juist om ons door zijn
woord en door zijn leven de gewone paden van de redding te openbaren. En hij heeft ons
bevolen deze openbaring door te geven aan anderen, met zijn eigen gezag. Het zou nuttig
zijn, als iedere Christen en iedere verkondiger zieh over de volgende gedachte zou bezinnen: de mensen kunnen de zaligheid ook op andere wijzen door Gods barmhartigheid
verwerven, ook ofschoon wij hun het Evangelie niet verkondigen; maar war ons betreff
kunnen wij de zaligheid verwerven, indien wij door nalatigheid of vrees of schaamte - wat
Paulus noemde “zieh schämen voor het Evangelie” - of als resultaat van valse ideeen nalaten het te prediken? Want dat zou verraad zijn van Gods uitnodiging, die wil dat door de
stem van de bedienaars van het Evangelie het zaad vrucht zou dragen; en het zal van ons
afhangen of dit opgroeit tot bomen en al zijn vruchten voortbrengt.
Laten we daarom onze vurigheid van geest bewaren. Laten wij de blijde en hartversterkende vreugde van het evangeliseren bewaren, ook al is het in tränen dat wij moeten zaaien. Möge het voor ons - zoals voor Joannes de Doper, Petrus en Paulus, de ander apostelen en voor een menigte van schitterende verkondigers heel de kerkgeschiedenis door een inwendige begeestering zijn die niemand en niets kan uitdoven. Möge het de grote
vreugde zijn van onze toegewijde levens. Möge onze wereld die soms in angst, soms met
hoop op zoek is, in Staat gesteld worden de Blijde Boodschap te ontvangen niet van ver¬
kondigers die neerslachtig, ontmoedigd, ongeduldig of ängstig zijn, maar van bedienaars
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van het Evangelie van wie het leven gloeit van vurigheid, die het eerst de vreugde van
Christus hebben ontvangen en die bereid zijn hun leven te wagen opdat het Koninkrijk
zou verkondigd worden en de Kerk midden in de wereld zou gevestigd worden.

4. Oefening
Lees de volgende teksten:
1. “Het is die volmaaktheid, waardoor de Koning zelf u met zieh zal verenigen in het hemels bruidsvertrek, waar Hij luisterrijk zetelt op een met sterren omkramte troon. Want
gij hebt de verhevenheid van een aards koningschap veracht en het aanbod van een keizerlijk huwelijk versmaad. Gij hebt u gehecht aan de allerheiligste armoede en i de geest
van grote nederigheid en brandende liefde zijt gij in de voetstappen getreden van Hem.
met Wie gij terecht in huwelijksgemeenschap verbonden wordt. Omdat ik goed weet dat
gij geeerd zijt om uw deugden, zal ik geen overdaad van woorden gebruiken en u niet
belasten met overbodige woorden. hoewel gij zelf niets overbodig zult achten waaruit gij
enige troost zoudt kunnen pulten. Maar omdat een ding noodzakelijk is vraag ik u drin¬
gend dit ene en vermaan u door de liefde van Hem, aan Wie gij uzelf als een heilige en
welgevallige ojfergave hebt aangeboden: houd uw levenswijze voor ogen; kijk steeds, als
een tweede Rachel, hoe gij begonnen zijt. Wat uw houvast is, blijf daaraan vasthouden;
wat gij doet, blijf dat doen en laat dat niet los maar blijft met snelle stoppen en lichte
schreden zonder uw voeten te stoten voortgaan, zodat gij bij het lopen niet toelaat dat het
stof zieh aan u hecht. Blijft onbezorgd, blij en opgewekt het pad volgen, dat u veilig naar
de gelukzaligheid voert. Vertrouw niets, stemt met niets in wat u van dit voornemen zou
willen afbrengen en wat op deze weg een struikelblok voor u zou vormen want dan zoudt
gij niet in die volmaaktheid, waartoe de geest van de Heer u geroepen heeft, uw geloften
aan de Allerhoogste kunnen volbrengen. Maar om veiliger de weg van de geboden van de
Heer te gaan, hiertoe moet gij de raad volgen van onze eerbiedwaardige vader, onze
broeder Elias, de generale minster. Acht zijn raad hoger dan die van anderen en beschouw die als kostbaarder voor u dan ieder geschenk. En mocht iemand u iets anders
zeggen of u iets anders aanraden wat uw volmaaktheid in de weg Staat en wat duidelijk
tegen Gods roeping ingaat, volg dan de raad van die persoon niet op, hoewel gij die persoon eerbied verschuldigd zijt. Maar gij, arme maagd, omhels de arme Christus. Kijk
naar Hem, die om u verachtelijk geworden is en volg Hem na, gij die om Hem verachtelijk
geworden zijt in deze wereld. Uw Bruidegom, schoon boven alle mensenkinderen, is omwille van uw heil de armzaligste van alle mensen geworden. Hij is veracht, geslagen en
over heel zijn lichaam hevig gegeseld en Hij is onder de foltering van het kruis gestorven.
Kijk naar Hem, hoogedele koningin, zie Hem aan, beschouw Hem in uw verlangen Hem
na te volgen. Als gij met Hem lijdt, zult gij met Hem heersen. Als gij met Hem treurt. zult
gij met Hem verheugd zijn. Als gij met Hem sterft aan het kruis van smarten, zult gij in de
heerlijkheid van de heiligen een hemelse woning bezitten en uw naam zal in het boek des
levens opgeschreven worden en roemvol zijn onder de mensen. Hierom zult gij in eeuwig-
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heid en in de eeuwen der eeuwen deel hebben aan die glorie van het hemelse rijk in nd
voor het aardse en voorbijgaande, aan de eeuwige goederen in ruil voor het vergankelijke
en gij zult in leven in de eeuwen der eeuwen. (2 Ag 5-23).

2. Daarom zeg ik u: zie met aandacht het begin van deze Spiegel, de armoede van Hem die
in een kribbe gelegd is en in armzalige doeken gewikkeld. O bewonderenswaardige nederigheid, o verbijsterende armoede. De koning van de engelen de Heer van hemel en aarde
wordt in een kribbe neergelegd. Beschouw in het midden van de Spiegel de nederigheid,
vooral de armoede, de ontelbare inspanningen en het vele lijden dat Hij ondergaan heeft
voor de verlossing van het menselijk geslacht. Aanschouw aan het einde van diezelfde
Spiegel de onuitsprekelijke liefde, waardoor Hij aan het kruishout heeft willen lijden en
daaraan de meest schandelijke dood heeft willen sterven. Daarom vermaande deze Spiegel
zelf, op het hout van het kruis geplaatst, de voorbijganger dit te beschouwen: ‘0 gij allen
die hier voorbijgaat, kijk met aandacht en zie of er een smart is zoals mijn smart.' Laten
wij, zoals Hij zelf zegt, Hem die roept en weeklaagt eenstemmig en eensgezind antwoorden: ‘Altijd denk ik hieraan en mijn ziel kwijnt weg in mij\ Daarom, o koningin, bruid
van de hemelse Koning, laat u hierdoor steeds sterker ontvlammen in brandende liefde (4
Agn 19-27).

Vragen:
1. Hoe wordt de optie voor “de arme deemoedige Christus” van Clara in de documenten van uw Congregatie verwerkt?
2.

Welk zij de concrete uitdrukkingsvormen van het mindere zijn in uw Con¬
gregatie?

E. Toepassingen
__1.

Toepassing

___

Lees nogmaals de onder oefening twee aangegeven tekst “Over de volmaakte vreugde”.

Vragen
1. Hoe gaat u zelf met het persoonlijk gebrek aan succes en uitwendige aanvechtingen om?
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2.

Kan je een gelijkvormige actualisering in de vorm van een geschiedenis
schrijven? Doe het even.

_2. Toepassing_
M M. Thomas citeert in zijn boek over de “gewaardeerde Christus in de Indische Renais¬
sance” volgende beroemde woorden van Mahatma Gandhi:
“De boodschcip van Jezus, zoals ik ze versla, is gehaald uit zijn bergrede. De geest van de
bergrede concurreert onder tamelijk gelijke voorwaarde met de Bhagavadgita om de
heerschappij van mijn hart. Het is deze prediking, die mij Jezus heeft doen hefliebben"
(blz. 204). Maar niet alleen de prediking van Jezus, doch ook zijn praktijk van geweldloosheid en tenslotte zijn sterven: “Ofschoon ik geen aanspraak kan maken, in confessionele binding een Christen te zijn, toch is het voorbeeld van Jezus leiden en factor in de opbouw van mijn fundamenteel geloof in de geweldloosheid, die al mijn wereldlijke en tijdelijke acties leidt. Jezus heeft tevergeefs geleefd en was tevergeefs gestorven, als hij ons
niet leerde, ons hele leven naar het eeuwig gebod van de liefde te richten” (Blz. 205).

Vraag:
Hoe ervaar je deze tekst in vergelijking met inlciding van het Vierde Lateraans Conciiie: “Extra Ecclesian nulla salus”?

3. Toepassing
Beschouw je maatschappelijke en kerkelijke situatie.

Vraag
Hoe kan je daarin de universele visie van Franciscus beieven?

4. Toepassing
Vraag:
Zoek in de voorschriften van de Regel en de Constituties of andere geschrit¬
ten van uw ordesgemeenschap, die de universele visie van Franciscus weerspiegelt.
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Om na te denken
Menselijke waardigheid - Mensenrechten

_

Heb jij je helemaal vergist, God,
toen jij de mensen in veelvoud geschapen hebt?
Had je ons niet een beetje
gelijkvormiger kunnen maken.
allen met dezelfde huid, wit bij voorkeur,
allen met dezelfde taal,
Duits bij voorkeur,
allen met dezelfde godsdienst,
katholiek bij voorkeur,
allen met dezelfde waarden,
de onze bij voorkeur.
Dit kon ons goed uitkomen in onze eenvoud!
Maar voor God past het niet veelvoud is hij, veelvoud in personen,
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die zieh spiegelt in de veelvoud van personen, naties, culturen.
in de veelvoud van het geschapene.
Zulk een veelvoud is basisrecht,
basiswaarde van de niensen dan is ze gelijk God.
Zulk een veelvoud is rijk,
schoon, verfrissend,
prikkelend, bevrijdend,
be-levend, vol-ledig,
hemels: ze is als God.
Wat voor een niensheid
wäre het. als iedereen
er uit zag als ik,
dacht als ik,
handelde zoals ik,
als iedereen
mijn horizon had,
mijn smaak had,
mijn gevoel had,
mijn reacties had,
mijn fantasie (loosheid) had.
wanneer iedereen
mijn liederen zingen zou
en geen anderen,
mijn spijzen eten zou
- en geen anderen
mijn landschappen lief zou hebben
en geen andere,
wanneer iedereen
mijn geloof bezat
en niets meer,
mijn hoop had
en niets meer,
mijn liefde had
en niets meer:
Wat voor een
mensheid zou dat zijn!
Wat voor mensen zouden dat zijn!
Wat voor een cultuur zou dat zijn!
Wat voor een godsdienst zou dat zijn!
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Wat voor een Kerk zou dat zijn!
''0 (on)heilige eenvoud!”
Veelvoud is rijk,
schoon, verfrissend,
prikkelend, bevrijdend.
be-levend, vol-ledig,
hemels: als God.
en daarom:
laat de andere
anders zijn.
Dat is zijn recht.
Dat is zijn waarde.
Daarin spiegelt zieh God!
Verknoei God niet in zijn handwerk,
waarin je
de veelvoud van zijn schepping
inspuit op het
smalspoor van je eenvoud!
Of jij hebt je vergist,
God,
wanneer je den mensen
in veelvoud geschapen hebt of wel ik ...
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Handleiding 12: Universele broederschap: verzoening met God, mens en natuur_

Uit de bronnen
_Alle schepselen zijn broeders en zusters_
Wanneer Franciscus een groot aantal bloemen bijeen vond, sprak hij ze toe en riep ze op
de lof van de Heer te verkündigen, alsofze met verstand begaafde wezen waren.
Zo herinnerde hij de zaadvelden en wijnbergen, stenen en wouden en gans het lieflijke
land, de ruisende bronnen en al het groen van de tuinen, aarde en vuur, lucht en wind in
zuivere reinheid aan de liefde van God en maande hen aan totvrolijke gehoorzaamheid.
Hij noemde al het geschapene ‘broeder ’ en ‘zuster ’ en ontdekte hij op een unieke en voor
anderen ongewone manier het geheim van het geschapene, daar hij toch tot de vrijheid
van de heerlijkheid der hinderen van God verlangde (1 Cel 81).

A. Inleiding
_Universele verzoening_
Dat vandaag een universele verzoening, die ook de natuur omvat, noodzakelijk is, wordt
duidelijk, wanneer wij aan de verschrikkelijke waamemingen en feiten zoals de volgende
denken:
•

Ongeveer 40.000 kinderen sterven dagelijks tengevolge van ondervoeding. Velen van
hen waren bovendien door milieuvervuiling verzwakt.

•

Miljoenen kinderen leven op de straat. In niet weinige landen worden zulke kinderen
als "milieuverontreinigend" beschouwd en dus door de politie en paramilitaire mach¬
ten “uit de weg geruimd”.

•

Zoals de vroegere secretaris generaal van de UNO Boutros Boutros-Ghali vermoedde,
kan de volgende wereldoorlog door de strijd om drinkwater uitbarsten.
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•

Vele rijke landen verschepen hun giftige afval naar arme landen, waar ze zonder voldoende veiligheidsmaatregelen het milieu belasten en de gezondheid van de bevolking in gevaar brengen.

•

De ozonlaag, die als een huid de aardc voor schadelijke stralen beschut, wordt hoofdzakelijk door industriele en autogassen voortdurend afgebroken. In Australie, Nieuw
Zeeland, Chili en Argentinie worden reeds vandaag mensen, planten en dieren hun
gezondheid aangetast, bijvoorbeeld massale toename van huidkanker, het blind wor¬
den van de in vrijheid levende dieren als hazen en schapen.

•

CO2 en andere “broeikasgassen” dragen er toe bij, dat de aarde steeds warmer wordt.
Het poolijs smelt. Daardoor stijgt de zeespiegel. Lager gelegen landen zoals Bangla¬
desh of de pacifistische eilanden zullen in de zee verdwijnen. Tegelijkertijd breidt de
woestijn zieh uit. De gevolgen daarvan zullen zijn dat er honderden miljoen milieuvluchtelingen zullen zijn.

Velen zij er vandaag van overtuigd, dat die ecologische crisis 00k een religieuze crisis is,
die o.a. op een vals verstaan van het scheppingsverhaal (Gen 1,1-26) berust. De opdracht
van God aan de mens, de aarde aan zieh te onderwerpen. wordt misverslaan als toestemming van een grenzeloze uitbuiting. Feitelijk echter is het een uitnodiging, als plaatsvervanger van God zorgzaam met haar om te gaan.
Slechts in de zestiger jaren ontstond de opvatting, volgens dewelke de ecologische crisis
slechts vanuit een nieuw verstaan van de godsdienst benaderd moet worden. Volgens L.
White was dit nieuwe verstaan in Franciscus exemplarisch voorgegeven, zodat jij hem als
patroon van de ecologie voordroeg, een voorstel, dat de paus in het jaar 1979 aangegrepen
en verwerkelijkt heeft.
Het voorbeeld van Franciscus en Clara nodigt ons uit, die harmonische familie te ontwikkelingen, die God bedoclde. Als broeders en zusters zijn alle mensen en alle overige
schepselen met elkaar en met God te verzoenen. De vormen van vijandschap. die onder
me mensen mogelijk zijn, zijn verschrikkelijk. De huidige oorlogen en gewclddaden, haat,
begerigheid en vreemdelingenhaat wijzen op een tekort aan bereidheid tot liefde.
Op een heel bijzondere wijze zijn wij door het leven en de persoon van Franciscus van
Assisi opgeroepen, al het geschapene te eerbiedigen. Daartoe Hans Mislin en Sophie La¬
tour: “Eerst kwam Franciscus tot het deemoedig inzicht, dat het menselijke wezens slechts
een deel van het geheel zijn, dat veel groter is dan zij. Vervolgens bevatten alle domeinen
van het leven een zin en hebben hun rechtvaardiging slechts in hun relatie tot het bovennatuurlijke, spirituele rijk van God. De franciscaanse levensstijl, die de andere levende
wezens als partners en reisgezellen herkent, leidt tot het ene echte partnerschap met al het
geschapene en heeft daarom een heel bijzondere betekenis voor ons”
In deze leerbrief willen wij enige elementen van de franciscaanse natuurmystiek oproepen. Zij kunnen ons helpen, met de hele kosmos verzoend te leven.
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B. Overzicht
_Eenheid van de schepping_
Om de lvriek en de hartelijkheid weer te geven, die het hele thema vult, willen wij de eerste bronnen woordelijk en uitvoerig eiteren, vooraleer wij pogen hun boodschap te verwoorden. Daama willen wij nadenken over het onderscheid dat bestaat tussen de nuttigheid, de symbolische duiding en innerlijke heiligheid van de dingen, alsook over de wezenlijke eenheid van de ganse schepping. Tenslotte wordt de Christusbetrokkenheid van
de franciscaanse natuurmystiek beschrijven.

C. Informatie
_1. Uit de vroegste berichten_
De verhalen, die over Franciscus verteld worden, zijn van een poetische schoonheid. Er
zijn er zoveel, dat, zelfs wanneer enkele van hen verzonnen zijn, de kemgedachte toch onbetwistbaar vaststaat: Franciscus behandelt de levende en levenloze schepselen, zoals
slechts iemand met een radicaal verzoend hart kan doen. Verbazingwekkend is het. zoals
hij zelfs de steen en de bloemen in zijn hart opneemt.
Het Zonnelied, dat Franciscus in de tuin van de zusters van San Damiano dichtte, toont
aan, dat het niet om een toevallige bejegening van de dieren of de natuur gaat. Hier noemt
Franciscus op dichterlijke wijze zonder uitzondering al het geschapene “broeder" en "zuster": de zon, de maan en de sterren, het vuur en de aarde, de dood en het leven. Alles is
paarsgewijs met elkaar verzoend: de maan en de sterren met de zon, het water met de
wind, de aarde met het vuur, de dood met de liefde. Alles is verwant, een enige familie
voor God.
Dat Franciscus de dood als zijn zuster (voor het Italiaans aanvoelen is de dood vrouwelijk!) omarmde, zegt iets fundamenteels: leven en dood, die gewoonlijk als tegengesteld
ervaren worden, zijn opgenomen in de met God verzoende wereld. Er bestaat geen vijandschap meer. Zelfs het wildste dier. de wolf, is zijn broeder, ofschoon Franciscus natuurlijk
het lam en al het zachtaardige met bijzonder voorliefde benadert. Daarbij had hij met
zwakke wezens als de krekels, hazen, schapen, volgens, bloemen, enz. een bijzondere vertrouwelijke omgang, als wezen het zijn beste vrienden.
Niemand kan de tederheid ontkennen, waarmede Franciscus alles bejegende, de eerbied,
waar hij tot in de fijngevoeligheid van doordrongen is, de poezie, die in alles aanwezig is.
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•

Wanneer Franciscus zijn handen waste, dan betrad hij de plaats zo, dat niet met zijn
voeten in hij het water moest lopen, die “mittig, nederig en kostbaar en kuise zuster"
(LofSchep. 7; Her 88)

•

Hij ging op de rotsen met lichte voeten, uit liefde tot Christus, die in de Bijbel de
”rots" wordt genoemd ( 2 Cel 165; vgl. 1 Kor 10,4).

•

Wanneer de broeders hout gingen hakken, raadde Franciscus hen aan, de bomen te
sparen en slechts een deel af te hakken of een stuk van de stam te laten staan, zodat de
boom de kans heeft om opnieuw uit te schieten (vgl. 2 Cel 165).

•

De tuinman beval hij, niet de hele tuin om te spitten, maar een goed stuk hooiland te
laten, zodat de kruiden en de bloemen er vrij konden groeien. Hij kende geen “onkruid", maarnuttig - en wildkruid (vgl. 2 Cel 165).

•

Wormpjes raapt hij op van de weg, opdat ze vertrapt zouden worden, vooral terwijl hij
zieh Christus herinnert, van wie de psahnist voorzegt heeft, dat hij beschouwd werd
''als een worm en geen mens, bespot door de mensen en veracht door het volk” (Ps
22,7; vgl. 1 Cel 80 en 2 Cel 165).

•

Bijcn zette Franciscus honing voor of van de beste wijn, opdat ze in de koude van de
winlcr niet zouden omkomen (2 Cel 165).

•

Het schaap, dat men naar de slachter bracht, kocht hij vrij, om het van de dood te redden (vgl. 1 Cel 79).

•

“Onder alle diersoorten droeg hij een bijzondere liefde voor het lam, daar de deemoed van onze Heer Jezus Christus in de heilige Schrift vaak met die van een lam
vergeleken wordt'' (1 Cel 77).

Over de genegenheid, die Franciscus voor het vuur had, zijn een hele rij anekdoten verteld. Voordat de arts zijn oogziekte met een gloeiend ijzer behandelde, zei hij: “Broeder
Vuur, mijn vriend, jij die de edelste en nuttigste bent van alle schepselen van de Allerhoogste, wees in dit uur hoffelijk jegens mij, omwille van de liefde die ik van oudsher voor
je koester en die ik voor je zal blijven koesteren om de liefde van de Heer die je geschapen
heeft. En ook onze Schepper, dezelfde die jou geschapen heeft, smeek ik dringend dat Hij
je hitte zo wil matigen dat ik die verdragen kan" (Her 86; vlg. 2 Cel 166).
Wanneer Franciscus eens onachtzaam was en zijn broek vuur vatte, zegde hij tot de broe¬
der, die zieh haastte om het vuur te doven: ‘'Geliefde broeder, doe het vuur geen pijn
Een andere maal weigerde te helpen om het vuur te blussen, dat zijn cel verteerde. Ja, hij
had een siecht geweten, terwijl hij een vel uit de brandde cel redde, in plaats van het vuur
te gunnen. Een brandende houtblok mocht niet op de grond geworpen worden. Geheei behoedzaam moet men het neerleggen, uit eerbied voor God, die het vuur geschapen heeft.
Als een samenvatting klinkt het bij Celano: “Hij noemde al het geschapene “broeder” en
“zuster” en met de blik van zijn hart wist hij op een unieke manier door te dringen tot de
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geheimen van het geschapene. Want reeds was hij zover gekomen, dat hij de door niet be¬
te m me rde. allesdoordringende blik van de verheerlijkte kinderen van God' (1 Cel 81).
Ook Clara ziet in al het geschapene een afbeelding van de Schepper, een verwijzing naar
de Verlosser en een oproep tot de lofprijzing van God. De zusters, die zieh van tijd tot tijd
buiten het klooster bevonden, vermaant ze: "God te Ioven wanneer zij mooie, bloeiende
loofrijke bomen zouden zien; en eveneens dat zij God voor alle en in alle dingen zoaden
Ioven bij het zien van de mensen en van de andere schepselen” (ProCl. 14,9).

_2. Poging tot een duiding_
Wanneer deze beschrijvingen en berichten meer zullen zijn dan een wonderlijke legende
en anekdoten, dan hebben zij een duiding nodig.
2.1. Nuttigheid, symbolische betekenis en innerlijke heiligheid van alle ge_schapen dingen_
Vooraleer wij op deze drie waarden ingaan, die in alles ingeprent zijn, moet er echter voor
gewaarschuwd worden, de houding van beide heiligen niet met het “inzicht” van de mo¬
derne mens te benaderen. Evenmin kan men direct een norm voor een dagelijkse houding
er uit afleiden, omdat reeds spoedig de onuitvoerbaarheid van zulk een voomemen zal
blijken, en dan blijft er niets anders over, dan ontnuchterd tot het dagelijks doen en laten
terug te keren. Om te verstaan wat Franciscus deed, moet men iets van een kind in zieh
dragen: een kind spreekt met het water en met de steen als tot een buur. Of men moet een
dichter zijn, een dichter ziet in het fragment het geheel.
Wij kunnen van een drievoudige waarden dimensic in het geschapene spreken:

* Gebruikswaarde:
De tragedie van de geschiedenis van het avondland ligt hierin, de gaven van de aarde tot
het domein van hun praktische bruikbaarheid te herleiden. Wij zijn gelukkig dat wij het
water en de dingen van deze wereld tot ons welzijn kunnen benutten. De mens heeft een
rij van grondbehoeften, die slechts voldaan kunnen worden, wanneer hij zieh van de natuur bedient. Daartegen kan fiindamenteel niets worden ingebracht. Het wordt echter gevaarlijk, wanneer de mens zieh absoluut opstelt, zieh steeds nieuwe behoeften schept en
om ze te bevredigen, de hele wereld op de vervulling van zijn behoeften rieht en daarmede
de eigenwaarde van het geschapene misacht.

* Eigenwaarde:
Franciscus weerstond uitdrukkelijk de beproeving om de ganse natuur tot een gebruiksvoorwerp te maken, daar alles, wat bestaat, een zelfstandig wezen is. gevelde bomen zul-
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len daarom opnieuw kunnen groeien; wilde kruiden zullen in de tuin groeien ... Zij dragen
hun rechtvaardiging en hun symboolwaarde in zichzelf. Als geschapene zijn ze onze broeders en zusters.

* Symboolwaarde:
alles wat bestaat, wijst over zieh heen: al het bestaande was voor Franciscus een drager
van betekenis. Het draagt in zieh de zin van het omvattende geheel. Wat Franciscus uitdrukkelijk van de zon zegt, namelijk dat hij het zinnebeeid van God is (“de te Altissimu
porta significazione”), dat kan in principe van ieder ding en van al het geschapene gezegd
worden. Alles verwijst naar de Schepper. Ze zijn een sacramentele uitdrukking van het
eeuwige woord.
Alles wat over de houding van Franciscus tegenover de natuur gezegd werd, is als een
veelvoud uit zijn liefde op de mensen over te dragen.

2.2. De eenheid van het geschapene
In de schepping maakt Franciscus blijkbaar een grondervaring door. die hem niet meer
verriet: de wereld is een geheel, een eenheid, een prächtige ordening, die niet hierarchisch
opgebouwd en gerangschikt, maar door een naast elkaar bepaald is. De gemeenschappelijkheid, waarin alle geschapen wezens van God zieh bevinden, was hem belangrijker dan
het onderscheid tussen mens, dier, plant en levenloze materie. In de vroege berichten
wordt steeds weer benadrukt, hoe Franciscus tot alle dingen "broeder" en "zuster" zei, zoals hij met het vuur sprak toen hij hem om een gunst bedelde, zoals hij de bloemen, wijngaard en alle andere schepselen opriep, God te loven en hem te gehoorzamen; zoals hij
met al het geschapene sprak, als waren ze mensen, die kunnen verstaan. Omgekeerd geldt
hetzelfde: de zon maakt ogen van de heilige Franciscus helder, de vogels luisteren naar
hem, de krekel houdt hem gezelschap, de leeuwerik geeft hem de gebedstijden aan, het
lam herinnert hem aan de mis, de bloemen troosten hem, alles roept hem toe: “God heeft
ffiij om uwentwilgemaakt, lieve mens”, of “Die ons geschapen heeft, is de bester
De levensgezellen vatten het zo samen: “Het is niet zo heel verwonderlijk wanneer wij
zien dat het vuur en de andere schepselen hem soms eerbiedig ontzagen. Met zo ’n diepgevoelde liefde hield hij immers van hen en was hij attent voor hen - wij die met hem zijn
omgegaan, hebben het met eigen ogen gezien - en zoveel vermaak schiep hij in hen en zo
oprecht was hij hun genegen en toegedaan, dat hij het niet kon hebben wanneer iemand
hen niet behoorlijk behandelde. Met duidelijk plezier hield hij gesprekken met hen, alsof
ze enige notie en begrip hadden van God en over Hem konden spreken. Vaak werd hij ook
wanneer hij met hen bezig was ten gevolge daarvan in vervoering meegesleept, en ging hij
op in de beschouwing van God’ (Herrn 86)
Tussen de mens en de natuur bestaat aldus een “humanes” (menselijke) verhouding. Het
domein van de ontmoeting met alles, wat het ook is, en het domein van gemeenschappelijkheid van al dit geschapene is voor Franciscus het menselijke domein, niet een beneden
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menselijke, niet een Dionysische30 d.w.z; een bruisende natuureenheid, waarin de mens
zijn gezicht verliest.

2.3. Christusbetrokkenheid_
De religieuze worteis van het moderne ecologisch bewustzijn gaat terug tot in de 13‘
eeuw. Het zonnelied bevat daadwerkelijk een ecologische dimensie, zoals de woorden
bewijzen, waarmede de bronnen een bericht over het ontstaan van het zonnelied getuigen:
“ Ieder dag opnieuw maken wij gebruik van de natuur, die we nodig hebben om in leven
te kunnen blijven, waarin het menselijk geslacht de Schepper zo vaak beledigt'' (Herrn 83)
Het is derhalve twijfelachtig, of Franciscus zijn houding tot de natuur gevonden zou heb¬
ben, wanneer hij niet eerst en geheel beslist op Christus gericht was. Er is zelfs een passage, waarin Franciscus iedere Godservaring uitdrukkelijk met Christus verbindt (vgl. Verm.
1). Ook de biografie suggereert zulk duiding, wanneer het verwijst naar de bijzonder situatie, waarin het Zonnelied ontstond; Franciscus maakt eerst de ervaring van uiterste broosheid en zwakheid (“infirmitas”), van resignatie en donker nacht (“tribulatio”), een ervaring, die ronduit als kenteken van onze tijd kan aangeduid worden. De tweede ervaring.
die Franciscus doormaakte, is die van de toewending van God, zijn barmhartigheid, die
zieh uit in een nieuwe kracht (“confortatio”) en een nieuwe zekerheid (“certificatio”)
Eerst deze tweede ervaring maakt het hem mogelijk het grootse gedieht over de schepping
te maken, het zonnelied. Eerst vanuit de toewending naar God, vanuit Jezus, kan al het geschapene "broeder” en “zuster” worden. Men kan het ook uitdrukken met de woorden, die
Franciscus zelf gebruikt heeft: "Daarom smeek ik u allen, broeders, terwijl ik u de voeten
kus, met de liefde waartoe ik in Staat ben, dat gij alle eerbied en alle eer geeft aan het aller¬
heiligst lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, zoveel gij maar kunt. ln Hem is
immers al wat in de hemel en op aarde is, tot vrede gebracht en verzoend met de almachtige
God’’ (BrOrd 12-13). In de eucharistie worden brood en wijn, de gaven van de schepping,
tot plaats, waarin God door Jezus Christus de mensen nabij komt. De heilige tekenen
(=sacrament) hebben echter niet alleen betrekking op de ontmoeting tussen God cn de men¬
selijke ziel. Zoals het de jezui'et, Natuurwetenschapper en filosoof Teilhard de Chardin - ge¬
heel in de franciscaanse geest - uitdrukt, hebben ze een kosmische dimensie. De hele materie ontvangt door het eucharistisch gebeuren de "grote wijding”.
Zoals in de eucharistie zullen de broeders zieh ook in het sacrament van de boete openen
voor de verzoenende God. Franciscus vermaant vaak dringend, de zonden te biechten, Hij
vertrouwt er vast op, dat God de rouwmoedige zondaar zijn ontferming schenkt. De christologische wortcls van het franciscaans-ecologisch bewustzijn worden duidelijk in de probleemvelden, waarin ook in de 13e eeuw ecologische maatregelen noodzakelijk waren.
Zeker het ging toen nog niet om grootschalige vervuiling van de natuur, maar wel om de
uitzichtloze uitbuiting van de natuur door de ontbossing van de wouden (voor mijnbouw,
scheepsbouw, cnz.). Wellicht vindt de anekdote van het laten staan van de bomen, in het
30 Genoemd naar de Griekse God “Dionysos ”, de God van de wijn en de most.
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hierboven zijn rede direct in betrekking met het massief ingrijpen in het bomenbestand op
de Monte Subasio.
Zeker gaat het ook op een ander domein om een wijdverbreide vervuiling van de taal en
van de tekenen. Woorden, leerstellingen, teksten konden verdorven worden en vervallen.
Franciscus wou geen enkel woord uitwissen, als het eenmaal geschreven was. Hij bejegende ieder woord met eerbied, die het geheim toekomt. Hij wou, dat men het woord, de
tekst en bocken niet op een plaats neerlegde, die nict met de waarde van het geheim overeenstemt. Daar ook het banaalste woord, volgens Franciscus meende, letters bevatten,
waarmede de naam van Jezus Christus, het Woord van God geschreven kan worden.
Er is ook een vervuiling van het teken: de kerken, altaren, altaardoeken en hosties. Fran¬
ciscus trok steeds rond met een bezem, om de kerken te kuisen; met cibories, om rondslingerende hosties te verzamelen; met een hostieijzer om goed communiebrood te bakken. Clara sloot zieh bij deze inspanningen aan: gedurende haar ziekte naaide zij corporales voor de omliggende kerken.
Franciscus nodigt uit tot een behoorlijke relatie tussen teken en betekende, d.w.z. Jezus
Christus. Hij was overtuigd dat ons mensen in deze wereld van de zichtbare God niets an¬
ders gegeven wordt dan Jezus Christus, d.w.z. zijn woord en zijn teken. Vanuit dit middelpunt bekeek Franciscus de schepping met nieuwe ogen en geheel anders; en hij heeft
vanuit dit verstaan van Christus tegen ieder vorm van milieuverstoring en milieuvervuiling gevochten.
Franciscus was overtuigd, dat wij in dit leven de onzichtbare God door de middelaar Jezus
Christus kunnen bereiken. Uit zijn ervaring van diepere eerbied en vreugde voor de goddelijke aanwezigheid in ieder schepsel vond hij onmiddellijk zijn verstaan van Christus.
Het kennen van Christus, de eerstgeborene van de hele schepping, en het geloof in de geheimenisvolle aanwezigheid van Christus in het hart van ieder schepsel zijn de grondslag
voor het franciscaans leven. Wie zieh dit mysterie bewust is en over de eigen waarde van
ieder persoon en ieder schepsel heen overal de aanwezigheid van Christus erkent, kan
geen enkel schepsel dien leiden. Zulk een gedachte en houding vragen echter tijd, en zij
verwacht het van de franciscaanse familie.
Voorwaarde voor een concreet handelen is ook hier een innerlijke houding. Aan het begin
Staat de bereidheid, ogen, oren en hart te openen voor de waarde en de schoonheid van al
het geschapene. Slechts dat wat wij herkennen, kunnen wij liefhebben. Wie zieh door de
heilige van Assisi laat inspireren, weet zieh geroepen, met alle mensen van goede wil Sa¬
men te werken aan het behoud aan de schepping.
Voorwaarde voor een ecologisch handelen is het kennen van de plaats van de mens in het
geheel van de schepping. Hij Staat niet boven hen, maar midden hen. Deemoed is de aangewezen houding. Het Latijnse woord voor deemoed (=humilitas), is zeer sprekend: de
mens is met de humus van de aarde verwant, volgens het scheppingsbericht uit haar geschapen. Voorbeeld voor een verwantschappelijke harmonie van alle schepselen is niet
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alleen de franciscaanse spiritualiteit. Ook de Indiaanse, Afrikaanse en Aziatische godsdiensten geven daartoe waardevolle impulsen.

2.4. Solidariteit en ^duurzaarnheid”_
* Een grondhouding voor een ecologische handelwijze is de solidariteit. Zij strekt zieh
ook over de körnende generaties (=”duurzaamheid”) uit, uitgedrukt in een wereldwijd verspreide spreuk: “Wij hebben de aarde niet van onze ouders geerfd, maar van onze kinderen geleend". ln franciscaanse geest dienen wij ze aan God “terug te geven". opdat hij ze
ook aan de mensen van de toekomst als levensruimte ter beschikking kan stellen. Wie zulk
een levenshouding inoefent, vindt vanuit zijn binnenste steeds weer wegen, kleine, maar
werkzame stappen om iets te doen voor het behoud van de schepping. Er worden hier
slcchts enkele berichten geschetst, waarin zieh een tegenover de schepping overeenstemmende houding geconcretiseerd wordt:
* Wie zieh een beetje inspant voor de aangewende levensstijl, gaat zuinig om met de gaven (=bronnen) van de aarde. Het gaat er om, zieh niet meer dan nodig toe te eigenen. De
individuele levensstijl is een begin. De volgende stap voert naar de gelijkgezinden, die
zieh eveneens zorgen maken om de toekomst van de planeet aarde. Ecologische groeperingen zullen in de leden van de franciscaanse familie betrouwbare bondgenoten vinden.
Ook om filosofische of religieuze motieven kunnen mensen gezamenlijk een profetisch
getuigenis afleggen voor de urgentie van een ecologische omwenteling.
* Wie in de maatschappij, de politiek en de wetenschap verantwoordelijkheid draagt, heeft
aanvullende mogelijkheden, om voor “moeder aarde” zorg te dragen. Vooral de leden van
de wereldlijke Derde Orde zijn hier kansen mogelijk om werkzame tekenen te stellen. Zo
kan de levensvriendelijke geest van de h. Franciscus werkzaam worden bij het vervullen
van belangrijke opgaven van de huidige mensheid.

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Gen 1,1 — 2,6; Ps 22,7
LofScheps 7; BrOrd 12w.; Verm. 1; 1 cel 77; 79; 81;
2 Cel 165; Herin 83; 86; 88; ProCk 14, 9

Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling
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D. Oefeningen
1. Oefening

_

Lees het volgende uittreksel uit het apostolisch schrijven van 29 november 1979,
waarin paus Johannes Paulus II de h. Franciscus tot Patroon van de milieubeschermers benoemt:
“Ter eeuwige gedachtenis:
Men telt de h. Franciscus van Assisi met recht tot die beroemde heiligen, die de natuur als
een wonderbaar geschenk van God aan de mensen beschouwd hebben. leder afzonderlijk
werk van de schepping verstond hij als waardig, hij zong door de goddelijke Geest bewo¬
gen het hoogst heerlijke “Zonnelied” waarin hij voomamelijk omwille broeder zon, zuster
maan en de sterren aan de hemelse wegen de hoogste, almachtige en goede God lof
roem, eer en alle dank zegt. Ter gelegenheid van een beraadslaging heeft onze vereerde
broeder kardinaal Oddi, prefect van de Congregatie voor de clerus, voor allen in naam de
leden van de internationale vereniging “Planning environmen tal and ecological Institute
for quality life ” de erkenning van de h. Franciscus van Assisi als Patroon van milieubeschermers gevraagd\

Vragen:
1. Wat heeft de paus er toe bewogen, Franciscus tot Patroon van milieubeschermers te benoemen?
2.

Wat hebben ecologie en sacramcnt met elkaar van doen?

_2. Oefening_
Leest de volgende tekst:

Verklaring van de Franciscanen bij de UNO naar aanleiding van de Conferentie van de Verenigde Naties over ecologie en tonwikkeling (UNCED/ECO) in Rio de Janeiro / Brazilie 1992:
“Alternatieve ontwikkelingsmodellen worden samengevat onder het gemeenschappelijk
begrip duurzame ontwikkeling Deze beide uitdrukkingen bevatten verschillende concepten en betekenissen. Vanuit franciscaans oogpunt moet zulk een alternatieve ontwikke’

‘
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ling een nieuwe levenskwaliteit voor de mensen nastreven en zieh niet vasthlampen op de
economische groei; zij moet erkennen, dat de noden vcm de volgende generatie ook in acht
moeten genomen worden en dat de culturen - als deel van de groeiende verantwoordelijkheid voor alle leven - hersteld moeten worden. Dat betekent voor de franciscaanse familie, dat ieder levensproject erkend wordt, zonder hen een dominerende levensstijl op le
dringen. De kunst, heet leven met elkaar te delen, moet opnieuw ontdekt worden. De eco¬
logische crisis is ontstaan uit het rationalisme, dat vandaag voorbij gestreefd is. Zijn ei¬
gen zwakheid wordt zichtbaar.

Utopieen en positieve ontwikkeling
legen de voorstelling, dat er slechts een type van positieve ontwikkeling is, ontstaan in
Latijns Amerika geheel onderscheiden utopische praktijken. Hiermede is het mogelijk, alternatieve ontwikkelingsmodellen te zoeken, die uit utopische dromen voortkomen. Utopi¬
sche ervaringen worden uit de morele verplichting ter verdediging van het leven ontwikkeld. Zulke Utopie bestaat in het nastreven van een eigen, socio-ecologische democratie,
waarbij het natuurlijke milieu behouden blijft, niet alleen om de behoeften van de huidige
maatschappij te dekken, maar ook om andere levensvormen van dieren en planten - te
eerbiedigen, die daar even eens recht hebben, hun eigen levensproject te ontwikkelen. Het
leven op zichzelf is een waarde en zal als dusdanig gerespecteerd en bevorderd worden.
Vanuit franciscaans perspectief zijn de utopische projecten slechts buiten de logica van de
macht realiseerbaar, wanneer ze als een deel van het leven erkend worden en met het le¬
ven verbonden zijn. Zo worden mensen wezens, die ‘met elkaar en met de anderen in relatie staan
-

Nieuwe spiritualiteit
Het ecologisch perspectief nodigt ons uit, een nieuwe spiritualiteit te ontwikkelen, die in
het franciscaans Charisma geworteld is. Alle wezens verhouding zieh met elkaar in een
universele broederschap. De mens erkent zieh als een deel van de kosmische eenheid, die
de hele schepping omvat. Slechts de menselijke persoon is in Staat, het ‘anderszijn ’ van de
schepselen bewust te begroeten en op verantwoorde wijze met hen samen te leven, zonder
hen te domineren of zelfs te verwoesten. Wij erkennen de aarde als onze moeder, terwijl
zij al het leven voortbrengt en onderhoudt; en wij noemen haar zuster, terwijl wij samen
het haar - onze verhouding tot de Schepper beleven en vieren.
—

Vanuit deze franciscaans-kosmische visie roepen wij alle mensen op, de
consumptiementaliteit, het opstapelen van goederen, de plundering en uitbuiting van de
natuur op te geven. Tegelijkertijd nodigen wij hen uit tot een eenvoudige levensstijl, tot
een broederlijke en zusterlijke bejegening, solidariteit en eerbied voor alle vormen van het
leven. Wij willen al het geschapene beschermen en verdedigen, voor alles deze, die het
meest bedreigd zijn.

271

Nieuwe cultuur
Een nieuwe cultuur is nodig, waarin zowel vrouwelijke als matmelijke elementen hergewaardeerd worden, in hun symbolische, affectieve en zorgende dimensie, bij het overwinnen van machtsuitoefening, koude rationaliteit en ander vormen van dominantie. Het gaat
er om het zoeken naar een wereld broederlijke aanwezigheid, waarin wij de boodschap
van het leven ontdekken. Het is dringend nodig, een cultuur van de dood door een cultuur
van het leven te vervangen. De verwezenlijking van deze nieuwe cultuur leidt tot een
inculturatie in het veelvoud, wanneer wij de projecten van anderen accepteren; en niet alleen die van de mensen, maar ook van de planten en dieren, de rotsen en het water.
Dit zal tot een nieuwe praktijk voeren in het licht van de ecologie en de optie voor de ar¬
men. In het vervolg zal het nodig zijn, pastorale praktijken te vernieuwen, door het zoeken
naar het eigenlijke socio-ecologische subject, zonder verharde heersersstructuren verder
te vestigen. Er moet een nieuwe politiek ontstaan, waarin gemeenschapsorganisaties
voorbeelden worden van verandering en solidariteit. Er wordt van ons verwacht, ons in de
wereld van de armen en randgroepen, alsook in de natuur zelf te begeven. Op die wijze
kan de franciscaanse familie een instrument worden voor de verandering. Vanuit haar ei¬
gen Utopie maakt zij het ontstaan van deze nieuwe cultuur mogelijk: als sacrament van de
God van het leven in dienst van het leven.
Ondertekend door:
Franciscanen als NGO bij de Verenigde Nahes, Brooklyn, New York, USA
CIPFE, Montevideo Uruguay
SINFRAJUPE, Serviqo Interfranciscano de Justiqa, Paz e Ecologia no Brasil (Interfranciscaanse dienst voor gerechtigheid, vrede en bescherming van de schepping), Petropolis,
RJ, Brazilie.

Vragen en antwoorden:
1. Welke zijn volgens de franciscaanse visie de criteria voor een “duurzame
ontwikkeling”?
2.

Schrijf uit deze tekst de sleutelwoorden over.

_3. Oefening_
Lees de volgende tekst:
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Uit de herderlijke brief van de bisschoppen van Papua-Nieuw-Guinea en
de Salomon-eilanden uit het jaar 1988: “Een leefwereld voor mögen verschaffen””:_
“Deze aarde met haar schatten behoort toe aan allen. Wanneer een enkeling of grocpen
zieh een deel van deze aarde toe-eigenen, dan geschiedt dat slechts op rechtvaardige wijze, wanneer dit in gepaste verhouding blijft staan tot de behoeften van ieder individu of
groep, of wanneer het op een realistische en werkzame wijze gericht Staat op de fundamentele universele bestemming.
Wetenschap en techniek zijn een product en een erfdeel van de mensheid. Individuele bijdrage, hoe alles overtreffend ze ook mögen zijn, zijn slechts een integrerend deel van de
werenschap en de techniek van de mensheid en dragen schuld voor datgene, wat door haar
of tegelijkertijd met haar door anderen aangericht wordt. Deze sociale schuld moet daardoor gecompenseerd worden, dat de sociale functie van wetenschap, techniek en iederc
soort van menselijke arbeid gerespecteerd en werkzaam gemaakt wordt. Mensen zijn
slechts vruchtgebruikers, beheerders, verbeteraars en dienaars van dit gemeenschappelijk
erfgoed, welke de aarde met haar bronnen ter beschikking stelt, en zij moeten deze functies met onbaatzuchtigheid en intelligent waamemen."
De bisschoppcn van Papua-Nieuw-Guinea stellen in aansluiting met hun principieel herderlijk woord concrete vragen en opgaven:
Hoe ver reikt de persoonlijke medeplichtigheid, wanneer het bij ontwikkelingsprojecten
om een kortstondig en kortzichtig profijt gaat?
In hoe ver oefenen wij invloed uit op de politiekers, om de noodzakelijke wetsveranderingen door te voeren die ook aan de körnende generaties een gezond milieu garanderen?

Vragen:
Welke mogelijkheden tot handelen ziet u in de persoonlijke en politieke omgeven?

4. Oefening
Lees het Gubbio-document van het internationale seminarie Terra Mater in
het jaar 1982:
Naar aanleiding van de 800e veijaardag van de geboorte van de h. Franciscus van Assisi
vond in Gubbio, een voor de franciscaanse verzoening en vrede welbekende stad, het intemationaal seminarie “Terra Mater” (Moeder Aarde) plaats.
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Op het einde van hun beraadslagingen besloten de deelnemers, heel de wereld tot bewustzijn op te toepen, dat de toekomst van de mensheid en onze enige geboorteplaats, de planeet aarde, in gevaar is. Ondanks de voor 10 jaar uitgesproken waarschuwing van de UNO
vergadering in Stockholm is de milieu-situatie op de aarde steeds meer verslechterd.
De verstoorde relatie tussen de mens en zijn milieu en de verminderende sociale bindingen veroorzaken groot onheil. Daarom richten de deelnemers aan iedcrcen een dringende
oproep, de gelatenheid en het fatalisme te overwinnen. Zij roepen op tot handelen, en zowaar tot het plannen van een altematieve toekomst, die realiseerbaar en wenselijk is.
Zij verklären, dat de tegenwoordige orientatie van de mensen op onderdrukking en uitbuiting, zoals ze voor alles door de minderheid van de mensheid in de gei'ndustrialiseerde
landen beoefend wordt, dringen aan veranderingen toe is.
Deze orientering, die tot op vandaag kenmerkend is voor de relatie van de mensen tot de
natuur en de mensen onderling, moet omgezet worden ion een houding van delen, van
bewaren, van wederzijdse achting en van broederschap onder al het geschapene.
Met al zijn aansporende kracht is het fundamenteel voorbeeld van Franciscus van Assisi
ook vandaag nog geldig. Beseffend de vervlochtenheid met omgeving en in het bewustzijn, dat de mens noodzakelijkerwijs op een harmonische en bewuste relatie met de natuur
aangewezen is, zwoegt hij, vooreerst in zijn eigen gemeenschap, het altematieve systeem
van een universele broederschap, waarbij de mensen, dieren, planten en minerale als broeders en zusters benaderd worden.
De franciscaanse boodschap eist een spaarzaam gebruik van de aardse goederen. Daartoe
is het vereist:
* te erkennen, dat vooruitgang niet bestaat in het verzamelen van materiele goederen,
machtspolitiek te bedrijven en zieh uitsluitend met het heden bezig te houden, maar in het
verbeteren van de levenskwaliteit;
* de eerbied voor de natuur en de zelfwaarde van personen, gemeenschappen en culturen
te bef örderen;
* te erkennen, dat een altematief programma door de inzet van allen en speciaal van de
jeugd verwezenlijkt kan worden;
* herkennen, dat terughoudendheid, matigheid en evenwicht tussen economie en industrie
nodig zijn door afstand te nemen van die technologieen, de die natuur verstoren en die
voor de menselijke gezondheid en de gemeenschap in het algemeen schadelijk zijn;
* een levensstijl met gering energie en hulpbronnen gebruik (ontwikkeling, verdeling, politieke en sociale organisaties) ontwikkelen, en zowaar door een voldoende omkeer van de
technologic en door het scheppen van een evenwicht van ondememingen en vestigingen
in een bepaald gebied;
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* de aandacht op het probleem van de honger in de wereld wenden, dat een duidelijk teken
is van een omgevingscrisis, en ook de ongelijke verdeling van de hulpbronnen, die in het
misvormde marktmechanisme zijn grond vindt;
* vonning, wetenschappelijk onderzoek en technologie volgens deze grondstellingen onlwikkelen;
*zich verzekeren, dat de technologie, een van de specifieke uitdrukkingsvormen van de
mens en zijn creativiteit, geen schade berokkent. Techniek zal slechts dan de behoeften
van de mens bevredigen, wanneer ze in achting voor de waarden van de mens en de natuurlijke kringloop van de planeet aarde wordt ingezct;
* ethische gedragsregels onderhouden, ook in de omgang tussen de mcnsen en alle andere
levende wezens, en de planten- en dierenwereld voor uitsterven van hun ras, overcultivering, onverantwoordelijke verkwistend misbruik (b.v. jagen, kwellen en nutteloos verstoren) en veranderingen in hun levensruimte te behoeden;
* de aandacht op drie Problemen richten, die de tegenwoordige mensheid in het bijzonder
bedreigen: bevolkingsaangroei, ongelijke verdeling van de goederen en vergrijzing;
* ieder vorm van psychisch geweld tegen de natuur en de mens verwerpen;
* herkennen, dat het behoud van het natuurlijk en menselijk milieu de wezenlijke voorwaarde is voor een rechtvaardige ontwikkeling;
* in de geschiedenis en in de verschillende culturen van de mensheid de ervarmgen ontdekken, die het mogelijk kunnen maken, een altematieve toekomst te plannen en een systeem van een in wederzijdse afhankelijkheid staande maatschappij op te bouwen;
* in het licht van het hierboven gezegde controleren, hoe de interesse voor de culturele
overleveringen en hun waarden opnieuw beleefd kunnen worden (ieder architecturale-,
kunst-, geschiedkundige en traditie erfgoed) als voomaamste bronnen voor het bereiken
van de levenskwaliteit in ieder land;
* alle aspecten van het menselijk leven, die vervreemd zijn of vervreemden, af te zweren,
van de politieke eentonigheid tot uniform consumptiehouding, om de waardering van le¬
dere menselijke persoon te bevorderen door de verscheidene sociale en politieke organisaties, die de grootst mogelijke ontwikkeling, veelsoortigheid en doelen van de activiteiten,
opgaven en individuele bijdragen tot het leven van de maatschappij als hun opgave opnemen.
Geheei in het bijzonder vragen de deelnemers aan “Terra Mater’’- seminarie het volgende:
1. dat alle middelen ingezet worden, om de menselijke kwaliteiten in alle instituten te
ontwikkelen. in de maatschappij in het algemeen en in gedragsmodellen door nieuwe
vormen van ontmoeting, die op toekomstverwachtingen gebaseerd zijn, d.w.z. verantwoordelijke zorg voor onze toekomst, en op de deelname van alle burgers aan de nodige
beslissingen voor deze toekomst;
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2. dat degenen, die voor de culturele belangen bevoegd zijn, en diegenen, die in de massamedia werken, correct en juist berichten over de milieucrisis en haar gronden;
3. dat degene die voor de openbare opvoeding verantwoordelijk zijn in alle landen op gelijk welke wijze, of op gelijk welke domeinen in iedere richting onderwijsprogramma's
ontwikkelen, die een breedvoerige vorming in het milieuvraagstuk en in de verstoorde relaties tussen mensen en hulpbronnen aanbieden, zo dat een zo klaar mogelijk bewustzijn
van het probleem bereikt kan worden;
4. dat de leiders van alle godsdiensten en de kerken van iedere confessie hun leden op de
onaantastbare kwaliteit van de natuur wijzen evenals op de het morele recht en de plicht,
het natuurlijk en menselijk milieu te eerbiedigen, en dat zij in deze zin de vorming van
haar ambtdragers aanmoedigt en de religieuze waarden en principes tot stand brengen.
Bijzonder is het wenselijk dat de Wereldraad der Kerken en de Heilige Stoel Organen voor
ecologie scheppen, die voor deze opdracht voorbereid zijn, en dat de bisschoppen, zielzorgers en plaatselijke kerken de gelovigen onophoudelijk op hun verantwoordelijkheid
wijzen, als actieve deelnemers aan de ontwikkeling van een rijker levenskwaliteit evenals
aan het beschermen van de natuur en het milieu betrokken zijn;
5. dat de leden van het wereldparlement en van de afzonderlijke regeringen samenwerken,
om de wonden te genezen, die aan de planeet werden toegebracht, en wel door omzendbrieven ieder mogelijke prioriteit in de openbare investeringen en arbeidsprojecten voor
programma's over bodembescherming, watervoorziening, herbebossing, cultiveren van de
woestijn en verstoring van de landschappen, herleiden en vermindering van de milieuvervuiling en de herstelling van het natuurlijk milieu en daannede verbonden ecologisch
even wicht;
6. de niet gouvemementele organisaties duidelijk en energiek in hun programma voor de
Problemen van het menselijke overleven, om politieke en economische redcnen beinvloeden, die de verhoudingen tot het milieu aangaan.
Tenslotte manen de deelnemers aan het “Terra Mater” seminarie de regeringen van de wereld aan, te werken voor de vrede, de ontwapening, wederzijdse solidariteit in de interna¬
tionale relaties, voor het afzien van ieder vorm van nationalisme, dat in tegenstelling Staat
tot dit doel, en naar een oplossing te zoeken voor het onevenwicht dat bestaat tussen
"Noord en Zuid” op deze planeet. De verwezenlijking van dit doel moet concreet door een
vermindering van de militaire uitgaven nagestreefd worden.
De levenskwaliteit van de gehele gemeenschap en van het milieu is derhalve aan de men¬
selijke verantwoordelijkheid toevertrouwd. Deze verantwoordelijkheid zal aan ieder man,
ieder vrouw en iedere gemeenschap in een onmiddellijke en concreet handelen opgedragen worden, dat niet door een visie van een catastrofe, maar door de verwachting van een
toekomst gemotiveerd is”.
Conferentie van de franciscaanse families
secretaris generaal Fr. Emesto Caroli
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Vereniging ‘ItaliaNostra”
President Giogio Luciani
Italiaanse vereniging van “World Wildlife Fund’’
President Fulco Pratesi
Nationale vereniging voor de bescherming van de aarde
President Giancarlo Rombaldi
Italiaanse liga voor de rechten van de dieren
President Laura Girandello

Opgaven:
Maak een körte samenvatting:
van de voorwaarden, die een spaarzaam gebruik van de goederen mogelijk
maakt;
de realistische voorwaarden voor onze toekomstige houding.

E. Toepassingen
1. Toepassing
Onze verwantschap met de natuur opnieuw ontdekken
“Hoe zou hetzijn als wij onze verwantschap met de natuur opnieuw ontdekken,
* doordat wij ons niet volledig laten opslorpen door arbeid en plichl, maar iedere dag
contact met de natuur zoeken en zo onze natuurlijkheid terugwinnen;
* doordat wij onze levensvreugde uitdrukken en ons “in ons element” weten, wanneer wij
met licht en water, met voor en aarde te doen hebben;

* doordat onze moeders en vaders hun hinderen opmerkzaam maken op de kleine schoonheden van de natuur en op de bewegingen van het leven en aan de verbazing van de hin¬
deren de eine men:
* doordat wij het ritme van de jaargetijden; wärmte en koude, zon en regen, het vollen
van de bladeren en het kiemen van de vruchten opnieuw direct en bewust beleven en ons
in “ieder weder” wagen;

* doordat wij onze woning niet met overvloedige luxe opvullen, maar door een eenvoudige woon- en levensstijl met de natuur verbonden blijven;
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* doordat wij niet jeder jaargetijde alles willen eten, maar ons met die producten voeden,
die juist hun seizoen hebben;
* doordat wij ingaan tegen de “intellectualisatie“ van onze maatschappij en tegen en eenzijdige geestelijke arbeid een evenwicht aan lichamelijke activiteiten verschaffen.
Hoe zou het zijn, als wij met al het geschapene een broederlijke-zusterlijke omgang zouden zoeken,
* doordat wij in het gesprek in de relaties met iedereen behoedzaam zouden omgaan en
ook de tegenstander als broeder ofzuster zouden zien;
* doordat wij de natuur niet slechts onder het aspect van de nuttigheid zouden zien, maar
als waarde op zieh zouden schatten;
* doordat wij met de boom, de berg, het water en al het geschapene een relatie zöchten,
dat de intermenselijk relatie weerspiegelt;
* doordat wij de smarten van de medemensen, van de lijdende schepsels als eigen smart
zouden aanvoelen;
* doordat wij attent en spaarzaam omgaan met de lucht, die wij ademen, met het water,
dat wij drinken, met het vuur, dat ons verwarmt, met de aarde, die ons vruchten geeft;
* doordat wij vreugde vinden in de bloemen, die in het grasveld staan, en niet menen, dat
ze altijdgeplakt moeten worden;
Hoe zou het zijn, wanneer wij door de geest van de len gekenmerkt zouden zijn
* doordat wij de auto, het huis, de tuin, de zaken die wij bezitten, met anderen samen zou¬
den de len;
* doordat wij onze deur open zetten, de tafel de len en echte gastvrijheid zouden beleven;
* doordat wij zelfs het afstand doen op ons nemen, om de natuur te zuiveren en om de
schepping met alle mensen op de wereld te delen ;
* doordat de eigenaar van oe\’ers en gronden hun bezit voor iedereen toegankelijk maken;
* doordat wij ons regelmatig informeren over de samenhang van de economische groei en
de milieucrisis, van afliankelijkheid van deviezen en de honger, van de industrialisering
en armoede om vanuit dit inzicht tot een solidaire levensstijl te körnen.
Hoe zou het zijn wanneer wij de geest van vrede zouden beoefenen,
* doordat wij de verborgen agressie in ons en het veelvoudig geweld in woord en daad te
lijf zouden gaan en ze in lichamelijke inspanningen in de natuur zouden uitleven;
* doordat wij de conflicten geduldig en standvastig oplossen en onszelf en onze partners
de tijd laten;
*doordat wij in het leven (in de omgang met onszelf, maar ook in de omgang met dier en
mensen en de schepsels) nietsforceren willen” (A. Rotzetter).
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Opgaven en vragen:
1. Neem twce of drie punten er uit, die je individueel kunt venvezenlijkcn.
W aarmede begin je?
2.

Neem twee of drie punten, die je gemeenschap kan verwezenlijken (in gcmcenschap, groep, parochie, club enz.). Waarmede beginnen jullie?

2. Toepassing
Meditatie over een gebroken wereld._
Verteiler:
De aarde was schoon, tot de geest van de mensen er over waaide en alles verstoorde.
En de mens zei: Er zal duistemis heersen ... en het werd duister.
En de mens had de duistemis lief en noemde die duistemis "zekerheid .
En zij verdeelden zieh in rassen, godsdiensten, geslachten en sociale klassen.
1. Groep
En er was geen avond en geen morgen aan de zevende dag voor het einde. En de mensen
zeiden: Er zal een Sterke regering zijn, om ons in onze duistemis te controleren.
Er zullen legers ontstaan, om ons lichaam te controleren, zodat wij leren, elkaar keurig en
doeltreffend om te brengen in onze duistemis.
2. Groep
En er was geen avond en geen morgen op de zesde dag voor het einde. En de mensen zei¬
den: Er moeten raketten en bommen zijn, om sneller en gemakkelijker te doden.
Er moet nog meer grondig militarisering en zekerheid zijn.
3. Groep
En er was geen avond en geen morgen op de vijfde dag voor het einde.
En de mensen zeiden: Er moeten rechtse en linkse ordeslieden zijn - gewilde levensvormen voor ordeslieden en andere vluchtvormen, want er is de voortdurende ergemis - de
WERKELIJKHEID van de armen en onderdrukten, die onze behaaglijkheid verstoren.
4. Groep
En er was geen avond en geen morgen op de vierde dag voor het einde.
En de mensen zeiden: Er moet oorlog zijn tussen de naties, zo dat wij ervaren, wie onze
mogelijke gemeenschappelijke vijand is.
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1. Groep
En er was geen morgen en geen avond op de derde dag voor het einde.
En tenslotte zeiden de mensen. Laat ons God naar ons beeid maken. Laat geen enkele an¬
der godheid zieh met ons nieten.
Laat ons zeggen, dat God denkt - zoals wij denken
haat - zoals wij haten
en moordt - zoals wij moorden.
2. Groep
En er was geen morgen en gen avond op de tweede dag voor het einde.
3. Groep
Op de jongste dag was er een sterk geruis op het gezicht van de aarde. Vuur vemielde den
wonder mooi globus en er was ... stilte.
De roetgeblakerde aarde hield slechts pauze, om de enige wäre God te aanbidden.
Allen
En God zag alles, wat de mens gedaan had;
En in de stilte over de smeulende ruine weende God.
Vemielde en doodbrengende weg te samen.
Maar alles is niet verloren. Er is een levengevende weg - strijd voor de bevrijding, geestelijke houdingen, die onze Aziatische Volkeren in leven houden.

Tekst uit de Filippijnen.

V ragen
Wat valt u op bij deze meditatie in vergelijking met het bijbcls schcppingsverhaal?

_3. Toepassing_
Hoe kunnen wij handelen?
In de brochure van de Zwitserse “Actie voor de bescherming van het klimaat” zijn prakti¬
sche mogelijkheden tot acties opgesomd. Zij betreffen de belangrijkste domeinen, die in
de dageüjkse werkzame bijdrage tot bescherming van de schepping volbracht kunnen
worden:
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a) consumptie
“Onze consumptie verslindt meer dan een vierde van alle energie, die wij gebruiken. Spa¬
ren loont aldus hier in het bijzonder:
Vooreerst in de gedachte: Is het werkelijk zo, dat de meest mogelijke consumentenartikels
ons leven eerst zo echt levenswaardig maakt? Geniet toch ook eenmaal anders en energie
besparend, zoals bijvoorbeeld; gun je een wekelijkse massage, bezoek vormgevend, muzikale dans- of andere cursussen. Ontwikkel je verder. lnvesteer in energiebesparing in je
woning of je huis. Bespaar geld door klimaatbeschutting en energie besparende maatregelen. Koop langlevend, repareerbaar huishoudgerief en elektronische apparaten met ge¬
ring energie verbruik.
Koop kwahtalief hoogstaande kleding en schoenen in plaats van modieuze eendagsvliegen.
Koop meubelen uit inheems massief hout. Tropisch hout moet taboe zijn. Het rooien van
het tropenwoud draagt in grote male bij tot het broeikasejfect.
Let bij de aankoop op kwaliteit en verpakking. Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan niet
verpakle of weinig verpakte producten. Neem voor je inkomen een mand mede. Koop reinigingsmiddelen en cosmetica in navulbare verpakking.
Schrijf kopieer en druk met gerecycleerd papier. Laat je naam achter bij de post om ongewenste reclame stop te zetten.
Kunstvoorwerpen geven vreugde en gebruiken weinig energie. Beoefen sport in open lucht
en zwemt in onverwarmde baden. Zwemmen in een overdekt zwembad, skien, schaatsen op
kunstijs heeft veel energie nodig.
Werkt minder, wanneer je het financieel aankunt. Zo heb je meer tijd voor jezelf en geeft
je minder geld aan consumptiegoederen ui.

b)voeding
De landbouw en de voedingsindustrie dragen met zowat 20% van het gemiddelde Europese aandeel bij tot het broeikaseffect. Een verandering in onze eetgewoonten kan tot een
anders denken bij de producenten leiden.
Eet minder ofhaast geen vlees! Voor de vleesproductie gebruikt met 6-8 maal meer ener¬
gie als voor een gelijkwaardig plantaardig voedingsmiddel. Bovendien produceren dieren
het voor het broeikaseffect mede verantwoordelijk methaangas.
Eet seizoengebonden groenten en fruit, dat liefst in je regio verbouwd werd. Een kilo inlandse koude grond tomaten hebben rond 0,5 kWh nodig, inlandse tomaten uit broeikassen hebben 15 kWh nodig. Bij tomaten van de Kanarische eilanden, die overgevlogen
worden, wordt 47 kWh bereikt.
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Eet veel rauwkost en koop frissen producten. Diepvriesproducten en conserven hebben
voor de bereiding, opslag en tramport driemaal meert energie nodig dan verse voedingsproducten. Koop granen, groenten en fruit uit gecontroleerde biologische landbouw. In de
biologische landbouw wordt de uitstoot van lachgas, een ander broeikasgas, dank zij het
terugdrukken van kunstmes verlaagd.
Drink leidingwater voor het alledaags gebruik. Leidingwater is praktisch in gans Zwitserland voor gezondheid onbetwistbaar. Kopen zij oogst en groenten in herbruikbare flessen
en van inlandse productie.
Eet ook in het restaurant weinig vlees en verse seizoenproducten. Teelt zelf fruit en groen¬
ten als het mogelijk is, maar tuiniert zonder kunstmes en chemicalien.

c)verkeer
Hoe je je verplaatst, beinvloedt wezenlijk je persoonlijk energieverbruik. Wij doen hier
een paar voorstellen.
Overleg emstig, of je werkelijk een auto nodig hebt. Beproef eens het openbaar vervoer,
de flets of je fitheid bij het lopen. Een auto verbruikt tot hij gesloopt wordt gemiddeld
12.000 liter brandstof 112 liter motorolie, 10 liter antivriesmiddel, 6 literremolie,
3uitlaatgassen, 16 banden, 24.000 liter waswater, 10 oliefllters, 5 luchtfilters, 20 bougies.
Gedurende deze periode verslindt hij rond een miljoen kubieke meter lucht en produceert
rond de 30 ton CO2 per jaarl
Wanneer je een auto koopt, kiest een zo spaarzaam mogelijk model of een solarmobil.
Overleg, of je de auto niet met andere kunt delen. Herleidt jaar voor jaar je totaal aantal
kilometers met 2000 km. Zo spaar je ongeveer een halve ton C02 per jaar.
Beproef of je je werk kunt bereiken binnen een zinvolle tijd in combinatie van auto en
spoor, of rijdt samen met collega ’s naar het werk.
Rijd zo mogelijk geen afstanden kleiner dan 3 kilometers. Rijd in de hoogst mogelijke versnelling. Een auto, die aan 50 per uur rijdt in vierde versnelling gebruikt 4,5 liter, heeft in
derde versnelling 5,5 liter en in tweede versnelling zowaar 7,5 liter.
Verzorg je auto, zodat hij zolang mogelijk dienst kan doen. De herstelling van de auto
komt overeen met 35.000 afgelegde kilometers.
Wanneer je vakantie plant, vraagje af ofje doel niet met de trein, autocar of met schep
zelfs met vliegtuig te bereiken is. Beproef ofje de reis naar een vergadering niet door een
telefoongesprek kan vergangen worden.
Verken op zondag met je familie de naaste omgeving te voet of met de fiets. ”

Opgaven:
1. Stel voor icder domein een persoonlijke prioriteitslijst samen.
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2. Duidt in de voorstellen aan wat je in de eerste plaats wil verwezenlijken met
1), ten tweede met 2), enz.
3.

Controleer na een maand zelf, in hoever je uw voorstelling verwerkelijkt
hebt.

_4. Toepassing_
In een hele rij staten worden de dieren door de wetgever als “zaken” gedefmieerd.

Opgaven:
1. Controleer de wetgeving in je land. In geval levende wezens als zaken behandeld worden, wat denk je te doen.
2.

Overdenk, in hoever dit de relatie van de mens met de schepping beinvloedt.
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_Om na te denken
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem.
de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig
U te noemen.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon,
die de dag is,
en door wie Gij ons verlieht.
En hij is mooi
en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt,
sehitterend, kostbaar en mooi.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door broeder wind
en door de lucht
en door bewölkt en helder
en ieder weer,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster water,
die heel nuttig is en nederig
en kostbaar en kuis.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlieht.
En hij is mooi en vrolijk,
stoer en sterk.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer.
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door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt
en leidt en allerlei gewassen
met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.
Geloofd zijt Gij. mijn Heer,
door hen die vergiffenis schenken
door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig zij die dat zullen dragen in vrede.
want door U, Allerhoogste,
zullen zij worden gekroond.
Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem
met grote nederigheid.
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Handleiding 13: De franciscaanse zending en de
_verkondiging van het woord_

Uit de bronnen
—
_Broeder Egidius preekt_
Een broeder uit Engeland, professor in de heilige theologie, preekte eens in de aanwezigheid van de heilige Clara en van broeder Egidius in het klooster van San Samiano. Midden in de preek riep broeder Egidius met hartstocht: “Zwijg, professor, zwijg. daar ik wil
preken!” Onmiddellijk zweeg de professor en maakte plaats voor Egidius.
Onder leiding van de Geest van God sprak Egidius toen heel kostbare woorden. Na een
tijd zei hij tot de professor: “Maak je preek af die ik begonnen ben. ” En de professor
hemam zijn preek en beeindigde.
Toen de zalige Clara dit zag, zegde ze jubelend in de geest: “Heden is een wens van onze
heilige Vader Franciscus vervuld. Hij zei me eens: ‘ik wens ten zeerste, de clerici en mijn
broeder zo deemoedig zouden zijn, dat een professor in de theologie zijn preek onderbreekt, wanneer een leek het woord wenst nemen. Dat is een even groot wonder, als wanneer een dode wordt opgewekt (Volgens de levensbeschrijving van Broeder Egidius).

A. Inleiding
_Verkondiging: getuigenis van het leven_
Het Tweede Vaticaans Concilie defmieert de Kerk als “Volk van God”. Als gedoopte en
gevormde hebben allen de Geest ontvangen (vgl. Rom 8,9; 1 Kor 3,16.19). Zo zijn allen tot
de verkondiging en tot getuigenis van het Rijk van God geroepen.
Vandaag bereikt de verkondiging in vele delen van de wereld niet meer de christelijke atmosfeer. Er is ook geen gesloten christelijke cultuur meer, die een gehele gemcenschap
kenmerkt. Wij moeten veel meer als “’anawin’, als de kleine, arme schare van het Evangelie verkondigen, als kleine groep van broeders en zusters, die zieh rond de tafel van de
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Heer verzamelen. Wij zijn als Kerk vaak een minderheid. In het evangelie is er een hele
reeks van beeiden, die deze realiteit tot uitdrukking brengen en ons moedig kan maken: er
is sprake van zuurdesem, zout en licht, en vele andere beeiden over een kleine, maar
krachtige en dynamische gemccnschap, die op de wereld in werkt.
Ten aanschouwen deze situatie kan de franciscaanse familie, die zieh verplicht tegenover
de “Poverello”, de kleine Arme, en Clara, de “arme zuster”, zieh afvragen, of zij niet juist
nu een nieuwe kans heeft om het evangelie te verkondigen. De verkondiging van het
Woord moet alleszins door het levensgetuigenis gedragen worden.

B. Overzicht
_Prager van de verkondiging_
De moderne documenten van de Orde en van de Kerk beklemtoncn steeds opnieuw de betekenis van de gemeenschap voor de verkondiging: de plaats en ook de drager van de ver¬
kondiging is de gemeenschap. Deze uitspraak krijgt vanuit de franciscaanse geschiedenis
een bijzonder betekenis, daar ze wijst op de wezenlijke samenhang tussen prediking en
levensstijl.
Er bestaat een specifiek franciscaans onderscheid tussen de prediking en de oproep tot
boete. Terwijl met de predikatie die een kerkambtelijk verkondiging aangeduid wordt, die
in de eerste plaats aan de bisschop toekomt, maar die deze opgave kan delegeren, is de op¬
roep tot boete geheel nauw verbonden met de eigen levensstijl.
Eveneens franciscaans is de band tussen contemplatie en de predikatie. Daarom moet de
vemieuwing van de verkondiging met een versteviging van de contemplatieve elementen
in de gemeenschappen beginnen. Contemplatie is immers niet als een vlucht uil de werkelijkheid te verstaan. Zij wil de geleefde en beleefde situatie zelf tot voorwerp van de con¬
templatie maken.
Voor alles gaat het er om de eigen Christuservaring mee te delen en het Woord van de
Heer te verkondigen. Dat zal echter op een nieuwe manier geschieden en met veel creativiteit, die de eigen geschiedenis en de geschiedenis van de anderen als plaats van de aanwezigheid van God verstaat
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C. Informatie
“Wee mij, wanneer ik het evangelie niet verkondig”
Paulus, van wie deze uitspraak komt, weet zieh geroepen tot het apostelambt en de daaraan verbonden verkondiging van het Woord. Zonder ambt en ambtelijke opdracht verkondigden de gelovigen uit Jeruzalem, die bij de eerste vervolging verstrooid waren, het
Woord en stichtten in Samaria de eerste christelijke gemeente (Hand. 8, 4). Wij kennen
vele gevallen in de geschiedenis van de Kerk, waarin leken zonder theologische vorming
en zonder bijzonder ambtelijke opdracht niet allen individuen tot het christelijk geloof
brachten, maar ook gemeenschappen stichtten en in tijden van vervolgen de gemeensehap
leidden. Het duidelijkste geschiedkundig voorbeeld is de stichting van de eerste christelij¬
ke gemeenschappen in Korea. De franciscaanse beweging neemt deze vroegchristelijke
praxis weer op. Lekenbroeders en zusters, zowel vrouwen als mannen uit de wereldlijke
Derde Orde doen hun dienst in de eerste verkondiging (missie) en in de zielzorg. Vaak
bewees en bewijst hun beleefd geloof zieh als fascinerend en daardoor overtuigender dan
de vaktheologische onderricht, zoals het in de volgende geschiedenis wordt aangetoond:
“Terwijl Frcmciscus in Siena verbleef kwam daar als bij toeval ook een broeder van de
Order van de Predikheren, een geestelijk man, die tevens doctor was in de heilige theologie. Bij zijn bezoek aan de zalige Franciscus genoten ze lange tijd, hij zowel als de heilige
van hun zoete samenspraken over de woorden van God. Genoemde doctor nu ondervroeg
hem over het woord van Ezechiel: ‘als gij de goddeloze voor zijn goddeloosheid niet
waarschuwt, zal ik zijn ziel uit uw handen opeisen ’ ... ‘ Welnu, goede vader ’, zo zei hij, ‘ik
zelfken mensen, van wie ik weet dat ze in doodzonde zijn, en toch waarschuw ik ze niet
altijd voor hun goddeloosheid. Zullen hun zielen nu uit mijn handen worden opgeeist? De
zalige Franciscus zei daarop dat hij maar een ongeletterd man was, die veeleer van hem
onderricht moest ontvangen, dan dat hij zieh over de zin der Schrift zou uitspreken: doch
de nederige leraar wierp daar legen op: ‘broeder, ik heb wel de uitleg van geleerden over
dit woord gehoord, maar toch zou ik nog graag uw opvatting daarover vememen ’.
’

Toen zei de zalige Franciscus: ‘als men dit woord in zijn algemeenheid moet verstaan, en
zo neem ik het op, dan moet een dienaar van God zozeer van leven en van heiligheid in
zijn binnenste branden, dat hij door het licht van zijn voorbeeld en door de taal die hij
spreekt, een terechtwijzing is voor alle zondaars. Zo zeg ik, zal de glans van zijn leven en
de geur van zijn goede faam aan allen hun zondigheid voor ogen houden ’. Ten hoogste
gestiebt, ging die man heen en zei tot de gezellen van de zalige Franciscus: ‘broeders, de
theologie van deze man, die steunt op zijn zuiverheid en beschouwing, is een vliegende
adelaar, terwijl onze wetenschap ‘met de buik over de grond kruipt (2 Cel 103).
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1. De gemeenschap als drager van de verkondiging
Het buitengewoon generaal kapittel van de franciscanen te Medellin had heeft zieh uitdrukkelijk uitgedrukt over het feit, dat de broederlijke gemeenschap eigenlijk de drager is
van de verkondiging. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de zusterlijke gemeenschap: “
Wij, zonen van de heilige Franciscus, leven in kleine broederlijke gemeenschappen en wil¬
len de christelijke kerkgemeenschappen dienen en deze in hun eigen apostolische zending
in de wereld ondersteunen. Daar het volk van God in gemeenschappen leeft, bijzonder in
diocesane en parochiegemeenschappen, en in hen enigszins zijn zichtbaarheid ervaart,
komt het deze ook toe, van Christus aan de Volkeren te getuigen. De genade van de vernieuwing kan in de gemeenschap niet groeien, wanneer in ieder de ruimte van hun liefde
niet uitbreidt tot de grenzen van de aarde ... (AG 37)” (Medellin 1971, 16).
Paulus VI verklaart dat de basisgemeenschappen “de bijzondere begunstigden van de
evangelisatie zijn en tegelijkertijd zelf evangeliserend’’ (EN 58).
De kleine gemeenschap is aldus de plaats van de verkondiging. Deze kleine plaatselijke
gemeenschappen moeten de franciscaans georienteerde broeders en zusters dienen. Daarmede is een fundamenteel princiep van de verkondiging vastgesteld: wij preken door ons
leven in broederlijkheid en zusterlijkheid.
Vandaar krijgt het feit, dat de broeders twee aan twee door het land reisden, om door hun
leven en door hun oprocp tot bocte het evangelie te vcrkondigen, een bijzondere betekenis. Man kan van reizende gemeenschappen van geloof, van hoop en van liefde spreken,
die niet bang waren op te verklären dat zij broeders zijn. Het beeid van eenzame, prekend
door de wereld trekkende monniken spreekt niet alleen de wens van de heilige Franciscus,
maar ook een grondtendens van de franciscaanse geschiedenis.

_2. Prediking en levensstijl_
Om de bijzondere franciscaanse manier van verkondiging te verstaan. is het goed, zieh te
herinneren, dat de geloofsverkondiging aan de bisschop voorbehouden is. Deze gaf echter
zijn volmacht verder aan bijzonder uitgezochte priesters en diakens. Zo hebben bijvoorbeeld de heilige Dominicus en zijn broeders van in het begin de opdracht van de bisschop
over genomen: de verkondiging van de kerkelijke leer. Deze wijze van verkündigen
noemde men toen "praedicatio”31 (=prediking).
De verkondiging van de heilige Franciscus en zijn gemeenschap was iets heel anders.
Minstens bij het begin werd de “praedicatio” slechts door enkele broeders gedaan. Algemeen gebruikelijk was in de franciscaanse broederschap veeleer de “exhortatio”, een oproep tot boete, dat meer op een lied dan op een prediking gelijkte. Men gebruikte daarvoor
geen bijzonder vorm, maar kon, wanneer men het noodwendig en nuttig achtte, op die
31 Dominicanenorde= Ordo praedecatorum =predikherenorde.

290

manier van Christus getuigenis afleggen (vgl. RegNb 21). Het recht en de volmacht voor
de boetepreek kwamen niet van enig ambt in de Kerk, maar kwam voort uit de levensstijl.
Verkondiging en leven behoren te/.amcn. Hoe kan men tot cnige ommekeer oproepen.
wanneer mens zelf niet een bekeerling is? Wie voor de heilige Schrift instaat, mag niet bij
het uiterlijke woord stilstaan. Om de betekenis van de eis tot overeenstemming van de
verkondiging met de levensstijl in de ffanciscaanse beweging te verstaan, is het belangrijk. de historische context en in het bijzonder het kerkelijk leven in de 13e eeuvv voor
ogen te houden. De eenvoudige man van de straat, die voor het paleis van zijn bisschop
stond en niet onwetend was over de levenswijze van menig prelaat en gezagsdrager, moct
zieh over de merkwaardige tegenstelling tussen deze levenswijze en de evangelische
boodschap hebben verwonderd. Een preek over de evangelische armoede en deemoed in
een comfortabele omgeving of ook aangedreven door mateloze machtswellust werkte
weinig overtuigend. Wel is waar kan men de ambtsdragers in de Middeleeuwen niet allen
van luxe en macht bezetenheid beschuldigen. Nochtans zijn de armoedebewegingen uit de
lle en 12e eeuw (Waldenzen, Humiliaten, en andere armoedepredikers) uitdrukking van
het verlangen van vele mensen naar de eenvoudige, door de armoede getekende levens¬
wijze van Jezus van Nazareth en van een wränge kritiek op de daadwerkelijke verhoudingen. Er was het verlangen in bredere kringen naar een evangelische boodschap, die in een
eenvoudige, deemoedige levenswijze verwerkelijkt werd.
Vanuit deze achtergrond wordt een ietwat bijzonder woord van Franciscus verstaanbaar,
welke deze, de dood nabij, tot een broeder, die uit de Schrift wou voorlezen, gezegd heeft:
“Het is goed de getuigenissen van de Schrift te lezen, het is goed de Heer onze God daarin
te zoeken; maar ik heb mij uit de Schrift al zoveel verzameld, dat ik meer dan genoeg heb
om erover te mediteren en na te denken. Ik heb niets meer nodig, mijn zoon. ik ken de ar¬
me. gekruiste Christus” (2 Cel 105).
Verkündigen kan maar, wanneer men de blijde Boodschap in het hart draagt. Meer nog:
men kan slechts werkelijk overtuigen, wanneer men zelf tot blijde boodschap geworden is.
Vanzelfsprekend geldt dit zowel voor de afzonderlijke broeder en zuster als voor hun gcmeenschap.
“Het evangelie moet vöör alles verkondigd worden door getuigenis. Neem eens een Chris¬
ten of een handvol christenen, die te midden van hun eigen gemeenschap hun bereidheid
tot begrip en waardering, hun deelname in het leven en lot met andere mensen, hun solidariteit met gemeenschappelijke inspanningen voor alles wat edel en goed is, aan de dag
leggen. En laat ons veronderstellen, dat zij bovendien, op een eenvoudige, nietaanstellerige wijze, hun geloof in waarden, die boven de gangbare uitstijgen, en hun hoop
op iets onzichtbaars, waarvan men zieh geen voorstelling zou durven vormen, uitstralen.
Door deze getuigenis zonder woorden doen deze christenen in de harten van hen, die ziert
hoe zij leven, onweerstaanbare vragen rijzen ” (EN 21).
Hier wordt duidelijk, hoe belangrijk ook een verkondiging is, die woordeloos geschiedt.
Hoe beleefd getuigenis en verkondiging van het Woord elkander veronderstellen, zegt
Franciscus:
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"(ician jullie nu op weg, brengt de mensen de vredesgroet en roept allen op om boete te
doen tot vergeving van hun zonden. Bewaart in moeilijkheden je geduld, bidt zonder verslappen, laat je door inspannende en zware arbeid niet afschrikken, wees bescheiden in je
spreken, gedraag je waardig in je optreden en wees dankbaar wanneer men jullie weldaden bewijst. In ruil voor dat alles wordt jullie immers een plaats in de hemel bereit (LM
III,7).
Van de verkondiging door het getuigenis van het leven spreekt de heilige Clara in haar
Testament: ‘Want de Heer zelfheeft ons niet alleen tot model aangesteld, als voorbeeld en
Spiegel voor andere mensen, maar ook voor onze zusters die de Heer tot onze roeping zal
roepen, opdat ook zij voor de mensen die in de wereld leven tot Spiegel en voorbeeld zijn.
Omdat de Heer ons dus tot zulke grote dingen geroepen heeft dat degenen die voor anderen
voorbeeld en Spiegel zijn, zieh in ons kunnen spiegelen, zijn wij ten zeerste verplicht God te
prijzen en te loven en meer in de Heer de kracht vinden om goed te doen” (TestCl 19-22)
Clara weet, dat haar leven en het leven van haar zusters een uitdrukking zijn van de goedheid en de genade van God en dat zij op die manier een heldere Spiegel zijn voor anderen.
Wat wil “deze heldere Spiegel” betkenen? “Welke boodschap zond Clara op het steile pad
van de stad en door de stadsmuren van de commune, wanneer zij een nieuwe gemeenschap van ordesvrouwen aan de stadsrand van Assisi stichtte? De boodschap bestand in
de radicale gelijkheid van alle leden van de gemeenschap, die door de doop en de roeping
tot een zelfde evangelische leven gevestigd is ... Vrij van de sociale dwang en de tradities
van de wereldlijke en monastieke levensvorm van hun tijd identißceerden deze arme zus¬
ters zieh op indringende en verontrustende wijze met de groepen van vrouwen, die hun
plaats in een sociale en kerkelijke realiteit zöchten" (Margaret Camey, OSF).
Geinspirecrd door de woorden van de h. Franciscus, beschrijft de Regel van de Reguliere
Derde Orde de contemplatieve wijze van door de wereld te trekken:
“De zusters en broeders zullen vriendelijk, vredelievend en bescheiden, mild en deemoedig zijn, respectvol tegenover allen in hun gesprekken, zoals het bij hun roeping past.
Waar ze ook zijn, of waar zij overal ter wereld mögen gaan, zullen zij met niemand twis¬
ten en niet over de anderen oordelen. Zij zullen veelmeer als vredig, goedmoedig en gelukkig in de Heer bewijzen, zoals het hun betaamt. En wanneer zij anderen groeten, zul¬
len zijzeggen ‘de Heer geve u vrede (Art. 20)
“En wanneer zij met hun lippen de vrede verkondigen, zullen zij er op bedacht zijn, deze
nog meer in hun hart te bewaren. Niemand van door hen tot toorn of tot schimpwoorden
verleid worden; allen zullen veelmeer door hun goedheid tot vrede, goede wil en tot
barmhartigheid bewogen worden. De zusters en broeders zijn daartoe geroepen, de gewonden te helen, wonden te verbinden en dwalende terug te brengen" (Art. 30)
Voor de clarissen is deze ganse levenswijze een contemplatie. Hun manier, “door de we¬
reld te trekken” is die woordeloze mededeling van een met God beleefd leven, dat de hele
wereld en haar Verlangens omvat.
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3. De contemplatieve achtergrond van de verkondiging
De contemplatie speelt bij de verkondiging een bijzondere rol. “De toekomst van de missie
hangt voor alles af van de contemplatie. Wanneer een missionaris niet een contemplatief
is. kan hij Christus niet geloofivaardig verkündigen” (RM 91).
“ De ordesgemeenschap is als zulk een theologische werkelijkheid, een voorwerp van de
contemplatie. Als een van de Heer geschikte familie is zij in wezen een oord, waar de ervaring van God op bijzondere wijze tot vervulling kan körnen en aan andere meegedeeld
kan worden” (Vaticaanse Congregatie voor de religieuzen).
De Fioretti (16) spreekt over de twijfel van de h. Franciscus, zieh aan het gebed te wijden
of te prediken. Hij herkende in de uitspraak van Clara en Sylvester, dat het bij de contem¬
platie en verkondiging niet om twee onverzoenlijke tegenstellingen gaat. maar dat het enc
het andere verwacht.
Franciscus en met hem de zo uitstekende predikers als Bemardinus van Siena en Leonardo
van Porto Maurizio waren overtuigd, dat de predikatie een contemplatieve levensstijl eis¬
te.
Daarom stichtten zij kluizenarijen en andere plaatsen van eenzaamheid, waar de predikcr
in een atmosfeer van beschouwingen met zijn broeders leven kon. Zo volgende zij de
vermaning van de h. Franciscus: '‘De predikant moet eerst uit zijn geheime gebeden putten, wat hij later in zijn gewijde predikaties zal uitstorten; hij moet eerst gloeien van bin¬
nen vöör hij zijn koude woorden naar buiten uitspreekt’ (2 Cel 163).
Franciscus van Osuna, een franciscaanse mystieker uit de 16e eeuw, die een grote invloed
uitoefende op de h. Theresia van Avila, stelt met ironie vast: “Beschouwing en gebed oefenen een Sterke aantrekking uit op de predikant. Maar ze beoefenen haar niet. Zij zijn zo
zeer bezig met een nieuwe preek voor te bereiden. En wanneer ze nauwelijks klaar is,
blijft hij vol walging en verward achter. Wanneer andere feest vieren, dan is zijn hart bedroefder dan voorheen, daar zijn enige zoig is, wat hij prediken zal”.
De beste voorbereiding voor een preek is de beschouwing en het geestelijk gesprek binnen
een levendige gemeenschap. Opdat de verkondiging ook vandaag nog overtuigen zal, zul¬
len wij ons inspannen, onze gemeenschappen als contemplatieve gemeenschappen te verstaan.

_4. Preken van uit de beleefde situatie_
De contemplatie in de broeder- en zustergemeenschappen is gen vlucht uit de werkelijk¬
heid. Zij is veelmeer een dieper zieh begeven in de concrete situatie. De Starets Silhouan,
een Russisch-orthodoxe monnik, zei eens: “Wanneer de ziel voor de wereld bidt, weei zij
zonder krant beter, hoe bedroefd de wereld is en wat de mensen nodig hebben” (De mon¬
nik van de berg Athos).
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Vanzelfsprekend zullen de berichten in kranten, tijdschriften en televisie, alsook de
situatieanalyse van onze maatschappij opmerkzaam gevolgd worden.
Doch een diepere kennis van de actuele gebeurtenissen verkrijgen wij slechts dan, wanneer wij de mensen, die wij willen dienen, in onze meditatie binnen voeren. Om het met
een bekende spreuk uit te drukken: “in de ene hand de krant, in de andere de bijbel”. Met
recht beginnen de Noordamerikaanse bisschoppen hun pastoraal schrijven over de predikatie (“Fulfillcd in Your Hearing”) niet met de persoon van de predikant of met de tekst
van de preek, maar met de gemeenschap, om dan drie wezenhjke aspecten van de huidige
verkondiging aan te duiden.
* De predikant vertegenwoordigt de gemeente, door haar Verlangens uit te spreken, haar
demonen bij naam te noemen en de gemeente zo geschikt maakt, het kwaad dat haar
kwelt. te verstaan en te beheersen (7);
* hun preek is pastoraal en getuigt van een gevoelig en betrokkene kennis van de inspanningen, twijfels, zorgen en vreugden van de leden van een plaatselijke gemeente (9);
* aandachtig luisteren naar de Schrift en naar de mensen is wezenlijk een vorm van gebed. wellicht de enige vorm van gebed, die de spiritualiteit van priesters en predikanten
het meest geschikt is” (10).
Aldus moet de predikant gedurende de langdurige voorbereiding een biddend luisteren
naar God en de mensen alsook in de onmiddellijke voorbereiding vragen:
*** Wat is de tegenwoordig beleefde situatie van hen, die naar mij luisteren?
*** Wat zijn hun vreugden, hun zorgen, hun twijfels, hun strijd?
*** Hoe kan het evangelie helpcn, met deze uitdagingen om te gaan?
Zulk een benadering ontspringt aan de franciscaanse traditie. Het succes van Bemardinus
van Siena is niet slechts terug te voeren op het feit, dat hij een contemplatief mens was,
die in gemeenschap leefde en reisde, maar ook tot het feit, da hij zijn leden goed kendc.
hun engelen en demonen, vreugden en inspanningen, hun gebeden en vloeken. Daarom
onderscheidt hij drie manieren van prediken:
“Sommigen preken het leven en niet de leer. Anderen prediken de leer, maar niet het leven. Slechts weinigen prediken beiden, leer en leven' (Opera II, 396)
Daarom is het niet genoeg, een theoloog te zijn. Men moet ook de gemeenschap, waarin
men Iccft. bestuderen, er over nadenken en voor haar bidden. De brieven van Paulus kunnen hier model voor staan.
Paulus, die een goed theoloog en een contemplatief mens was, is zieh de noden en de Ver¬
langens van zijn mensen, hun zonden en genadegaven bewust. Hij is niet bang hen met
enige kracht en zekerheid te bejegenen, die niet alleen uit de kennis van hun situatie
voortkomt, maar ook uit de wijsheid, die men in het gebed opdoet.
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5. Het woord des Heren verkondigen_
“De grootste dienst, die wij de mensen kunnen bewijzen, is, hen te helpen, in een directe
en persoonlijke ontmoeting met Christus te treden, en in een authentieke liefde tot God in
vreugde. Wij zijn bereid, het evangelie door woord en voorbeeld te prediken" (Medellin
1971,18).
Voor een mens, die zieh aan Franciscus van Assisi spiegelt, gaat het er om “genoegen en
vreugde in de allerheiligste woorden en werken van de Heer” (Verm 20, 1) te laten blijken.
Daarom moet iedere prediker zieh afvragen, of hij werkelijk zijn toehoorders in relatie met
Christus brengt, of hij zijn ervaring van Christus en van God aan de toehoorders meedeelt.
jeder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kunnen zij iemand
aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te
hebben gehoord? Hoe kunnen zij over iemand hören, als niemand Hem verkondigtV (Rom
10,13-14).
En hoe kan men verkondigen, wanneer men de ervaring van God in de beschouwing van
het Woord van God niet heeft beleefd?
‘‘‘'Wanneer je eindelijk inziet, dat uw mensen noch van de catechese noch van de theologie
willen hören, maar dat zij slechts naar Jezus vragen, dan wordt je gedwongen, wegen te
vinden, om hun dorst te stillen. Rom en Rahner bieden slechts een toegang ... Dan echter
wordt je, ofje wil of niet, leren, droom om te dromen, visioen om te zien, om de parabels
van Jezus in een moderne taal om te zetten” (W. Burghardt).
De krachtdadigheid van het spreken van Franciscus komt niet voort uit “filosofische onderscheiden”, maar Christus, de wäre kracht en wijsheid, gaf kracht aan zijn woord” (2
Cel 107)

6. Vanuit eigen geschiedenis preken_
De parabels van Jezus in een moderne vorm verteilen en de Fantasie daarbij gebruiken.
betekent niet. er op los fantaseren:
“De preek moet uit het Woord van God opborrelen en mag niet in fabels verworden"
(Antonius van Padua, Opera 8)
Vanuit zijn eigen geschiedenis prediken betekent, dat wij met onze persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen in contact körnen, in het bewustzijn, dat God daarin aanwezig is, en in de bereidheid dit door te geven. Dat is echt franciscaans, dan hebben wij
veeleer een populair dan een geleerd domein betreden. Onze eerste bronnen zijn geen verhandelingen over de franciscaanse beweging en over de ervaring van de genade. Zij zijn
veel meer kleurrijke geschiedenissen van de liefdevolle hand van God.
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Het Testament van de heilige Franciscus is door een goed voorbeeld van. Men kan zieh
theoretisch voorstellen - zelfs met enige moeilijkheid - dat Franciscus een filosofische of
theologische verhandeling over de betekenis van de genade en de aanwezigheid van God
in zijn leven zou geschreven hebben.
hi het aanschijn van de dood heeft hij vast nagedacht over de gewone gebeurtenissen van
zijn leven en ontdekt, dat hij steeds weer door de ingevingen van de heilige Geest geleid
werd. Zo biedt hij ons geen abstracte verhandeling aan, maar een intieme autobiografie
van de genade, waarin hij ons steeds opnieuw zegt: “God heeft mij geopenbaard, - Hij zei
mij, - Hij voerde mij”.

_7. Vanuit de geschiedenis van andere preken_
Wie preekt, moet vanuit zijn eigen geschiedenis en van deze van de mensen zo spreken.
dat zijn toehoorders daarin de liefdevolle aanwezigheid van God kunnen ontdekken. De
geschiedenis van heiligen, moderne dagboeken, berichten in de krant, belevenissen in
spreekuren, dat alles behoort tot de predikatie (=verhalende theologie). Het toepassen van
zulke geschiedenissen is niet alleen een techniek, om de interesse van de toehoorders te
trekken, veel meer steunt ze op het principe, dat geschiedenissen verbinden, betekenissen
losmaakt. Geschiedenissen kunnen ook oproepen, de vinger op de nood van de mensen
leggen: het verlangen naar vrede en gerechtigheid, naar gemeenschap en solidanteit, honger naar zingeving en naar God.
De overgeleverde berichten uit de geschiedenis van het christendom verenigen ons. Wij
verhalen de gebeurtenissen van Bethlehem en Getsemani, van wonderen en genezingen,
van verzoening en eucharistie. Wanneer wij echter over de betekenis van deze gebeurte¬
nissen beginnen te discussieren, dan beginnen wij te voelen, dat ze verdeeldheid onder ons
ontstaat. Historisch voerden de onderscheiden interpretaties tot verschillende wijzen van
verstaan van het christelijke en franciscaanse leven, en dat veroorzaakte - binnen de franciscaanse familie - emstige conflicten. Ondanks dat zulke christelijke en franciscaanse
spar.ningen aanwezig zijn, kan men toch naar eenheid streven, indien men het Woord van
God en de geestelijke geschiedenissen met elkaar deelt. Zo kan men de preek ook in
dienst van de vrede stellen (vgl. L.B. 23).
De franciscaanse verkondiging moet een het Woord van God een menselijk gelaat, vlees
en bloed geven:
*** door een levenswijze, die de weg wijst in de onzekerheid en gebrek aan orientatie van
de mensen;
*** door een toekeren naar de mensen, die in woord en daad getuigenis geeft van Jezus
Christus.
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Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Ez 2,8-3,4; Rom 8,9; 10,13w.; IKor 3,16.19; 1 Pe
3,15; 1 Joh 1,1-3
LG 9-12; EN21,58; RM 91
RegNb 21; 2 Cel 103; 105; 107; 163 v.; LM III,7;
Verm 7; 210, 1; Fior 16; TestCl 18-23; Bern. v. Siäna, Op. II, 396; Ant v. Padua, Op. 8

Inter franciscaanse documenten
GK OFM, Medellin 1971 (16,18)
OFM - OFMCap - OFMConv
TestCl 6
OSC (Clarissen)
Reg 20; 30
OS F (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
_1. Oefening
Vergelijk de volgende teksten:

_1. Tekst_
Te beklagen noemde hij de predikanten, die wat ze maken vaak verkopen voor de geringe
prijs van ijdele roem. Lijders aan zulke gezwellen gaf hij een het volgende tegengijl:
‘waarom beroemt gij u op het begeren van mensen, die bekeerd zijn door de gebeden van
mijn eenvoudige broeders? ’ En het woord ‘totdat de onvruchtbare de meeste hinderen
baart’, legde hij zö uit: ‘de onvruchtbare” dat is mijn arm broedertje, dat in de kerk niet
het ambt heeft, hinderen voort te brengen; ‘hij zal er de meeste gebaard hebben op de
oordeelsdag, want die hij nu door zijn geheime gebeden bekeert, zal de rechter hem dan
tot zijn glorie aanrebenen. En ‘die veel hinderen heeft zal verwelken, want deze p re di kan t,
die zieh over velen verbeugt als door zijn deugd geteeld, zal dan erkennen, dat er van het
zijne niets in hen te vinden is Maar hij hield niet er van hen, die meer als redenaars dan
als predikers wensten geprezen te worden en die wel spraken met veel vertoon doch zonder innerlijke gloed. Het waren volgens hem, slechts ‘verdelers”, die alles aan de prediking en niets aan de godsvrucht besteedden. Welprees hij de predikant aan zichzelf wist te
denken en zichzelf wist te verzorgen”. (2 Cel 164).
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2. Tekst
"De apostel zegt: 'de letter doodt, maar de Geest maakt levend' (2 Kor 3, 6). Zij zijn dood
door de letter, die uitsluitend woorden verlangen te kennen om bij anderen voor wijzer te
worden aangezien en om grote rijkdom te kunnen verwerven, die ze dan aan familie en
vrienden uitdelen. En die religieuzen zijn dood door de letter, die de Geest van de heilige
Schrift niet willen volgen, maar er meer naar verlangen uitsluitend de woorden te kennen en
aan anderen uit te leggen. En zij zijn levend gemaakt door de Geest van de heilige Schrift,
die elke letter die zij kennen en verlangen te kennen, niet aan het lichaam toeschrijven, maar
deze door woord en voorbeeld teruggeven aan de allerhoogste Heer God, van wie al het
goede is(Venn 7)

Vragen en opgaven:
1. Welke grondhouding is volgens u in beide teksten vooropgezet voor een echte
vcrkondiging?
2.

Maakt op basis van beide teksten de 10 geboden voor catcchetcn en predikanten.

_2. Oefening_
De franciscaanse oproep, vanuit de beschouwing/ contemplatie te preken en de tekst van
Ezechiel spreken in verscheidene beeiden over hetzelfde verlangen uit:
1. Franciscus vennaant: "De predikant moet eerst uit zijn geheime gebeden putten, wat hij
later in zijn gewijde predikaties zal uitstorten; hij moet eerst gloeien van binnen vöör hij
zijn koude woorden naar buiten uitspreekf’ (2 Cel 163)
2. Ezechiel zegt: “ Doe uw mond open en eet wat 1k u geeft. ’ 1k keek op en zag een hand
die zieh naar mij uitstrekte en in die hand zag ik een boekenrol. Hij rolde haar voor mij
open; ze was beschreven van binnen en van buiten. Er stonden klaagliederen, treurzangen
en weeklachten op. Hij zei: ‘mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt, eet deze boekrol
op en rieht dan het woord tot het volk van Israel. Toen opende ik mijn mond en Hij me die
boekrol te eten. Hij zei: ‘mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die Ik u geef opnemen
en verzadig u ermee. Ik at dus de boekrol op: ze smaakte zo zoet als honing. Hij zei: 'men¬
senkind, ga naar het volk van Israel en breng hun mijn woorden over” (Ez 2,8-3,4).

V ragen:
1. Wat is er gcmeenschappelijk aan beide teksten? Waarin ondcrscheiden ze
zieh van elkaar?
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2. Wat kan dit voor uw verkondiging, daar waar je zijt, betekenen?
- Concrete mogelijkheden
- Moeilijkheden

3. Oefening
Vergelijk de volgende teksten:

Uit de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring “Dei verbum”
van het 2e Vaticaans Concilie, 1965:_
“24. De heilige theologie steunt op het geschreven woord van God, samen met de heilige
overlevering, als op haar blijvende grondslag. In dit woord van God versterkt en verjongt
zij steeds haar kracht, door alle in het mysterie van Christus besloten waarheid in het
licht van het geloof te onderzoeken. Omdat de heilige Schriften het woord van God bevatten en, wegens hun gemspireerd karakter, waarlijk het woord van God zijn, moet de Studie
van de Heilige Schiften, als het wäre de ziel vormen van de heilige theologie. Door dit
woord van de Schift wordt ook de dienst van het woord, namelijk de pastorale predikatie,
de catechese en ieder christelijk onderricht, waarin de liturgische homilie een bijzonder
plaats dient in te nemen, heilzaam gevoed en heilig verfrist.
25. Het is daarom noodzakelijk, dal alle clerici, vooral de priesters van Christus en alle
anderen die als diaken oftcatechist regelmatig de dienst van het woord vervullen, door geregelde vrome lezing en zorgvuldige Studie met de Schrift vergroeid raken. Niemand van
hen zij, terwijl hij de overvloedige rijkdommen van het goddelijk woord aan de hem toevertrouwde gelovigen moet meedelen, vooral in de heilige liturgie, ‘een holle uiterlijke
prediker van het woord van God, waarnaar hij innerlijk niet luistert Insgelijks spoort de
heilige Synode met bijzonder nadruk alle christengelovigen en vooral de leden van religieuze gerneenschappen aan, om door veelvuldige lezing van de goddelijke Schriften ‘de al¬
les overtreffende kennis van Christus Jezus ’ (Fil 3, 8) te verwerten. ‘Want wie de Schrift
niet kent, kent Christus niet ’. Zij moeten dus graag tot de heilige tekst zelf gaan, of door
de heilige liturgie, of door vrome lezing, of door geeigende insteHingen en ander hulpmiddelen, welke met goedkeuring en door de zorg van de herders van de Kerk in onze tijd
loffelijk en overal worden verbreid. Zij dienen echter te bedenken, dat de lezing van de
heilige Schrift samen moet gaan met gebed, om een gesprek te doen ontstaan tussen God
en de mens; want ‘tot Hem spreken wij als wij bidden, Hem hören wij als wij Gods woord
lezen' ”.
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2. Woorden van de h. Franciscus:
"Gelukkig die religieus die alleen maar genoegen en vreugde vindt in de allerheiligste
woorden en werken van de Heer en daarmee de mensen met blijdschap en vreugde (vgl. Ps
51, 10) tot de liefde van Godbrengf (Verm 20)

Opgave:
Tracht het gemeenschappelijke in beide teksten te vinden.

_4. Oefening_
Lees nogmaals de openingsgeschiedenis van de leerbrief.

V ragen:
1. Welke rol speelt in uw omgeving het woord van de leken tegenover de ambtelijke bijdrage van de prediker?
2.

Hoe laten de theologische wetenschap en de christclijke geloofservaring in
dienst van de verkondiging zieh met elkaar verbinden?

E. Toepassingen
_1. Toepassing_
Vergelijk de volgende teksten:

1. Tekst
"Wat bestondvanafhet begin, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben ge¬
lten. wat wij hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt; het woord dat leven is - daarover spreken wij. Ja, het leven is versehenen, wij hebben het gezien, wij ge¬
nügen ervan en wij verkündigen het aan u: het even, het eeuwige, dat bij de Vader was en
dat aan ons is versehenen. Wat wij hebben gezien en gehoord, dat verkondigen wij ook
aan u, opdat u met ons Verbünden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met
de Vader en metzijn Zoon, Jezus Christus” (1 Joh 1-4).
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2. Tekst:_
In de AA-groepen (Anonieme Alcoholici) is het gebruikelijk, dat de genezen alcoholici
hun ervaringen meedelen, in welke toestand ze waren, in welke ellendige toestand zijn de
naast bestaanden brachten, welke veranderingen in hun leven hebben plaats gevonden.
Zulke mcdcdclingen roept bij anderen vragen op, hoe ieder zieh kan veränderen, waarom
zoudcn zij er niet uit komen?

Vragen:
1. Wat hebben beide teksten met elkaar te maken?
2.

Welke gevolgen ziet je voor het doorgeven van het geloof?

2. Toepassing
Lees volgende tekst:
Franciscus vemioedde, dat men veel meer bereikt, wanneer men het goede verkondigde,
dan wanneer men het siechte van de mensen zegt. In een tijd van eenzijdige waarden en
perverse grondhoudingen kan de eigentijdse prediker verleid worden, eerder als onheilspredikant dan als vredestichter op te treden. Het beste voorbeeld van een hedendaagse
predikant geeft ons de Schrift, wanneer zij beschrijft, hoe Jezus op weg naar Emmaüs,
ontmoedigde harten door zijn woord de geest van hoop vervulde en de bange zielen met
de vrede, die Hij alleen geven kan.
Dan worden onze toehoorders, zoals de leerlingen van Emmaüs bij de uitleg van de
Schrift, Jezus herkennen. Dan zullen zij bij het verlaten van de kerkbanken zeggen. ‘was
het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
opendel' Lc 24, 32 (Anthony Carrozzo OFM, USA).

Opgaven en vragen
Tracht u de laatste drie preken te herinneren, die je gehoord hebt:
1.

Hoe hebben deze preken op u ingewerkt?

2.

Welke gedachten heb je er uit gehaald dat je nader bij het mvsterie van God
bracht?

_3. Toepassing_
In het volgende brengen wij uit de vijf continenten belangrijke getuigenissen over het
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ambt van de predikers:
1. Uit Azie:

_

“Prediken is een in Azie principieel onbekend begrip. Er bestaat in Azie geen predikende
monnik of rondtrekkende predikanten. Weliswaar zijn er monniken, die leermeester
(“goeroe”) van hun school zijn, maar zij spreken geen algemeen publiek aan. Boeddhistische monniken vertaten hun klooster slechts, om aalmoezen te bedelen, als getuigenis van
een leven in armoede, of om cultische handelingen onder hei volk uit te voeren. Slechts bij
zeer feestelijke gelegenheden nemen ze ook het woord. Prediken in westerse zin kwam
eerst met de invoering van het Christendom.
Wie in Azie wilpreken, moet twee dingen betrachten:
1. Het levensgetuigenis is belangrijker dan het woord;
2. de boodschap moet gemcultureerd zijn, dal wil zeggen de woordenschat, die men gebruikt, moet herzien worden. Nog al te vaak worden slechts theologische vakuitdrukkingen
gebruikt, die voor een Europeaan verstaan kunnen zijn, terwijl ze uit het Grieks-romeins
gedachtegoed voortkomen, die echter de Aziaten, welke een andere denkwijze gewoon
zijn, volledig onaanvaardbaar schijnen. Wij herinneren onder andere aan de begrippen
als: ‘Triniteit Transsubstantiatie ‘hypostatische eenheid’ en andere meer' (Grace Chu
FMM, Hongkong en Amrbosius Nguven Van Si OFM, Vietnam).
2. Uit Afrika:
"Broeders, die preken en broeders, die het priesterambt uitoefenen: niet alle broeders
voelen zieh er toe geroepen het woord te preken. Sommigen willen slechts als minderbroeder een eenvoudig leven leiden. Door hun levensstijl preken zij, en dat is voldoende
voor hen.
Anderen voelen een Sterke drang tot preken, en wanneer zij geweigerd worden, dan leiden
zij daaronder. In Afrika vertrouwen de bisschoppen slechts aan de priesters het predikambt toe. Dat maakt dat de broeder, die de vaardigheid tot preken hebben noodzakelijk
naar de priesterroeping grijpen. Dit brengt een zekergevaar met zieh mee: broeders, die
priester worden, krijgen een zekere Status ’ in de gemeenschap en schijnen aanspraak op
bijzondere Privileges te maken. Dat voert tot spanningen binnen de gemeenschappen, tegenover de priesters voelen de lekenbroeders zieh de zwakkere en neigen naar minderwaardigheidscomplex.
Daarom is een zorgvuldige en serieuze voorbereiding op het gemeenschapsleven voor
beide partijen wezenlijk: de gaven van God zijn verscheiden, maar allen zijn nodig bij de
inzet voor de dienst aan de gemeenschap en aan het volk van God’’ (Francois-Marie Lfuluabo OFM, Zaire en bisschop Alfonso Nteka OFMCap, Angola).
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3. Uit Latijns-Amerika:_
“In Latijs-Amerika is hetprediken niet slechts het privilege van de priester, maar een gave, die God aan de hele christelijke gemeente verleent, zoals het was in de oerkerk. De Je¬
den van de gemeente herkennen hun roeping daartoe door hun levendig, intensief en di¬
rect contact met het Woord van God. De gemeente zelf zoekt onder haar leden enkelen uit
als haar vertegenwoordigers, catecheten en stichters van nieuwe gemeenschappen. De zo
benoemde verantwoordelijken körnen onder elkaar samen in kleinere groepen, waarin ze
een intensieve verder vorming krijgen, die op de eventuele noden van hun grote gemeenschap ingaan.
De huidige wereld stelt aan onze gerneenten tot dusver onbekende eisen; in een pluralisti¬
sche geworden situatie botsen de verscheidenste culturen op elkaar, veränderen het maatschappelijk beeid en vomen nieuwe sociale groepen in de bevolking. Daarop kan niet
meer met een uit Europa geimporteerd missiemodellen ingegaan worden. Echte inculturatie is een onafwijsbare opgave geworden” (Guillermo Mesa OFM, Colombia en Gilda del
C. Salinas Jimenez FMM, Chili).
In latijns-Amerika is preken niet meer het privilege van de priester alleen.
4. Uit Europa en Noord-Amerika_
“Heden ten dage is het beeid van de franciscaanse rondtrekkende predikanten geheel uit
ons openbaar leven verdwenen. Zou een vemieuwde oproep tot deze vorm van apostolaat
niet essentieel in een wereld, die blijkbaar weinig over het Woord van God hoort? Wij,
hier in het westen, leven in de eeuw van de massamedia: de westerse mens kent alle knepen, om zijn boodschap op zijn best aan te brengen. Hij weet, wat hij ‘verkopenwil ’ wil en
hoe hij dat het best verwezenlijkt. Hij verstaut het, de mensen te overtuigen, en brengt zijn
waar aan de man.
Als predikant hebben wij franciscanen legen een grote ‘concurrentie ’ aan te gaan. Goede
voorbereiding is nodig. De communicatiemiddelen gebruiken vele Symbolen en beeldspraken.
De moderne predikant kan onder andere van de psalmisten in de heilige Schrift veel leren,
hoe hij beeldrijk kan spreken en niet alleen tot geloven oproepen maar ook tot inzet
aansporen kan.
Bijzonder succesvol is vandaag het geloofsgesprek, waarin de persoonlijke Godservaring
uitgewisseld wordt. Geen enkel communicatiemiddel kan de vergelijking met de persoon¬
lijke ontmoeting aan” (Lucian Mulhem OFM, USA en Noel O’Dwyer OFM, Engeland).

Opgave:
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Zoek het specifiek eigene van ieder content op, dat hier ter sprake is gekomen
... en vervolledig het, indien mogelijk, door je eigen ervaringen en voorstellen.
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Om na te denken
Het wezen van de spiraal
Spiraal cirkelende weg
van binnen naar buiten
en van buiten naar binnen
vanuit het midden naar de rand
en van de rand naar het midden.
Spiraal bewegende weg
van mij weg
en naar mij terug
binnenkomend. uitgaand
als ebbe en vloed
Spiraal w ijzcndc weg
me uit mezelf te wagen
vast op mij te staan
gezant te zijn
en rüstende pool
Spiraal geschonken weg
om naar het midden te gaan
het midden te vinden
naar buiten te gaan
het midden behouden
Spiraal begenadigde weg
om het midden te zoeken
God te vinden
nabij te voelen
met HEM te gaan.
Uit: Diende geloof 2/95
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Handleiding 14: Zusters en broeders in een gesecu
lariseerde wereld

.
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.

Uit de bronnen

_De ganse wereld is ons klooster_
Eens besteeg Frcmciscus met zijn broeders een hoge berg. Reeds lang wachtte Vrouw Armoede daarboven op hen. Als Franciscus met zijn broeders eindelijk aankwamen, was ba¬
re vreugde groot. Zij omarmde ieder broeder en hield met hen haar maaltijd. Zij spraken
met elkaar over God en de wereld\ en als ze gedaan hadden met eten beloofden zij wederzijds elkaar eeuwige trouw. Maar Vrouw Armoede wilde nauwkeuriger weren: “Waar
wonen jullie?” vroeg ze, “waar is jullie klooster?” De broeders echter wisten niet war
een klooster eigenlijk was ... Maar met een breedgebaar de wereld aanwijzend zeiden ze:
“De hele werelddat is ons klooster'' (naar Heilig Verbond 63).

A. Inleiding
_Secularisatie als bepalende werkelijkheid_
De afzonderlijke thema’s van deze basiscursus hebben voor alle continenten tegelijkertijd
niet dezelfde betekenis. Dat geldt b.v. voor de inculturatie (L.B. 17), de optie voor de ar¬
men (L.B. 19), de bevrijdingstheologie (L.B. 20) en ook voor het thema van de secularisa¬
tie, dat in dcze leerbrief behandeld wordt.
Daarbij gaat het om een geheel van samenvattende Problemen, die in Europa en NoordAmerika een verschillende betekenis heeft. Wil men zieh echter niet uitdrukkelijk daarmede bezig houden, dat gaat er een kans verloren, die voor een nieuwe evangelisatie
voordoet. Wij behandelen dit thema vanuit de basis documenten van het Tweede Vati¬
caans Concilie, en vooral vanuit het apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi” van paus
Paulus VI.
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In vele landen buiten de Noord-Atlantische mimte is de secularisatie een gegeven werkelijkheid geworden, en het zal niet lang meer duren, vooraleer ze in de laatste winkel van
deze aarde binnen gedrongen is.

B. Overzicht
_Het heilige in de alledaagse sleur_
Bij een zulk belangrijk theina beginnen wij best bij Jezus Christus:
Hij heilige alle menselijke werkelijkheden. Hij is mens geworden in de volle zin van het
woord. Dit is een zo fundamentele betekenis, dat er scheiding tussen 'heilig' en ‘wereldlijk’ mag gemaakt worden. Men mag echter heilig en wereldlijk niet gelijk stellen.
Tegen deze achtergrond dient het begrip secularisatie verstaan te worden. Het bedoelt
geen wereld zonder godsdienst, maar een wereld, waarin geen enkele religieuze instelling
- eenvoudig terwijl ze instelling is - om haar zelf geaccepteerd wordt. Zij moet zieh
veeleer - zoals ieder andere instantie - met behulp van argumenten voorstellen. Het be¬
grip "secularisatie" moet verder van zijn negatieve bijsmaak gereinigd worden, in zover
men deze negatieve zijde een naam geeft, namelijk "secularisme". Voor de secularisatie
is de Verlichting medeverantwoordelijk en in deze samenhang ook een verabsolutiseerde
wetenschap en techniek.
Tegen de gevestigde verwachting in drong op grond van de negatieve gevolgen het wetenschappelijk-technisch denken de godsdienst in het leven van de mensen terug.
Men kan zieh afvragen, of er geen fundamenteiere factoren aan de basis liggen van deze
toestand: zo kan bijvoorbeeld gesteld worden, dat het christendom zelf een oorzaak is, die
tot de secularisatie gevoerd heeft. De kerkelijke hierarchie heeft zieh inderdaad uiterst negatief opgesteld tegenover de Verlichting en haar programma. Eerst met Pius XII en onder
Johannes XXIII en tenslotte door het Tweede Vaticaans Concihe opende de Kerk zieh
voor de wereld en herkende de zelfstandigheid en wetmatigheid van de zogenaamde aardse werkelijkheid.
In het zogenaamde “nieuwe humanisme” laat zieh iets wezenlijks christelijk ontdekken,
daar het zieh openstelt tot God en tot de laatste levenszin. Dit humanisme bevat vele
waarden, die met de franciscaanse levensvorm gedeeld worden.
Als eerste opgave is er het streven naar een vollediger menselijkheid en het zoeken naar
de diepere zin van het menselijk leven. De geest van de zaligsprekingen, het zoeken naar
elementen van het heilige in het dagelijkse en de vemieuwde van de liturgie zullen ons
helpen, in een hedendaagse vorm Christen te zijn.
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In laatste instantie wordt ook naar de betekenis en getuigenis verwezen, dat over Franciscus en Clara heen op bijzonder wijze van ons verwacht wordt. Tenslotte kan de situatie
van de secularisatie als grote bevrijding ervaren worden, die mogelijk de oorfranciscaanse
houdingen heden ten volle gestalte geeft.

C. Informatie
_1. Christus heiligt alle menselijke werkelijkheden_
Jezus is de eerste verkondiger van de blijde boodschap. Hij werd door de Vader in de wereld gezonden, om de mensheid te vemieuwen. Hij werd mens, in alles aan ons gelijk, uitgezonderd in de zonde (vgl. Hebr 4, 15). Op deze wijze verbond hij zieh als het wäre niet
ieder mens (vgl. GS 22).
Hij deelt onze menselijke ervaringen: Vreugden, zorgen, successen, herbeginnen, bekoringen, de aanwezigheid en verlies van vrienden, verraad, lijden, Godverlatenheid, dood
en begrafenis. Zo kunnen wij hem benaderen in al onze menselijke ervaringen. Christus
heiligt alle werkelijkheden, die het menselijke leven uitmaken: "Met menselijke handen
heeft Hij werk verricht, met een menselijke geest heeft Hij gedacht, met een menselijke wil
heeft Hij gehandeld, met een menselijk hart heeft Hij liefgehad,, (GS 22).
Al deze werkelijkheden: geboorte, groei, zelfverloochening, vriendschap en liefde, ziehen
helpen en sterven vieren wij in onze sacramenten. Doel is, het menselijk leven in de volle
zin ‘levendig ’ te maken. De Kerk en haar sacramenten hebben tenslotte de betekenis, de
Christen geschikt te maken, de vemieuwing van de mensheid voortgang te doen vinden
(vgl. Mt 5, 1-16; 25,31-46).

* Hetwoord is Vlees geworden
In Jezus wordt het goddelijke, eeuwige Woord mens, dat wil zeggen het wordt wereldlijk
en tijdelijk (seculair). In hem worden God en het heil tegenwoordig, en wel in de geheelheid van het leven, niet alleen in een afgezonderd en op zieh bestaand domein. Jezus verwierp de opvatting, waardoor de godsdienst en het leven twee van elkaar gescheiden do¬
meinen waren.
Voor hem is iedere plaats heilig en iedere plaats op zieh een plaats van gebed ( vgl. Joh 4,
221) en niet alleen de tempel van Jeruzalem. Voor hem is iedere tijd heilig en een gelegenheid om God te dienen, niet alleen op de sabbat. Voor hem geldt geen onderscheid tussen "reine” en "onreine” spijzen, geen reinigriten. Alles en ieder is een zaak van God ge¬
worden. en in alles in al kan de heilsgenade ervaren worden.
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* Het heilige en wereldlijke zijn niet van elkaar te scheiden
Het religieuze leven van de mens is nauw verbonden met zijn leven in de wereld. De ver¬
lossende liefde van Christus is aan ieder afzonderlijk aanwezig, en ook telkens in concrete
historische situaties (vgl. RH 18). Wij verkondigen daarom niets anders, dan wat sinds
lang door God in de wereld gebeurt. Wij brengen als het wäre Christus bij de mensen, als
was hij nog niet gehecl bij hen (vgl. GS 22; 38). ln werkelijkheid kunnen wij hen door onze bemiddeling alleen helpen, in hun ervaringen en in hun concrete leven de aanwezigheid
v an Christus en zijn werken bewust te worden. Het Heilige (Christus) en het wereldlijke
(net dagelijkse leven) zijn onafscheidelijk met elkaar verweven.

* Het heilige en het wereldlijke zijn niet hetzelfde
Wij mögen het heilige anderzijds niet tot het wereldlijke herleiden. God is in Jezus Chris¬
tus in het hart van de wereld aanwezig. Maar Hij kan de wereld niet omvat worden. Hij is
ook in het volk en in zijn inspanningen, het menselijke leven te veränderen, aanwezig,
maar toch niet erdoor begrensd.

_2. Het begrip secularisatie_
Onder secularisatie verstaat men verscheidene zaken:
* Een proces, waardoor sommige domeinen van het menselijke leven of het gehele menselijk leven ophoudt door de godsdienst bepaald te worden.
* Het eindc van de controle door religieuze mstanties over de gedachten en het leven van
de mensen.
* De tendens om zonder bijzonder uitgesproken religieuze aanspraken te leven.
Een geseculariseerde wereld is een wereld, waarin praktisch alle aspecten van het publieke
en sociale leven - politiek, economie, recht wet, opvoeding en moraal - zieh niet meer
uitdrukkelijk aan de religieuze autoriteiten onderwerpt en waarin door mensen opgelegde
religieuze sancties niet mee erkend worden. De mondig geworden “wereld” (saeculum)
Staat tegenover de Kerk door haar zelfstandigheid. Dit geldt vooral op het politiek vlak
(scheiding van Kerk en Staat) en in de wereld van wetenschap en cultuur in het algemeen.
Paus Paulus VI beschrijft in zijn apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi” de secularisa¬
tie als "de op zichzelf. meer rechtmatige en wettige inspanning en die op generlei wijze
onverenigbaar is met het geloof of de godsdienst, om in de schepping, in elk ding of iedere
gebeurtenis in het heelal de weten te ontdekken waardoor ze beheerst worden, en dit met
een zekere autonomie maar met de innerlijke overtuiging, dat de Schepper deze wetten
daar heeft ingelegcT (EN 55). Het Concilie heeft in deze zin de rechtmatige zelfstandig¬
heid van de cultuur en voor alles van de wetenschap bevestigd (vgl. GS 59).

310

Weliswaar moet men zieh hoeden, zulk een proces als een rechtlijnige ontwikkeling te
denken. Het gaat om sprangen en breuken, en waarschijnlijk laten wij ons geheel eenvoudig misleiden door de volheid van macht, welke de Kerk de laatste vijfhonderd jaar voor
zieh opeiste en die zieh minstens in de katholieke kring doorzette. Het gaat historisch om
het verlies aan kerkelijke invloed als “terugkeer tot normale toestand” aan te duiden (Urs
Altermatt). Voor de Reformatie, zo zegen ze, was de daadwerkelijke invloed van de godsdienstige instanties op het dagelijkse leven even gering als vandaag.

2.1. Secularisatie en godsdienst_
In een geseculariseerde wereld is de beoefening van de godsdienst niet meer een collectieve plicht, maar wordt ze een persoonlijke keuze, welke de leden van een gezelschap vrijwillig en bewust nemen of niet nemen. Toch moet men benadrukken: een geseculariseerde
wereld is niet noodzakelijk een wereld zonder godsdienst. Religicuze motieven en morele
voorstellingen zijn steeds voorhanden, wellicht zelfs in een sterkere mate. Maar ze worden
niet meer autoritair opgelegd, maar moeten hun overtuigingskracht bewijzen zoals gelijk
welke andere maatschappelijke kracht of idee.
“Maar alleen in vrijheid kan de mens zieh tot het goede wenden. Deze vrijheid achten onze tijdgenoten zeer hoog en zij streven daamaar voor vuur; en terecht. Toch begünstigen
zij deze vrijheid vaak op een verkeerde monier, als een vergunning om alles te doen zolang het genoegen doet, zelfs het kwaad. Maar de echte vrijheid is het teken bij uitnemendheid van Gods beeid in de mens. God wil immers de mens ‘in handen geven zichzelf
te ontwerpen ’ (vgl. Sir 15, 14) opdat hij eigener beweging zijn Schepper zou zoeken en
door Hem aan te hangen in vrijheid tot volmaaktheid en geluk zou geräken. De waardigheid van de mens vereist dus, dal hij handelt in welbewuste en vrije keuze, persoonlijk nl.
van binnen uit bewogen en aangezet, en niet door een blinde innerlijke drift of door louter
uiterlijke dwang” (GS 17).
Een eigenschap van de geseculariseerde wereld is daarom de religieuze verdraagzaamheid, welke wederom de tendens tot secularisatie versterkt. De tendens en het nalaten van
familiale en maatschappelijke druk, die geschiedkundig gezien uit de religieuze praktijk
ontstaan is, voert er toe, dat vele mensen de zingevende religieuze voorstellingen nie!
meer erkennen en het geloof geheel opgeven. Bij anderen kan dezelfde vrijheid in tegendeel tot een grotere rijpheid van het geloof voeren.

2.2. Secularisatie en secularisme_
Het begrip “secularisme” is te onderscheiden van de secularisatie. Secularisatie betekent
niet een wereld zonder godsdienst, zoals wij reeds hebben aangetoond. maar een wereld.
waarin de religieuze instanties en de vertegenwoordigers van de religieuze autoriteit het
maatschappelijk leven niet meer doorslaggevend zijn respectievelijk uitsluitend bepalend.
Met secularisme integendeel worden de negatieve aspecten van de secularisatie aangeduid, zoals: het verzwijgen van God in de openbaarheid, de vormgeving van het maat-
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schappelijk leven zonder de laatste verankering in God en tenslotte de bewuste loochening
van God en het bestrijden van het godsgeloof. In deze wereldvisie wordt God als niet bestaand. overbodig of als hinderlijk gezien. Secularisme voert frequent tot een praktisch
atheisme, dat God wel niet uitdrukkelijk loochent, maar in een houding zonder God uitmondt en in zijn plaats de afgoden als macht, bezit, vermaak ... plaatst. De fundamentele
familiale en sociale waarden, in het bijzonder deze van de gemeenschap en groepen, verdwijnen (vgl. Puebla 57).
Dat leidt wederom, vooral bij de jongeren, tot frustraties, losbandigheid en tot afhankeüjkheid van drugs, alcohol, speelzucht cnz. (Puebla 58).
Een natuurwetenschapper heeft God niet nodig, om de wereld te verklären; hij moet, om
emstig genomen te worden, zieh gedragen “alsof God niet bestaat” Dat betekent niet, dat
er in zijn persoonlijk leven geen gelovig mens kan zijn. Het atheistisch humanisme beweert hierover, dat er geen ruimte blijft voor God, wanneer men de mens werkelijk geeft,
wat hem toekomt: wanneer de mens heersen zal, moet God afgezet worden. Ludwig Feu¬
erbach (+ 1872), de vader van het atheistisch humanisme, schreef: “Het cloel van wij werk
is, de mensen tot antropologen32 en niet tot theologen maken; hen van een liefde tot God
tot een liefde tot de mensen te brengen, en van de hoop op de overzijde tot inspanning
voor de dingen hier onder de hemeF. Hij riep de mensen op tot trouw aan deze wereld,
“terwijl de christenen hem in de steek hebben gelaten”.
In het spoor van de industriele revolutie en de opkomst van de fabrieken in Europa (waarin de armen en zelfs de kinderen vele uren per dag moesten werken, om te kunnen overleven) herkenden de christenen dat hun sociale verantwoordelijkheid onvoldoende was. Van
een engeise bisschop wordt gezegd: “Niets draagt meer bij tot het goed functioneren van
een fabriek dan het geloof in God”. Deze godsdienstbeleving, dat vanuit hedendaags visie
vreemd is aan een authentieke bijbelse en christelijke traditie, droeg bij tot het ontstaan
van het seculair humanisme en van het marxisme. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft
erop gewezen dat de christenen ‘ceen niet gering aandeel hebben in het ontstaan van dit
atheisme''. Wanneer zij de leer van de Kerk zo misleidend voorstellen als die bisschop of
verzaken aan de vervulling van hun religieuze en sociale plichten, dan “verhüllen zij
veeleer het wäre gezicht van God en godsdienst dan het te onthullen (GS 19).

2.3. Terugkeervan het religieuze
Sinds enige tijd kunnen wij een tegenbeweging vaststellen, die met het sleutelwoord
“Postmodemisme” gekenmerkt wordt. Onder “postmodemisme” verstaat men een histori¬
sche periode, dat het modemisme en haar programma vervangt.
Sinds de Verlichting gelde als enige instantie het verstand en daarvan afgeleide wetenschap. die zonder God er aan te pas komt geloof noch enige perken duldde, en geloofde in
de techniek, die alles zal kunnen doen. Lange tijd overheerste de opvatting, dat de mens
32 Leer over de mens - Theologie: leer over God.
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met zijn verstand de ganse schepping doorgronden kon en zo van alle mysteries zou onttoveren. Daarmede was verbonden het geloof, dat alle Problemen oplosbaar waren, wanneer het niet vandaag kon, dan toch zeker in de nabije of verre toekomst.
Deze verabsolutering van het verstand heeft de mensheid voor een afgrond gesteld; er
werden meer Problemen geschapen dan opgelost. Onmacht had het "almachtcomplex"
(H.E. Richter) van de mensen langzaam opgelost. Angst werd het fundamentecl levensgevoel.
Tegcn deze achtergrond spreekt men sinds enige jaren van het “postmodemisme”, als een
Periode, die het verstand en daarmede de wetenschap en de techniek als alleen macht gevende autoriteiten onttroonde. Een nieuw programma werd op dit vaandel geschreven: kritiek van het kritisch verstand in naam de mensen. Intuitie, hart, en ziel werden als herkenningsorganen opnieuw ontdekt en de spiritualiteit en de weg naar binnen als volwaardige
menselijke voltrekking opnieuw erkend en beoefend.
Daarmede is ook de terugkeer van het religieuze gegeven. Zeker niet in de vorm van de
traditionele godsdiensten, maar in veelvuldige vormen, die zieh als altematief van het
christendom en de Kerk verstaan: achter het zeer religieuze zoekt men in de primitieve
respectievelijk archaische culturen naar de “eigenlijke godsdienst”; en men zoek, wat hem
bevalt. De dingen verschijnen opnieuw in een nieuw religieus licht, de schepping ontglipt
opnieuw aan haar goddelijke tovenaar.

_3. Het christendom en de secularisatie_
Het standpunt van het Tweede Vaticaans Concilie tegenover de wereld kan als openheid
naar de wereld beschreven worden. Omwille van de waarheid moet gezegd worden, dat
deze vooropStelling respectievelijk houding in het raam van de kerkgeschiedenis geenszins vanzelfsprekend is.

3.1. De Verlichting
De maatschappelijke voorrangspositie van de godsdienst en menigmaal ook haar principiele betekenis werden door de Verlichting, een filosofische beweging, welke geen andere
autoriteit herkende dan het verstand, in vraag gesteld. Ze werd ingeleid door Francis Ba¬
con (+ 1626), de vader van de experimentele filosofie, en door Rene Descartes (+1650),
die een filosofisch systeem met de twijfel als methode stichtte. Latere filosofen, vooral in
Frankrijk, gingen nog veel verder. Voltaire (+1778) geloofde in een verborgen God, maar
niet in de goddelijke voorzienigheid. Zijn gedrag richtte zieh consequent tegen die vorm
van geloven, die door de toenmalige Kerk belichaamd werd. 39 van zijn werken komen op
de Romeinse index van verboden boeken. Rousseau (+1778) schreef in ‘Emile’: “Alle
godsdiensten zijn, behalve de katholieke”.
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De Verlichting verbreide zieh over de gehele westelijke wereld, van Engeland en Frank rijk tot Noord-Amerika en van Spanje en Portugal tot Zuid-Amerika. Zij beklemtoonde de
mtellectuele onafhankelijkheid en eiste de bevrijding van het verstand van ieder vorm van
controle en voogdij. Menselijke onafhankelijkheid en vrijheid werden als absolute waarden verstaan, die niet beknot mag worden.
In betrekking met de Staat verwierp de Verhchting radicaal het "Koningschap bij Gods
genade" (een theorie uit de 16e en 17e eeuw). Zij eiste de soevereiniteit van het volk: de
democratie. Dit beinvloedde de Franse en de USA- revolutie en de daarop volgende revoluties in heel Zuid-Amerika. De rechten van de individuen zullen beschermd worden. Dat
leidde tot de scheidmg van de wetgevende, uitvoerend en rechtelijke macht. De Verlich¬
ting eiste voor allen de persvrijheid, de vrijheid van het woord, het recht op vergaderen. de
gewetensvrijheid en de godsdienstvrijheid.
De Verlichting heeft positieve aspectcn, die haar verrechtvaardigen: een meer humane en
tolerante geest; een verbetering van het rechtswezen; inspanningen voor sociale welvaart;
de eis tot onderzoek en opvoeding: de strijd tegen onwetendheid en bijgeloof; de verdediging van de mensenrechten. De andere zijn eerder kritisch te benaderen; de overschatting
van het intellect: het individualisme; een fundamcntele negatieve houding tegenover autoriteiten en tegenover godsdiensten.

3.2. De reactie van deJCerk

_

Sommige mannen van de Kerk (bijv. Lamennais + 1854) waren door het positieve van bepaalde elementen van de Verlichting overtuigd, dat de Verlichting positieve elementen
bevatten. Zij verlangden daarom een grote openheid van de officiele Kerk tegenover de
moderne wereld. De reactie van de officiele Kerk was echter grotendeels afwijzend. Voor
alles de reactie van de pausen, die toen nog wereld hoofd van de kerkstaat waren, was zoals bij de overige staatshoofden een van mistrouwen, veroordeling, en verdoeming. Zo
werden ook de inzichten van Lamennais door paus Gregorius XVI in de encycliek “Mirari
vos” (1832) en “Singulari nos” (1834) veroordeeld en de gevraagde moderne vrijheden als
“waanzin” bestempeld.
Als in het door Spanje beheerste Amerika de kreolische bevolking de onafhankelijk eiste
publiceerde paus Pius VII de encycliek “Etsi longissimo” (1816). Daarin beval hij de bis¬
schoppen hun gelovigen aan te sporen, de onafhankelijkheidsbewegingen te weerstaan en
zijne katholieke Majesteit, de koning van Spanje, trouw te blijven. In 1864 publiceerde
paus Pius XI zijn “Syllabus van dwalingen’'. Daarin veroordeelde hij de opvatting, dat de
katholieke godsdienst zieh niet meer als enige staatsgodsdienst kon doen gelden, als
dwaalleer. Eveneens werd het als een dwaalleer beschouwd, te eisen, dat "het Romeinse
opperhoofd de vooruitgang, het liberalisme en de moderne beschaving bij voorbaat zou
aanvaarden en zieh daarmede verzoenen kon en moest”. Het pausdom en met haar de ka¬
tholieke Kerk bevond zieh in een uiterste benarde situatie. Geestelijk leek het “modemisme” aan de fundamenten van het geloof te schudden, politiek werd de Kerk uit haar tradi¬
tionele rol verdrongen.
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De gewelddadige oprichting van de nationale Staat “Italie” ontbond de kerkelijke Staat, het
“Patrimonium Petri”. Het pausdom geloofde toen geen afstand ervan te kunnen doen. Zo
verbood Pius IX nog het decreet “Non expedit” van 1868, nog voor de val van het pauselijk Rome, de katholieken de actieve en passieve medewerking aan de nationale vereniging van Italie. Het einde van de kerkstaat maakte de paus tot “gevangene van het Vati¬
caan”, symbool van de verdrongen Kerk uit het openbare leven, maar ook in een zichzelf
opgelegd getto terug gedrongen.
Het duurt een hele generatie, tot in 1919, vooraleer de Kerk de toestand inzag, dat het de¬
creet van 1868 buiten werking te zetten en vorder de oplossing van het “Romcinse vraagstuk” in de verdragen van Lateranen in 1929 te bereiken. De hierboven vermelde geestelijke benardheid voerde tot een afwijzende houding van de Kerk tegen alles wat “modern"
was. Gesterkt door “beedigde ambtsdragers (anti modernistische eed) geloofde Rome de
dwaalleer van de tijd en de tijdgeest het best tegemoet te treden. De gevolgen waren o.a.
een strek centraal bestuurde, “klerikale” Kerk. In haar hadden de leken iets te zeggen.
In een belangrijk encycliek over de missies “Sancta Dei civitas” (1880) heeft paus Leo
XIII de rol van de leken vastgesteld. Hij schrijft: “Zo grondvest het geloof zieh in de boodschap, de boodschap in de woorden van Christus (Rom 10, 14). Dit ambt echter komt hen
toe, die rechtmatig gewijd zijn. Deze worden niet weinig hulp en bijstand gewaar van al¬
len, die hen met materiele middelen voortdurend ondersteunen of door hun gebed de zegen van God over hun arbeid afroepen. Deze tweevoudige roepen (van de leken)die in
geven en bidden bestaat, is niet alleen voor de verbreiding van het Rijk van God van groot
mit, het heeft ook het voordeel, dat het door de mensen van gelijk welke standgemakkelijk
kan vervuld worden”.
Nog duidelijker spreekt paus Piux XX zieh uit in zin encycliek “Vehementer nos” (1906):
"De Kerk is in haar wezen een ongelijke gemeenschap ... er zijn twee categorieen, de
schapen en de herders ... Deze categorieen zijn zo uitgesproken, dat het recht en de autoriteit, die voor het leiden van al de leden nodig zijn, uitsluitend voorbehouden zijn voor de
herders; wat de menigte van de gelovigen aangaat, hun enige plicht bestaat erin, zieh te
laten leiden door de herders als een volgzame kudden”.
Hoe ver is deze houding verwijderd van paus Johannes XXIII, die uitdrukkelijk van een
wereldlijke spiritualiteit spreekt, die “in de wereld” beleefd wordt: “Niemand zal zieh aan
de ijdele waan overgeven, die de eigen geestelijke vervolmaking en de aardse alledaagse
arbeid elkaar tegenspreken. Zij zijn volstrekt met elkaar verenigbaar. En niemand zal er
de mening op na houden, dat men zieh noodzakelijkerwijze moet ontzien van de werken
voor het tijdelijke leven, om naar de christelijke volmaaktheid te Steven; of men kan in
geen geval tot zulk een actie overgaan, zonder de eigen waarde als mens en Christus als
Spiegel voorop te stellen. Het ontspringt volstrekt uit het plan van de goddelijke voorzienigheid, dat de mensen zieh vormen en vervolmaken in het volbrengen van hun dagelijkse
arbeid. Vast allen moeten zieh aan de arbeid van de tijdelijke dingen wilden” (MM 255
w.).
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Op het gevaar af, te sterk te vereenvoudigen, kunnen wij de verhouding van de Kerk en de
wereld in volgende vierperiodes indelen:
* De wereld tegen de Kerk:
De eerste 3 eeuwen: de Kerk van de martelaren en de catacomben.
* De wereld en de Kerk met elkaar verenigd:
4-17 eeuw: het tijdperk van de christenheid; eenheid van Kerk en Staat
* Vervreemding tussen Kerk en wereld:
18-20 eeuw: verlichting en Modemisme
* Wereld en Kerk in dialoog:
Tweede Vaticaans Concilie; “Postmodemisme” en “postchristelijke” tijd.

_4. Het “nieuwe humanisme”_
In een lang geestelijk proces heeft de Kerk de weg naar een nieuw humaan wereldbeeld
gevonden. Zij ontdekte opnieuw haar eigen bronnen en het verzoek tot erkennen van de
moderne tijd. Wij kunnen daarom van een nieuwe humanisme spreken, dat binnen de geseculariseerde wereld ontstaan is. Daar Staat zeker niet God, maar de mens in het midden
van de interesse: de mens draagt de veran t woordel ij kheid voor zijn broeders en zusters en
voor de gcschiedenis (vgl. GS 55). Met dit humanisme heeft het christendom veel gemeen. verrijkt het niettemin met de werkelijkheid van God. God en de mens staan niet in
een concurrentieverhouding tot elkaar. En dit bevestigen van God vermindert of loochent
op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van de mens voor de geseculariseerde we¬
reld (vgl. GS 34)
Deze humane en goddelijke dimensie komt treffend in de volgende tekst van de christelijke humamst Teilhard de Chardin tot uitdrukking:
“Zullen wij deserteurs zijn? Wij, sceptici in verband met de toekomst van de waameembare wereld? Wij, vol walging voor de menselijke arbeid? Ach, hoe weinig zij (nieuwe humanisten) ons kennen ... zij verdenken ons, wij zullen aan hun ängsten, hun hoop en hun
begeestering, de geheimen te doordringen en de krachten van de natuur te veroveren, niet
deelnemen. ‘Zulke gevoelens’, zeggen zij, ‘kunnen slechts met mensen gedeeld worden,
die gezamenlijk om het leven kampen: maar gij anderen, gij christenen, hoopt gered te
worden’. Alsof het voor ons niet evengoed of nog meer dan voor hen een vraag van leven
en dood is, dat de aarde tot in haar natuurlijkste krachten haar doel bereikt! Juist zij zijn
daarin nog niet menselijk genoeg. Het gaat hen slechts om de grond van hun menszijn.
Hen gaat het slechts om het gevolg of het samenbrengen van een werkelijkheid, die, zelfs
wanneer zij de sporen van een bovenmenselijkheid draagt, vaag en ongewis blijft. Ons
echter gaat het om de wäre zin, de triomf van een God te voltooien. Het is alleszins oneindig teleurstellend, ik geef het toe; dat vele Christen de goddelijke verantwoordelijkheid
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voor hun leven veel te weinig bewust zijn, zoals die andere mensen leven, met slechts een
halve inzet, zonder de prikkel of roes te voelen, het Rijk van God voor alle menselijke
domeinen op te eisen. Maarberispt hier slechts onze zwakheid; in de naam van ons geloof
hebben het recht en de plicht, ons hartstochtelijk voor de zaak van de aarde in te zetten ...
Zijt gij mensen? Plus et ego!’ (vgl. 2 Kor 11, 23: ‘Gij zijt Joden, ik nog meer’)” (P. Teilhard de Chardin)

4.1. Streven naar menselijker totaliteit
Om de verantwoordelijkheid voor de broeders en zusters en voor de geschiedenis op te
nemen, moeten wij naar de menselijke volkomenheid streven. En dit zowel in eigen leven
als in de gemeenschappen. Er zijn vast menselijke kwaliteiten, die men vaak als specifiek
'vrouYvclijk' voorstelt: zoals o.a. de zorg, beminnelijkheid, vertrouwen, gevoel, intuitie,
innerlijkheid, het vermögen zieh in te leven ... Naar deze kwaliteiten zullen allen streven.
Zij zijn in onze tijd meer dan nodig. De mensheid schijnt werkelijk op een kritisch punt in
haar geschiedenis te zijn gekomen. Volgens het oordeel van velen is dat voor een deel het
gevolg van een eenzijdige beklemtoning van de zogenaamde mannclijke' eigenschappen:
zoals prestatievermogen tot het onmeedogende, doelbewustheid, rationaliteit. De gevolg en
daarvan zijn zichtbaar. mateloze uitbuiting van de mensen en de natuur en het or.tstaar.
van een onpersoonlijke, zuiver functionele gemeenschap. ledere mens zal zieh inspannen,
deze genoemde kwaliteiten in zieh op te nemen en toe te passen. Slechts zo kunnen man¬
nen en vrouwen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor de geschiedenis in deze kriti¬
sche periode op zieh nemen.

4.2. Het zoeken naar de diepere zin binnen het wereldlijk leven
Wanneer wij in een geseculariseerde wereld het evangelie willen ontdekken, moeten wij
vooreerst onze eigen ervaringen in hun dieptedimensie waamemen. Langzamerhand zul¬
len wij van een meer oppervlakkige houding naar de diepte gaan, tot de bron van alle relaties: tot het heilige, dat midden in het menselijke leven aanwezig is. Wanneer wij ons
daartoe bekwamen en elkaar daarbij helpen, dan wij nemen wij onze christelijkfranciscaanse verantwoordelijk voor de geschiedenis waar.
“De mens vergist zieh niet, wanneer hij het inzicht heeft dat hij superieur is aan de lichamelijke realiteit, en wanneer hij zichzelf niet slechts beschouwt als een onderdeeltje van
de natuur of als een anoniem element in de maatschappij. Door zijn innerlijkheid gaat hij
immer alle natuurdingen te boven; hij komt tot zichzelf tot bij deze innerlijke diepte, wan¬
neer hij zieh inkeert in zijn hart, waar God op hem wacht, die de harten doorgrond, en
waar hijzelf onder Gods oog over zijn eigen lot beslissingen treff' (GS 14).
ln de huidige consumentenmaatschappij hindert de constante oproep naar bevrijding van
de kunstmatig geschapen behoeften het eerst zoeken naar de echte behoefte, die van de zin
van het leven. De mens moet opnieuw leren, hoe hij in zijn leven en zijn eigen ervaringen
naar de zin kan vragen, dusdanig buiten en parallel aan het leven. Dat kan dan tot de wens

317

voeren, zieh voor een grotere broederlijkheid in te zetten en zieh in een bepaalde gemeenschap te verwezenlijken; of een eenvoudiger levensstijl te kiezen, waarin met de materiele
dingen zonder overtrokken behoefte en eerbiedig omgegaan wordt.

4.3. De geest van de zaligsprekingen
De openheid voor de laatste zin of voor het heilige in het menselijk leven en het hartstoch telijk vragen en zoeken er naar en naar God, die steeds in zijn innerlijkste wezen woont,
maat ontvankelijk voor de geest van de zaligprijzingen: armoede, zachtmoedigheid, honger en dorst naar gerechtigheid, zuiverheid van hart, barmhartigheid en vrede.

4.4. Het heilige in het gewone en alledaagse
Wij zijn allen voor onze broeders en zusters verantwoordelijk, maar niet allen zijn geroepen tot het buitengewone en spectaculaire. Wij moeten opnieuw leren hoe wij het heilige
in onze dagelijkse leven ontmoeten, hoe wij een grotere opmerkzaamheid voor de aanwezigheid van God in iedere dimensie van ons leven verlangen, vooral ion de kleine en ge¬
wone dingen: in het samenzijn met anderen, in het eten en drinken, in het helen van wen¬
den, in wederzijdse dienst, in de solidariteit met degene die niet geliefd zijn, de lijdenden,
de stervenden.
Zo zullen wij waarschijnlijk iets gelijkend beleven als dat wat men van Afrikaanse stam¬
men heden nog vertelt: wanneer er na een heftige discussie plots en onverwacht een stilte
valt of wanneer er plots een wind opsteekt en balderen, zand en takken opdwarrelen, dan
hoort men de mensen eerbiedig zeggen: “God gaat aan ons voorbij!”

4.5. Vemieuwing van de liturgie

_ __

DE helende en reddende aanwezigheid van God midden het dagelijkse leven moet tot de
grondervaring van ieder mens worden (vgl. GS 19, 21 v., 38). De christelijke godsdienst
moet zijn worteis in deze ervaring hebben en steeds in relatie daartoe staan. De ervaring
van het heilige in het alledaagse leven zal ertoe leiden, dat men de deelname aan de kerkelijke liturgie en de toevlucht tot de sacramenten in hun betekenis voor het leven weer erkent. Vol vreugde zal men dan in de eucharistie de vervulling van het eigen verlangen be¬
leven. de liefde, die zieh meedeelt; de grote GIJ, die zieh geeft; de tafel, die allen verzamelt; de omarming, die alle broeders en zusters verenigt; de vrede, die wereld niet geven
kan en toch steeds opnieuw ervaren wordt. Men wordt steeds ondergedompeld in het wa¬
ter, dat nieuw maakt en in Jezus Christus verfrist. Om deze dimensie in de cultus opnieuw
te beleven, moet de moderne geseculariseerde mens een weg vinden, om dat heilige te er¬
kennen en te beleven, en wel is waar in de eerste plaats meer in en door de persoonlijke
relatie van zijn dagelijks leven dan in de traditionele religicuze begrippen, oefeningen en
riten. Deze zijn voor hem vergaand zonder betekenis geworden, maar kunnen onder nieuwe vooropStellingen een nieuw krachtveld worden.
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_

5. Getuigenis afleggen

_

In deze omgeving moet ons franciscaans getuigenis tot zijn recht komen: ons “leven, delen. solidariteit met de mensen” (EN 21). Onafhankelijk van enige religieuze taal of enig
ritueel word zulk een levensgetuigenis verstaan (vgl. LB 13).

5.1. Franciscaans getuigenis vandaag
Het apostolaat van de eenvoudige aanwezigheid is vandaag het belangrijkste (EN 69). In
onze overwegend geseculariseerde wereld weten vele mensen nog slechts weinig of niets
van het evangelie, het Rijk van God, het geloof. Zij verstaan en waarderen echter wel eigenschappen als liefde, broederlijkheid, bereidheid tot minder-zijn in dienst van de ärm¬
sten, tot verzoening, gerechtigheid en vrede: allen ook franciscaanse waarden. Deze maken het wezen van het Rijk Gods uit. Waar de liefde is, daar is God, daar is het Rijk van
God, daar leeft het geloof. Waar dat beleefd wordt, gebcurt het Rijk Gods. Deze waarden
zijn ook de concrete uitdrukking en het levendige teken van de diepste behoeften en Ver¬
langens van de moderne geseculariseerde mensen.
De huidige geseculariseerde wereld verschilt wezenlijk van de wereld van de heilige
Franciscus. Toch heeft Franciscus grondhoudingen beleefd, die ook in de huidige wereld
van buitengewone betekenis zijnen die door de broeders en zusters van de franciscaanse
beweging beleefd moeten worden: vrijheid en vrede; vertrouwen in iedere persoon; broe¬
derlijkheid met alle mensen en al het geschapene; bewustzijn van de hele wereld omvattende liefde van God; vaardigheid, hef gelaat van Christus in de armen te erkennen; verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereldomvattende zending, om slechts eensgezind tc
zeggen waar het op Staat. De geseculariseerde wereld biedt ons de mogelijkheid, de fran¬
ciscaanse grondhoudingen volledig tot ontwikkeling te brengen.

5.2. Vrijheid voor het leven
Meer vrijheid betekent ook meer verantwoordelijkheid. Het leven in een meer of minder
geseculariseerde omgeving is een grote uitdaging voor ons franciscaanse mensen. Dit
geeft aan het “door de wereld treichen' (RegNb 14 w.) een nieuwe zin. Aan onze ver¬
scheiden e gaven en talenten bcantwoordend en op grond van onze roeping tot mohiliteit
Staat de hele wereld voor ons open. Wij hebben vandaag niet meer, zoals in de voor gese¬
culariseerde wereld nood aan “herstellen van heilige omheiningen” of ons in te spannen
om sacrale kleinigheden, en daarbij het veel beduidende te vergeten, namelijk de gerech¬
tigheid, de barmhartigheid, de oprechtheid (Mt 23, 23) en andere, die voor de geseculari¬
seerde wereld van fundamenteel belang zijn.
Wanneer wij zo “door de wereld gaari”, ontmoeten wij vandaag, bijzonder in de grote Ste¬
den, mensen uit andere culturen.
Zij kunnen ons met hu religiositeit en met hun culturclc waarden verrijken. Wanner wij
“bescheiden en deemoedig” zijn, zullen wij “hoffelijk spreken” (RegNb 3, 11) met deze
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mensen en hen in hun eigen waarden bevestigen. Wij zullen ook zoekcn. deze waarden in
onze eigen cultuur in te voeren (vgl. Mattli 1978,41 en RM 7, 37c; Moderne Areopagiet).
Anderzijds zullen wij, wanneer het nodig is, de mensen helpen, zieh van bijgelovige praktijken en mens vijandige religieuze vormen te bevrijden. Met alle aangewezen middelen
zullen wij hen aanmoedigen, de wäre menselijke waarden te zoeken en te eisen: openhartigheid, moed, liefde, trouw. Zo kunnen wij een bijdrage leveren, waarmede zij in deze
waarden de reddende aanwezigheid van God herkennen (vgl. Mattli 1978,30).

5.3. De “genade omte arbeiden^en de^geest van het gebed”_
Als enkelingen en als gemeenschappen zullen wij dankbaar de “genade van te arbeiden"
aannemen en tegelijk zorgvuldig de “geest van het gebed en de overgave” beoefenen,
waaraan al het overige ondergeschikt is (vgl. RegB 5). Wie zieh bij de franciscaanse beweging aangesloten heeft, moet zijn arbeid niet veränderen, “als datniet fegen het heil van
de ziel is. In tegendeel, hij kan in volle vrijheid “overeenkomstig ons leven gedaan kan wor¬
den' (RegNb 7,3). Daaraan kan een huidig “wereldlijk" beroep beantwoorden. Het generale
kapittel van de OFM in Madrid (41973) besloot in overeenstemming met de oorsprong, dat
de broeders “actief kunnen zijn met betaalde handenarbeid en andere beroepen, in ondernemingen of beroepen, die niet tot de kerk of de Orde behoren. Wij geloven, dat de broeders
ieder soort van arbeid of beroepsbezigheid kan uitoefenen, die met de christelijke en de
franciscaanse levenswijze in overeenstemming is” (27v.)

5.4. De franciscanen in de plaatselijke Kerk
Onze franciscaanse roeping verwezenlijkt zieh in de plaatselijke Kerk, waarin wij leven.
Haar moeten wij de christelijke en franciscaanse waarden zo voorleven, als het in de concrete situatie aangewezen is (EN 62). Wanneer wij de wensen, Verlangens en noden van
het volk respcctcrcn, dat wij dienen, dan kunnen wij de aanknopingspunten voor de echte
evangelische warden (vgl. EN 55) vinden, die in de geseculariseerde wereld verborgen
zijn. Op die manier kunnen wij een antwoord geven aan het gevoel van ledigheid of
smachtend verlangen naar zingeving, aan “de mächtige en tragische roep om geevangeliseerd te worden” (EN 55), die door onze tijdgenoten aan ons gericht wordt.
Als wij het “nieuwe humanisme” emstig nemen, zullen wij onze verantwoordelijkheid
voor de broeders en zusters in alle levensdomeinen en in alle relaties opnemen en eisen.
Wij zullen hem begeleiden op de weg naar een “integraal humanisme”, dat in de universele broederlijke gemeenschap voor God en met iedere persoon bestaat en waarvan de
Kerk teken en instrument zal zijn (vgl. LG 1; AG 1)
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Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbef
Kerkelijke documenten

Bronnen
Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OS F (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

Mt 5,1-16; 23,23; 25,31-16; Joh 4,2; Heb 4,15
Etsi longissimo; Mirari vos; Non expedit; Sancta Del
civitas; Singulari nos; Syllabus van dwaalleren; Ve¬
hementer nos; AG 1; EN 21, 55, 62, 69; GS 14, 17,
19, 21, 22, 34, 38, 55, 59; LG 1; MM; Puebla 57, 58;
RM 37c, 42v.
RegNb 3,11; 7,3; RegB 5; SC 63

D. Oefeningen
1. Oefeningen
Lecs cn ovcrdcnk de volgende tekst

uit de encycliek “Mirari vos” van paus Gregorius XVI, 1832:_
Wij komen nu tot een andere oorzaak met verstrekkende gevolgen van euvel, waardoor
de Kerk tegenwoordig tot onze bekommemis geteisterd wordt, namelijk de onverschilligheid respectievelijke de verkeerde mening ... men kan met ieder naar eigen goeddunken
geloofsbelijdenis het eeuwige zielenheil verwenden, als men de levenswandel volgens de
normen van het recht en zedelijk goede inricht ... En uit deze hoogst afschuwelijke bron
van onverschilligheid vloeit iedere ongerijmde en verwarde opvatting respectievelijk veel
meer het waanbeeld, eenieder moet de vrijheid van geweten toegekend en veilig gesteld
worden
“

Vragen:
1. Hoe werkt deze tekst op u in?
2. Hoe zie je de verhouding van het geweten
en de paus en de Kerk?
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en de Staat en de wetten?
en de gemeenschap en individu?

_2. Oefening_
Lees de volgende tekst

uit de encycliek “Redemptoris missio” van paus Johannes Paulus II, 1990:
Nr. 42: “Het evangelisch getuigenis waarvoor de wereld hei meest toegankelijk is. is het
getuigenis van de aandacht voor de mensen en van de liefde voor de armen en geringen,
voor de lijdende mens. De belangeloosheid van deze houding en van dit handelen die
grondig tegengesteld zijn aan het egoi'sme dal in de mens steekt, doet zeer bepaalde wa¬
gen opkomen die op God en op het evangelie richten. Ook de inzet voor vrede en rechtvaardigheid, voor de mensenrechten en de menselijke ontwikkeling is een getuigenis van
het evangelie, als het een teken is van aandacht voor de mensen en gericht is op de inte¬
grale ontwikkeling van de mens.
Nr. 43: De Christen en de christelijke gemeenschappen leven op diepe wijze opgenomen in
het leven van de respectieve Volkeren en zijn ook teken en hun nationale cultuur, maar
steeds in de vrijheid die Christus gebracht heefl. Het christendom Staat open voor de universele broederschap, omdat alle mensen hinderen van dezelfde Vader zijn en broeders in
Christus.
De Kerk is geroepen om van Christus te getuigen door moedige en profetische standpunten in te nemen tegenover de corruptie van de politieke en economische macht, niet haar
eigen glorie en materiele voordelen te zoeken, haar goederen te gebruiken, om de ärmsten
te dienen en de eenvoud van leven van Christus na te volgen. De Kerk en de missionarissen tnoeten ook getuigen van nederigheid, vooral ten opzichte van zichzelf wat tot uiting
komt in het vermögen tot gewetensonderzoek, op persoonlijk niveau en op het niveau van
de gemeenschap, teneinde in het eigen gedrag te corrigeren wat tegen het evangelie in
gaat en het gelaat van Christus misvormt. ”

Vragen:
1. Welke aanzetten tot deze manier van evangeliesering zie je in je gemeenschap
of omgeving?
2.
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Op welke moeilijkheden van kerkelijke, maatschappelijke en binnen ordelijke natuur stoot je?

_

_

3. Oefening

P. Teilhard de Chardin heeft zieh dichterlijk vaak met de Problemen van het nieuwe humanisme in een geseculariseerde wereld bezig gehouden, ook al gebruikt hij die begrippen
niet onmiddellijk. Wij brengen hier de volgende twee teksten van hem:

1. Uit "de mis over de wereld”, 1923, in Or_dos,_Chjna, geschreyen:
Door een wonderbare verbinding van de charme van de schepselen en hun ontoereikendheid, door hun zachtzinnigheid en hun boosaardigheid, door hun tegenvallende zwakte en
hun schrikbarende macht -met uw aantrekkingskracht - begeestert mijn hart, en vervul het
dan opnieuw met tegcnzin; leert het de wäre reinheid, die, die geen bloedloze losweken
van dingen is, maar een opleving door alle schoonheid heen; openbaar hem de waarachtige liefde, die geen angst is om het kwade te doen, maar een Sterke wil, met allen te samen
de poort van het leven op te breken; geeft hem eindelijk, geef hem voor alles door een
steeds groeiende beschouwing van uw alomtegenwoordigheid die zalige hartstocht, steeds
wat meer van de wereld te ontdekken, te scheppen en te leiden, waardoor hij steeds meer
in u doordringen. Al mijn vreugde en mijn succes, dat de betekenis van zijn bestaan en al
mijn levenslust, mijn God, liggen in deze aan de grond liggende visie van de relaties met
het Universum. Mögen anderen, volgens hun hogere functie, de glans van uwe reine geest
verkondigen! Ik echter, beheerst door een rocping die doordringt tot de laatste vezels van
mijn natuur, ik wil niet, ik kan geen andere dingen zeggen dan de ontelbare verlengingen
van uw geincameerd Wezen doorheen de Materie; ik zal niet iets anders kunnen preken
dan het mysterie van uw Lichaam, o Ziel die verschijnt in alles wat ons omring!
Aan uw lichaam met al zijn uitbreiding, d.w.z. de wereld, door uw kracht en door mijn geloof, de wonderbaarlijke en levendige smeltkroes waarin alles verdwijnt tot wedergeboorte, - door alle bronnen die uw scheppende aantrekkingskracht in mij deed ontspringen,
door mijn broze wetenschap, door mijn religieuze banden, door mijn priesterschap, et (dat
waar ik het meest aan houd) door de grond van mijn menselijke overtuiging, - wijd ik me
toe om hieruit te leven en hiervoor te sterven, Jezus.

2. Uit “het goddelijk milieu", 1926/27 in Tientsin, China, geschreven:
Wij vergeten het voortdurend. Het bovennatuurlijke is een gist, een ziel niet een volledig organisme. Het moet 'de natuur' transformeren, maar het kan niet buiten de stof die de
natuur het biedt. Indien de Hebreeen het gelaat drieduizendjaar naar de Messias gewend
hebben gehouden, komt dit doordat deze hun omhuld door de glorie van hun Volk ver¬
sehe en. Indien de discipelen van St.-Paulus voortdurend in een hijgende verwachting van
de Grote Dag leefden, komt dit doordat ze van de Zoon des Mensen de persoonlijke, tast¬
bare oplossing der problemen en onrechtvaardigheden van het leven verwachtten. De
verwachting van de hemel kan niet in leven blijven tenzij ze geincameerd is. Welk lichaam
zullen wij heden aan de onze geven?
“
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Dal van een ontzaglijke, alomvattende menselijke hoop. Laten wij naar de aarde om ons
heen kijken. Wat gebeurt er onder onze ogen in de massa der volken? Vanwaar komt die
wanorde in de maatschappij, die gejaagdheid, die zweilende golven, die strömen die rondsnellen en zieh aaneensluiten, die verwarrende, geduckte, nieuwe schokken? De mensheid
maakt kennelijk een groeicrisis door.
Ze wordt zieh vaag bewust van wat haar ontbreekt en van wat ze kan. Vöör haar wordt,
zoals wij op de eerste van deze bladzijden in herinnering hebben gebracht, het heelal licht
als de horizon waaruit aanstonds de zon zal opgaan. Ze voorvoelt dus onze verwacht.
De Christen, zo zeiden wij, als alle anderen aan deze aantrekking onderworpen, verwondert zieh so ms en maakt zieh ongerust. Poogt zijn aanbidding zieh niet in de armen van
een afgod te werpen?
Onze, thans voltooide, Studie van het goddelijk milieu veroorlooft ons op deze vrees te
antwoorden.
Neen, wij moeten niet aarzelen, wij discipelen van Christus, om deze kracht te grijpen die
ons nodig heeft en die voor ons noodzakelijk is. Wij moeten integendeel, op straffe dat wij
haar verloren laten gaan en wijzelf verdorren, deelnemen aan de in wezen waarlijk religieuze aspiraties die de tegenwoordige mensen zo sterk de ontzaglijkheid van de wereld
doen voelen, de grootheid van de geest, de heilige waarde van iedere nieuwe waarheid. In
deze school zal onze christelijke generatie opnieuw leren verwachten.
Wij hebben ons langdurig van deze zienswijzen doordrongen: de vooruitgang van het
heelal, en speciaal van het menselijke heelal, is niet een aan God aangedane concurrentie
noch een ijdele verspilling van de energieen die wij Hem schuldig zijn. Hoe groter de
mens zal zijn, hoe meer de mensheid een zal zijn, zieh bewust en meesteres van haar
kracht, des te schöner zal ook de schepping zijn, des te volmaakter de aanbidding en des
te meer zal Christus voor mystieke uitbreidingen een lichaam vinden dat waardig is te
verrijzen. Er kunnen in de wereld evenmin twee toppen zijn als twee middelpunten binnen
een cirkelomtrek. De ster die de wereld verwacht, zonder nog haar naam te kunnen uitspreken, zonder precies haar wäre transcendentie te kennen, zonder zelfs de meest geestelijke, de meest goddelijke van haar stralen te kunnen onderscheiden, is noodzakelijkerwijs
Christus zelf naar Wie onze hoop uitgaat. Om de paroesie te begeren, behoeven wij
slechts het hart zelf van de aarde, terwijl wij het kerstenen, in ons te laten kloppen.
Waarom dus, mensen van weinig geloof de vorderingen van de wereld vrezen of wrevelig
aanzien? Waarom onvoorzichtig de profetieen en de verboden vermenigvuldigen: ’Gaat
niet. ... probeert niet. alles is bekend: de aarde is leeg en oud: er is niets meer te vinden
Allesproberen voor Christus! Alles hopen voor Christus! ‘Nihil intentatum! 'Ziedaar, volkomen tegengesteld, de wäre christelijke houding. Vergoddelijken is niet vernietigen.
maar boven de schepping uit heffen. Wij zullen nooit alles kennen wat de incarnatie nog
van de machten der wereld venvacht. Wij stellen nooit genoeg hoop op de groeiende men¬
selijke eenheid.
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Verhefhet hoofd, Jeruzalem. Zie naar de ontzaglijke menigte van hen die bouwen en van
hen die zoeken. In de laboratoria, in de Studio 's, in de woestijnen, in de fabrieken, in de
reusachtige maatschappelijke smeltkroes -ziet ge hen daar, al die mensen die zwoegen?
Welnu! Alles wat er in hen gist, aan kunst, aan wetenschap, aan gedachten, dat alles is
voor u. Komaan, open uw armen, uw hart, en ontvang, als uw Heer Jezus, de golf de
vloed van het menselijke levenssap. Ontvang het, dit sap -want zonder daarin gedoopt te
zijn zult ge zonder verlangen verwelken, als een bloem zonder water; en red het, want
zonder uw zon zal het zieh dwaas in onvruchtbare stengels verstrooien.
De verlokking van een te grote, de verleiding van een te schone wereld, waar is ze nu? Ze
is er niet meer.
De aarde mag mij ditmaal met haar reusachtige armen aanvatten. Ze mag me doen zwei¬
ten van haar leven of mij terugnemen in haar stof. Ze mag zieh voor mijn ogen tooien met
alle bekoringen, zieh hüllen in alle gruwelijkheden, alle mysterien. Ze mag me bedwelmen
met haar geur van tastbaarheid en eenheid. Ze mag me op de knieen werpen in de verwachting van datgene wat in haar schoot rijpt.
Haar betoveringen kunnen mij niet meer schaden sedert zij voor mij, boven haarzelf uit,
geworden is het Lichaam van Hem die is en van Hem die komtl
Het Goddelijk milieu.

Vragen:
P. Teilhard de Chardin heeft deze teksten veertig jaar voor het Tweede Vati¬
caans Concilie geschreven.
1. In hoever is deze visie verwerkelijkt?
2.

Hoe kan deze visie ook nog vandaag tot hoop opwekken?

E. Toepassingen
1. Toepassing
In de gebouwen van de Verenigde Naties te New York heeft de toenmalige secretaris generaal Dag Hammerskjöld in 1953 een meditatieruimte ingericht, met een surrealistische
muurschildering van de Zweed Bo Beskow en een zes ton wegende gepolierde blök van
Zweeds ijzererts:
Deze ruimte is, naar de eigen woorden van Hammerskjöld “gewijd aan de vrede en aan
degene, die haar beleven en zieh opofferen voor de vrede; het is een ruimte van stilte,
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waarin alle de gedachten zullen sprekenHij schildert de meditatieve functie van de
ruimte met de volgende woorden:
“Wij allen bezitten in ons een centrum van stilte, omgeven door het zwijgen. Dit huis, dat
voor de arbeid en de beraadslagingen in dienst van de vrede bestemd is, moet een ruimte
bezitten, die aan het uiterlijk zwijgen en de innerlijke stilte gewijd is. Het was de bedoeling, met deze kleine ruimte een plaats te verschaffen, die haar duren wijdopen zal stellen
voor het rijk van de gedachten en gebeden. Mensen van verschillende geloofsrichtingen
zullen hier elkaar treffen; daarom kon geen symbool, dat ons bij onze meditatie vertrouwd
is, gevonden worden? Nochtans zijn er eenvoudige dingen, die tot ons allen dezelfde taal
spreken. Wij hebben zidke dingen gezöcht, en wij geloven, dat we ze gevonden hebben in
de lichtstraal, die de zacht glanzende oppervlakte van de zware blök streelt. Zo zien wij in
het midden van ruimte een symbool van, hoe alle dagen het licht van de hemel de aarde
leven geeft, waarop wij leven, voor velen van ons een zinnebeeid van het licht van de
Geest dat de materie leven geeft. Maar de blök in het midden van de ruimte heeft ons nog
meer te verteilen. Wij kunnen hem zien als een altaar, ledig, niet omdat er geen God be¬
st aat. maar omdat het het altaar van een onbekende God is, maar omdat het God gewijd
is, die door de mensen onder vele namen en in velerlei gestalten vereerd wordt. De blök in
het midden van de ruimte herinnert ons ook aan het vaste en de duurzaamheid in een wereld van beweging en van veranderingen. De blök van ijzererts bezit het gewicht en de
vastheid van de eeuwigheid. Hij wil herinneren aan de oersteen van geduld en trouw,
waarop iedere menselijke inspanning moet gegrond zijn.
Het materiaal van de blök voert onze gedachten naar de noodwendigheid van de keuze
tussen verstoring en opbouw, tussen oorlog en vrede. Uit het ijzer heeft de mens het
zwaard gesmeed, uit ijzer heeft hij ook de ploegscharen gemaakt. Uit ijzer heeft hij het
pantser gebouwd, maar uit het ijzer heeft hij ook de woning voor de mensen opgericht.
De blök van ijzererts is een deel van de rijkdom, die wij met onze aarde geerfd hebben.
Hoe zullen wij haar gebruiken? De lichtstraal steelt de blök in een ruimte van uiterste
eenvoud. Er zijn geen ander Symbolen, die onze aandacht verstoren maar dringt in de stil¬
te in onszelf binnen. Wanneer onze ogen van deze Symbolen naar de voorwand wandelen,
ontdekken zij een eenvoudig patroon, dat de ruimte harmonie, vrijheid en evenwicht mededelen.
Een oude spreuk zegt, dat de betekenis van een vaatwerk niet in de wanden, maar in zijn
holle ruimte bestaat. Zo is het met deze ruimte. Ze is bedoeld voor de mensen, die hier
körnen; om de ruimte te vullen metze in het centrum van hun stilte vinden

V ragen:
Laat je door de ideeen van de meditatieruimte uitnodigen tot eigen overwegingen:
1. Spreekt ze je van een nieuw humanismc, dat geopend is naar God?
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2. Kan je de mimte en het beeid als niet religieuze Symbolen voor een religieuze
werkelijkheid aanvaarden?
3.

Kan je hierin een gcmccnschappclijk symbool van de tolerantie van alle bij
de UNO aangesloten naties herkennen?

_2. Toepassing_
Vroegere christelijke Symbolen leven vaak verder in een geseculariseerde gestalte:
❖ De mimte van de Kerk werd door het voetbalstadion vervangen;
❖ de processies door manifestaties;
❖ heiligenbeeid door vaandels cn spandoeken;
❖ kerkelijke liederen door slogans;
❖ rozenkrans door spreekkoren;

1 religieuze Symbolen worden politieke Symbolen, zoals bijvoorbeeld de duif en de

* *

ploegschaar, enz.

Opgave:
Vul deze lijst van pseudo-religicuze uitdrukkingen in een geseculariseerde
wereld met ander voorbcclden aan.

_3. Toepassing_

_

Waarden worden meestal door argumenten doorgegeven. Hun getal neemt af, daar ze met
meer door een algemene instemming gedragen worden. Christelijke waardevoorstellingen
kunnen in een geseculariseerde Staat niet meer door wetten en straffen doorgedrukt wor¬
den.

Vraag:
Wat volgt hieruit voor de politieke medeverantwoordelijkhcid van de christenen?
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Om na te denken
_lk word gevraagd:
Menige lieden trekken zieh bars
van de mensen terug
en zijn steeds graag alleen,
en daarin ligt hun vrede en daarin.
dat zij tot de Kerk behoren - of dit het beste is?
Dan zeg ik “neen”! En geef aan waarom
Met wat gelijk is, waarlijk, dat is
in alle standen en onder alle lieden gelijk.
Met wat onrecht is, hiervoor is het
in alle standen en onder alle lieden onrecht.
Wie echter recht is,
die heeft God in waarheid bij zieh;
wie echter God in waarheid heeft,
die heeft hem op alle plaatsen en op de straten
en bij alle leden
evengoed als in de Kerk of in de woestijn
of in cel;
wanneer hij anders hun recht en slechts hen heeft,
zo kan zulk een mens
niemand hinderen.
Meester Eckehart (+ rond 1328).
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Handleiding 15: De dialoog met andere godsdiensten: een franciscaanse weg_

-

■

.

..

Uit de bronnen

Waarom Franciscus van Assisi de geschritten van de
_mensheid eerbiedigde_
Het is behend dat Franciscus in zijn eerbied voor de heilige namen van God en van Jezus
Christus brokstukken van geschreven teksten uit het stof opraapte en in een zuivere plaats
bracht.
Toen Franciscus eens door een broeder gevraagd werd, waarom hij de geschriften van de
beiden en dergelijke, waarin de namen van de Heer niet stonden, zo ijverig verzamelde,
antwoordde hij: ’Omdat er daarin letters voorkomen waarmede men de glorievolle na¬
men van de Heer kan samenstellen. En ook het goede wat er op Staat, behoort niet aan de
heidenen, of aan ander mensen, maar aan God alleen, aan wie al het goede toebehoort
(naar LM 9,8 en 1 Cel 82).
”

A. Inleiding
Invloed van de verschillende godsdiensten in het leven van
_de mensen_
Er hebben altijd verschillende godsdiensten bestaan, die - ieder op hun eigen manier - het
leven van de mensen beinvloed. In vroegere tijd was ertussen deze godsdiensten nauwelijks een confrontatie op het gebied van de leer. Anders was het weliswaar in de katholieke Kerk. Zij verstand zichzelf als de enige en wäre weg tot het heil. Dit zelfverstaan beheerste haar houding en haar relatie ten opzicht van de ander godsdiensten. Om die reden
geloofde ze ook, dat de aanhangers van andere godsdiensten slechts door een bekering tot
het christendom gered konden worden. Derhalve was de bekering het belangrijkste doel
van de christelijke missie. Maar met de tijd eisten ook de andere wereldgodsdiensten deze
aanspraak op, voor het heil van gans de wereld verantwoordelijk te zijn. Daaruit ontstond

331

een groeiend confrontatie. Het wereldparlement van de godsdiensten in 1892 te Chicago
poogde de vertegenwoordigers van alle godsdiensten samen te brengen, om een wederzijdse verstandhouding te bevorderen en de geest van partnerschap onder de wereldgodsdiensten te beoefenen. Dit gaf de intergodsdienstige dialoog een sterke impuls.
Het Tweede Vaticaans Concilie erkent de andere godsdiensten als legitieme heilswegen en
opende daardoor de deur voor een dialoog met andere leidende wereldgodsdiensten. In
haar nieuw verstaan van de verhouding tot de andere godsdiensten sprak de Kerk thans
van sporen van de werking van de heilige Geest ook in de andere godsdiensten. In de
menswording van God ontdekt men principieel, hoe God zieh tot de mensheid verhoudt,
en trok men eruit nieuwe gevolgtrekkingen voor de relaties van de godsdiensten onderling.
Voor de franciscaanse mens blijft Franciscus het overtuigend voorbeeld. Zijn ontmoeting
met de sultan is ook nog vandaag een geldig model van een eerbiedige dialoog tussen gelovigen van verschillende herkomst.

B. Overzicht
_Dialoog als principe_
hi de tijd van Franciscus was het “dialogisch denken en relatie” niet bekend. Daarom is
het zinvol. het dialogisch denken vooreerst te verduidelijken.
De tweede afdeling wil de dialoog voorstellen, zoals ze theologisch en praktisch tussen de
christenen en de andere godsdiensten gevoerd wordt.
Dat daarvoor eerst het Tweede Vaticaans Concilie ondervraagd moet worden, is, in het
licht van de waarde, die het betekent, duidelijk. Daama zullen enkele theologische tendensen van de laatste tijd voorgesteld worden, om de dialoog in het dagelijkse in ogenschouw
te nemen.
In de laatste afdeling volgen de tien franciscaanse geboden voor een dialoog.
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C. Informatie
1. Dialoog: begripsverklaring en grondregels
1.1. Begripsverklaring
Dialoog is een wederzijdse voortschrijdende communicatie op het domein van de ontmoeting,
van de ideeen, van het handelen, van de ervaring en van het zwijgend luisteren naar de stem van
God in ons. De sleutelbegrippen zijn betekenisvol en hebben een verklaring nodig.
❖ Wederzijds: dialoog is een gesprek tussen twee of meerdere personen of partijen, die zieh
wederzijds achten en waarderen.
❖ Voortschrijdcnd. dialoog wil een groeiproces op gang brengen, dat wil zeggen. het zal een
hoger en rijper Stadium te bereiken.

❖ Communicatie: dialoog is delen en laten deelhebben, is geven en ontvangen.
❖ Domein van ontmoeting: dialoog is het op-elkaar-betrokken-en-aangewezen-zijn.
❖ Domein van de ideeen: dialoog is het delen van het weten, levensopvattingen en wereldvisie.
❖ Domein van het handelen: dialoog is actie, is samenwerking.
❖ Domein van de ervaring: dialoog is de uitwisseling van ervaringen in de onderscheiden
economische, politieke, etnische, geografische, sociale, culturele en religieuze domeinen.
❖ Het domein van het zwijgend luisteren: dialoog is een proces, dat slechts door openheid
en het naar elkaar luisteren op gang komt. Zwijgen is de vooropstelling, waardoor wij het
werken van de heilige Geest in ons waamemen. Het eerste maakt het ons mogelijk, elkaar te
verstaan en de liefde van de anderen te herkennen, ook zonder woorden.
Dialoog is een pelgrimstocht in grote deemoed met als doel, een intermenselijke verstandhouding te bereiken. Zonder deemoed en liefde is er geen dialoog mogelijk.
Wij moeten aanvaarden, dat er vele godsdiensten zijn, en dat allen hun eigen wereldvisie heb¬
ben. Alle godsdiensten kunnen vanuit hun zelfkennis tot een betere verstandhouding van de
godsdiensten onder elkaar bijdragen.
De belangrijkste groepen van godsdiensten die hier aangevoerd worden zijn:
1.

Jodendom, Christendom en Islam

2.

Confucianisme, Boeddhisme, Taoisme, Shintoisme

3.

Hindoelsme, Jainisme, Sikhisme en Zoroastrisme

4.

De oorspronkelijke godsdiensten van Afrika en Amerika

5.

Nieuwe culten en godsdiensten.
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_1.2. Vooropstellingen_

Echte dialoog veronderstelt, dat ieder van de dialoogpartners de andere waardeert en dat hij de
mening van de andere eerbiedigt, zoals ze is. Eveneens veronderstelt de dialoog, dat men de opgaven en plannen van gezamenlijke interesse ziet, de mogelijkheden van wederzijdse uitwisseling benut en naar wegen zoekt tot ontmoetingen.
Een dialoog, zijn naam waardig, kan slechts ontstaan, wanneer ze plaats vindt op een gemeenschappelijk domein, waarop geen voorrang of onderschikking is. Er mag geen pretentie zijn van
vooraf een groter aandeel in de “waarheid” te bezitten. Een zinvolle dialoog bestaat wezenlijk in
gelijkheid, in een respectvolle tolerantie voor de overtuigingen van de anderen, standpunten en
ander levenspraxis en in een totale bereidheid, zowel te geven als te ontvangen.

1.3. Doel___
Doel van de dialoog is de verbetering van het wederzijds begrip en van de intermenselijke ont¬
moetingen.
Een dialoog kan vele doelstellingen hebben, zoals bijvoorbeeld elkaar verstaan, van elkaar leren,
met elkaar samenwerken, enz.
Het doel van de dialoog is zo oud als de dialoog zelf. Het duidelijkst is dit door Socrates beoogd.
Om de schadelijke invloed van de Sofisten (een filosofische school, die door schijnlogica vele
mensen in dwaling bracht) te bekampen, begon Socrates, door hun vragen te stellen zieh in het
gesprek te mengen. Hij wou daarmede bereiken, dat zij uit zichzelf de waarheid zouden vinden.
Hij was slechts gei'nteresseerd in het aan het licht brengen van de waarheid, en niet in het bezit¬
ten van betere argumenten dan de anderen of in bekeren het anderen tot zijn eigen overtuiging.
Zijn inspanning voor de dialoog is als een deemoedig zoeken naar de waarheid te verstaan. Ook
vandaag zal de dialoog geen ander doel hebben. dan de waarheid in deemoed te zoeken.

1.4. De hoogdringendheid van de dialoog
Vele factoren maken de dialoog vandaag urgent. De noodzakelijkheid van de dialoog berust op
het innerlijk wezen van de menselijke persoon. Zo zeer de menselijke waarden in vele landen
met de voeten getreden worden, zo zeer groet ook het bewustzijn, dat dit een onrecht is. Daaruit
volgt de eis de menselijke vrijheid te respecteren. Men wenst en verwacht daarbij, dat de godsdienst zieh ook op menselijke wijze zou uitdrukken en zieh zinvol zou opstellen. In geen geval
mag niemand afgewezen worden. Slechts de houding van de dialoog kan deze wens en verwachtingen voldoen.
De dialoog is ook noodzakelijk op basis van de historiciteit van de mensen. Als nooit tevoren is
de mens tijdsgebonden, zieh bewust geworden van de voor uit gaande groei op alle domeinen.
Ook de godsdienst kan niet uitgesloten worden. Zij houdt niet langer aan voorbijgestreefde geloofsuitspraken vast, zoals bijvoorbeeld dat zij in het bezit van de gehele waarheid is, de enige
heilsweg aanbied, enz. Wanneer de volle waarheid niet een historisch gegeven grootheid is, dan
moeten allen zieh op weg begeven, om deemoedig de waarheid te zoeken. En deze weg is de
dialoog.
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De noodwendigheid van de dialoog berust ook op wat men de globalisering kan noemen. Onze
aarde is een “groot dorp” geworden, hoofdzakelijk door het gemak, waarmede men reizen kan en
zieh door de communicatiemiddelen over verre afstanden heen wederzijds kan verstaan. Voor de
eerste maal in de geschiedenis van de mensheid hebben wij hebben wij een samenhangende wereldgeschiedenis, omdat wij allen tezamen een grote eenheid maken.
Dit heeft anderzijds ook nieuwe Problemen in het leven geroepen. Men ontmoet heden voortdurend en overal mensen, die tot andere culturen, godsdiensten en wereldvisies behoren. Deze
existentiele en intellectuele toenadering tot elkaar heeft ertoe geleid, dat veel van de zelfstandige
tradities verloren ging. Nochtans worden allen opgeroepen, een verstandhouding tussen personen, naties en culturen te scheppen, die de waarden van de persoon haar vrijheid recht doen. Als
een middel is, waardoor deze opdracht vervuld kan worden, dan is het wel de dialoog.
Met de globalisering hangt het pluralisme samen. Vooreerst vandaag zijn wij in de mogelijkheid,
het wäre wezen van het pluralisme te herkennen. Daaruit volgt opnieuw de noodzaak tot een dia¬
loog: pluralisme, dat een feiteüjk gegeven is, is vandaag tot een zelfstandige waarde geworden.
Tot voor kort was daar beslist niet in geinteresseerd, zieh met het pluralisme in te laten. Men
rechtvaardigde dit door het principe van de niet tegenspraak zeer eenvoudig uitlegde. Namelijk:
wanneer er verschillende posities (wereldvisies, godsdiensten, enz.) zijn, moest men de elkaar
tegensprekende altematieven weren. Dan ontstaat ertussen de posities een onderscheid, daar al¬
len niet gelijkmatig juist zijn, daar zij tegengestelde concepten hebben.
Vandaag houdt met zulk of .. of denken in de filosofie en de theologie voor vals. De godsdien¬
sten zijn gen elkaar volledig tegensprekende altematieven, daar zij van verschillende standpunten uitgaan; zij kunnen ook niet met elkaar vergeleken worden, daar hun opvattingen vaak niet
op hetzelfde domein gevestigd zijn. Het pluralisme verschijnt als uitdrukking van een onmetelijke veelvoudige werkelijkheid, die wij gezamenlijk moeten beamen. Heden gaat het niet meer om
uitsluiten en loochenen, maar te leren kennen en te waarderen. De dialoog is daartoe het drin¬
gende en noodzakelijke middel, om de vrede en de harmonie binnen een pluralistische wereld te
hersteilen. Op grond van deze factoren is het verstaan van de waarheid veranderd. De waarheid
kan op zieh monolithisch zijn, zoals een unieke rots. Het herkennen en de opvattingen van de
mensen van de waarheid is niet volkomen en volledig. De Indische traditie biedt ons een ver¬
staan van de waarheid aan, die aan de situatie van onze hedendaagse pluralistische wereld tegemoet komt. Om een discussie op gang te brengen, willen wij hier de Indische verstaan van de
waarheid voorstellen.
Voor de Indier is de waarheid een middelpunt, dat door de verscheidene godsdiensten en filosofieen benaderd wordt. Zij is niet iets, dat men op een bepaald ogenblik volledige bezitten kan.
Zolang de mens is, wat hij is, namelijk een eindig en begrensd schepsel, is zijn inspanning om de
waarheid met een reis naar het middelpunt vergelijkbaar, waar zieh alle stralen elkaar raken en
treffen. Omdat de volle waarheid zeker in het middelpunt te vinden is, zijn de verscheidene filosofieen en godsdiensten pas op weg naar dat middelpunt. Wellicht heeft de ene een bredere weg
naar het centrum dan de anderen. Het zou echter juister zijn te zeggen: ofschoon ze allen deel
hebben aan de waarheid, zijn ze echter niet volkomen waar. Ofschoon ze allen gebreken hebben,
toch zijn ze niet volledig gebrekkig. Religieuze waarheid is daarom wezenlijk dialectisch van
natuur:
Wat al door de godsdiensten gezegd werd, er blijft steeds nog meer te zeggen; en wat al beweerd
werd, moet door een nieuwe bewering gecorrigeerd worden. Iedereen heeft de mogelijkheid,
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zieh te ontwikkelen en in de richting van meer waarheid voort te gaan. De weg daartoe is overduidelijk de dialoog.
Te vermelden is hier nog de informaticstroom, die in onze tijd door de elektronische media en
netwerken oeverloos wordt. Wij worden steeds meer geinformatiseerd. Dat biedt tot nu toe ongekende mogelijkheden voor een globale communicatie, maar ook voor een gevaarlijke en veelvoudige manipulatie. De ononderbroken reclame is de moderne verleider geworden. Behoeften
worden opgewekt, ongestoorde geluk wordt toegezegd. In de grenzeloze concurrentie is voor al¬
les plaats, ook voor de ideologische en poütieke Propaganda zowel als voor de religieuze indoctrinatie33. Een onoverzichtelijke informatiestroom zonder ethische normen overstroomt de mens
en beinvloedt zijn waardevoorstellingen, houdingen en overtuigingen. Op de voorgrond Staat het
nuttige, niet de waarheid. Daarom moet het overaanbod aan informatie voortdurend gesorteerd,
geanalyseerd en in een kritische dialoog met de media beschouwd worden.

_15. Openbaring
Hier ontstaat een belangrijke vraag: hoe zeer het opgaat, dat de mens uit zichzelf niet de volle
waarheid kan vatten, zo is hij toch niet helemaal op zieh alleen aangewezen. Wat is het, wanneer
God zieh openbaart?
Dat God zieh kan openbaren, Staat boven alle twijfel. Docht dit geeft aanleiding tot nieuwe vragen: wat betekent openbaring? Zijn daarmede siecht taalkundig vatbare waarheden bedoeld of
ook het gewaar worden van de tegenwoordigheid van God zelf? Wie bezit de wäre Gods open¬
baring, wanneer meerdere godsdiensten aanspraak maken, een openbaringsgodsdienst te zijn?
Hoe vergewissen wij ons, of de ontvanger van een bijzondere overlevering deze werkelijk verstaan heeft en zo, zonder ze te vervalsen, door gegeven heeft? Moet Gods openbaring niet onvermijdelijk onvolkomen zijn, daar toch de mens, die ze ontvangt en dooigeeft, onvolkomen is?
Deze en andere vragen zijn nog relevanter, wanneer wij ons bewust worden, dat wij zelf histo¬
risch bepaalde wezen zijn en dat alle godsdiensten en overleveringen hun eigen deel aan dwalingen en gebreken vertoond hebben. Wetenschappelijke benaderingswijzen, zoals bijvoorbeeld de¬
ze van de Psychologie hebben ons opmerkzaam gemaakt op het fait, dat ieder mens en iedere
groep in de wereld - maar ook de openbaring - in begrippen waameemt, die door de eigen cultuur en situatie gefilterd en gevormd zijn. Het besluit dringt zieh op: ook wanneer het de openba¬
ring betreft (wij hebben hierover geen twijfel) moet men, om ze te erkennen, in dialoog blijven
met alle culturen, overleveringen en godsdiensten.

_2. Het christendom en de andere godsdiensten_
Niet altijd was de Kerk een Kerk van dialoog. Ja, wij moeten zelfs een grote historische onbekwaamheid tot dialoog van de Kerk erkennen.
Op basis van valse theologische grondslagen heeft zij de andere godsdiensten betwist, wegen tot
heil te zijn. En vaak is men over de religieuze tradities van de mensen, die men ontmoette, ver33 Beinvloeding van het denken en handelen onder verregaande uitschakeling van de vrijhetd
van de personen.
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achtend heen gegaan. Men heeft ze met geweld tot het doopsel gedwongen en hen een eenzijdige
westers wijze van Christen zijn opgedrongen.
Hoe Staat het daar vandaag mee? Welke opvatting van missie hcbben wij vandaag? Hoe verstaan
wij de andere godsdiensten en hun zending? Wij hebben de dialoog met hen nodig, om op deze
vragen te antwoorden. Wij moeten tot een wederzijds begrip komen. Anders konden wij ons niet
verwonderen, wanneer andere godsdiensten ons christenen de toegang tot hun gebied ontzegden.
Welke zijn de verschillende theologische richtingen, die het zelfverstaan van de Kerk en haar
begrip voor de andere godsdiensten verduidelijken?

2.1. Het Tweede Vaticaans Concilie
Het Tweede Vaticaans Concilie (1965) betekende een opzienbarende wending in de ontmoeting
van de Kerk met de culturen en godsdiensten; daarom is het geheel nuttig, eerst op de leer van
het Concilie in te gaan. “ Wat de niet-christelijke godsdiensten betreff, is het zo, voor zover ik het
weet, dat voor de eerste maal in de geschiedenis van de Kerk, een Concilie op een zo plechtige
wijze principes vastlegde” (Kardinaal Bea).
Het is de eerste maal in de geschiedenis, dat de Kerk het over haar plicht van rechtvaardigheid
heeft, om een dialoog aan te gaan met de aanhangers van de andere wereldgodsdiensten.
Hier volgen enkele fundamentele punten van de leer van het Tweede Vaticaans Concilie in
betrekking met de andere godsdiensten:
♦

Het Concilie bevestigt de mogelijkheid en de universaliteit van het heil (LG 16). God "wil
dat alle mensen gered worden” (1 Tim 1,4).

♦

Nochtans zal niemand zonder Christus gered worden. Alle heil komt van Hem (vgl. Hand
4,12), die de volkomen openbaring van de Vader en de enige middelaar tussen God en de
mensen is (vgl. 1 Tim 2,5). In en door Hem is alles geschapen (vgl. 1 Kor 8,6; Kol 1,16) en
zijn licht verlieht ieder mens die in de wereld komt (vgl. Joh 1,9).

♦

Het Concilie erkent, dat die andere godsdiensten vele positieve waarden bezitten zoals waarheid, goedheid, genadc en heiligheid (NA 2).

♦

In aansluiting met de leer van de Vaders ziet ze de positieve waarden als een wijze van de
verborgen aanwezigheid van God, als zaadkorrels van het Woord” (AG 11) en vruchten van
de geest. Deze waarden zijn in zekere zin de voorbereiding op het evangelie (vgl. LG 16,
AG 3), de weg, die naar Christus voert, in wie alles verenigd is. Ander godsdiensten verkrijgen hun voleinding in het christcndom.

♦

Er wordt onder andere beklemtoond, dat de Kerk “ de algemene weg tot heil” (Unitatis
reintegratio 3) en het “universele sacrament van heil” (LG 48) is.

Volgens de leer van het Concilie kunnen in het goddelijke heilsplan de andere godsdiensten als
wegen tot het heil beschouwd worden (vgl. LG 16). Maar in vergelijking met het christendom,
het volkomen en universele heilsmiddel, zijn ze siecht buitengewone en onvolkomen middelen.

337

2.2. Na het Concilie
De vraag moet gesteld worden, of de conclusies van het Concilie niet achter de instelling van de
h. Franciscus terug te vinden is. Voor de Christen, die heel concreet met de aanhangers van ande¬
re godsdiensten samenkomen, zegt het waarschijnlijk weinig, en bitter weinig voor de aanhan¬
gers van andere godsdiensten.
In de praktijk zal men zieh beslist verdeer wagen en ook nieuwe overwegingen maken, wellicht
zelfs stoutmoedige hypothesen opstellen, om de waarheid meet naderbij te komen. In ieder geval
kan met vaststellen, dat het Concilie ophoudt, de Kerk als de enige heilsweg te verstaan34.
De Kerk breekt uit haat gesloten kring uit, is minder op zichzelf geconcentreerd en keert zieh
naar de anderen. De officiele opvatting van de kerk heeft ons een goed stuk vooruit geholpen.
Op theologisch en praktisch vlak echter moeten nog meerdere stappen gezet worden.

_3. Theologische tendensen_
De jongste theologische tendensen keren zieh van de kerkelijke positie uit het verleden af en
concentreren zieh voor alles op Christus: op het spanningsveld tussen het universalisme van het
heil en de eenmaligheid van Christus.

3.1. De dialektische theologie
Volgens deze theologie van protestantse herkomst staan de christelijke openbaring en de gods¬
diensten in een onoverbrugbare tegenstelling. De openbaring komt van “boven”, van God, de
godsdiensten komen “vanonder”, zijn inspanningen van mensen om zieh God toe te eigenen. Het
christendom is aldus absoluut enig. Het Staat tegenover de andere godsdiensten in dialectisehe
verhouding en betekent een radicale breuk met alle menselijke en godsdienstige tradities. Een
echte dialoog met de andere godsdiensten is aldus onmogelijk. Deze dialectisch genoemde theo¬
logie werd hoofdzakelijk door Karl Barth en ook door Hendrik Krämer vertegenwoordigd. Zij is
op Europese bodem gegroeid, zonder dat er enige concrete ervaring met andere godsdiensten aan
vooraf gegaan was.

3.2. Theologie van de vervulling
De theologie van de vervulling heeft in vergelijking met de dialectisehe theologie een veel genuanceerder en tolerantere houding tegenover de andere godsdiensten. Volgens deze theorie is het
christendom de vervulling van de andere godsdiensten. Het beantwoordt aan het Verlangens van
de religieuze mens, die - op grond van Gods heilsplan - in de verschilfende godsdiensten van de
wercld tot uitdrukking komen.
Volgens de theorie van de vervulling bevatten de andere godsdiensten slechts dat, wat wij zoeken. In het heilsplan van God ontvangen ze een rol of een positievere waarde, terwijl zij op de

34 Opvatting van de Kerk
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weg van de vervulling zijn. En iedere oprechte religieuze mens wordt door Christus, die “de
graankorrel van zijn woord” in de harten zaait, gered.
Dat wil beduiden, dat de godsdiensten op dezelfde wijze als het christendom een heilsvvaarde
hebben. Andere godsdiensten hebben in het goddelijke plan slechts een voorbereidende functic.
Zij zijn een “voorbereiding op het evangelie”. Zij zijn bestemd, om na het optreden van het
christendom, dat hun voortzetting en vervulling is, te verdwijnen.
Deze theologie van de vervulling werd in India gedurende jaren twintig en dertig zeer succesvol.
Hun vertegenwoordigers ontwikkelden zieh met het oog op de hindoei'stisch -christelijke dialoog. De behendste onder hen zijn John Nicol Farquhar en Pierre Johanns.
De theorie van de vervulling heeft vanwege de westerse theologen grote steun ondervonden, o.a.
v an Henry de Lubac en Hans Urs von Balthasar. Onuitgesproken werd ze in het Tweede Vati¬
caans Concilie in verscheiden documenten erkend, in betrekking met de uit de Vadertheologie
“zaad van het Woord”, dat het christendom als bekroning en vervulling van alle godsdiensten
van de wereld beschouwt.

3.3. Theologie van het anonieme christendom
De theologie van de vervulling heeft de weg voorbereid voor de uitwerking van de “theologie
van de aanwezigheid van Christus in de godsdiensten van de wereld”, ook “theologie van het
“anonieme christendom” genoemd.
Deze theorie ontwikkelde zieh vooreerst in India in de context van de dialoog tussen de gods¬
diensten. Haar vertegenwoordiger is Raimondo Panikkar. Een van zijn boeken draagt de zeer betekenisvolle titel: “De verborgen Christus van het hindoeisme”. De inzichten van Panikkar wer¬
den door vele belangrijke theologen, onder wie Karl Rahner en Robert Schlette, gedeeld.
De grondthesis van die nieuwe poging is de volgende: De heiligende genade van Christus raakt
niet alleen iedere afzonderlijke mens, die God zoekt. Ook de godsdiensten als zodanig, in hur,
hoedanigheid van instituut en historische verschijnen moeten heilswaarde toegekend worden.
Het is aldus onvoldoende, de andere godsdiensten alleen een rol van “voorbereiding op het
evangelie” toe te staan (Theologie van de vervulling), maar men moet erkennen, dat deze gods¬
diensten in hun verleden en ook heden een echte heilsfunctie hebben.
Het heil komt voor iedereen van Christus, maar - zo redeneren de theologen van deze nieuwe
poging - zij zijn in en door de godsdienst, die ze belijden, gered. Christus is ook vandaag op
verborgen wijze aan het werk in de godsdiensten van de wereld. De goede boeddhist zowel als
de goede Hindoe zijn “anonieme christenen”, en hun godsdienst kans als “anonieme christen¬
dom” beschouwd worden (Rahner). Zij is voor hen, die haar belijden, een middel tot heil.
Deze theorie volgend zal men het individu niet van de godsdienst, die hij aanhangt, scheiden.
Want concreet bereikt de heiligmakende genade van Christus bereikt niet de persoon in zijn op
zichzelf bestaande eenzaamheid, maar normaler wijze binnen zijn historische gebondenheid, in
geheel zijn socio-culturele situatie, in zijn behoren tot een concrete godsdienst met zijn praktijken en riten. De mens is religieus binnen zijn godsdienst. De “zaadkorrel van het Woord”, waarvan het concilie spreekt, wordt niet alleen gewoon in de diepte van het hart van de enkeling ge¬
stört, maar ook in de religieuze tradities, die ze beoefenen (vgl. LG 11).
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Men kan de volgende opmerking maken: welke betekenis blijft er over bij zulk een theorie, die
het heil van de enkeling niet in vraag stelt en de heilswaarde van de andere godsdiensten niet
loochent, voor de missionaire opdracht van de Kerk? Wanneer het voldoende is, voor een boeddhist om gered te worden, een goede boeddhist te zijn, en voor een hindoe, een goede hindoe tc
zijn, waarom zal dan de missionaris het recht hebben, zulke mensen in de war te brcngen, die
goedgelovig handelen en op legitieme wijze ook zo handelen mögen?
Het antwoord luidt: de theologie van het anonieme christendom stelt inderdaad de voorrang van
de Christen in vergelijking met de aanhangers van de andere godsdiensten in niet vraag. Zij loo¬
chent ook niet de missionaire taak van de Kerk. De niet-christenen kennen Christus niet in de
persoon van Jezus van Nazareth; zij kennen zijn evangelie niet, maar zij zijn in Christus, die het
''Sacrament van de ontmoeting van God met de mensheid” gered. Of nauwkeuriger gezegd: zij
zijn gered ‘‘in het mysterie van Christus". Dit mysterie van Christus is in de andere godsdiensten
aanwezig, terwijl het zieh slechts in het christendom door de Kerk volledig openbaart. Deze ervaring van het mysterie van Christus (die de niet-christenen doorbemiddeling van hun godsdienst hebben) is een zaak, de erkenning van dit geheim in Jezus van Nazareth is een andere: de
eerste ervaring is een voorwaarde voor het heil, terwijl het tweede een eigenschap van de Chris¬
ten is. Of, zoals Schlette het beweert: door het toebehoren aan een andere godsdienst gered wor¬
den, is de veel voorkomende weg, terwijl het christendom een buitengewoon heilsmiddel is.
Hoe ergemiswekkend dit ook mag schijnen, statistisch heeft deze uitspraak van Schlette gelijk.
De opgave van de Kerk bestaat aldus hierin, de aanhangers van de andere godsdiensten een klaar
bewustzijn te verschaffen, van wat zij onuitgesproken (= impliciet) bezitten, om de overgang van
een impliciete ervaring van Christus naar een uitdrukkelijk (=expliciet) en volledigc erkenning
van het geheim van de menswording van God in Jezus te vergemakkelijken.
Deze theologie van de “aanwezigheid van het geheim van Christus" in de godsdiensten van de
wereld heeft de Verdienste, de innerlijke relatie tussen de universaliteit van het heil en het unieke
karakter van de verlossing door Christus verdiept te hebben. Toch roept ze een zekere radeloosheid op .
♦

Zij doet geen recht aan de bestaande samenhang tussen de kosmische Christus, die “alles in
allen is” (1 Kor 15,28) en de Christus van de geschiedenis, in wie de Christen gedoopt werd.

♦

“Bekering” schijnt door deze theorie teruggebracht te worden tot een soort overgang van de
anonimiteit naar de uitdrukkelijkheid, tot een onthullen van, wat tot dan “verhuld”, verbor¬
gen in de andere godsdiensten aanwezig is. ln dit perspectief is de missie niets anders dan
een bewustmaking van wat men onbewust reeds is.

Wanneer dit juist is, waarin bestaat dan het nieuwe van de openbaring van God in Jezus? Is volgens de heilige Schrift - bekering niet veel meer een ommekeer, een verandering, een gans
nicuw leven, en aldus een echte breuk met het verleden?

3.4._Theologie van het Logos-christologie
Deze theologie houdt vast aan de uniciteit van Christus. Doch gelooft ze, dat het westers chris¬
tendom nog niet volledig verstaan heeft, wat de draagwijdte van deze uniciteit betekent. De Lo¬
gos - Christologie, zoals ze door de Indier Anil Sequeira vertegenwoordigd wordt, sluit bij de
duiding van Christus het evangelie van Johannes aan. Christus wordt daarm als “Logos"

(=Woord) aangeduid, als het woord eenvoudig weg. Christus wordt in veel universelere uitdrukkingen beschreven, dan wij het gewoon zijn. Johannes spreekt van het eeuwige Zijn, dat een intieme relatie heeft met God. dat aan de scheppingsact deelneemt en dan de beperktheid van de
mensen aanneemt.
Alles wat bcslaat, werd door hem. Al het wordende heeft zijn oorsprong in hem.
Er bestaat niets op de wereld, wat het “Zijn” en “Worden” niet aan het eeuwige Logos dankt. Al¬
les, wat wij weten, en verstaan, - zij het over God, zij het over de mens, de wereld en het leven,
over de zorgen en het geluk, genade en verlossing - alle waarheid is een gave van dit Logos aan
de mensheid. Ook alle groei en ieder ontwikkeling, die wij kunnen vaststellen, zijn uiteindelijk
een gave van het Logos.
In een volgende stap vraagt deze theorie zieh af, wat met het “vlees worden” van dit Logos bedoeld wordt. Zij komt tot de volgende uitspraken:
Het Woord onderwierp zieh aan de begrensdheid van de geschiedenis, van de gebondenheid, van
condities van de wereld ... Dat betekent echter, dat het vleesgeworden Logos niet op dezelfdc
wijze universeel kan zijn als het eeuwige Logos. In de menswording van het Logos put zieh niet
de gehele werkelijkheid en waarheid uit. Daaruit volgt, dat het christendom in zijn historische
gestalte geen aanspraak kan maken op de volheid van de waarheid en de openbaring. Zoals alle
andere godsdiensten is ook het christendom op weg naar het centrum, naar het eeuwige Logos.
Het vlees geworden Logos is het voorbceld van onze menselijke godsdienstigheid. Precies zoals
Jezus door zijn dood en zijn verrijzenis “Christus” geworden is, zo is ook heel de mensheid, ja
de hele kosmos tot een “Christificatie”, een Cristus-wording bestemd. Deze Christus-wording
zal de wäre verlossing van de mensen en de kosmos zijn. De verlossing is niet slechts de verlos¬
sing “van iets”, maar de verlossing “tot iets”, niet zomaar de verlossing van de zonden, maar tot
het volle leven in God. Dit volle leven in God wordt bedoeld als wij, over Christus spreken. Tot
deze volheid zijn alle mensen en de gehele schepping geroepen (vgl Rom 8,18-23). Allen moeten wij Christus worden. Derhalve kan gezegd worden, dat Christus het wezen en het doel van al
het bestaande voorstelt. En het is een Christus, die noch in waarde, alsook niet volledig is, zolang niet heel de wereld tot de volheid van God gekomen is (vgl. Kol 1, 15.20).
Bijgevolg is het christendom vooreerst op weg naar de “Christus-wording”, met de aanvullende
verantwoordelijkheid, het geheim van de “hele Christus” steeds beter te verstaan om het te leren
en te verkondigen. Dat wordt eerst dan bereikt, als alle godsdiensten van deze wereld in hun re¬
latie met het Logos verstaan worden. Derhalve is de dialoog voor het christendom wezenlijk en
onontbeerlijk.

_4. De dialoog in het alledaagse leven_
De dialoog tussen de godsdiensten speelt zieh veeleer af op het domein van de menselijke ontmoetingen en ervaringen dan op het domein van de begrippen, die vaak verschillend en onvolledig zijn.
Het existentieel elkaar erkennen wordt gemakkelijker aanvaard dan de theoretische dialoog,
vooral, wanneer zulk een dialoog aan het begin Staat.
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_4.1. Dialoog op sociaal gebied
Er bestaat een gemeenschappelijk vel van sociale samenwerking op het domein van de bevrijding en de integrale ontwikkeling van de mensen. De dialoog tussen de christenen en anders gelovigen sluit het delen van de armoede en onzekerheid, de eis tot gerechtigheid en vrede in.
De optie voor de armen is een gewetensvraag voor alle mensen van goede wil geworden, voor
allen, die in God geloven, Christen of niet.
Bij deze samenwerking kunnen de in het eigen geloof aanwezige eisen van de optie voor de ar¬
men erkend en verdiept worden. Het Tweede Vaticaans Concilie vermaant ons, “het verleden te
vergeten, "gezamenlijk de sociale gerechtigheid, de morele waarden, de vrede en de vrijheid
voor alle mensen te beschermen en te bevordereri” (NA 3, vlg. AG 11,12,15,21, GS 40, ES in
AAS 56, 1964,655).

4.2. Ontmoetingen van dialoog
De dialoog van het leven sluit ook de organisatie van ontmoetingen in, waarbij christenen en an¬
ders gelovigen hun geestelijke ervaringen delen. Zo bijvoorbeeld bestaat deze vorm sinds 30 jarcn in India van veelvuldige dialoog tussen Hindoes en christenen. Hindoes en christenen ontmoeten clkaar in kleine groepen van 10 tot 20 dcelnemers, om zieh over een voorgegeven thema
van gedachte te wisselen. Zij delen hun meningen en persoonlijke ervaringen met elkaar, waarin
zij zieh o.a. bevragen:
*** Op welke wijze bid je?
*** Heb je God ontdekt? Zo ja, kun je dan zeggen hoe je hem ontdekt hebt?
*** Heb je in het leven geleden? Heeft je godsdienst je in zulke ogenblikken van lijden geholpen?
*** Hoe drukt zij je liefde voor je naasten uit?
Deze vorm van dialoog is in het begin niet gemakkelijk. Het succes hangt vaak af van de geschiktheid van de gespreksleiders. Nochtans is volgens de ervaring een persoonlijke uitwisseling
over het wederzijds verstaan tussen leden van verschillende godsdiensten van hoogste belang.
Niet altijd wordt er over het thema gediscussieerd? Men ontmoet elkaar ook om samen te bidden, in het bijzonder op de vooravond van een groot religieus of nationaal feest. Daarbij ontdekt
men de verrassende rijkdom van de vrede gebedstradities en hun geestelijke diepte. De gemeenschap van de harten voltrekt zieh op zijn diepst in het gezamenlijk bidden, bij het loven en het
aanbidden van God. Dan ontdekt men in de andere de broeder, de zuster, de zoon of dochter van
God, welke naam men Hem ook geven mag.
Tenslotte is er nog een vormen van dialoog in het leven, die weinig verbreid zijn, zoals de “Satsangas” (langer treffen tussen Hindoes en christenen) of “live-ins” (gezamenlijke gebed- en ervaringsuitwisseling, die zieh over 2-3 dagen uitspreidt).
Bij al deze vormen van dialoog leert de Christen van de anderen, hoe hij God meer lief kan hebben en met heel zijn wezen God kan aanbidden. Tegelijkertijd kan hij de anderen de mogelijkheid geven, de waarde van het evangelie, zoals ze beleefd worden, te leren kennen. (Zie ook LB
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_5. De franciscaanse dialoog_
Het is hoofddoel van deze basiscursus, de dialoog te bevorderen:
♦
♦
♦

binnen de eigen rangen;
in het zoeken naar een missionaire samenwerking met de ganse franciscaanse familie in al
haar takken;
door de dialoog met de gehele wereld buiten de orde:
*** met de geseculariseerde wereld;
*** met de wereld van wetenschap en techniek:
*** met de politiek en de economie;
*** met de wereld van de armen, bij hun zoeken naar bevrijding, gerechtigheid en vrijheid;
*** met de verschillende culturen en tradities;
*** met andere godsdiensten.

Deze universele franciscaanse dialoog voltrekt zieh in het leven en door het woord. Hij wordt
door het gebed en door het voorbeeld ondersteund.
Gemakkelijk kan men een gemeenschappelijk noemer vinden. Het is daarom niet nodig op de
afzonderlijke bronnen van de franciscaanse dialoog terug te komen. Hier zal slechts volgens de
tien geboden een “decaloog van de franciscaanse dialoog” samengevat worden. Het gaat om
algemene grondhoudingen, die speciaal in de dialoog met de andere godsdiensten aangewend
kunnen worden:

5.1. Dialoog vanuit de dynamiek van het gebed
De dialoog met aanhangers van andere godsdiensten is niet zomaar een ontmoeting op menselijk
vlak. Het is een geschenk van God. Daarom moet het in het gebed geworteld zijn. Vooralcer
Franciscus naar de Sultan ging, bad hij om kracht en vertrouwen (vgl. LM 9,9).
Die ontmoeting eindigde daadwerkelijk op verrassende wijze, wanneer de Sultan Franciscus
vroeg: "Bich voor mij, dat God mij de wet en het geloof, dat hem meer welgevallig is, mag openbaren’ (J. Van Vitiy). Het hart van Franciscus moet bij deze bede met vreugde vervuld geweest
zijn? Zij herimierde hem zeker aan de eigen Godservaring tijdens zijn eerste bekering, toe hij
ook “God bad, hem de weg te tonen en hem te leren, zijn Wil te doen” (1 Cel 6; Gezellen 10;
vgl. GebedGekr).

5.2. Onderdaan zijn van alle schepseler^_
Franciscaanse mensen zullen zieh niet alleen op hetzelfde niveau met de anderen omgaan, maar
als “Minores” nederiger zijn dan de anderen, ln hun omgang met da aanhangers van andere
godsdiensten zullen de broeders en zusters “ zonder twist of woordenstrijd aan te gaan of er aan
mee te doen”, maar zij zullen "om God ondergeschikt zijn aan ieder schepseF (RegNb 16,6).

5.3. Zichzelf zijn

_

_

De dialoog is de ontmoeting van twee personen die zieh inspannen voor een verstandhouding of
twee groepen.
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In de ontmoeting zijn niet slechts de plaats, waar men elkaar treft, de functie, die men uitoefent,
of het woord, dat men spreekt, wezenlijk, maar voor alles, wat men is en hoe men zieh geeft.
Franciscus roep van de broeders, die in dialoog met andere godsdiensten treedt, op, eerlijk en
vrij te zijn, “belijden dat ze christenen zijn" (RegNb 16).

5.4. Midden onderhen
“ledere broeder die onder de Saracenen of andere ongelovigen wil gaan ...” (RegNb 16; RegB
12) Franciscus gebruikt de uitdrukking "inter saracenos et alios infideles”, en niet “ad” of “per”
(=tot of voor). De broeders en zusters, die deelneemt aan de dialoog met anders gelovigen, moeten midden onderhen leven, “met hen zijn”, tcrwijl ze hun levensvoorwaarden delen.

5.5. De initiatieven aangrijpen.
Franciscus wachtte niet tot de Sultan naar hem kwam. Hij gaat naar hem toe om hem te ontmoeten. Wanneer wij naar elkaar toe willen gaan, is het aan ons, de beweging in gang te zetten.
“Wij moeten als eerstezo vermaant ons Paulus VI, "de mensen om een gesprek bidden en niet
verwachten, dat zij ons tot een gesprek uitnodigen” (ES in AAS 1964, 642).

5.6. De anderen vertrouwen
Wij moeten aanvaarden dat de anderen ook eerlijk en oprecht zijn in hun geloof en dat zij diepe
gronden hebben, om zieh tot hun godsdienst te bekennen. Zonder vertrouwen en achting voor de
mensen en hun religieuze overtuigingen bestaat er geen dialoog. Over de missie van de broeders
onder de Saracenen schrijft Jacob van Vitry, dat de moslims de broeders gaamc beluisterden,
wanneer deze hen hun geloof in Jezus Christus verkondigden, “totdat ze in hun prediking openlijk tegen Mohammed ingingen als leugenaar eb ongelovige. Vanaf dat moment ge seiden ze de
broeders joegen ze hen uithun Steden" (HO 32).

5.7. Door het leven en door het woord werken

___

Franciscus onderscheidt twee vormen van dialoog: de dialoog door het leven en de dialoog van
de prediking (RegNb 16). Hij plaatst echter de eerste vorm voor de tweede. Wat de Sultan werkelijk het meest trof, was niet de overtuigende welsprekendheid van de h. Franciscus, maar zijn
levenswijze. “ Hij werd getroffen door zijn armoede en zijn verachting voor de aardse dingen”
(vgl. Fior 24; LM 9,8; 1 Cel 57; LB 13).

_ 5J3. Met de andere samen werken
Naar het voorbeeld van het evangelie zond Franciscus zijn broeders twee aan twee naar de verschillende streken om de mensen de vrede te verkündigen (vgl. 1 Cel 29). Hij zelf laat zieh door
broeder Illuminatus naar de Sultan begeleiden (vgl. LM 9,8). Samenwerking is wezenlijk voor
de franciscaanse missie.

5.9. Veeleer verstaan dan verstaan worden_
In deemoed en bereidwilligheid luisteren, heeft Franciscus veel van de Sultan geleerd. Hij was
onder indruk van de ontvangst door de Sultan en van de gebedsijver van de moslims. De Sultan
van zijn kant bewonderde Franciscus en luisterde welwillend naar hem (Lm 3,9).

5.10 Als werktuig vande vrede
Nadat Franciscus het christelijk leger van de kruisvaarders tevergeefs de vrede gepreekt had,
ging hij naar de Sultan, niet om hem te bekampen, maar als een werktuig van vrede, en hij ervoer dat de Sultan hem op dezelfde wijze bejegende.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Joh 1,9; Hand 4,12; Rom 8,18-23; 1 Kor 8,6; 15,28;
Kol 1,15.20,16; 1 Tim 2,4 w.
AG 3; 11; 12; 15; 21; LG 11; 16; 48; NA 2; 3; GS
40; RM
GebGerkruis; RegNb 16; RegB 12; 1 Cel 6; 29; 57;
82; Gesellen 10; LM 9,8 vv.; Lm 3,9; Fior 24; HO 32

Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OS F (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
1. Oefening
Vragen:
1. Zijn er in uw land mensen die tot andere godsdiensten behoren?
2. Hoc veel zijn het ongeveer?
3. Welke uitdrukkingsvormen van hun geloof ken je (feesten, riten, enz.)?
4.

Welke directe contactcn heb jet met deze anders gelovigen?
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2. Oefening
Vergelijk de “decaloog van de franciscaanse dialoog in deze leerbrief onder nummer 5.1.
tot 5.10, met de volgende “tiend geboden van de dialoog van L. Swidler:
1. Het eerste doel van de dialoog is, te leren, dat wil zeggen, zieh veränderen en groeien in de
waameming en het verstaan van de werkelijkheid en dienovereenkomstig consequent handelen.
2.

De intergodsdienstige en interideologische dialoog nioet als tweezijdig project ondemomen
worden - binnen in iedere godsdienstige of ideologische gemeenschap en tussen de godsdiensten en de ideologische gemeenschappen zelf.

3. ledere deelnemer moet de dialoog met volledige eerlijkheid en oprechtheid beginnen. En
omgekeerd: iedere deelnemer moet diezelfde eerlijkheid en oprechtheid bij zijn gesprekspartner voorop stellen.
4.

In de interreligieuze, interideologische dialoog zullen wij niet ons ideaal met de praktijk van
onze partner vergelijken, maar onze idealen met hun idealen en onze praktijk met hun prak¬
tijk.

5.

ledere deelnemer moet zijn positie zelf verklären en duidelijk omschrijven. Omgekeerd moet
hij moet in Staat zijn in de van buiten af körnende interpretatie, zieh zelf in die interpretatie
te herkennen.

6.

ledere deelnemer moet de dialoog zonder onveranderlijke vooropstellingen beginnen, voor
wat de verscheidenheid van meningen betreft.

7.

De dialoog kan slechts tussen twee gelijkgestelden gebeuren; ‘par cum pari”, zoals het 2.
Vaticaans concilie het zegt.

8.

De dialoog kan slechts op basis van wederzijds vertrouwen gebeuren.

9.

De deelnemer aan een intergodsdienstige of interideologische dialoog moet op zijn minst
een minimum aan zelfkritiek en kritiek op zijn eigen godsdienstige of ideologische tradities
bezitten.

10. Ieder deelnemer moet tenslotte pogen, de godsdienst of ideologie van de anderen ‘van binnenuit’ te ervaren.

Vragen:
1. Welke overeenstemmingen en verschillen stel je vast?
2.

Is er een franciscaans verlangen, dat in deze decaloog nog niet uitgesproken is en
hem verder voeren wil?

3. Oefening
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Opgaven:
1. Vraag in een gesprek of schriftelijk, de leden van uw gemeenschap de gedachten
van de Logos-Christologie (zie hierboven onder 3.4) mct eigen woorden mee te delen.
2.

Geef aansluitend uw gesprekspartners deze tekst van de leerbrief en vraag hun, of
zij uw uitspraken hierin herkennen.

_4. Oefening
Lees de volgende teksten:

1. Van het secretariaat voor de niet-christenen: “Ideeen en aanwijzingen voor
dialoog en missie - de houding van de Kerk tegenover de aanhangers van an¬
dere godsdiensten”, 1984:
Nr. 17: Onder de talrijke voorbeelden uit de geschiedenis van de christelijke missie zijn die
normen betekenisvol, die de h. Franciscus in zijn niet gebulleerde Regel van 1221 gaf aan de
broeders, die 'onder goddelijke ingeving onder de Saracenen willen gaan ... Zij konden op dubbelc wijze onder hen de geestelijke relaties regelen. De ene is, dal zijn geen ruzie of dispuut aangaan, maar ieder menselijk schepsel uit liefde tot God onderdanig zijn en belijden dat ze Christen
zijn.
De tweede manier bestaat erin, dat, wanneer ze zien dat het God behaagt, het woord van God
verkündigen.'
Onze eeuvv heefl ondervonden, hoe voor alles in de islamitische wereld de ervaring van Charles
de Foucauld begon en staafde, die de missie in een houding van deemoed en van zwijgen in vereniging met God beoefende, in gemeenschap met de armen en in een universele broederschap”

2. Uit “Redemptoris missio”, encycliek van Johannes Paulus II, 1990:
Nr. 29: De Geest die waait waarheen Hij wil (vgl. Joh 3,8), reeds in de wereld werkzaam [was],
voordat Christus verheerlijkt werd” “het aardrijk vervult”, “alles omvat houdt”, en “weet wat er
gesproken, wordt”, (Wijsh I, 7) spoort ons zo aan in de tijd terug te gaan en onze blik te verruimen, teneinde zijn werking in iedere tijd en op iedere plaats aanwezig te zien Daartoe heb ik
zelf herhaaldelijk opgeroepen en het heeft mij geleid in de ontmoetingen met de meest verschillende Volkeren De betrekking van de Kerk met de andere godsdiensten wordt ingegeven door
een tweevoudig respect. “Eerbied voor de mens in het zoeken van antwoorden op de diepste levensvragen en eerbied voor de werking van de Geest in de mens” De interreligieuze ontmoeting
van Assisi heeft mijn overtuiging willen bevestigen dat “ieder authentiek gebed opgewekt wordt
door de heilige Geest die op geheimvolle wijze tegenwoordig is het hart van iedere mens”.

Vragen:
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1. Welke samenhang ziet je tussen de dialoog en de missie?
2. Zijn er teksten in het Nieuwe Testament, die zulk een houding van dialoog beschrijven?
3.

Hoe verklaar je, dat de Kerk zieh na 800 jaar deze houding van Franciscus tegenover andere godsdiensten tot de hare maakt?

E. Toepassingen
_1. Toepassing_
Lees de volgende teksten:

1. Dialoog met de culturen en godsdiensten van Azie
“Franciscacmse broeders en zusters in het huidige Azie zullen meer over het goede ’ en het
‘siechte ’ voorbeeld van hun grote missionaire voorgangers in Azie nadenken. Het voorbeeld, dat
Johannes van Piano di Carpine reeds in 1246 gaf van goede verstandhouding tussen de volken
(zie leerbrief 8), is tot op vandaag helaas bijna geheel onbekend gebleven. Anderzijds wordt de
vergissing, zoals deze, welke Antonio Caballero beging, nog steeds niet volledig door de moder¬
ne franciscanen goed gemaakt is. Schijnbaar zijn wij nog steeds ten achter.
Bij onze zendingsopdracht te midden van het volk zijn nog steeds te zeer op onszelf gecentreerd.
Wij zijn bezig met ons eigen superioriteitsgevoel, van de droevige erfenis van het verleden! Het
is het complex van die Heden, die zieh inbeeiden, de uitsluitende hoeders van de Blijde Boodschap te zijn, waarmede zij nu de heidenen gelukkig maken, die armzaligen ’, die tot nu toe er
niets van wisten. Wij beschouwen ons als de rijken en wetenden.
Deze houding moet veränderen, maar ook de missiemethode, zodat wij uiteindelijk bekwaam
worden in de andere godsdiensten en culturen de waarheid te zien, te hören en te ontdekken, die
‘daarin verborgen lag, sinds de schepping van de wereld ’ (Ef 3, 9).
De Aziatische culturen en godsdiensten zijn zeer rijk. De katholieke Kerkheeft hen nog niet echt
gehend en verstaan. Wanneer er iets te verdedigen is, dan zij het juist die culturele en religieuze
waarden, de expressie van de aanwezigheid van God tussen zijn twee miljard Aziatische hinde¬
ren. Het gaat daarbij niet om een paar liturgische details, die men zo veel mogelijk op westerse
maat poogt te verwezenlijken.
Franciscaanse zusters en broeders moeten de voorhoede vormen bij zulk een typische franciscaanse, echte en broederlijke dialoog. Laten wij onze defensieve houding opgeven, om in deemoed en eenvoud de Kerk in Azie voor de Aziaten op te bouwen. Dit vraagt van ons een nieuwe
bekering tot God en tot onze zusters en broeders ” (Zr. Grace Chu, FMM, Hong Kong, en Am¬
brosius Nguyen Van Si, OFM, Vietnam).
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2. Missionaire inzet van ontwikkelingshelpers in Sri Lanka:
“lk geloof evcmgeliseren heeft op de eerste plaats dezelfde betekenis als de inspanning om de
waarde van het rijk van God onder de mensen te leven, d.w.z. broederlijkheid te scheppen. Men
moet optreden tegen de ongerechtigheid, daar het onmogelijk is een menswaardig leven te lei¬
den, wanneer er niet een minimale materiele zekerheid aanwezig is. Bij zulk een inzet voor ge¬
recht ighe/d zal men zieh niet door de haat laten leiden. Mijn moet broederlijk blijven, zelfs midden in de strijd, waarbij men verstandelijke en geestelijke middelen gebruikt, die sterker zijn dan
de uitwendige drukkingmiddelen.
In deze zin hebben wij cultureel naar werk gezöcht: het volk zal zijn boeddhistische waarden
verinnerlijken, die ook christelijke waarden zijn, zoals bijvoorbeeld het medelijden met anderen,
de anderen achten, hen verstaan enz. Wij geloven, dat wij hun Christus naderbij brengen, wan¬
neer wij tussen hen deze waarden beleven: zij als boeddhisten en wij als christenen, zelfs wan¬
neer wij niet direct over Christus tot hen spreken ” (Zr. Malene Perera, FMM, Sri Lanka).

Opgave:
Maak je bedenkingen over deze bijdragen.

3. Toepassing
Lees de vollende bijdrage uit India:
“ Wat er ook steeds voor onderscheid tussen de wereldgodsdiensten mag bestaan, er zijn nochtans wezenlijke en fundamentele elementen, die hen gemeenschappelijk zijn. Van primaire bete¬
kenis daarbij is o.a. een dimensie, die zij allen gelijkerwijze benadrukken, namelijk een leven.
dat het materiele en fysische leven overstijgt. Hieraan vasthouden betekent de volheid van het
leven verlangen.
Het is gelijk aan de dimensie van het ‘heilige ’ wat men, daar ook onder verstaat of voorstelt.
Het is als de ‘kostbare pareT (Anil Sequeira OFMCap, India).

Vragen en opgave:
1. Welke voorstellingen van een leven na de dood in de grote wereldgodsdiensten ken
je?
2.

Zoek andere elementen, die gemeenschappelijk zijn in alle wereldgodsdiensten.

4. Toepassing
De wereldconferentie voor gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping in Seoel 1990 had
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als derde concretisering van het verbond tussen de God en de mensen de volgende gelofte gemaakt:

Wij willen: “onze bijbelse kennis van de schepping verdiepen; oude tradities opnieuw laten opleven (bij wijze van voorbeeld de oude patristische scheppingsleer) en nieuwe theologische aanzetten tot het verstaan van de schepping en de plaats van de mens in de ordening van de schep¬
ping ontplooien en daarbij ook bereid zijn, uit de ervaringen van deprimitieve Volkeren en men¬
sen van andere godsdiensten en wereldbeschouwingen alsook het overgeleverde weten van
vrouwen te leren; in onze kerkelijke gemeenschappen een ruimte voor de spiritualiteit te geven,
die het sacramentele karakter van de schepping herkent en de consumptiehouding in vraag steif'
(Het slotdocument en andere teksten van de wereldconferentie te Seoel, Republiek van Korea, 512 maart 1990).

Vragen en opgaven:
1. Herken je in het denken en handelen van uw gemeenschap, van uw kerk uitwerkingcn van de verplichtingcn van Seoel?
2.

Formuleer de uit de verplichtingen nieuwe en wereldwijde veranderingen en
noodwendigheden sinds de wereldbijeenkomst in Seoel.

_5. Toepassing_
“Op de weg naar een betere wereld - godsdiensten voor de vrede”, onder dit thema stond
de 6e plenaire wereldconferentie van de godsdiensten voor vrede (WCRP) in november
1994 te Rome/ Riva del Garda.

Lees het volgende uittreksel uit de zogenaamde Riva-verklaring, waarmede de
conferentie afgesloten werd:

“Wij, samengekomen door verschillende godsdiensten, verschillende tradities gebonden en door
verschillende culturen getekend, treffen elkaar onder een gemeenschappelijke verplichting, vre¬
de te zoeken, voor gerechtigheid op te körnen en onze wereld en onze toekomst, zoals ze zieh belichaamt in onze hinderen, te beschermen. Wij staan eveneens onder verplichting, een visie van
gemeenschappelijk helen te ontwikkelen.
In deze overgangsperiode, waarin de wereld zieh beweegt van de koude oorlog naar een nog
onbekende nieuwe ordening, lopen wij de gebeurtenissen en de ontwikkeling van de technologieen achterna. Waar ideologieen ineenstorten en de relaties hun ondubbelzinnigheid verliezen,
vermeerderen zieh de tekenen van gebrokenheid. DE ontmoeting tussen de meest verscheidene
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Volkeren, talen godsdiensten, culturen en economische Systemen geeft impulsen voor een nieuwe
wereldgemeenschap.
Maar armoede, ongerechtigheid, ontzegde toegang tot de bronnen, onderdrukking, discriminatie
en geweld belasten nog steeds het leven van miljarden mensen. Hier kan de heling zieh tonen, na
een lange strijd de ongerechtigheid in gerechtigheid, de onderdrukking in vrijheid, de discrimi¬
natie in gelijkheid en geweld in vrede veränderen ....
De visie van een wereldgemeenschap met rechten en verantwoordelijkheid krijgt een gestalte.
Mensenrechten voor de hen die het meest kwetsbaar en naar de rand verdrongen leden van onze
maatschappij vrouwen, hinderen en minderheden - worden steeds meer herkend. En toch zet
de discriminatie zieh voort, zelfs in onze religieuze gemeenschappen. De heiligheid van de aarde
en onze eenheid met haar worden op vele plaatsen diep ervaren en herinneren ons aan onze
verantwoordelijkheid, als behoeder (stewards) van deze zeer broze ecosystemen, dat ons voedt
en onderhoudt, tot handelen. En toch wordt de omgeving tot op vandaag in ongehoorde mate
verstoord ...
—

... In de beweging van verdeeldheid en gebrokenheid naar gemeenschap is een helingsproces
aanwezig. Religieuze groepen vinden inspiratie en motivatie voor dit ethisch en sociale plan in
hun eigen religieuze tradities Daarbij moeten zij het hoofd bieden aan het gevaar, een werktuig
te worden van economische, sociale of politiek programma en zo de geestelijk-profetische stuwkracht te verliezen ...
... De godsdiensten zelfhebben hetnodig, om van iedere engfanatisme en exclusiviteit bevrijd te
worden, juist binnen de brede context van het geheel, dat de begrensde ervaringen van de groe¬
pen overstijgt. Zulk een heling maakt de profetische en geestelijke dynamiek van ieder godsdienst vrij, om de gemeenschap te veränderen. ”

Vragen:
1. Welke impulsen bieden uw godsdienst en cultuur aan tot oplossing van de wereldwijde Problemen van de mensheid?
2. Hoe kunnen andere godsdiensten tot dit helingsproces bijdragen?
3.

Welke concrete mogelijkheden herken je in uw omgeving/ uw godsdienst/ uw land,
om met leden van andere godsdiensten samen aan dit helingsproces te werken?
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Om na te denken

_Oog voor de anderen
Gij schiep de contincnten.
Gij maakte
de mensen
verschillend
in taal en cultuur.
Gij liet
de rijst groeien
sinds mensenheugcnis.
Gij zijt het, die in
vele gezichten van de godsdiensten verschijnt.
Maar Gij, Heer, zijt het ook,
die ons mensen tot geloven
en twijfel brengt.
Heer, beeindigt de onzalige
strijd tussen de continenten
en rassen.
Schenk alle mensen
uw geloof.
Geef vrede aan Azie en de hele wereld.
Geef vrede en harmonie,
aan de kusten, steppen en rimboe
van mijn geboortestreek.
Heer geef ons
ogen voor de anderen,
geef de wereld vrede en geloof
in de toekomst van uw volk.
Uit Indonesie.
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Handleiding 16: Ontmoeting met de moslims

Uit de bronnen
_Hoe Clara de Sarazenen tegemoet ging_
Het spook van de angst dwaalde door de stad en bij de zusters van de heilige Clara; Soldaten in
dienst van de keizer. Sarazenen, trokken door de streek. Dag en nacht knielden de zusters voor
het allerheiligste.
Toen herinnerde Clara zieh de nacht, die aan de kruisdood van Jezus voorafging; en hoe Jezus
brood nam ...
Toen bakte ook Clara brood, een volle korf. En op een mögen droegen Clara en haar zusters de
korf naar de legerplaats, waar de Soldaten het günstig ogenblik afwachtten voor een aanval op de
stad.
Nog voor de Soldaten, die de legerplaats bewaakten, Clara en haar zusters konden zien, verbreidde zieh de geur van de verse broden. Als de aanvoerder voor zijn tent trad om alle Soldaten
samen te roepen, snoof hij. In zijn herinneringen zag hij zijn moeder, zoals ze vele jaren geleden
brood bakte.
Toen ontdekte hij Clara en haar zusters. Hij wou juist zijn zwaard trekken, toen zij hem het verse
brood aanboden. Clara zeil zacht. “Pace e bene”, dat betekent “Vrede en alle goed”, heb je nodig
om zelf goed te worden.
Verbaasd namen de Soldaten de broden aan en zetten zieh rond de korf. En zij begonnen vol
verwondering te eten. Deze broden smaakten zo wonderbaar als geen enkel brood voordien. Als
ze voldaan waren, besloten ze, hun kamp op te breken, en te vertrekken. De stad was gered.
(Naar Elisabeth Bemet, vrij verhaald volgens het proces van de Heiligverklaring).

A. Inleiding
_Omgang met de moslims_
Wanneer Franciscus over de missie spreekt, dan denkt hij daarbij vooral aan de moslims. Van
daaruit stelt zieh de vraag, of het vandaag niet tot de wezenlijke opgaven van de franciscanen
behoort, in deze doomige missie nieuwe wegen te bewandelen. Men moet zieh daarbij weliswaar
bewust zijn, dat een nieuwe, weinig strijdende ontmoeting niet alleen van de christelijke zijde
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afhangt, maar ook van de moslims zelf. Juist in Afrika en bepaalde delen van Azie, maar ook in
Europa, waar een toenemend aantal moslims wonen, ervaart men de Islam vandaag vaak in zijn
fundamentalistische vorm. Een gesprek is nauwelijks mogelijk, waar de geest van de kruistocht
nog steeds aanwezig is en in vele landen een al te enge verhouding tussen geloofsovertuigingen
en politieke macht bestaat.
Desondanks willen wij in de geest van de heilige Franciscus en het Tweede Vaticaans Concilie
de dialoog met de moslims zoeken.
Er bestaat vandaag geen land meet in de wereld, waarin geen moslims leven. Derhalve is het
juist, dat wij overal een groeiende invloed van de Islam en zijn toenemende economische en religieuze macht waamemen. Ook wanneer het vooral Azie, Afrika, Europa, Noord-Amerika en
Australie betreff moeten ook de mensen uit Latijns-Amerika daarover een standpunt innemen,
daar er ook daar intussen islamitische centra en gemeenschappen bestaan. Daarbij zullen wij ons
laten leiden door de manier, waarop Franciscus met de moslims omging. Dat was werkelijk een
voorbeeld voor de omgang met mensen, wiens levenswijze ons vreemd is.

B. Overzicht
_Toenadering tot de Islam_
ledere toenadering tot de Islam moet de veranderingen in acht nemen, die het Tweede Vaticaans
Concilie en ook de periode daama in de Kerk en de Ordes vrij maakten. In zijn kortste document
over de houding van de Kerk ten opzieht van de andere godsdiensten (Nostra aetate) stelt het Va¬
ticaans Concilie uitdrukkelijk vast, dat de Kerk met hoogachting naar de moslims ziet en streeft
zij een nieuwe wijze van ontmoeting na.
Franciscus heeft ons in zijn ontmoeting met de Sultan een voorbeeldig fundament gegeven voor
de ontmoeting met de moslims. Deze werd zelfs voor Franciscus zo belangrijk, dat zieh daaruit
langzamerhand een verandering van gezindheid ontwikkelde.
Hij zette islamitische gebruiken en grondervaringen om in zijn geloof. Vanuit dit fundament
vond in 1982 de eerste Islamconferentie van de franciscanen plaats, die in een brief volgens de
stijl van de h. Franciscus de grondhoudingen van de ontmoeting met de moslims beschrijft. De
ontmoeting met de islam vindt plaats in het domein van het alledaagse leven; daarom willen wij
enige concrete aanwijzingen hiervoor geven.
Wij stellen steeds opnieuw vast, hoe weinig wij over de Islam weten, en geven derhalve een fundamentele informatie over de geschiedenis en een kort overzicht over de belangrijkste groepenen rechtscholen van de Islam. Tenslotte willen wij enige aanwijzingen geven, hoe met het agressief fundamentalisme om moet gaan.
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In het kortste document van het concilie. de “Verklaring over de houding van de Kerk ten opzicht van de niet-christelijke godsdiensten” (=Nostra aetate), stelt de Kerk zeer eenvoudig en di¬
rect vast; "Met waardering ziet de Kerk naar de Moslims”” (NA 3).
We beginnen juist te begrijpen, wat zulke verklaring voor een theologie en een verstaan van de
missies moet betekenen, die de niet-christelijke godsdiensten emstig wil nemen. Het document
van het Tweede Vaticaans concilie geeft niet alleen een reeks van positieve aspecten aan. die het
christelijk denken en gevoel vertrouwd lijken en ook door de christenen kunnen over genomen
worden. Zij vraagt eveneens een wederzijds begrip en daarom “het verleden te vergeten, zieh
emstig toe te leggen op wederzijds begrip en in het belang van alle mensen de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke goederen alsook vrede en vrijheid gezamenlijk te verdedigen en te bevorderen” (NA3) Een nieuwe instelling moet ontwikkeld worden, die zieh inspant de Islam in een
houding van deemoed en “minoritas” (= mindere zijn) tegemoet te treden. Wij voelen ons door
Franciscus tot zulk een houding aangespoord.

1.2. De dialoog
Deze positieve toewending van het Tweede Vaticaans concilie naar de andere godsdiensten heeft
theologen ertoe gebracht, hun missiologische voorstelling te controleren en een theologisch inzicht na te streven, dat het leven en voorbeeld van de gelovige moslim recht doet. Wij kunnen
ons, wanneer wij de dialoog werkelijk emstig nemen, niet meer bedienen van de meegebraehte
triomfalistische redeneringswijze, volgens dewelke wij christenen de gehele waarheid alleen bezitten en aan de andere godsdiensten hoogstens aanzetten in kiem toegekend worden (L.B. 3.3).
In feite hebben christenen en moslims gemeenschappelijke religieuze overtuigmgen. Ongelukkiger wijze scheiden ons een smartelijke geschiedenis en siechte ervaringen ook in de tegenwoordige tijd. Daarom is het ook zo belangrijk, da christenen en moslims vriendschap sluiten, om dan
in een dialoog de gemeenschappelijke waarden en overtuigingen te delen.

1.3. Consequenties
Hieruit volgen twee belangrijke consequenties: vooreerst moeten wij - in onze ontmoeting met
de moslims - alles vermijden wat in woord of daad er op gericht is, hun persoon, hun geloof of
hun houdingen te minachten. Alle vergelijkingen tussen "goede” christenen en "siechte” mos¬
lims en omgekeerd moeten vermeden worden. Het zoeken naar het goede en positieve aan beide
zijden moet voortgezet worden. Er zijn eerlijke en goede mensen onder de moslims en de chris¬
tenen. Eventuele bekeringen tot het andere geloof moeten telkens als het werk van God verstaan
worden. Het hangt van ons af hoe wij door ons leven en de manier, waarop wij ons tot elkaar
verhouden, van ons geloof getuigenis afleggen.
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Ten tweede is er de dringende noodzaak, ons geloof te overdenken en opnieuw te formuleren.
Dat wordt gevraagd zowel door de ontstaansgeschiedenis van de geloofsleer als ook door de
concrete situatie. waarin we ons bevinden. Om de christelijke geloofsartikelen te verstaan moeten wij ons steeds de historische en sociale achtergrond voor ogen brengen, van waaruit ze geformuleerd werden. Maar ook de situatie, waarin wij ons vandaag bevinden, vraagl, dat wij ons
geloof zo uitspreken, dat het door anderen verstaan kan worden. Wij moeten steeds een onderscheid maken tussen de inhoud van ons geloof en de vorm en manier, waarmede wij met anderen
daarover spreken. Dat geldt in het bijzonder voor het spreken over de Drievuldigheid en de godheid van Jezus Christus tegenover het streng Een-God-geloof van de moslims.

2. Franciscus en de sultan
Om een echte franciscaanse opvatting van de missie onder de moslims te ontwikkelen, moeten
wij de ervaring van Franciscus met de sultan van Egypte beschouwen. Deze episode is goed be¬
hend, toch zijn er verschillende versies van die, volgens omstandigheden, een bepaald missionair
aspect bij Franciscus wil bcnadrukken. Het is interessant, de berichten van de auteurs binnen de
orde, zoals o.a. Thomas van Celano en Bonaventura, te vergelijken met deze, die niet tot de ordc
behoren, zoals Jacob van Vitry, bisschop van AKZO, en kardinaal of Heinrich van Avranches.
Deze laatste schreef zijn "Legenda sancti Francisci versificata”, een legende in versvorm.
In zijn eerste levensbeschrijving (1228) benadrukt Thomas van Celano, dat Franciscus de sul¬
tan van Egypte opzoekt, om het martelaarschap te verwerven. Hij scheept op het ogenblik, dat de
5. kruistocht, die de herovering van het heilige Land tot doel had, op zijn hoogtepunt was. Hij
komt aan in Rabiate aan en geraakt bij de sultan, aan wie hij vrijmoedig over Christus preekt. De
Sultan luistert welwillend en weet hem van de kruisvaarders te onderscheiden (vgl. Cel 57).
In zijn tweede levensbeschrijving (1246/48) bericht Celano, hoe Franciscus poogt de kruisvaar¬
ders van de geplande veldslag af te zien en hun nederlaag voorspelt, daar zij zieh niet door de
Geest van God, maar door eigen aanmatiging en oorlogszucht laten leiden (vgl. 2 Cel 30).
Bonaventura geeft in zijn “Legenda maior” een uitvoerig bericht; de strijd is in volle gang, en
het is gevaarlijk om zieh buiten het kamp te wagen. Toch breekt Franciscus samen met broeder
Illuminatus door tot de legerplaats van de moslims en geraakt tenslotte bij de sultan: “ En zo rüs¬
tig en vastberaden, zo moedig en begeesterd sprak hij tot de sultan over de drie-ene God en over
Jezus Christus, de Zaligmaker van alle mensen. Want toen de sultan de wonderbaarlijke begeestering en geestkracht van de man Gods zag, luisterde hij graag naar hem; hij drong er met nadruk bij Franciscus op aan bij hem te blijveri’’ (LM IX, 8).
Franciscus beloofde dit te doen, als de sultan zieh met zijn volk tot Christus zou bekeren. Daar
ging deze niet op in, ook niet op de door de Poverello voorgesteld vuurproef (=Godsoordeel).
Zonder zichtbaar gevolg keerde Franciscus terug naar de legerplaats van de kruisvaarders.
Jacob van Vitry spreekt op negatieve wijze over de moslims; hij noemt de sultan een “wilde
Beest”, maar kan niet ontkennen, dat de heerser en zijn mensen toch door een als een soefi geklede man uit Assisi gefascineerd waren, ln zijn “Geschiedenis van het Avondland" vervolgt hij:
"Gedurende enkele dagen luisterde hij gedwee en zeer aandachtig naar zijn prediking van het
christelijk geloof. Maar tenslotte werd hij bang dat misschien enkelen uit zijn leger zieh door de
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kracht van zijn woorden tot de Heer zouden bekeren en overlopen naar het leger van de christenen. Daarom beval hij, hem met alle eerbied en zorg voor zijn veiligheid terug te brengen naar
het kamp van de christenen. Ten afscheid zei hij: Bid voor mij dat God zieh verwaardigt mij die
wet en dat geloof te openbaren wat Hem het meest behaagt (Ho 32). Het eerste, wat uit dit getuigenis te onthouden is, is het onbetwijfelbaar feit, dat Franciscus van Assisi werkelijk bij de
sultan van Egypte geweest is en met hem gesproken heeft. Dat wordt ook duidelijk in een ander
Arabisch getuigenis (W. Roncaglia). Jacob van Vitry vervolledigt en ondersteunt, wat Jordano
van Giano, Thomas van Celano en Bonaventura slechts als bijkomstig vermelden. De beide laatsten schämen zieh voor het feit, dat de ordestichter geen resultaat had, en verontschuldigen hem
met er op te wijzen, dat God hem God hem in plaats van het martelaarschap “een hem bijzonderc
uitverkiezing op het oog had” (1 Cel 57)n de stigmatisatie. Het tweede is de diepe en vastberaden vaardigheid tot vrede bij Franciscus. Uit de woorden van de franse bisschop valt af te leiden
dat hij geen enkele bescherming wou. In vertrouwen op de bescherming van God trok hij door
het slagveld en kwam ongedeerd bij de sultan. Hij zag in de vijandige moslim de broeder, aan
wie de wäre weg naar het heil, die Jezus slechts geven kan, verkondigd moest worden. Oppervlakkig beschouwd is het resultaat van moeilijke missiereis naar de Sarazenen gering. Franciscus
heeft zijn doel niet bereikt: noch het verlangde martelaarschap noch de bekering van de sultan,
noch de vrede tussen de christenen en de moslims, noch een nieuwe opvatting van een kruistocht
zonder wapens. Het is, alsof het missieprogramma van Franciscus door een gebrek aan resultaat
bekrachtigd wordt; toch komt het hem niet op een zichtbaar resultaat aan, maar op het getuigenis
en de levensinzet. In de omgang met de moslims werd Franciscus zieh bewust, dat zij geen
“wrede dieren” zijn, zoals de oorlogspropaganda in Europa het verspreide. Zij hebben veel meer
voomame zeden en bewijzen voor alles een diepe eerbied voor God. Dat is voor Franciscus het
teken van de aanwezigheid van God en zijn werken. Wanneer op Franciscus' oproep geen mos¬
lim zieh bekeert, betekent dat voor hem, dat voor hen de tijd nog niet gekomen is. De wil van
God uit zieh voor Franciscus niet in de onvoorwaardelijke plicht, het evangelie te verkondigen,
maar in het wachten op het juiste ogenblik, dat God zelf bepaalt. Men moet de moslim in zijn
eigenheid aanvaarden, zoals ze door God geschapen zijn (vgl. RegNb 16).
Zijn volgelingen zullen daarom bescheiden moeten worden, zieh in deemoed in hun dienst stel¬
len, in de geest van “Minoritas” en van onderwerping (vgl. 1 Pe 3,15). Zolang ze op deze wijze
als verkondigers van het evangelie bij de moslims körnen, worden zij in het algemeen goed onthaald. Zodra echter zij in de geest van de kruisvaarders of als predikers tegen Mohammed en
zijn aanhangers optraden, werden ze terechtgcsteld, menigmaal onder gruwelijke folteringcn,
zoals bijvoorbeeld de h. Daniel en zijn gezellen (vgl. LB 8).

3.Verandering van gezindheid bij Franciscus
_3.1. Vroomheidoefeningen_
Het is niet bekend hoelang Franciscus bij de sultan bleef.
Maar hij rnaakte er een ervaring door, die zijn leven diep be'invloedde.
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Daarover hebben wij reeds in LB 7 geschreven: De invoering van een gelijksoortig gebruik als
de ''salät”. Waar het hier om gaat, zal in de volgende tekst van Leonard Lehmann samengevat
worden:
"De in het Oosten naar aanleiding van de missiereis 1219/20 beleefde “salät ” heeft Franciscus
zo beinvloedt, dat hij het gebruik in gewijzigde vorm in het Avondland invoeren wilde. Zoals hij
de verzamelde groep van verantwoordelijke leiders in de Orde opriep, alle lieden over het gebedsteken te prediken, dat 'alle volken op de hele aarde ’ in lojprijzing en dank voor God te verenigen, zo richtte hij zieh tot alle overheden van de stadstaten.
Terwijl hij in het Avondland, waar toen het Angelus nog niet geluid werd, het islamitisch gebruik
van “salät” wil aanpassen aan het christendom aan te passen en overal verspreiden, zoekt hij
uit op welke wijze hij dit doel kan bereiken: de oversten en predikers van zijn broederschap zul¬
len het ganse volk over het gebedsteken en zijn doel verklären; de wereldlijke verantwoordelijke
zullen het islamitische gebruik opnemen en in hun wetgeving vastleggen. Het uiteindelijke doel
is in beide gevallen het verzamelde volk overal. De universele Godslof is de gemeenschappelijke
doelstelling.
Doordat Franciscus tegelijkertijd längs twee kanten, längs de custoden en de politiekers, naar
zijn doel werkt, bewijst hij niet slechts in gedachten, maar ook in pastorale optreden zijn neiging
tot eenheid en samenhang, naar totaliteit en universaliteit. Hij spande zieh in met al zijn krach¬
ten, opdat de Almachtige “lof en dank bewezen wordt Hij moest de in beide brieven benadrukte
op de totaliteit van de volken gerichte idee van een Islam en christendom omvattende lof van
God zo luid en duidelijk uitroepen, terwijl voor de aan de predikatie van de kruistochten gewende oren en voor de in Islamhaat verblinde harten een oecumenisch teken nog onvoorstelbaar
was, een teken, dat twee vijandige godsdiensten in gebed verenigf (L. Lehmann).
Franciscus nam ook de eerbiedige gebedshoudingen, zoals de moslims zieh op de grond uitstrekkend of door een diepe buiging de Almachtige eer te bewijzen. In zijn laatste brief, in de
brief aan de gehele Orde, eist Franciscus een gelijksoortige gebedshouding. Hij schrijft: "Bij het
hören van zijn naam, met vrees en eerbied, diep ter aarde gebogen ... Neig het oor van uw hart en
gehoorzaam aan de stem van Gods Zoon ... Want daarom heeft Hij u de hele wereld in gezonden
om door woord en daad te getuigen van zijn stem en om aan allen te laten weten dat niemand almachtig is behalve Hif ’ (BrOrde 4.6.9).
Dit citaat toont, dat niet alleen de uiterlijke gebedshouding (= diep ter aarde gebogen), maar ook
de uitdrukking(=niemand almachtig is behalve Hij) aan de islamitische “kalma” herimiert: "Er is
geen Godbuiten Allah?'

3.2. Ervaring van het transzendente_
Het verdiepte bewustzijn van de transcendentie van God wordt ook in de gebeden van Francis¬
cus duidelijk. Het is wel bekend, dat Franciscus de mens geworden Christus een grote verering
bracht en dat Bethlehem en Calvarieberg door het feest van Greccio en de Stigmata van La Verna
voor hemzelf en zijn broeders een levendige ervaring geworden zijn. Sinds zijn terugkeer uit
Damiate tekent zieh toch een ontwikkeling af, waarin de transcendentie nog meer benadrukt
wordt: “Almachtige, allerheiligste, allerhoogste en verheven God, heilige en rechtvaardige Vader
... de enig wäre God die de volheid van het goede is, al het goede, heel het goede, het wäre en
hoogste goed, die alleen goed is barmhartig, mild, zacht en zoet, die alleen heilig is” (RegNb 23,
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1.9). Ook in de brief aan de gelovigen en in de lofzang op God van La Vema spreekt Franciscus
met gelijkaardige woorden over de almacht en verhevenheid van God, beschouwt echter steeds tegelijkertijd zijn goedheid, die hij herhaaldelijk prijst (vgl. BrGel 61v.; LofGod lv.). Een ander
resultaat van Franciscus’ ervaring tussen de moslims is de aard en de manier, waarop hij over de
heilige woorden van de Schrift spreekt. Dat herinnert ons eveneens aan de diepe eerbied van de
moslims voor het geschreven woord: zij behoeden zieh het woord van God niet te ontwijden.
"Ook moeten zij de geschreven namen en woorden van de Heer, als zij die ergens op vaile plaatsen
vinden, verzamelen en op een passende plaats neerleggen ” (1 BrCust 5; vgl. BrGeest 12, Test 12).
Volgens een latere legende wou de sultan Franciscus met alle mogelijke gcschcnken overladen. Er
werd gezegd dat Franciscus uiteindelijk slechts de hoom aangenomen heeft, die diende om te mensen tot gebed op te torpen, zoals de muezzins dat doen (vgl. Fiom 24). Een soortgelijke hoom
wordt vandaag in de relikwieenkapel in de keik San Francesco te Assisi nog getoond.
Afsluitend dient nog op een ander punt gewezen te worden, dat door die reis naar het Oosten mee
beinvloed zou zijn: Franciscus ontwikkelde in zijn Regel een nieuwe grondhouding. Hij zegt aan
zijn gezellen, hoe zij door de wereld moeten gaan en hoe ze met anders gelovigen zullen omgaan:
door namelijk een eenvoudige, vredige aanwezigheid en een dienende houdingen zullen zij getuigen Christen te zijn en slechts dan “wanneer zij zien dat het de Heer hehaagt”, zullen zij uitdrukkelijk het woord van God verkondigen (RegNb 16,7; vgl. RegB 12,1).

4. De eerste internationale Islamconferentie van de franciscanen in Assisi
Op aanvraag van het missiesecretariaat te Rome werd van 5 tot 12 Oktober 1982 in Assisi voor
de eerste maal een conferentie over de Islam bijeen geroepen. Daar zöchten dertien deelnemers,
die uit tien landen met een moslimbevolking samenkwamen, de mogelijkheid een nieuwe toenadering met de Islam uiteen te zetten.
De door de Organisatoren gewenste “terugkeer naar de brennen” van de franciscaanse beweging
diende haar ondersteuning in het leven en de geschriften van Franciscus gczocht te worden.
Daarom nam het afsluitend document de ervaring van Franciscus in zijn ontmoeting met de Sul¬
tan en zijn daarbij aansluitende verandering van houding tot uitgangspunt van de overwegingen.
De deelnemers aan de conferentie in Assisi waren zieh bewust van de moeilijkheden, waaronder
de Christen in het bijzonder in menige regio van Afrika te lijden hadden. Toch bemoedigen zij
zieh, ook verder in een deemoedige en tolerante houding “onder” de moslims te leven. Het was
hun ook duidelijk, dat de ingesteldheid tegenover de moslims in een overwegend christelijk georienteerde landen anders is dan in gebieden, waar de christenen als minderheid het zeer moeilijk
hebben. Het resultaat is een goed document: in franciscaanse stijl opgevat, als was het een brief,
die Franciscus aan alle franciscanen in de huidige wereld rieht. Deze brief met als datum 12 Ok¬
tober 1982 kan men niet samenvatten: men moet hen in zijn geheel lezen. Het stelt een commentaar op het 16 hoofdstuk van de Regel van 1221 voor. Op de conferentie kreeg het de instemming van alle deelnemers. Het rieht zieh tot de generale ministers van de vier franciscaanse families, de provinciale ministers, de missieprocurators en alle broeders en zusters. Het luidt als
volgt:
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Lieve broeders en zusters,
Vrede en alle goeds!
Wij schrijven jullie deze brief vanuit Assisi, waar wij verzameld zijn, om de minderbroeders le
vertegenwoordigen, die tussen onze moslimbroeders werken. Het achtste eeuwfeest van de ge¬
haarte van Franciscus was voor ons de aanleiding en de gelegenheid voor deze ontmoeting. Wij
hopen en bidden, dal dit treffen onze inzet onder de moslimbroeders nieuw leven mag geven, zoals voor ons de broeders het ervaren hebben, die het aansporende voorbeeld van Franciscus gevolgd hebben, dat hij in 1219 gaf toen hij de sultan in Damiate bezocht.
Wij zijn overtuigd, dat wij - om een nieuwe aanzet en nieuwe kracht voor dit apostolaat te vinden moeten terugkeren naar de bronnen van ons franciscaans leven en moeten luisteren naar
wat Franciscus ons in het 16e hoofdstuk van de Regel van 1221 wil zeggen, wanneer hij ons
schrijft:
—

“Daarom mag iedere broeder, die onder de Sarazenen en andere ongelovigen wil gaan, vertrekken met verlof van zijn minister en dienaar. En de minister zal verlof geven en zieh niet verzetten,
als hij ziet dat zij geschikt zijn om uitgezonden te worden; want hij zal aan de Heer rekenschap
moeten afleggen als hij hierin of in andere zaken zonder onderscheidingsvermogen te werk is gegaan. De broeders echter die vertrekken, kunnen op twee manieren geeslelijk onder hen leven. De
ene manier is dat zij geen ruzie maken of woordenstrijd aangaan, maar zij zullen om God ondergeschikt zijn aan ieder menselijk schepsel (1 Pe 2, 13) en belijden dat ze christenen zijn. De andere
manier is dat zij, als zij zien dat het God behaagt, het woord van God verkündigen ” (RegNb 16, 17).
Het hier volgende is het resultaat van onze gebeden, onze gezamenlijke reflexie en onze gedachtewisseling. Wij hopen, dat het door jullie allemaal goed onthaald word en het bij jullie onbaatzuchtige dienst voor het Rijk van God en voor de eer van God kan helpen.
A. “Op goddelijke ingeving”
Scherp luisterend naar het Woord van God interpreteert Franciscus alle gebeurtenissen, die zijn
leven en dat van zijn broederschap raken, in het licht van het geloof. Wanneer hij zieh zijn eigen
bekering en het begin van zijn Orde in herinnering roept, schrijft hij de beslissende initiatieven
aan God toe en ziet alles als geschenk van de Heer. “ En nadat de Heer mij enkele broeders had
gegeven, toonde niemand mij wat ik moest doen, maar de Allerhoogste ... ” Op goddelijke inge¬
ving verlief hij de wereld en alles, wat groots en mächtig is, om bij de zwakken aan te sluiten,
die hij als een bij zonder gaven van God zag.
Ondubbelzinnig schrijft hij de roeping tot het ordesleven toe aan een goddelijke ingeving: “Als
iemand op goddelijke ingeving dit leven wil aannemen en bij onze broeders komt, moet hij welwillend door hen ontvangen worden” ....; “ledere broeder die op goddelijke ingeving onder de
Sarazenen of andere ongelovigen wil gaan” ... Vandaag evenals vroeger is het God, die arbeiders roept en zendt in zijn wijngaard, om het werk te doen, dat Hij voor hen bestemd heeft. Daar
de franciscaanse-missionaire roeping een gave Gods is, nemen de broeders, die op deze missionaire roep ingaan, hen alleen uit liefde tot God en tot de naasten aan.
De broeders die zieh geroepen weten, voelen - zoals Franciscus - het besef van, de tegenwoordigheid van God in alle schepselen die zieh in alle historische gebeurtenissen beweegt. Dit besef
wekt in hen een grote achting voor alle Volkeren en culturen als gaven van God. Zij zien in ieder
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volk hurt broeders en zusters, en vieren de wonderbare daden van God, die aan hen openbaar
werden.
B. “Onder hen leven”
Juist omwille van zijn grote achting voor personen en culturen was Franciscus zo ongelukkig
met het besluit van het Vierde Lateraans Concilie. Deze concilie had een kruistocht legen de
moslims aangekondigd (vgl. Summa contra Gentiles, in dezelfde eeuw geschreven). Franciscus
kon de geest van Jezus niet in deze negatieve instelling terugvinden. Jezus Icwam als boodschapper van de vrede onder ons. Hij had Franciscus de groet geopenbaard: “De Heer geve u vrede ”. Franciscus wou daarom niet naar de moslims of— wat slimmer is legen hen optrekken.
Veel meer wilde hij in de geest van Jezus onder hen gaan en hen vrede brengen; en hij ver¬
tu aan de al zijn broeders, waarze ook ter wereld waren, eveneens zo te handelen. Wanneer hij in
deze vredelievend geest naar de moslims ging en de kruisvaarders met hun wapens achter zieh
liet, werd Franciscus door de sultan met dezelfde groet ontvangen: “Assalam aleikum ”.
—

Onder de indruk van zijn bezoek bij de sultan schrijft Franciscus in zijn Regel van 1221: de
broeders die onder de moslims willen leven, moeten ruzies en woordenstrijd, zelfverdediging en
geest van tegenspraak, alsook iedere wens, de anders gelovigen door argumenten te bestrijden.
en jeder zoeken naar macht vermijden. In plaats daarvan vermaant Franciscus de broeders, en
dit niet in naam van zijn eigen autoriteit, maar “in de Heer Jezus Christus ”, dat zij niet over de
anderen zullen oordelen, maar vriendelijk, vredelievend en bescheiden, zachtmoedig en deemoedig zullen zijn.
Helaas zijn vele broeders in de loop van de geschiedenis niet trouw geh leven aan deze idealen.
Dat doet onspijn, en wij vragen allen, die door ons gekwetst werden, om verontschuldiging. Anderzijds voelen wij ons echter bemoedigd door het voorbeeld van hen, die dit ideaal oprecht volgen en die ook verder vredelievend onder moslims leven.
Wij willen deze traditie voortzetten en in een nieuwe, aan de situatie aangepaste wijze onder de
moslims leven. Daarom menen wij, dat de broeders zieh niet vergenoegen durven ruzies en
woordenstrijd te vermijden. Zij zullen veelmeer een positieve atmosfeer bevorderen, waarin wederzijds verstaan en achting kan groeien, zo dat uiteindelijk deze achting in wederzijdse liefde,
gerechtigheid en vrede zijn hoogtepunt vindt. Voor dit doel moeten wij alle vooroordelen en an¬
dere hindernissen uit de weg ruimen, die ons daar van ajhouden, elkander nabij te körnen. In de¬
ze samenhang vragen wij alle broeders in bestuursfunctie, slechts zulke broeders naar de moslimlanden te zenden, die de moslims volgens de manier van achten van Franciscus wensten te
ontmoeten en een aangepaste opleiding daartoe hebben ontvangen.
Indien wij met elkaar delen, wat wij als gelovige mensen zijn, kunnen wij werkelijk elkaar we¬
der zij ds benaderen en de ene de andere tot een standvastige bekering aansporen.
C. “Alle schepselen onderdanig”
De vermaning van Franciscus aan zijn broeders “onder hen te leven ” is onlosmakelijk af te lei¬
den van zijn keuze, altijd en overal de “minor” (= de “mindere”) te zijn, Daarom verwerpt hij
alle uitoefeningen van macht, zoals de kruistochten en andere pogingen, “maior (= groter, invloedrijker, aanzienlijker) dan de andere te zijn. In tegenstelling met de kruisvaarders mentaliteit, die erin bestond, de moslims te onderwerpen, wilde Franciscus, dat zijn broeders hen uit
liefde tot God onderdaan zouden zin en zo getuigenis afleggen van hun Christen zijn. Dit getuigenis van een leven in minoritas stemt overeen met de oproep van Evangelii nuntiandi: de Blijde
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Boodschap moet in de eersteplaats door een levensgetuigenis verkondigd worden ...: goede verstandhouding, erkenning, gemeenschap van leven, solidariteit met allen, wat edel en goed is ...
Zulk een getuigenis zonder woorden kan dwingende vragen bij anders gelovigen oproepen:
Waarom zijn ze zo? Waarom leven ze onder ons? Zulk een getuigenis is reeds verkondiging, een
stille, maar krachtige en werkdadige verkondiging van de Blijde Boodschap (vgl. EN 21,41).
De minoritas vordert ons heden op, het gevoel van overwicht af te leggen, dat ons ertoe verleidt,
onze christelijke cultuur boven de andere cidturen te plaatsen. Aanmatiging is evenmin franciscaans noch christelijk. Daar Christus “zichzelf vemederde ” en kwam “niet om gediend te wor¬
den, maar om te dienen”. Daarom zullen ook wij leidingposities vermijden en ambten zoeken,
waarin wij kunnen dienen. De minoritas moet ook onze instelling om religieuze waarheden te
vergelijken bemvloeden. Zij opent ons hart en verstand zo dat wij bekwaam worden, binnen een
gezamenlijk gedeeld ge/oofsgoed de verschillende klemtonen en uitspraken te herkennen. Dat
betreft o.a. de waarneming van de transcendente God in de wereld van vandaag, eerbied tegenover het Woord van God en de heilige namen van God. Zij stelt tegelijkertijd de absoluutheid
van onze formuleringen van de waarheid in vraag: God is groter dan alle formuleringen.
De minoritas eist wäre broederlijkheid, die ons tot broeders van de moslims maakt. Zij bewijst
zieh door persoonlijke liefde tot hen, door deelname aan de vreugden en de smarten van het dagelijkse leven, door ßjngevoeligheid en het vermijden van alles wat haar kan schaden.
De minoritas breekt gettomuren af: zij neemt zieh voor met de moslims gezamenlijke projecten
op te zetten, in plaats van eigen projecten te vast te houden.
De minoritas bepaalt de eenvoudige levensstijl: in woning, kleding, levensonderhoud en reizen.
Het is een optie, geen veroordeling van de methoden en leiding die missionarissen van weleer
gebruikten, maar ze is er om een nieuwe aanzet naar de toekomst te geven; om een nieuw begin,
dat alles wil vermijden, wat door valse geldingsdrang de Boodschap van onze zending tegenspreekt.
Wij zijn ons natuurlijk duidelijk van bewust, dat de indruk, die de minoritas buiten de Orde
heeft, geheel afhangt van, hoe ze binnen de Orde door ons beoefend wordt. Dit voorleven zal ook
andere christelijke gemeenschappen en christelijke vreemdelingen helpen, tegenover de moslim
fijngevoelig en open te worden.
D. “Wanneer het God behaagt”
Voor Franciscus is het voorbeeld van de eigen levenswandel de eerste methode van evangeliesering. Daarom zullen de franciscanen nooit de oproep tot boete opgeven, die gehoorzaamt aan
een leven naar zijn voorbeeld. Tegelijkertijd schrijft Franciscus in de niet gebulleerde Regel, dat
de broeders slechts dan het evangelie uitdrukkelijk zullen verkondigen, als het God behaagt. Wij
geloven, dat God ons door “de tekenen van de tijd” te verstaan geefl, dat dit ogenblik, waarvan
Franciscus spreekt, nog niet gekomen is. In vele moslimlanden kan het evangelie nog niet openlijk verkondigd worden. De Islam vemieuwt zieh. Zeg dit feit niet duidelijk genoeg, dat wij op
het ogenblik van God wachten en ons in Gods handen leggen, zoals Franciscus het deed?
Toch zijn overtuigd, dat God aan het werk is. De heilige Geest komt ons vooraf. Veelpositief geschied zonder ons toedoen. Gods heilsplan verwerkelijkt zieh, onafhankelijk van ons weten of
willen. Wij aanbidden hem daarin. De huidige heropleving van de Islam kan geduid worden als
een vernieuwde toewending naar het woord van God en naar de onderwerping van de mensen
aan de wil van God. Deze gedachte lag de h. Franciscus nauw aan het hart:
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“Ieder schepsel, dat in de hemel of op de aarde, in de zee of in de diepten is, moet aan God de
lof roem, eer en zegeningen ternggeven (Apk 5, 13), want Hij is onze kracht en sterkte, Hij die
alleen goed is, die alleen de allerhoogste, alleen de almachtige, bewonderenswaardige en roemrijk is, Hij die alleen heilig, loßvaardig en gezegend is in de eindeloze eeuwen der eeuwen.
Amen ” (2 BrGel 61-62).
Het getuigenis van een waarachtig franciscaans leven; onze actie voor de armen; onze inzet
voor de sociale gerechtigheid en voor de mensenrechten, volgens de situatie in de verschillende
landen; onze openheid en ons invoelingsvermogen voor de mensen; onze geduldige ajhankelijkheid van de wil van God: dat alles vormt de opgave, die ons voldoende zal overtuigen, dat wij
onze franciscaanse-missionaire roeping vandaag kunnen vervullen. Deze visie op onze franciscaanse-missionaire roeping ontspringt aan het optreden van de h. Franciscus in de wereld van
de Islam. Het gebod van God volgend, die tot hem sprak: “Herbouw mijn kerk! poogde hij
zachtmoedig, maar beslist de houding van de Kerk tot ommekeer te brengen, ook wat de Islam
betreßt. Hij wou de Kerk onder de moslims zien als een arme en dienende Kerk, machteloos en
zieh identißcerend met hen die naar de rand van de maatschappij verbannen zijn.
Zo te leven valt niemand gemakkelijk. Wanneer wij ons echter de ervaring van de “volmaakte
vreugde” herinneren, die Franciscus gehad heeft, kan het ons tot een “kenosis ” (= ontlediging)
voor een echtere volgeling helpen. Onder de leiding van de Geest wordt die ervaring vruchtbaar, daar zij onze ogen opent voor de positieve waarden van de Islam.
Het werd ons daadwerkelijk duidelijk in het verloop van onze gesprekken, dat het bij de dialoog
juist om zulk een ervaring gaat; het vraagt van ons de bereidheid, onszelf aan de anderen te geven en die anderen als “anders ” te accepteren. Het gaat aldus niet om de vraag, welke godsdienst “de juiste is ” en tot in welke graad. Het gaat veel meer hierom, zieh voor de waarheid,
die in andere mensen aanwezig is, te openen. Slechts zo kunnen wij christenen en moslims naar wij hopen - onze gemeenschappelijke interesses en prob lernen herkennen.
Dan leren wij op prijs stellen, dat onze zekere menselijke waarden en noden gemeenschappelijk
zijn, waarvoor wij ook gemeenschappelijke oplossingen moeten zoeken, steeds in het bewustzijn,
dat wij de waarheid niet bezitten, maar dat ze ons bezit...
Wij
nen
ten.
len,

mögen deze brief niet besluiten, zonder ons diepste medeleven met alle moslims en christe¬
uit te drukken, die hen bezit en/ofhun leven verloren hebben, bijzonder in het Nabije OosWij hopen en bidden, dat deze uitdrukking van onze solidariteit gewaardeerd wordt door al¬
die zieh inspannen voor de vrede en ieder vorm van geweld in de maatschappij bestrijden.

Wij willen jullie ook meedelen, dat wij ons aansluiten bij de brief, die de vier generale ministers
naar aanleiding van het achtste eeuwfeest van de geboorte van de h. Franciscus geschreven
hebben over de vrede in de wereld en tegen het gebruik van kemwapens. Eveneens ondersteunen
wij de verklaring tegen het wapengebruik, dat de leden van alle takken van de franciscaanse familie, die de Derde Wereld vertegenwoordigen, tijdens hun bijeenkomst in Mattli, in Zwitserland, op 12 September 1982, hebben afgelegd.
Beste broeders en zusters, laten wij in deemoed en oprecht gebed met elkaar en met onze moslimbroeders verenigd zijn.
Aan allen Vrede!
In naam van de deelnemers: get. Mel Brady OFM
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President van de conferentie,
generale secretaris
van de missies van de franciscaanse orde.

_5. Praktische gevolgen_
Sinds geruime tijd werken wetenschappelijke centra in islamitische landen door emstig onderzoek en bijdragen aan een beter verstandhouding tussen de godsdiensten. Het is echter
noodzakelijk, dat zusters en broeders van de franciscaanse familie zoveel mogelijk ook met de
dagelijkse sleur van de moslim in contacl komen en daaruit leren. Wij willen daartoe enige
wegen aanwijzen:

Leven in een islamitisch land.
Het is zelden bemoedigend, wanneer men vaststelt, hoe broeders en zusters en zelfs de ganse
christelijke gemeenschap ertoe neigen, zieh van hun moslimomgeving af te sluiten. Menigmaal
dwingen inderdaad ethische of politieke Problemen tot zulk een houding. In tegenstelling daartegen is men blij verrast, wanneer men vaststelt, hoe vriendschappelijk de onlmoetingen kunnen
zijn, waarbij Christen en moslims in het dagelijks leven elkaar ontmoeten. Goede buren ontmoetingen breken op de duur ieder wantrouwen af.

Islamitische feesten vieren

____

Alle mensen feesten graag, en het is niet moeilijk, de grote feest van de Islam mee te vieren. Het
is goed, deze ervaring te verdiepen, waarin men zieh op het körnende feest beter informeert en in
zijn betekenis bidt, of waar men zelfs aan de vastenoefeningen en het avondlijk gemeenschappelijk feest deelneemt. Waarom zou men niet een gelukwenskaart sturen, wederzijds geschenken
uitwisselen, de kinderen suikergoed geven? Dat alles ondersteunt de vriendschap.

Deelnemen aan de grote gebeurtenissen, die het menselijk leven tekenen,
zoals geboorte, bruiloft en dood. Telkens biedt zieh de gelegenheid aan, elkaar meer naderbij te
komen. Mensen vergeten niet zo vlug degenen, die naast hen stonden in vreugden en zorgen.

Samenwerken aan gemeenschappelijke projecten,_
zoals de inzet voor sociale zekerheid, voor gezondheidsprogramma's en opvoeding, voor fysische en geestelijke gehandicapten, voor drugsverslaafden en aidslijders, voor sport en spei, voor
het milieu, gerechtigheid en vrede. Dat schept solidariteit over alle godsdienstige belemmeringen
heen.
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Gezamenlijk bidden
om gezondheid en geluk, om de zegen van God voor de kinderen en de families. Een biddende
gemeenschap is nooit een bedreiging. Dit geldt vooral voor de private gebedsgemeenschappcn
en niet zo zeer voor de officiele gebeden.

Gezamenlijke krantenlectuur,_

_

om te verstaan, hoe de bevolking overwegend in islamitische landen de Problemen van het dagelijkse leven aanpakt, zieh inspant voor een nieuwe houding in een tijdgebonden context en hoc
de aanpassing aan een moderne wereld zieh voltrekt, het alles verlangde invullingvermogen en
eigentijds verstaan.
•

Deelnemen aan mushairas (=voordracht van gedichten) en muzikale voorstellingen, litteraire
kringen en gelijkaardige culturele gebeurtenissen

Daar wordt de discriminatie het minst waargnomen. Spoedig ontdekt men een culturele affiniteit.
die over iedere godsdienstige aanhorigheid heen verbindt.
•

Alles in vvoord en daad vermijden, vvat de zedelijke normen van de doorsnee moslim kwetsen kan:

zij het bij het eten en drinken, in de kleding of in het spreken, vooral echter bij de uiterlijke tekenen van vroomheid. Hier toont zieh ons geloof in de Almachtige en grote God, ons respect voor
openbaring en de profeten, onze liefde voor de armen en noodlijdenden, onze zorg voor weduwen en wezen.

Jonge broeders bemoedigen hun pastorale stage als gast bij broeders doorte
brengen,_
_
die in islamitische landen werken. Zelfs als zij later niet in islamitische gebieden zullen werken,
opent dit hun ervaringshorizon en werkt prikkelend voor de later arbeid.

Dienstbetoon en hulp,_
Aan hen die zieh in de islamitische gemeenschap begeven: families in noodsituaties ter hulp
komen, zieh voor hun kinderen interesseren, hun vreugden en zorgen delen. In al deze gebaren
toont men, hoe emstig het is met onze geloven.

Op het intellectueel domein__
zijn er nog bijzondere mogelijkheden om elkaar naderbij te komen:
*** door uitwisseling op wetenschappelijk gebied, zoals taalstudies, Islam, mystiek, Soeffiliteratuur;
*** door godsdienstige gesprekken;
*** door gezamenlijk op te treden tegen de uitwassen van het materialisme, consumptiemaatschappij en milieuvervuiling;
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*** de interesse voor de beweging voor gerechtigheid en vrede;
*** door discussie over economische Systemen, politieke theorieen, morele Problemen van de
nieuwe tijd.
Daarmede zijn enige mogelijkheden gcnoemd, waardoor men elkaar dichter bij komt. Maar
steeds zet men de houding van “minoritas” voorop. die met achting bejegent hen, die ons geloof
niet delen. De daartoe noodzakelijke dialoog zet steeds een diep geloven in de menselijke geest
voorop, die alle hindemissen uit de weg kan ruimen.

6. Basisinformatie over de Islam
6.1. Een körte samenvatting van de geschiedenis van de Islam
Het begrip Islam betekent “volledige overgave”, en wel overgave aan Allah, als de enige, streng
monotheistisch opgevatte God. Gelovig vertrouwen alsook de menselijke verplichting tot zijn
verering zijn daarmede gelijkmatig uitgedrukt. Mohammed, de profeet van de Araben, heeft zelf
aan zijn stichting deze naam gegeven, wanneer hij verkondigdc: ‘Waarlijk, de godsdienst bij
God is de Islam”. Mohammed, die zijn volk de nieuwe boodschap van de Islam bracht, leefde
van 569 tot 632 na Christus. Hij is afkomstig van Mekka. Daar bracht hij een harde jeugd door,
die door de vroege dood van zijn ouders getekend was. Een in uiterlijke verhoudingen zorgenvrij
leven viel hem eerst teil deel, wanneer hij in dienst trad van de rijke koopmansweduwe Khadija35, die als veertig jarige met hem in de ouderdom van 25 jaar huwde.
Met deze vrouw, die in de tijden van harde aanvallen tegen de profeet met onwankelbare trouw
naast hem stond. heeft hij tot haar dood - ergens in zijn 50e levensjaar - een monogame verhouding gehad. Eerst na haar dood ging hij op polygame verhoudingen in. Zijn latere lievelingsvrouw was Aischa. de dochter van Aba Bakrs, die na de dood van Mohammed tot eerste kalief
werd gekozen.
Door dromen en visioenen werd Mohammed op toekomstige religieuze ervaringen attent gemaakt. hi de eenzaamheid van de berg Hira, waar hij sindsdien jaarlijks voor een maand terugtrok, ontving hij in zijn veertigste levensjaar de eerste openbaring door de aartsengel Gabriel, die
zieh in toekomst regclmatig verder opvolgdcn.
Deze openbaringen zijn opgenomen in de Koran, het heilige boek, waarop de godsdienst en de
rechtsordening van de islamitische wereld zieh beroepen.
De Koran wordt dank zij een buitengewone günstige overlevering met onderscheiding behandeld. Reeds de eerste opvolger van Mohammed in de leiding van de nioslimgemeenschap, de ka¬
lief Aba Bakr (632-634), heeft een verzameling alle bereikbare openbaringswoorden van de pro¬
feet in een verzameling geordend, en de derde kalief, Uthman (644-656), gaf het bevel een redactiecommissie op te richten, die nauwelijks 20 jaar na de dood van Mohammed de definitieve,
gecodificeerde tekst opstelde, die tot vandaag de uniformiteit garandeert.

35 uitspraak: j=dsch (bijvoorbeeld Khadija = Khadidscha).
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De Koran is in 114 hoofdstukken verdeeld. die soera’s worden genoemd. Zij zijn volgens het
schematisch princiep van in lengte afnemende lengte geordend. Slechts de körte, zeven verzen
omvattende "opening" (=fatiha) soera behield zijn eerste plaats in de Koran.
De verkondiging van Mohammed, die in de Koran schriftelijk werd vastgelegd, is rond twee
centrale gedachten.
Ten eerste stelt hij tegenover het oud-arabisch polytheisme de strenge monotheistische belijdenis
van Allah als de enige God. Dit vindt een beknopte, bondige uitdrukking van de eenheidsbelijdenis in de 112 soera van de Koran: “Zeg: God is Een; Hij is de Eeuwige. Hij is niet verwekt, en
hij heeft niets verwekt, niets is aan hem gelijk”
Een tweede centrale gedacht van Mohammed was, de mensen voor te bereiden op het wereldoordeel op het einde der lijden. Dit laat zieh vooral hierin herkennen, dat de voorstelling van de
hemel en de hei in de Koran een mime plaats krijgen.
Op de verkondiging van Mohammed gaan ook de “vijf grondpeilers van de Islam terug, die
voor de moslims een bindend karakter heeft. Zij omvat de geloofsbelijdenis, de dagelijkse vijfmaal te verrichten verplicht gebed, de armenbelasting, de vasten in de maand Ramadan en de
pelgrimstocht naar Mekka, die iedere moslim, in zover hij lichamelijk en economisch daartoe in
Staat is, minstens eenmaal in zijn leven moet ondememen. Enkele verdere voorschriften vervolledigen deze vijf grondpeilers.
Tot de heilige oorlog (jihad = onvermoeibaar inzetten) kan opgeroepen en verplicht worden.
Verbünden
De huwelijkswetgeving geeft de man de gelegenheid om vier vrouwen te bezitten alsook het
vrije beschikken over zijn slavinnen. Deze praktijk wordt geremd doorat ze een rijk vermögen
voor op zet.
De verkondiging van Mohammed bereikte eerst slechts een kleine kring van gelovigen. De
mächtigen van zijn geboortestad Mekka gedroegen zieh vijandig tegenover hem
De situatie kreeg een günstige wending door de Hijra, de “emigratie” van het jaar 622, waarmede de moslims hun tijdrekening beginnen. Lieden van het ten noorden van Mekka gelegen Jathrib hebben de profeet en zijn aanhangers uitgenodigd naar hun stad te verhuizen, die spoedig
de naam “stad van de profeet” kreeg, in het Arabisch “medinat annabi”, afgekort Medina.
In Medina vatte Mohammed het plan op voor een groter, door de islam beheerste gebied. Als
dringende opdracht herkende hij de heroververing van zijn geboortestad, waarvan hij het preislamitisch heiligdom, de Kaaba, als plaats van de islamitische pelgrimstocht, de Hajü, verklaarde.
Na acht jaar afwezigheid cn na verschillende kleine oorlogen met de mensen van Mekka, deed
hij een vredelievende, triomfantelijke intocht in zijn geboortestad. Gedurende de laatste levensjaren legde hij zieh toe op het organiseren van de pelgrimstocht. Hij stierf op 8 juni 632.
De uitbreiding van de Islam begon onmiddellijk na de dood van de profeet. Islamitische heersers
veroverden in een snelle overwinningen de Afrikaanse kusten van de Middellandse zee en verstoorden na het oversteken van de zee-engte van Gibraltar in het jaar het Spaans Westgotische
rijk. Eerst Kartei Märtel trad hen in 732 - 100 jaar na de dood van Mohammed - zegenrijk tegemoet op de velden tussen Tours en Poitiers.
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Dat in een lange twist de beide grote tegenstanders ten tijde van de islamitische opkomst, OostRomeinse rijk en Perzie, zieh nagenoeg uitgeput hadden, was het de moslims mogelijk, gelijktijdig met de uitbreiding naar het Westen ook naar het Oosten zegenrijk op te trekken en het Perzi¬
sche Rijk van de Sassaniden in 642 te veroveren.
In India beleefde de Islam een bloeiperiode in het Grootmongoolse rijk van de 16e eeuw. In Indonesie kwam hij door bemiddeling van Indische kooplui. Op dogmatische gebied is de Islam
geen gesloten grootheid gebleven. De grootste meerderheid van de moslims bekent zieh tot de
orthodoxe traditie en leer, die aan de soenna vasthouden, aan de “gewoonte”. Van deze Soennicten hebben zieh vlug afgescheiden de partijgenoten van Ali, die vierde kalief en schoonzoon van
Mohammed. Zij stichten de “Sji’at Ali”, de ‘'partij van Ali”. Deze sjiieten, die in Perzie als talrijkst zijn, erkennen, ofschoon ze in vele groepen uiteengevallen is, allen slechts Ali als de enige
rechtmatige opvolger van Mohammed. Volgens de leer van de sji'a heeft Mohammed kort voor
zijn dood Ali in de laatste geheimen van de Islam ingewijd, en Ali gaf deze esoterische wetenschap door aan zijn familie. Zijn nakomelingen gelden daarom als Imam, als geestelijke leiders
en dragers van de geheime kennis.

6.2. De belangrijkste groepen en rechtscholen in de Islam
Zo belangrijk de menselijke ontmoetingen in het alledaagse leven zijn, moeten wij ons ook met
de belangrijkste groepen en rechtscholen in de Islam inlaten (die vergeleken kunnen worden met
de christelijke confessies). Reeds vroeg na de dood van de profeet kwam er tweedracht in de is¬
lamitische gemeenschap rond de vraag naar de rechtmatige opvolger, de “umma”. In deze spanning ligt de wortel van het ontstaan van de groepen, die in wezen tot op vandaag in de islamiti¬
sche gemeenschap voortbestaan. Oorzaak van deze spanning waren de verschillende opvattingen
over de kwaliteiten en de herkomst van de leiders van de gemeenschap, die de Soenna Kalief
(opvolger) genoemd worden en in de sji'a Imam.
Na de dood van Othman werd Ali, schoonzoon en neef van Mohammed, als 4e kalief gekozen.
Het komt tot een conflict met de stadhouder in Syrie, Mu’awiya, uit de familie van de Umatyyaden, die ook tot Othman behoorde. De partijgangers van Ali, shi’at Ah, ondersteunden hem
in zijn aanspraken op het kalifaat. Als na een veldslag Mu’awiya een scheidsgerecht voorstelde
en Ali dit inwilligde, scheiden zieh de Kharijiten (“ de wegtrekkenden”, die hem voordien ondersteund hadden, van hem af, daar zij Ali verweten, zijn door God verleende recht van opvolging aan een menselijk oordeel te onderwerpen. Toen nadien Ali gewelddadig optrad in de opstand van de Kharijiten, werd hij in 661 door een Kharaijit vermoord.
De meerderheid van de Arabische moslims herkennen Mu’awiya en de opvolgende Umayyadenkaliefen als politieke macht, terwijl de sji’a zieh hiertegen verzet en in de zonen van Ali, Hasan
en, na diens dood, Hoessein, als de leiders van de moslimgemeenschap zien.
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Eerst tweehonderd jaar na deze gebeurtenissen vormde zieh in conflict met de speculatieve
theologie van de Mu’tazila en de oppositiebeweging van de sji’a het groepenbewustzijn van een
als islamitische Orthodoxie aangeduide richting, die langzamerhand de naam “lieden van de
Soenna en de gemeenschap” kreeg. De naam is afgeleid van de soenna, de voorbeeldige
gebruiken van de profeet, die naast de Koran tezamen met de overeenstemmende mening van de
gemeenschap der gelovigen de basis van het geloven is.
Deze richting ziet in Abu Bakr, Omar, Othman en Ali eveneens de vier eerste, "rechtsopvolging"
kaliefen. Vandaag vormt deze -ook soennieten genoemd- groep met zijn 800 miljoen leden de
grote meerderheid van de moslims.
In verband met de uitleg van de rechtsvragen (ijtihad) ontstonden scholen, waarvan vier de belangrijkste zijn tot op heden bij de soennieten:
*** De Shafi'irische rechtschool:

Haar stichter Shafi’i (+820), een grote theoreticus van het islamitische recht, legde de vier bronnen van het recht of worteis van het recht vast: de Koran, de soenna van de profeten, de Consen¬
sus van de gelcerden (ijma’) en het besluit naar analogie (qiyas) uit de Koran en de soenna. Hij
wilde de persoonlijke beslissing in de rechtspraak ten gunste van deze criteria terugdringen. De
shafi’itische rechtsschool is vooral in Oostafrika, Zuidoost Azie en Zuid Arabie, maar ook in Li¬
banon verspreid.
*** De hanalitische rechtschool:

Als haar stichter geldt Abu Hanifa (+726).
Naast de Koran, de soenna, de consensus en het analogiebesluit herkennen de hannafiten als
twee verder rechtsmiddelen de persoonlijke mening en het voor-goed-houden in betrekking met
de gemeenschap. Daardoor wordt naast het geloven en de traditie aan het gezond menselijk ver¬
stand een beslissende betekenis in de rechtspraak toebedeeld. De hannafitische school is getalmatig de grootste rechtschool. Zij is vooral verspreid in Turkije, Midden-Azie, Pakistan en India.

371

*** De malakitische rcchtschool:

Zij ontstond uit de school van Medina, en haar oprichter is Malik ibn Anas (+796). Deze in
Noord, West en Centraal Afrika verbreide school erkent naast de vier worteis van het recht van
de Shafi’i de overwegingen van de publieke interesse in een rechtspraak en beroept zieh op de
tradities en het gewoonterecht van medina.
*** De hanbalitische rechtschool:

Deze traditionalistische school is genoemd naar haar stichter Ibn Hanbal (+855). Zij wijst het
analogiebesluit als bron van recht af en is vooral in Saoedi-Arabie, in delen van Syrie en Palestina verspreid.

De Kharijiten
De Kkarijiten, wiens tak de Ibaditen vandaag nog in Oman, in sommige steden van Algerije en
ook op het eiland Jerba (Tunesie) aanwezig is, maakte zieh los in het jaar 657 van de sji’a (partij
van Ali) en van de volgelingen van Mu’awiya. Zij eisen dat de vroomst en de beste moslim de
leiding van de gemeenschap opneemt, zonder tekening te houden met de afstamming. Men schat
hun aantal op zowat 1,5 miljoen.

De sji’iten
De sji’iten vormen zowat 10-15% van de moslim wereldbevolking. De sji'a, die in het Arabi¬
sche milieu bij Kufa zijn eerste centrum had, ziet in Ali de rechtmatige eerste opvolger van Mo¬
hammed (imam). Als volgende leiders van de gemeenschap (imam) worden de afstammelingen
uit de familie van de profeet en van Ali erkend. Op grond van de verscheidene opvattingen, wel¬
ke imam de opvolging voortgezet heeft, worden verschillende richtingen in de sji'a onderscheiden:
*** De Imamiten

Deze met zowat 100 miljoen aanhangers getalmatig de grootste sji ’itischc groep wordt ook de
twaalfde sji’a genoemd naar de 12e imam, die volgens hun overtuiging in het verborgen ontrukt
werd aan een verder leven, tot hij eens als Mahdi zal terugkeren. Gedurende zijn verborgenheid
zullen gekwahficeerde theologen de leiding van de gemeenschap opnemen, zoals dat in de huidige islamitische republiek van Iran het geval is. De twaalfde sji’a is vooral in Iran en Zuid Irak
aanwezig, in Afghanistan, in Libanon en andere landen gaat het om een beduidende minderheid.
*** De Ismai’liten

Zij zien in Ismai’l, de in het jaar 760 voor zijn vader gestorven zoon van de zesde Imam, de zevende rechtmatige Imam.
Een andere groep van de Ismai’liten gelooft, dat het niet door Ismai’l uitgeoefende ambt op zijn
zoon Mohammed is overgegaan. De zevende Imam werd onttrokken in de verborgenheid en zal
als Mahdi (beschermer van het recht) wederkeren. Längs hen wordt de lijn van de imam voort¬
gezet. Tot de ondergroepen van de Ismai’liten, die derhalve de zevenste sji’a genoemd worden,
telt men de Nizariten. Deze zijn vandaag vertegenwoordigd in Jemen, Iran, India, Syrie en Afri¬
ka en hebben zowat 25 miljoen aanhangers. Zij beklemtonen de betekenis van de innerlijke
openbaring van hun leiders. Hun tegenwoordig leider is de Aga Khan.
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De Drusen, die in Libanon en Syrie aanwezig zijn, worden eveneens tot de Ismai’liten gerekend.
*** De Zaiditen

Zij beschouwen - in tegenstelling tot de Ismai’liten en Imamiten - Zaid, de zoon van de vierdc
Imam voor de rechtmatige vijfde Imam. Zij verlangen, dat de nakomelingen van Ali gekozen
Imam zijn ambt verovert en bewaart en een zekere theologische kennis moet hebben. Deze groep
telt zowat 5 miljoen aanhangers en omvat de helft van de bevolking van Jemen. In het recht en
de geloofsleer staan ze zeer dicht bij de Soennieten.
*** De extreme sji’a

Extreme sji’a worden die groepen genoemd, die geloven in het inwonen van God in Ali en de
Imam. Tot hen worden de Nusairier of Aleviten geteld, die in Noordwest Syrie leven en over het
miljoen leden hebben.
Zij zijn verweven met de in Turkije bestaande religieuze groep der Aleviten, die in de verering
de gemeenschap van Ali afwijst, maar eigen religieuze ceremonieen hebben met onorthodoxe
elementen. Het zou hier te ver voeren de verschillende theologische richtingen en de vele hervormingsbewegingen in de Soenna en de sji’a voor te stellen. Naast de aan deels politiek gemotiveerde verschillen met betrekking tot de leiding van de moslims en de theologische verschillen
als de vragen betreffende nieuwe oordelen in rechtsvragen (ijtihad), die anders dan in de sji'a en
de soenna sinds de 10e eeuw uitgesloten zijn, zijn toch de overwegend gemeenschappelijke zaken tussen de sji’a en de soenna in geloofs- en rechtsvragen te benadrukken.

7. Fundamentalisme - bedreiging van het geloof en van de achting voor de “anderen”_
_ __

7.1. Zien_

_

Tijdens de in 1989 in Castel Gandolfo op aanvraag van de paus gevoerde zomeracademie over
het thema “Europa en de burgerlijke maatschappij” wees Ralf Dahrendorf het fundamentalisme
aan als “grootste gevaar voor de hedendaagse burgerlijke maatschappij”.
Het begrip “fundamentalisme” heeft vele toepassingen. Het gaat terug op het tijdschrift " The
Fundamentals”, dat van 1910 - 1945 in de USA verscheen, om de geloofsbelijdenis van een
conservatieve protestantse beweging te verspreiden, wiens worteis tot in het midden van de 19e
eeuw teruggaan. De onafhankelijk van elkaar optredende groepen sloten zieh in 1919 aaneen tot
de World’s Christian Fundamentals Association. Deze eerste Fundamentalisten streden tegen het
modemisme en het verval van de moraal. Hun basisgedachten waren
*** de letterlijke onfeilbaarheid van de Bijbel;
*** de nietigheid van de moderne wetenschap, in zover ze niet met de Bijbel in overeenstemming sis (zoals de evolutietheorie);
*** de overtuiging, dat zij slechts de wäre christenen zijn en dat zij alleen het heil ontvangen;
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*** de afwijzing van de secularisatie:
*** de oppositie tegen de traditionele Kerk.
De evangelische fundamentalsten zijn vandaag in de Yerenigde Staten in verschillende groepen
wijd verbreid. Vele televisiepredikers gebruiken de moderne media tot verspreiding van hun
missionaire ijver. Fundamentalistisch-plotieke vemieuwingsbewegingen hebben in hun programma de bescherming van de familie, de strijd tegen het feminisme en de gelijkberechtiging
van de vrouw, het strafrechterlijk vervolgen van de homoseksuelen, het verbod op de pomografie en andere punten. Sinds de jaren 60 heeft in vele islamitische landen een beweging aan invloed ingewonnen, die het “islamitische fundamentalisme” genoemd wordt, ook wanneer de
aanhangers zichzelf eerder als islamisten aanduiden. Zij wordt vaak in het Westen in verband
gebracht met de religieuze-politieke praktijk door de Ayatollah Komeini in de “Islamitische revolutie” van 1979 na het omverwerpen van het Sjah -regime ingerichte “Islamitische Repu¬
blik”. Karakteristiek voor deze beweging is het postulaat van het herstel van een oer-islam, zoals het ten tijde van de profeet en zijn gezellen bestaan heeft. Deze beweging, die echter niet “de
islam” vertegenwoordigt en eigenlijk in tegenstelling Staat tot de conservatieve religieuze stromingen binnen de islam, daar zij de door de eeuwen gegroeide, gevonden Traditie als van de wä¬
re Islam afwijkend verwerpt, ziet in de herinvoering van een woordgetrouwe duiding van de Ko¬
ran en op de Hadith berustende scharia36 een beslissende maatstaf tot oprichting van een ideale
islamitische gemeenschap. Oorzaken van deze beweging zijn zeker gelegen in de afweerhouding
tegen de tijd van de kolonialisatie door politieke, wetenschappelijke en cultureel als dominant
beleefde westerse industrielanden, en een illusieloze beoordelen van de kapitalistische en socialistische oplossingen voor de vele sociale Problemen waamaar de meerderheid van de islamiti¬
sche landen zoeken. De onder westerse invloed verlaten culturele en sociale levenswandel en de
sociale Problemen zoals werkloosheid en een groeiende kloof tussen arm en rijk hebben in vele
landen tot een identiteitscrisis geleid, waarop door een bezinning op de eigen worteis, op de
“fundamenten”, een antwoord gezöcht wordt. De fundamentalistische bewegingen in de islamiti¬
sche landen zijn echter niet uniform, en slechts een deel van hen is militant en bereid tot geweld.
Sinds de tachtiger jaren werd het begrip “fundamentalisme” steeds vaker gebruikt. Ja, het is ondertussen een modewoord geworden.
Enige uitleg van het woord is daarom noodzakelijk. Het beduidt een houding, die zieh op een
grondslag (=fundament) rieht: een heilig boek, een wet, een dogma, een doctrine...Tot de zaak
behoort daarboven voor alles echter een geheel bepaalde duiding van het heilige boek, wet,
dogma, een duiding, die zieh als enige wäre voorstelt en zieh fanatiek en strijdbaar aan andere
opdringen wil. In de huidige tijd heeft me het “fundamentalisme” met de religieuze-politieke
praktijk in verband gebracht, die de Ayatollahs in Iran georganiseerd hebben. Het heeft als fenomeen dat het al lang de grenzen van de Iranese Staat en van de islamitische godsdienst overschreden heeft. Fundamentalistische stromingen zijn er in alle godsdiensten, zowel in het katholieke als protestantse christendom en in de Orthodoxie zowel als in de islam en het jodendom,
maar ook in de politieke partijen en op het domein van wetenschappelijke theorieen. Kenmerkend voor het tegenwoordige verstaan van het fundamentalisme - en voor deze leerbrief in het
bijzonder - is echter, zoals gezegd, de sji’itische Iranese Ayatollah Khomeini, die door de isla¬
mitische revolutie in 1979 het Sjahregime opzij zette. Hij Staat voor de overtuiging van de enige
30 religieuze recht, dat tot de in de Koran en tot de canonische verzamelingen van overgeleverde
woorden en daden terug wordt gebracht
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waarheidsaanspraak van de Koran in zijn oorspronkelijke vorm zowel voor de eenheid van politiek als van godsdienst met als gevolg. dat de religieuze wetten en voorschriften de politieke
constitutie en het openbaar leven maatgevend bepaalt.

7.2. Oordelen
Fundamentalisme op het domein van de godsdienst maakt de levendige bronnen van het geloof
tot een karikatuur. Dit gevaar heeft ook Franciscus herkend en in zijn vermaning daarop gewezen. Wie slechts de letter kennen wil, is dood en brengt niets anders dan de dood voort (vgl.
Verm. 7,2). Zowel in het christendom als in de islam heeft het fundamentalisme wat van doen
met het fundament, waarop het werkelijk geloof berust. God wordt tot een zaak gemaakt, waarover de mens beschikt, en hij wordt voor de eigen machtsbelangen misbruikt.
De terugkeer naar de fundamenten ontspringt echter aan een dieper verlangen van de mensen.
De voedingsbodem daartoe zijn de sociale onzekerheid, verlies van orientatie en zinloosheid.
Bedreiging van de waarden en van het leven van anderen, onvrede, intolerantie, haat, moord en
begeerten zijn even zoveel voorgronden en onvoldoende antwoorden op het verlangen van de
mensen als fenomenen van het fundamentalisme. Wij moeten daarom leren, de oorzaken van het
fundamentalisme te erkennen en ermee om te gaan. Het gaat crom de voorwaarden. welke haar
voortbrengen, te veränderen en de wäre bronnen van het leven te ontsluiten.
In de geschiedenis van de islam en het christendom zijn er grote periodes geweest van tolerantie
en respect tegenover de anders gelovigcn. Daarvan getuigen documenten en gebeurtenissen zoals
bijvoorbeeld de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de godsdienstvrijheid en de
niet-christelijke godsdiensten, het vredesgebed van Assisi, de inleiding van de paus op de tocspraak tot de jongeren in Marokko, het verzoek van een Turkse universiteit aan het Vaticaan om
enige docenten in de christelijke godsdienst...
In beide godsdiensten gebeurt het echter ook, dat in naam van het christelijke en islamitische ge¬
loof tot intolerantie en opgeroepen werd en vandaag nog daartoe opgeroepen wordt: Noord Ierland tussen katholieken en Protestanten, in Algerije het vermoorden van moslims en Christen,
waaronder religieuzen en een bisschop, om maar enige voorbeelden te noemen.

_7.3. Handelen
Het fundamentalisme kan, wanneer het militant wordt, een bedreiging voor de waarden en het
leven van anderen betekenen, onvrijheid, intolerantie, discriminatie oproepen en zowaar haat en
moord rechtvaardigen. Hoe zal men dit vermijden?
Wij kunnen bij wijze van voorbeeld
*** op een intermenselijk domein een basis voor gemeenschappelijk gesprek zocken;
*** gezamenlijk de sociale oorzaken van het fundamentalisme, zoals ongerechtigheid,
annoede en eilende doorgronden;
*** militant fundamentalisme en de daaruit volgend onrecht (zoals het sehenden van de
mensenrechten of beperking van de godsdienstvrijheid) ondubbelzinnig aan de kaak stel¬
len en ofifervaardig praktisch bijstaan;
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***wij zullen ons gezamenlijk herinneren; aan de ontmoeting tussen Franciscus en de
sultan al-Malik al-Kamil; aan de vrede tussen deze sultan en Frederic II tijdens de kruisvaarten; aan de bescherming van de vervolgde joden; aan de instemming tot bescherming bij de godsdienstoefeningen voor de christenen onder het Osmanische rijk;
*** eveneens zullen wij ons herinneren: aan de opname van de volgde joden in de kloosters tijdens het Nazi-regime, maar ook de jodenpogrom, die de franciscanen mee ondersteund hebben; aan de inspanningen voor respect en vredelievende dialoog met de moslinis door alle eeuwen, ondanks de vele martelaren en oIFers, maar ook aan de krenkingen en kruistochtpredikaties.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

1 Pe 3,15
NA 3
LofGod 1A; 2 BrGel “IBrGeest 12; IBrCust 5,8;
BrBestuur 1,7; BrOrde 4.6.9.: RegKl 7,2vv.; RegB
12,1; Test 12; lCel 57; 2 Cel 30; LMIX, 8; Fior 24;
HO 32.

Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
GGCC: 95,3
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap: Matt/i 82
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
_1. Oefening
Een rollenspel:

De strijd om de baard van de profeet.
Zoals alle dagen, zaten ook op deze avond de mannen voor het cafe in het dorp. Ze dronken hun
raki, rookten hun goedkope, Sterke sigaretten en praten ongedwongen met elkaar. Zonder enig
bijzonder opzet begint iemand een gesprek over de brug. Na vele jaren zou er eindelijk weer een
verbinding tussen de oevers körnen, die de bergbeek scheidde. De meeste dagen van het jaar kon
men ook goed zonder haar, omdat de armzalig bedding gemakkelijk kon oversteken. Maar na
een onweer of na bijna eindeloze regendagen, wanneer alle hemelsluizen open leken, en in het
vooijaar, ten tijde van de snecuwdooi, is er geen doorkomen aan, Dan vervalt voor de hinderen
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van deze oever de school. Letterlijk een geschenk van de hcmel. Maar ook belangrijke mensen,
zoals de bakker. de smid, de vroedvrouw en de pastoor zijn dagenlang niet bereikbaar. Daarom,
zo was het al een lange tijd de gemeenschappelijke mening van allen in het dorp, moest er opnieuw een brug komen. De oude werd voor jaren door de bergbeek in de diepte getrokken cn
weggevoerd. Waar echter de brug over de beek moest komen, daarover waren er heftige mcningsverschillen. Men moet weten: het dorp, dat de bergbeek waarlangs het dorp aangelegd was,
dit verdeelde in twee gelijke stukken. Aan deze kant bevinden zieh de groter boeren, de bakker,
de smid, de vroedvrouw en vooral het cafe. Aan de andere kant stond de kerk en de school, en
het gemeenschappelijk kerkhof. Daar rüsten moslims en Christen en wachten op het paradijs of
de hcmel. Voor de mogelijke plaats voor de brug waren er enkele voorwaarden: de breedte van
de beek, de stevigheid van beide oevers en het hoogwaterpijl van de bergbeek. Doch waar de
brug ook over de beek gelegd zou worden, steeds schenen een paar moslims of christenen bcvoordeligd worden. Daarover was er een lange tijd een smeulende strijd.
Was het nu de raki of was het een van die drukkende zomerdagen, die de mensen agressief
maakten, opeens zei er een, wanneer zijn argumenten voor de juiste plaats van de brug verworpen waren: “Dat is typisch voor jullie mohammedanen, jullie willen zeker de brug, maar jullie
zijn niet bereid, objectieve maatstaven aan te nemenMohammedaan of molsim, het raakte
diep, als een bewuste krenking. De aldus beledigde wou zieh dat niet van een ongelovige, zoals
hij die vol afschuw noemde, laten welgevallen. Plots schreeuwden allen door elkaar, kozen
partei, en het was wederom, zoals altijd, twee kampen: moslims en christenen.
Gelukkig waren ook de Imam en de pastoor naar oude gewoonte, het dagelijkse ritueel volgend.
gezamenlijk onderweg naar het cafe.
Ze waren wijze mannen. Beiden hadden veel over de geschiedenis van het land en hun geloof
gestudeerd en zij waardeerden elkaar. De Imam wist zieh met het soefisme verbonden, en de
pastoor was, zoals de meeste in deze streek, een franciscaan. Wederom een strijd om de baard
van de profeet, dachten beiden. De beide geestelijke naderden de strijdhancn, bekeken elkander
en bijna gelijktijdig zegden ze: “Schaam jullie je niet, als onwetende schooljongens te vechtenF'
De Imam ging voort: ‘'In de naam van Allah, de albarmhartige. Met de bezitters van de
Schrift(= joden en christenen) strijdt men slechts op passende wijze ... en zegt: Allah, onze God
en uwe God, is slechts een, en wij zij n geheel aan hem overgeleverdr’. De zoon van Franciscus
wilde niet achterblijven en zocht naar een passend woord uit het heilige boek der christenen.
Daar viel hem dit te binnen: “Maar ik zeg u: al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strajbaar
zijn voor het gerecht” (Mt 5,22). De mannen schaamden zieh daadwerkelijk. Zij herinnerden
zieh opnieuw wat zij zo vaak uit de mond van hun zielzorgers gehoord hadden: de strijd bevalt
Allah noch God, zoals de christenen hem noemen. En het is dom, de Almachtige te helpen of
zijn eer te willen verdedigen, terwijl men zijn schepsel versmaadt, afranselt of zelf ombrengt.
Zulke verschrikkelijke dingen moeten er vroeger in hun dorp ook gebeurd zijn. De ouden wisten
er nog over te verteilen.
“ W/j loten om de juiste plaats voor de brug. Met Allah'’s hulp zullen wij ze dan bouwen”, stelde
de Imam voor. Het algemeen gemurmel van de mannen duidde hij kortweg als instemming aan.
De franciscaans vond het voorstel ook goed en voegde er aan toe: “Zij zal alle kinderen van God
nuttig zijn en als gemeenschappelijk werk de Almachtige tot eer strekken” (Othmar Noggler
OFMCap).
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Leidraad:
1. De speileider maakt 7 plakkaten klaar. waarop enige rollen voorgesteld worden. Zij
worden over de gehele ruimte verspreid tegen de wanden opgehangen.
de waard, een moslim, in wiens cafe de dorpsbewoners elkaar treffen,
een vroedvrouw, een Christen
de Imam
de priester
de brug,
de bergstroom
andere
2. De spelleider geeft de volgende aanwijzingcn:
Rolopname:
***poog je in de geschiedenis in te leven. welke rol is je het sympathiekst, het vertrouwdst, nabij? en welke rol is je onaangenaam. onsympathiek, vreemd?
*** Kies in stilte en in het luisteren naar je zelf een "rol” uit en plaatst je bij het bijbehorendc
plakkaat (het kan gebeuren dat er meerdere personen deze rol willen opnemen terwijl andere
onbezet blijven).
*** Na enige bedenktijd wordt nog eens gevraagd, of me zieh aan zijn plaats wil vasthouden of
wilt wisselen van plaats.
Gestaltegeving:
*** Beantwoordt in de groep de vraag: waarom hebben jullie juist deze rol gekozen? Waarom
niet een andere? Neemt genoeg tijd om te antwoorden.
*** De spelleider leidt het spei in met de volgende vraag aan de gehele groep. Waar willen jullie
de brug? Discussieert daarover met elkaar in de gehele groep buiten jullie rol. Blijft daarbij
echter op je plaats in de ruimte.
*** De spelleider breekt na een gepaste tijd het spei af en geeft een nieuwe opdracht: spreekt
met elkaar over de volgende vragen: Hoe heb ik me gevoeld? Hoe heb ik de anderen beleefd? Had ik de rol van de anderen anders gespeeld?
Reflexierond e:
*** Na enige tijd roept de spelleider de rollen terug naar hun zitplaats en stelt de volgende
vraag: Wat is me in dit spei duidelijk geworden? Wat heb ik ervaren? Welke inzichten heb ik
er bij gewonnen? Waar heb ik een gelijksoortige ervaring gehad? Hoe was mijn houding, toen
ik in een gelijksoortige situatie verzeilde?

_2. Oefening_
Tot de religieuze plicht van de moslim behoort het dagelijkse gebed (= salät):
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Vijfmaal per dag verricht de moslim de voorgeschreven gebeden in voorgeschreven houdingen:
’s morgens, ’s middags, in de namiddag, bij de avondschemering, voor het slapen gaan. Ook de
voorafgaande wassingen volgen bepaalde regels. Het gebed begint met de lofzang (=Thana):
“O God, tot uw roem en lof';
gezegend is uw Naam,
en, er is geen andere God buiten u. ”
Dan wordt de voor alle gebeden voorgeschreven 1 soera ui de Koran gezegd, de Fatiha:
"In de naam van de barmhartige en genadige God! Lof zij God, Heer van de werelden, de
Barmhartige en Genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U
alleen smeken wij om hulp. leid ons op het rechte pad. Het pad degenen, wie Gij Uw wehladen
schenkt; over wie geen toorn is en die niet dwalen. Amen”
Er volgt de lezing van enkele hoofdstukken uit de Koran Daama buigt men en legt men de handen op de knieen, en in deze houding wordt driemaal gezegd:
“Verheerlijkt zij God, de Grote”.
Dan rieht men zieh op en zegt:
“God verhoort hem, die Hem looft; onze Heer, lof zij Hem\”
Daama knielt men met de handpalmen en de neus op de grond, en zo bidt men driemaal:
“Verheerlijkt zij God, de hoogste”.
Aansluitend Staat men de op linkervoet en laat de rechter vrij, zo dat de tenen naar buiten wijzen
en de hiel naar de hemel wijst, en in deze houding bidt men God om vergeving.
Daama knielt men opnieuw en herhaalt driemaal de woorden die bij de eerste knieval uitgesproken werden. Alle houdingen van opstaan, buigen en knielen beschrijven een kring: de rak’at.

Opgave:
Vergelijk de hier vermelde moslim gebeden en houdingen
*** met de lofprijzing van God op de La Verna
‘"Gij zijt heilig, Heer enige God, die wonderbare dingen doet
Gij zijt sterk, Gij zijt groot
Gij zijt de allerhoogste,
Gij zijt de almachtige koning,
Gij heilige Vader, koning van hemel en aarde
Gij zijt genegenheid, liefde ...” (LofGod 14)
*** met de in onze gemeenschappen vertrouwde gebeden en houdingen.

Vragen:
1. Welke overeenkomsten vind je?
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2.

Welke verschillen stel je vast?

3. Oefening
Het typisch islamitische laat zieh in een handvol principes kenmerken, de zogenaamde vijf peilers of zuilen van de Islam:
1.

Shahada, dat is het monotheistisch geloofsbelijdenis. er is geen godheid groter dan God (Al¬
lah); Mohammed is de gezant van God;

2.

Salat, dat is het vijfvoudige dagelijkse gebed (met de voorgeschreven woorden en daarbij
behorende houdingen);

3. Zakat, dat is een verplichte belasting (aalmoes) die begoeden ten gunste van onbemiddelden
afstaan;
4.

Ramadan, dat is de vastenmaand, waarbij het verboden is voedsel op te nemen (inclusief het
drinken) zolang het heldcr is;

5. Hajj, dat is de pelgrimstocht naar Mekka in de pelgrimsmaand (minstens eenmaal in het leven, als men de middelen daartoe heeft en de omstandigheden het toelaten).

Opgave:
Noem iets vergelijkbaars in het christendom en bespreekt dit met mekaar.

E Toepassingen
_1. Toepassing_
In de eerste wereld. vooral in de landen van de Europese gemeenschap, groeit het probleem van
christelijk-islamitische vermenging.

Vragen:
1. Ken je gevallen van zulke vermenging?
2. Welke poshieve en negatieven aspecten stel je vast?
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2. Toepassing
Bemardus van Clairvaux (+ 1153) was toonaangevend in de voorbereiding van de 2e kruistocht.
die van 1147 tot 1149 onder de leiding van de Duitse keizer Konrad III en de Franse koning Lodewijk VII plaats vond.
Lees de volgende tekst:

Uit enkele preken voor de kruistocht van Bernardusvan Clairvaux:
“ Wat doet gij, dapper mannen? Wat doen jullie, dienaren van het krtiis? Willen jullie het heiligdom aan de honden en de parels aan de wilde zwijnen? Hoeveel zondaars hebben daar onder
tränen hun zonden gebiecht en vergeving gekregen, sinds het zwaard van de vaderen de heidense vuiligheid verjaagd heeft? De boze ziet het en kijkt afgunstig toe; hij knarst met de fanden en
verbleekt; hij beweegt de vezels van zijn boosheid en zal zeker geen teken nog spoor van zoveel
vroomheid overlaten, wanneer hij wederom — God verhoede het — sterk genoeg wordt om het al¬
lerheiligste te heroveren. Dat zou voor alle körnende tijden een ontroostbare smart en een onherstelbare schade zijn; voor dit geslacht echter, dat geheel onvroom is, zou het eindeloze
schaamte en voortdurend verwerping.
Terwijl uw land vruchtbaar is aan dapper mannen en krachtig door volheid van zijn jeugd - zodat uw lof over de hele wereldgaat en de roem van uw heldendom de ganse aarde vervult heeft , zo omgord ook gij u met mannelijkheid en grijp het gelukkig wapen in ijver voor de naam van
Christus. Möge ieder ridderlijk vaardigheid, neen, ridderlijke onwaardigheid weleer, waardoor
gij de anderen will onderwerpen en elkaars ondergang zoekt en de een de andere ombrengt.
Welke gruwzame lust grijpt de onzaligen, dat zij met het zwaard het lichaam van hun naaste
doorboren en misschien zijn ziel in het verderf stört. Ook zijn ziel wordt doorboord door een
zwaard, wanneer hij zieh over het doden van vijanden verbeugt. Waanzin is het, niet moet, verzot te zijn op zulk een onrecht; geen dapperheid, maar men zal het slechts toeschrijven aan verb Unding.
Gij dapper ridder, gij man van de strijd, nu hebt gij een strijd zonder gevaar, war de strijd roem
brengt de dood winst. Ben je een schrander koopman, een man van kostwinning in deze wereldeen grote markt zeg ik je aan; zie je, dat ze je niet ontgaat. Neem het kruisteken op, en voor al¬
les, wat uw berouwvol hart biecht, zul je vergeving ontvangen. De Waarachtige is billijk, wan¬
neer men zieh koopt; en wanneer men vroom er voor betaalt, is dit ongetwijfeld het Rijk van God
waard ...

Een gebed geformuleerd naarde verklaring van paus Paulus VI en de patriarch
Athenagoras (1982):
_
“Almachtige, eeuwige, gerechte en barmhartige God!
*** Wij betreuren de kwetsende woorden, de verwijtende en straftare gebaren, die wederzijds
bedroevend genoeg onze gemeenschappelijke islamitisch-christelijke geschiedenis getekend
en begeleid heeft.
*** Wij betreuren en verwijderen uit onze he rinneringen die teken en uitdrukkingen van ergernis en aanklacht, die er uit volgen.

*** Wij zijn ons bewust, dat zulke gebaren van herstel en goed maken niet toereihend zijn, om
zowel de oude als de nieuwe meningsverschillen tussen moslims en christenen uit de weg te
ruimen.
***AImachtige God, door de loutering van ons hart, doorons spijt over het geschiedde onrecht
en door onze daadwerkelijke openheid tot gemeenschappelijke verstandhouding en achting
voor ons beider geloof zijn traditie en zijn geboden willen wij nastreven, zodat het misverstand overwonnen wordt.
*** O hoogste, almachtige en enige God, trots zijn ontoereikendheid hopen wij, dat dit gebed
aangenomen wordt, daar Gij altijd bereid zijt te vergeven. wanneer wij elkaar vergeven.
*** Wij bidden voor alle mensen, die zoeken om de waarheid, welke Gij ons in de heilige boeken
toevertrouwd hebt, trouw te beleven, zodat onze islamtische-christelijke dialoog aan diepte
en wederzijdse kennis wint en tot een broederlijk samenleven in het dagelijkse leven leidt. ”

Opdracht:
1. Vergelijk dit gebed met de oproep tot de kruistocht door Bernardus. Geef de gedachtegang weder.
2.

Voegt dit gebed, nog andere voonvaarden voor een islamitish-christelijke dialoog
toe.

_3. Toepassing_
In het hier volgendc geven wij enkele voorbeelden uit de teksten van islamitische mystiekers (=
Soefi):

Yahya ibn Muadh (+ 871), Pers:
“O God. Gij hebt het gaarne, dat ik U lief heb, ofschoon Gij van mij niet nodig hebt. Waarom
zou ik het niet verlangen, dat Gij mij liejheb, daar ik uw liefde zo zeer nodig heb? ”

Abu Yazid (Bayazid) Bistami (+874), Noord-Perziö:
“Ik riep mijn ziel op tot God, maar ze weigerde mij aanhankelijk en maakte veel moeilijkheden.
Daarom lief ik ze staan en ging verder naar God. ”
Men vraagthem: “Wanneer ontmoet de mens God? ”
Hij antwoordde: “Gij armzalige, verlangt gij dan werkelijk naar God? ”

Abu Abdallah Ibn Chafif (+982), uit Schiras:
“ Wanneer gij de oproept tor gebed hoort en mij niet op de eerste rij in de moskee vindt. zoek me
dan op het kerkhof! ”
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_ Abul-Hasan Charaqani (+1033), Iranier:_
‘O God, Gij hebt mij om uwentwil geschapen, uit de moeder ben ik om uwentwil geboren
maak mij niet tot jachtbuit van gelijk welk schepsel! ”

zo

-

O God, een groep mensen zullen als martelaren opstaan op de laatste dag, omdat ze om uwent¬
wil gedood werden, en ook ik zal als zulk een materlaar opstaan, daar ik door het zwaard van
verlangen naar U gedood werd. ”

Ainul-Quadat Hamadani (+1131), wegens ketterij gevangen gezet in Bagdad:
“O God. laat mij blind verrijzen; want Gij zijt me veel te groot en te verheven. opdat mijn ogen
U kunnen zien. ”

Pir Sultan Abdal (+1560), Turkije:
“Ik werd tot een beek, die in de stroom verdwijnt,
tot rozen werd ik, die te onpas bloeit,
tot as werd ik, waarin geen vonk gloeit,
o vriend, brand, brandvan uw liefde!”

Dara Schikoh (+1659), zoon van de Mongoolse heerserScha Dschahan, door
zijn broeder wegens ketterij terechtgesteld:__
“Hoe lichter de bagage van de wändelaar is,
hoe meer is hij onderweg zorgen vrij.
Een wände laar ben jij ook in deze wereldherken dit, en bind nuchter de schoenen aan.
Hoe meer je bezit, hoe zwaarder de zorgen;
De veel geplooide tulband drukt je steeds meer.
Werp van je afde zelfzucht, die je hebt;
ook een vals gevoel is een zware last.
Wees heel je leven vrij in deze wereld
Hoor deze raad, die Qadiri gegeven heefi! ”

Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan (+1927); opvolgerin de rij van de Indische
Soefi-meester en mystieker Chisti:
“Achter ons allen is een geest en een leven; hoe kunnen wij gelukkig zijn. wanneer onze buur
treurt? ”

Vraag:
Voel je je door deze teksten beinvloed?
Voer daarover een gesprek met elkaar.
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Om na te denken

_Ontmoeting
ledere ontmoeting met iemand,
die een ander geloof heeft
en die anders lceft.
kan ängsten oplossen:
bij ons en bij de anderen.
Ieder ontmoeting brengt
het risico van verandering met zieh mee.
Omdat dit zo is,
hebben mensen
aan deze ontmoetingen
onzegbaar vele smarten toegevoegd.
Ze hebben dodelijk vvonden
geslagen, maar zij zijn
ook gewond geraakt.
Generaties van mensen
konden dat niet vergeten.
De geschiedenis van de Kerk
bewijst het:
in de ontzetting van de kruisvaart
en van de inquisitie,
in het schrikbeeld
van de kruisverbrandingen
en de jodenvervolging
worden mensen veracht.
van hun rechten beroofd.
Mensen worden gekweld,
en verbannen, gefolterd en verbrand.
Christenen hebben toegelaten,
dat vrouwen en mannen
jongeren en ouderlingen
in de hei van de holocaust
vermoord werden.
Zo is het vroeger geweest:
wie zieh niet
wil laten verwonden,
moet zelf verwonden.
Wie zieh niet
m vraag wil laten stellen,
heeft de vraagsteller verjaagd
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of uit de weg geruimd.
Aan het kruis wordt het beeid
van een onkwetsbare God
vemietigd:
Jezus Christus liet zieh
verwonden tot
de dood aan het kruis.
In navolging van hem
leren wij afzien van dat
wat onder de mächtigen
en heersers geldt.
Wanneer wij aan de tafel
van deze gekruisigde aanzitten.
herinnert hij ons met het teken
van brood en wijn
aan zijn eigen kwetsbaarheid.
Hij nodigt ons uit,
van zijn tafel
weg te gaan als mensen,
die zieh liever laten verwonden,
dan verwonden.
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Handleiding 17: Inculturatie als franciscaanse opdracht

Uit de bronnen
Hoe Franciscus van een andere cultuur leerde
In 1219 verbleef Franciscus in het land van de moslims. Daar hoorde hij hoe de muezzin de
mensen iedere middag van op de minaret de mensen opriep tot gebed. Hij zag, hoe allen zieh
neerwierpen op de bodem, en zieh diep voorover bogen om God te eren.
Toen Franciscus terug in Italie was, miste hij de diepe religieuze cultuur van de arabieren.
Daarom schreef aan de bestuurders en gezagsdragers over heel de wereld, opdat ze iets gelijkaardigzou invoeren.
Hij vroeg hen, dat ze iedere avond door een herauten of door gelijk welk teken, het hele volk op
te roepen om God, de almachtige Heer, lof en dank te brengen.
(naar BrBestuur).

A. Inleiding
_Een boodschap voor alle Volkeren_
Franciscus en Clara leefden in een bewogen tijd. Zij werden geboren in de “eeuw van de conimerciele revolutie"’37, dat in zijn resultaten in die tijd vergelijkbaar is met de hedendaagse globalisering van de markten cn ideeen. De beweging, die Franciscus cn Clara teweeg hebben ge¬
bracht. is /.elf de vrucht, en in de Kerk zowaar de motor van deze diepingrijpende ommekeer.
Over de levendige handel, helaas in samenhang met oorlogsconflicten, körnen steeds meer men¬
sen met verschillende levenswijze, cultuur en godsdiensten in contact. Ook de theologie ging
voor deze tijd ongekende wegen, nam het denken van de heidense filosoof Aristoteles op, om op
een nieuwe manier het geloof en het denken in eenklank te brengen. Na lange tijd van zelfgenoegzaamheid kijkt de Kerk opnieuw over eigen rangen heen. Het was Franciscus, die haar opnieuw bewust maakte, dat haar een boodschap voor alle Volkeren toevertrouwd is. Deze bood¬
schap over de grenzen van de christenheid te dragen, ervoer Franciscus voor zichzelf en zijn
broeders als een verplichting. Daarbij voelde hij zieh verstaan en geestelijk ondersteund door
paus Honorius III, die in 1221 de eerste missiebulle schreef ‘Ne si secus”. Hoe het moet gebeu37 De ontdekking van de veranderingen stamt uit de 12e eeuw, dat derhalve als “de eeuw van de commerciele revolutie” wordt aangeduid (R. Sonntag).
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ren, daarvoor bestaat geen duidelijke handleiding. Dat wordt onderstreept door de verschillende
verhalen van Franciscus enerzijds en zijn eerste broeders bij de moslims anderzijds (vgl. LB 16).
In deze leerbrief zal er sprake zijn van zowel theologische als praktische nood wendigheid, het
evangelie in de verschillende culturen “vlees” te laten worden.
Daarbij wordt niet vergeten. dat die culturen door levende mensen gemaakt worden en daarom
zelf aan voortdurende veranderingen onderworpen zijn. Inculturatie is aldus een proces, dat
voortdurend en in alle culturen geschiedt, ook in de zogenaamde christelijke. Inculturatie sluit
ook de menswording van de gemeenschappen in, die zieh tot taak hebben gesteld, in navolging
van Franciscus en Clara het evangelie te beleven.

B. Overzicht
Geestelijke erfenis van broeder Franciscus en zuster Clara
Vooreerst willen wij ons bewust worden door een kort historische overzicht, hoe de “incultura¬
tie” in de Kerk gebeurde of geweigerd werd en tenslotte opnieuw als wezenlijke opgave erkend
werd. Daama houden wij ons met de eerste Kerk bezig, waarin, niet zonder spanningen, de in¬
culturatie geheel vanzelfsprekend gebeurde.
Tegelijk wordt het gevaar, om “koloniale kerken” te stichten, erkenbaar.
ln een tweede stap makcn wij ons vertrouwd de theologische gronden voor de inculturatie en
hun praktische gevolgen.
Daama stellen wij ons in het derde deel de vraag naar de rol, die de franciscaanse familie bij de
huidige inculturatie kan speien. Tenslotte willen wij laten bevragen over de betekenis van de in¬
culturatie voor het geestelijk erfgoed van broeder Franciscus en zuster Clara.

C. Informatie
_1. Een nieuw begrip voor een natuurlijk proces_
Het woord inculturatie duikt als nieuwvorming in het kerkelijk spraakgebruik midden de zeven¬
tiger jaren op, en werd allengs een overheersend begrip de huidige missiewetenschap.
Het beschrijft uiteindelijk een zelf-verstaan: het woord van de blijde boodschap betreft ook de
mensen, die in een ontwikkelde cultuur leven en door haar op beslissende wijze gekenmerkt zijn.
Cultuur wordt nu eenmaal als een vlechtwerk van ontmoetingen omschreven, dat de fysische,
psychische, sociale en godsdienstige basisbehoeften van een groep of gemeenschap voldoet (vgl.
L. Lutzbetak). De cultuur bepaalt wat goed, recht of siecht is, door God gewild of verwerpelijk,
zedelijk of onzedelijk. Kortom: cultuur is een bijzondere manier en wijze, waarop de mens zieh
verhouden “tot de natuur, elkaar en tot God” (Puebla 386);
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Een uitgebreider beschrijving leert ons de complexiteit van de cultuur. Volgens deze beschrijving is ze “de typische wereld van waarden en de levenskunst van in een gemeenschap georganiseerde groep van personen in hun materiele en intermenselijke omgang. Daartoe behoren de
overleveringen, normen, taal, mentaliteit, wereldbeschouwing, verwantschapordening, sociale
relaties, reger in gsvo rmen, economie, kunst, technologie, wetenschap, werktuigen, gevoelens, instellingen, activiteiten, gedragingen, overtuigingen, Symbolen, gewoonten, enz.” (E. Ninnenmacher).
Daarbij bevinden zieh in iedere cultuur clementen, die dichter bij het evangelie staan, dn deze,
die maatschappijen, welke zieh christelijk noemen, ontwikkcld hebben. Zo is het te verwachten,
dat telkens het beleefde geloof, ontsprongen aan de cultuur. waarin het zijn worteis heeft, tot
verschillcnde uitspraken voert.
Zo ontstaat er de verschillende vormen van een zelfde geloof in Se zo verschillende oude Kerken
als de Syrische, Syromalabrische, Syromalankarische, Koptisch (= Egypte), de grieks-slavischeorthodoxe en de rooms-katholieke kerk, maar ook de verschillende vormen van volksvroomheid.

1.1. De inculutratie zet de herkennen van de cultuur voorop
Met de binding van de roomse Kerk aan de politieke macht ten tijde van keizer Constantinus
(306-337) gaan kolonisatie38, civilisatie39 en christianisatie4 ’ hand in hand. Het eerste offer van
deze instelling zijn de Germaanse Volkeren. Daar ze volgens de Romeinse opvatting " 'barbaren" waren, en dus geen cultuur bezaten, scheen de inculturatie onmogelijk, in ieder geval nutteloos. Zo hebben deze barbaren naast de uitgewerkte geloofsbelijdenis de Romeinse kalender, de
pasklare stads-romeinse liturgie met haar volledig onverstaanbare Latijnse taal, alsook het Ro¬
meinse rechts- en denkstructuur overgenomen. Dit betekent de Kerk, zoals ze in de stad Rome
door de eeuwen gegroeid was, werd als geheel “getransplanteerd” en zienderogen als onveranderlijk beschouwd. Sinds de achtste eeuw werden de hierboven genoemde andere culturele vor¬
men van de ene katholieke Kerk door de inval van de islam verzwakt. De wereldwijde missiearbeid kwam aldus alleen de rooms-katholieke vormen van de Kerk toe.
Als met paus Honorius III en Franciscus de Kerk van het avondland zieh opnieuw op zieh nam
om de boodschap van Jezus over de eigen grenzen heen te dragen, gebeurde dit als een transplantatie van de meer dan duizend jaar oude Kerk. In de zestiende eeuw, de zogenaamde periode
van de ontdekkingen en de expansie van de Europese macht, begint een nieuwe periode van de
missie. In het algemeen werd de “missie” ondemomen in verbinding met de politieke machten.
Zij was tegelijkertijd getekend door een meerderwaardigheidsgevoel, dat de vreemde Volkeren
en hun culturen algemeen als minderwaardig verachtte. Opvallend weinig en bescheiden was het
verlangen om de vreemde culturen als voedingsbodem voor een nieuwe wijze van christelijke

Kolonie: volksgroep, die als filiaal van een volk buiten het koloniaal gebied, onder zijn zorg en identiteit leeft. Kolonisatie: meestal me geweld landverovering door groepen van een vreemde Staat of door de
Staat zelf, gepaard gaande met politieke machtsberoving van de plaatselijke bevolking en verandering van
de cultuur volgens de stelregels van de koloniale macht.
39 Invoering van de eigen, meest uiterlijke levensvormen en gedragingen bij Volkeren, die cultureel als
minderwaardig werden aangezien.
40 Planmatig uitgewerkte missiearbeid met als doel de bekering tot het christelijk geloof en de inlijving in
een van de bestaande historische kerken.
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cultuur te verstaan. Dit verlangen toont toch wel aan, dat de gedachte aan een noodzakelijke inculturatie van de Kerk niet geheel verloren is gegaan.

_1.2. Belangrijk, maar mislukte pogingen
Bekend is de poging in China en India, die met de namen van de jezuieten, Matteo Ricci (+1610)
en Roberto de Nobili (+1656), verbonden zijn. De strijd binnen de societeit Jezus en met de
franciscanen en dominicanen heeft zieh in de bekende ritenstrijd (vgl. LB 8) afgespeeld. Hij
werd uiteindelijk door een pauselijk machtswoord beeindigd. Met de bulle ‘‘Quam singularf’
(1742) voor China en “Omnium sollicitudo” (1744) voor India verbood paus Benedictus XIV
iedere poging tot aanpassing aan de inheemse cultuur. Dit uitdrukkelijk verbod werd eerst in
1939 voor China en in 1940 voor India opgeheven.
Minder bekend zijn de inspanningen van de franciscaans Bernardino van Sahagün (1500-1590)
voor de inculturatie in Mexico (vgl. LB 18). Zijn intensieve wetenschappelijke arbeid bezorgde
hem de titel “vader van de volkerenkunde” (Etnologie). In het College van Tlaltelolco, dat in
1536 ingewijd werd, schiep hij een instrument tot heropvoeding van een indiaanse lekenelite en
een indiaanse priesterstand, die zieh in beide culturen, de Mexicaanse en de Spaanse, zouden
thuis voelen. Deze inspanningen voor de inheemse cultuur waren zo verbazend, daar het ging om
een militair ondervvorpen volk. Later werd het College van Tlaltelolco na tien jaren van vruchtbare arbeid aan het onbegrip van de medebroeders en van de hierarchie en eveneens aan de politieke wil van de Spaanse kroon ten offer. Het politieke doel was niet een christelijk Mexicaans rijk
maar een ”nieuw Spanje”, en het kerkelijk doel was een van alle “heidense” uitdrukkingen gereinigde Spaanse Kerk. Zo is, op enkele uitzonderingen na, ook de “Nieuwe wereld” niet alleen
in Azie en Afrika, de “oude” Europese Kerk tot enige richtsnoer geworden.

1.3. Het einde van de kolonisatie als een nieuwe kans voor de inculturatie.
Wanneer vandaag de inculturatie een zeer belangrijke rol speelt, is dat het gevolg van de veranderingen in het politieke landschap, en natuurlijk van binnenkerkelijke ontwikkelingen.
De Eerste Wereldoorlog heeft bij de Volkeren van het zuidelijk halfrond een twijfel aan de morele kracht van Europa opgeroepen, terwijl de Tweede Wereldoorlog het bankroet betekende van
de “christelijke naties”. Daarmede werd aan de Volkeren van het zuiden de mogelijkheid geboden, de waarde van hun eigen cultuur te ontdekken en opnieuw te waarderen. Tot dan toe had
men veelal achter de militaire, economische en intellectuele kracht van de koloniale machten
ook een vanzelfsprekende religieus-morele kracht vermoed, die hun eigen kracht oversteeg. De¬
ze politiek-culturele, vaak ook nationaal nieuwe bewustzijn na de dekolonisatie laat ook de Kerk
niet onberoerd. Zij moet nu naar buiten, en in toenemende mate ook naar binnen bewijzen, dat
zij autochtoon41 is en niet van ver bestuurd vreemd orgaan, collaborateur of hulp van een vreemde macht.
Op dit gevaar van zulke inschatting van de Kerk hebben de pauselijke brieven sinds Benedictus
XV (bv “Maximum illud”, 1919), herhaaldelijk gewezen. Met de benoeming van inlandse bis¬
schoppen heeft de Kerk tenminste een belangrijke kerkpolitieke stap gezet.

41 oorspronkelijke bewoners
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1.4.fruchtbare spanning tussen eenheid en veelheid
Het was het Tweede Vaticaans Concilie dat de doorbraak bracht met de herontdekking van de
waardigheid en de waarde van de plaatselijke Kerken. Het sleutelbegrip ervan is het door Johan¬
nes XXIII bestempelde begrip "aggiomamento”. Het is het best te omschrijven als: “De Kerk bij
de tijd brengen” en geldt overal: in de oude Kerken van de geindustrialiseerde landen zowel als
in de streken met een landelijke cultuur, waar de Kerk amper een eeuw oud is. De hele Kerk bevindt zieh aldus midden in een voortdurende en vanzelfsprekend moeilijk proces. Niet alleen de
politieke en maatschappelijke omstandigheden veränderen snel, ook de culturen zelf bevinden
zieh in een doorlopende verandering.
Bovendien voltrekt zieh het proces van de inculturatie in het spanningsveld van het “vlees wor¬
den” (incamatie) van het Woord in de verschillende culturen en de zorg voor de eenheid van de
rooms-katholieke Kerk. De voor honderd jaar gedane uitspraak van een besslissend centrum
Staat tegenover de theologische waardigheid van de plaatselijke Kerk. Franciscaanse mensen
staan daar middenin: als ambtsdrager in de Romeinse curie, als opperherder in een bisdom, maar
ook als lid van een franciscaanse gemeenschap, die zieh gevoelig voor de plaats opstelt. Zij staan
voor de keuze de koloniale mentaliteit en de uniformiteit door te drukken, of een vruchtbarc
eenheid in verscheidenheid gestalte te geven.

2. Goed nieuws voor alle Volkeren - De ene Christus voor allen
Het evangelie, zoals wij kort om geloof omschrijven, wil een goede boodschap voor alle mensen
zijn, en zal daarom in alle culturen geworteld zijn. Zulk een zelf verstaan zal, zoals in de tijd van
de apostel Paulus, door de enen als een gruwel, door de andere als onzin of aanmatiging beschouwd worden. Nochtans is dit het fundament, van de Boodschap van Jezus, zoals de mensen
wereld rond het ervaren hebben en getracht hebben het evangelie te beleven.
Wanneer er van inculturatie sprake is, Staat het uitgangspunt vast: het gaat om Jezus de Christus,
die voor allen gestorven is en als verrezene alle voorgaat, om ons een woning te bereiden. Hel
gaat om zijn boodschap van een broederlijkheid val alle mensen als teken van het aangebroken
Rijk en als de gemeenschap die hiervan als hun overtuiging getuigen.
Het beleefde geloof is door het culturele erfgoed, het karakter, de levensomstandigheden en ervaringen van de individuen gekenmerkt. Het gaat evengoed om degene, die zieh tot dit geloof
bekeren, als om alle mensen, die dit reeds in hun eigen levens- en socialiseringsgeschiedenis in
een bepaalde cultuur ervaren hebben.

_2.1. Goed nieuws ook voor niet-joden
Het evangelie van Marcus rieht zieh in de eerste plaats tot de hedenchristenen. Daarom verklaart
de auteur de joodse wetten, gebruiken en instellingen evenals de Armeense woorden en uitdrukkingen. De voor de joodse christenen zo belangrijke vraag, of Jezus de Wct opheft en zo ja, met
welk recht, ontbreekt geheel. Een gelijkaardige inspanning om een cultuurgerichte verkondiging
van de boodschap laat zieh ook in de andere evangelies vaststellen. Dat betekent dat de schrijvers op de voorstellingen van hun belangrijkste lezers in, met in acht neming van de culturele
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verschillen. Opvallend is in deze samenhang is de proloog van het evangelie van Johannes, dat
zieh geheel in de taal en de begrippen van de Griekse filosofie uitdrukt. De eerste Kerk toont ons
beiden, de noodzaak van de inculturatie en de moeilijkheid van dit proces.
Bijzonder duidelijk wordt deze loop van zaken in de geschiedenis van de apostelen. Wij weten
uit de vroegste bronnen, dat de christenen die uit het jodendom kwamen verder als vanzelfsprekend hun religieuze traditie volgden. Zij vierden de joodse feesten, volbrachten de gebruikelijkc
ritcn, de besnijdenis- en spijsvoorschriften, en in Jeruzalem gingen ze bidden in de tempel. Wat
deze christenen van de rest van de joodse gemeenschap onderscheidde, was slechts het feit, dat
ze in huis “het brood braken”, volgens onze inzichten de eucharistie vierden (vgl. Hand. 2,42).
Dat was van buitenaf gezien het enige bijzondere teken van hun navolging van Christus. Voor
het overige werden ze beschouwd als een van de vele groepen binnen de joodse geloofspraktijk.
De moeilijkheid van het proces van de inculturatie kunnen wij aflezen aan de Problemen, waarmcde het zogenaamde apostelconcilie zieh bezig moest houden. De joods-christelijke gemeente
van Jeruzalem beschouwde zieh vanzelfsprekend als norm voor alles. Hiervan getuigt het schrijven van de apostel en de oudsten aan de gemeente van Antiochie, waarin de besluiten van het
apostelconcilie meegedeeld worden. Ofschoon de “eerste concilievaders” duidelijk herkenden,
dat in de navolging van Jezus het voormalige verbondsteken, de besnijdenis, van geen belang
meer is, leek het hun noodzakelijk voor een christelijk leven van afstand te doen van offervlees,
bloed of verstikt vlees (vgl. Hand. 15, 28 w.) Dat betekent dat de joodse opvatting van "rein" of
“onrein” door de christenen moet overgenomen worden, die dergelijke voorschriften in hun cultuur niet kennen. Hier helpt duidelijk niet het woord van Jezus, dat Matteüs later opgeschreven
heeft: “Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat
maakt de mens onrein’' (Mt 15, 11). Paulus zal uitdrukkelijk in verband met het nuttigen van of¬
fervlees “de christelijke vrijheid" verduidelijken (vgl. 1 Kor 8) en eenvoudig vaststellen, dat
geen enkele spijs ons voor Gods gericht brengt. Paulus negeert hier aldus de cultuurgebonden
voorschriften. In de brief aan de Galaten schrijft hij in een letterlijke weergave van de Griekse
tekst over Petrus: “Ik weerstond hem in zijn gezicht" (katä pröposon auto antesten), (Gal 2,11).
De houding van Petrus was daarbij, de joods-christelijke gemeente van Jeruzalem tezamen met
haar culturele eigenheden tot verplicht model voor alle christenen te maken, zonder in acht name
van de volledige andere etnische samenhang en cultuur. Het conflict tussen de christengemeente
van Jeruzalem en de “heidenchristelijke” gemeenschappen groeide tot de verwoesting van Jeru¬
zalem en de daarmede verbonden ondergang van de gemeente.

2.2. Een geloof in verschiedene culturele gestalten
Een andere cultuur vereist voor een beleefd Christus-geloof ook een andere manier van liturgievieren, van theologisch denken en ook een andere discipline. Een andere liturgie werd noodzake¬
lijk wanneer voor de zogenaamde heiden-christenen de overgeleverde joodse godsdienstige tra¬
ditie niet meer beschikbaar is. Ook in onze huidige Romeinse liturgie kunnen wij de bijdrage
van de heiden-christelijke gemeenschap vaststellen. Zo is het gebruik van wierook, de kniebuiging, mijter en staf van de bisschop, alsook de traditionele misgewaden uit niet-joodse traditie in
onze liturgie opgenomen.
De Griekse geesteswereld heeft in de vroege Kerk duidelijk het theologische denken beinvloed
en bijgedragen tot diepe gedachten over het werk van God in de wereld. Ofschoon daardoor het
dualistisch wereldbeeld in de theologie binnendrong (vgl. LB 10), werd ze toch verrijkt met be394

langrijke begrippen, die nog vandaag hun betekenis behouden hebben. Zo bijvoorbeeld het begrip "persoon” en het begrip “logos” (woord). Juist dit theologisch denken heeft in de jongste
tijd geholpen, de werken van God in de godsdiensten opnieuw te overdenken en te waarderen.
Ook op organisatorisch gebied hebben de heidenchristelijke gemeenten de joods gekenmerktc
kerkstructuur met zijn “oudsten” (presbyteroi) overgenomen, maar ze hebben uit hun eigen culturele traditie geput. Daardoor hebben wij sinds de apostolische tijd een tweede model van genieenteopbouw met de bisschop (episkopos) en diaken.

2.3. De eventuele cultuur als voedings- en moederbodem voor het christelijk geloven
"HeidcnsVolkeren’’ waren en zijn geen atheisten. Hun voorstelling van God of van de goden, de
manier en de wijze, waarop zij deze vereren of ook hen süssen, mögen veel verschillen. Gemeenschappelijk aan allen is, dat hun leven door de religieuze kalender geregeld is en daardoor
ook door een openbare liturgie. Daarop heeft de jonge Kerk vanzelfsprekend voort gebouwd. De
christelijke gemeente te Rome konden daarom de geboorte- en rijksfeestdagen van de onoverwinnelijke, goddelijke beschouwde zon (‘Natalis Solis invicti’) op 25 december bewust als de
geboortedag van Jezus, de “Zon der gerechtighcid”, interpreteren. Later in het christelijk Romeinse rijk werd dit feest behouden.

2.4. Missiemethode onder de eis van de inculturatie
Door een dergelijke gedachte was paus Gregorius de Grote (590-604) bezield, wanneer hij aan
Augustinus van Canterbury, die de eerste pauselijke missieondememing op de Britse bodem begon, door abt Mellitus de volgende aanwijzing gaf:
“Wanneer gij met de gencide van de almachtige God bij onze hoogwaardigste broeder, de bis¬
schop Augustinus komt, zeg hem dem, dat ik over de aangelegenheid van de Engelsen, lang heb
nagedacht. Men zal bij dit volk de tempels niet aßreken. maar siecht de godenbeelden ervan
vernietigen ...
Als het volk ziet dat men zijn tempel niet verwoest, dan zal het aanleiding tot haat hebben, maar
zieh met groter vreugde tot herkenning en aanbidding van de wäre God op de gewone plaats he¬
ge ven ...En terwijl men daar vele ossen aan de boze geesten als offer placht te s lachten, zo moet
ook dat gebruik op een of andere manier in een geest verander worden ... Wanneer men hen op
die manier enige uiterlijke vreugden laat, zullen de innerlijke vreugden gemakkelijker bereikbaar zijn (Gregorius de Grote 62v.). Wij ontmoeten hier een missiemethode, die om het zo te
zeggen de uiterlijke vorm laat bestaan, maar de inhoud ervan verändert.

2.5. De filosofie als werktuig (dienares) van de theologie
Een gelijkaardig verloop is in de ontmoeting van het christelijk geloof met de Griekse filosofie
vast te stellen. Vooreerst zoeken theologen zoals Justinus de martelaar (+165) in het filosofische
denken van de tijd naar “zaadkorrels van het Woord", dat wil zeggen naar elementen, die met de
geloofswaarheden overeenstemmen. Spoedig echter bedienen de christelijke theologen zieh di¬
rect van het geestelijke werktuig van de filosofen, om de boodschap van Jezus, het denken van
de apostelen en de eerste Kerk tot een coherente leer samen te voegen. Gedurende meet dan dui395

zend jaar zal de neoplatonische denker Plotmus (+270 n. Chr.) het theologisch spreken bepalen.
Wat daarmede bedoeld is, wordt in de grote geloofsbelijdenis van Nicea-Constanitnopel, of ook
in de Drievuldigheidsprefatie verduidelijkt. Wij belijden eerst en vooral ons “geloof in een God,
de almachtige Vader, Schepper van alles wal zichtbaar en onzichtbaar is, en in een Heer, Jezus
Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader: God uit God, Licht
uit Licht, wäre God uit de wäre God, geboren niet geschapen, een in wezen et de Vader, en door
wie alles geschapen is ..
Dat is niet de taal van Jezus noch van de bijbel, maar het gevolg van een geestelijke inspanning,
die geloofswaarheden door middel van het verstand te peilen en vast te leggen. Het Grieks filosofische denkpatroon heeft de theologische begrijpelijkheid getekend vanaf het concilie van Nicea tot Vaticanum. Eerst is het Plotinus en later Aristoteles die dank zij Thomas van Aquino en
Bonaventura het theologisch denken bepalen. Eerst het Tweede Vaticaans Concilie grijpt sterker
terug naar het bijbels denken, maar gebruikt begrippen uit de moderne wetenschappen, om het
geloof inzichtelijk te maken. Zo werd de Kerk als “volk van God” en niet zoals vroeger als
“volmaakte gemeenschap” (societas perfecta) beschreven, een eigenschap. die ze volgens het
Griekse denken met de Staat gemeen heeft, die de zogenaamde aardse behoeften van de menscn
regelt, zoals de Kerk het voor de bovennatuurlijk behoeften doet. In het Tweede Vaticaans Con¬
cilie is er niet meer sprake van de “Kerk op zieh”, maar van een gelovige gemeenschap, die
vreugde en de hoop, de trouw en de angst van de mensen van vandaag, bijzonder van de armen
en onderdrukten deelt (vgl. GS 1). Een zodanig ingaan op de situatie van de mensen, als antwoord van het geloof op bepaalde situaties, heeft met “de menswording van het Woord” van¬
daag te doen en moet door de inculturatie geordend worden.

2.6. Door cultuur getekende mensen_
Met inachtneming van de door verschillende culturen getekende mensen, zijn in de apostolische
tijd bijvoorbeeld de Kerk van Antiochie, Korinthie, Efese, Athene en Rome ontstaan. Zij verto¬
nen allen een zeer duidelijke culturele klcur en verschillen daardoor van de gemeente in Jeruzalem. Aan een gelijkaardige houding danken wij in de eerste drie eeuwen het ontstaan van een
veelvoud van kerken, die hun eigen uiterlijk verschijningsvorm hebben, maar ook hun eigen liturgie, hun eigen rechtsstructuur en theologie.
Nog in de derde eeuw was de “inculturatie” als vanzelfsprekend. Een voorbeeld is de brief van
de strijdbare bisschop Firmilianus van Cesarea in Kappadocie (230-268), gelegen in het huidige
Turkije, aan Cyprianus van Carthago in het huidige Tunesie: “Dat men in Rome niet op allepunten de oorspronkelijke overlevering onderhoudt en zieh vergeefs op het getuigenis van de
apostelen beroept, kan men daaruit opmaken, dat men in het vieren van Pasen en in vele andere
geheimen van de godsdienst bij hen bepaalde afwijkingen bemerkt en dat men niet alles, wat in
Jeruzalem onderhouden wordt, er op dezelfde wijze onderhoudt. Zo wordt ook in de meeste
andere provincies menige zaak volgens de verscheidene streken en bevolkingen anders gemaakt,
maar nochtans heeft men zieh hiervoor niet van de vrede en de eenheid van de katholieke Kerk
afgescheiden” (Fimilianus van Cesarea 61).
Een eeuw en half later toont Augustinus (354-430) welke culturele verschillen de katholieke
Kerk vertoont. In een brief beschrijft hij wat gemeenschappelijk is voor heel de Kerk . “Hiertoe
behoort het jaarlijks vieren van het lijden, de verrijzenis en de Hemelvaart van onze Heer, de
uitstorting van de heilige Geest of wat vroeger door de heel Kerk onderhouden werd. waar ze
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zieh ook uitbreidde. Ander gebruiken zijn verschillend volgens streek, land, dorp. Zo vasten
sommigen op de sabbat, andere niet. Sommigen ontvangen dagelijks het lichaam en het bloed
van de Heer, andere siecht op de daarvoor bestemde dagen. Op sommige plaatsen blijft het offer
geen enkele dag afwezig, op andere plaatsen wordt het alleen op sabbat of zondag gevierd, op
andere plaatsen siecht op zondag. Deze en gelijkaardige gebruiken kunnen naar vrije keuze
beoefend worden. Een verständige en ernstige Christen houdt het ene gebruik niet beter dan het
andere, de anderen voor slechter, maar hij sluit zieh aan bij het gebruik van de gemeente, waar
hij zieh op dat ogenblik bevindf' (Augustinus, 54v.)

2.7. Van plaatselijke Kerk naar een koloniale Kerk
Deze vanzelfsprekende veelvuldigheid werd in de loop van de geschiedenis door Rome steeds
meer beknot. Klaarblijkelijk heeft het politieke machtscentrum van Rome ook op het ambt van
de eenheid in de kerk en het zelfverstaan van het pausdom gekleurd. Dat heeft o.a. ertoe geleid.
dat de voorbeelden van vroegere inculturatie slechts in de van Rome afgescheiden Kerken overleefde. Zoals het politieke Rome centraliseerde en koloniseerde, zo missioneerde de roomse
Kerk, zonder wezenlijk in te gaan op de cultuur van de nieuwe Volkeren. Daarmede begon de
christianisering onder koloniaal voorteken in de zin van een “Transplantatio Ecclesiae Romanae” (Inplanting van de Romeinse Kerk). Daar de Kerken van het Oosten en van Noord Afri¬
ka aan de verovering door de Islam ten offer vielen, of duidelijk verzwakt werden, kwam de
missionaire arbeid langzamerhand uitsluiten het westelijk Patriarchaat, dat wil zeggen de Kerk
van Rome toe.
Beginnend met de Germaanse Volkeren, de Slavische Volkeren in de onmiddellijke nabijheid, in
de “Duitse Oostmissie”, over de Conquista-missie in Amerika tot de koloniale missies van de
19e en 20e eeuw in Azie en Afrika, ging het steeds om de inplanting van de Rooms-katholieke
Kerk in haar vastomhjnde gestalte.
Kleine vrijheden op disciplinair domein in de “missiegebieden” zijn geen tegenbewijs hiervan.
Met de plaatselijke culturen, ook hoogstaande culturen, werd geen rekening gehouden, maar
golden als “heidens” en daardoor ongeschikt voor de zuurdesem van het evangelie.
Inspanningen van afzonderlijke missionarissen, zoals de beroemde Ricci, De Nobili. Bernardino
van Sahagun, mislukten regelmatig, maar ook de richtlijnen van de in 1659 opgerichte “voor de
missies verantwoordelijke overheid”, de Congregatie voor de verspreiding van het geloof, wer¬
den niet verwezenlijkt. In een schrijven van de apostolische vicaris in China heet het:
“Hecht er geen waarde aan en overhaal onder geen voorwaarde een volk, hun riten, gewoonten
en gebruiken te veränderen, tenzij zij publiek tegen de godsdienst en de goede zeden zijn. Ware
dat niet absurder dan Frankrijk, Spanje, Italie of een ander deel van Europa naar China te
brengen? Niet dergelijke dingen, maar het geloof brengt men er heen, dat de riten van geen enkel volk of de gezonde gebruiken veracht of beschädigt, maar integendeel ze wil beschermen en
versterken ... Eveneens vergelijk de gebruiken van gelijk welk volk niet met de gebruiken van de
Europeaan, maar in tegendeel, sluit je er zo nauw mogelijkbij aan” (Instructio Vicariorum, 702)
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2.8. De tijdgeest naast zieh leggen__
Later zijn zulke teksten geen richtlijn meer, omdat de Kerk het bewustzijn niet geheel kwijt geraakt is, dat het geen algemeen geldende culturele vormgeving voor het christelijke geloof kan
geven. De werkelijke missiearbeid gebeurdc onder het voorteken van het beschavingsoverwicht
of de koloniale aanspraak op macht. Beiden versperden of verhinderden de toegang tot de geestelijke waarden zelfs van hoogculturen.
Vele missionarissen in de koloniale gebieden vonden het overbodig, de taal van het land of een
volk te leren of haar literatuur te bestuderen. Hun leek de algemene taal van de koloniale macht
het eigenste middel tot “civiliseren” en geloofsverkondiging. Beiden werden door de missiona¬
rissen, de Kerk en het kerkvolk, zelfs door de missiewetenschap als een eenheid gezien; een
geestelijke ingesteldheid, die interessant genoeg herhaaldelijk de pauselijke kritiek opriep.

2.9. Terug naar het begin

_

De eis van Rome sinds de 19e eeuw, om de toekomstige missionarissen ook te vormen in de volkerenkunde, alsook de nieuwe leerstoel voor missie- en godsdienstwetenschap aan de kerkelijke
en burgerlijke universiteiten, hebben een schat van religieus denken en religieuze levensvormen
zowel in de wereld- als in de stammengodsdiensten laten ontdekken. Daannede werd tegelijk
een veranderde missiepraktijk noodzakelijk. Men begint opnieuw, zoals in de apostolische tijd,
met het zoeken naar de “kiemen van het Woord”, aanknopingspunten in de culturen voor de verkondiging van de boodschap. Tegelijk groeit de overtuiging dat de Kerk van het avondland. zo¬
als ze in de negentiende eeuw gegroeid is, van haar kant zieh aan de vele inzichten van de ver¬
anderde cultuur in het avondland moet aanpassen. Deze nog schüchtere gedachtepogingen wor¬
den met de begrippen adaptatie (= aanpassing) en acculturatie (=de cultuur assimileren) omschreven, waarbij de Romeinse Kerk onveranderd de norm blijft.

2.10. De herontdekking van de plaatselijke Kerk als kans voor de jnculturatie
De doorbraak tot een verstaan van de missiearbeid, zoals de vroeger Kerk het vanzelfsprekend
verstand, slaagt maar eerst in aansluiting op het Tweede Vaticaans Concilie.
Voorwaarde daarvoor was de herontdekking van de waarde van de plaatselijke Kerk, zoals ze in
de apostolische tijd gegeven was en die “dank zij de goddelijke Voorzienigheid”, zoals het de
dogmatische constitutie over de Kerk uitdrukt, “zonder iets af te doen aan de eenheid in het ge¬
loof en de enige goddelijke instelling van de universele Kerk, beschikken deze groepen over hun
eigen kerktucht, hun eigen liturgische gebruiken, hun theologisch en geestelijk erfgoed’ (LG
23). Daarmede wordt nog eens beklemtoond dat '"de naar eenheid strevende verscheidenheid
van deze plaatselijke Kerken de katholiciteit van de onverdeelde Kerk in een helderder licht
stelf\
Belangrijk is ook de verwijzing, dat de huidige bisschoppenconferenties de rol van de door de
apostelen gestichte Kerken (Patriarchaten) opnemen.
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_2.11. Inculturatie als blijvend proces
In het decreet over de missieactiviteit wordt, zoals te verwachten was, het noodzakelijke proces
van de inculturatie uitsluitend in “de jonge Kerken” benadrukt, maar laat de ganse bandbreedtc
van dit proces vermoeden. Het heet daar, de “jonge KerkerT ... nemen "naar het voorbeeld van
de heilsbedeling van de menswording in een wonderlijke ruil alle rijkdommen van de volken op
die Christus tot erfdeel gegeven zijn. Zij ontlenen aan de gewoonten en overleveringen, aan de
wijsheid en de leer, aan de kunsten en de wetenschappen van hun volken al hetgeen kan bijdragen tot de belijdenis van de eer van God, de verheerlijking van de genade van de Verlosser en
tot de juiste ordening van het christelijk leven” (AG22).
Met zulke principiele verklaringen schijnt de horizont voor een “aggiomamento” van de Kerken
in hun eigen culturele voedingsbodem ruim gevuld, ook theologisch. De realisatie ervan is nochtans langdurig en moeilijk.

2.12. Latere correcties

_

Een eerste moeilijkheid betreft de zogenaamde inspanningen achteraf. Overal, waar de Kerk in
de laatste duizend jaar nieuwe voet heeft gevat, deed ze dat, zoals we dat zojuist gezien hebben,
in de vorm en gedachtegang van de westelijke Kerk. Daarbij werden de traditionele godsdiensten
en het daarmede gegeven gebruiken van de zogenaamde als ongeschikt beschouwd voor de “wä¬
re godsdienst”. Generaties van christelijke Afrikanen moesten bijvoorbeeld de religieuze dansen
verzaken en ervaren in hun oude dag, dat het verbod van de dans in de katholieke liturgie met
het oog op een authentieke Afrikaanse Kerk een vergissing was. Menig Christen, die na een innerlijke strijd het verbod op de dans aanvaard hadden, hebben het moeilijk om vandaag te verstaan, dat deze, eerst als heidens en zondig gebrandmerkt, plotseling heilig en God welgevallig
wordt, daar het de diepste uitdrukking van aanbidding is, waartoe de Afrikaanse ziel bekwaam
is.
Niet minder moeilijk is de toestand in de oude Kerk. Gedurende tweeduizend jaar in de landbouw en feodale maatschappij verankerd, door haar gekenmerkt en haar anderzijds kenmerkend,
heeft ze de band met de industriele maatschappij en de postindustriele cultuurvormen verloren.
Zo wordt nog altijd zoals duizend jaar geleden het “dankfeest voor de oogst” gevierd, terwijl de
vrome boer in de Kerk weet, dat hij zijn recordoogst niet dankt in de eerste plaats aan de zegen
van God. maar veeleer aan de op lange termijn onheilvolle inzet van chemicalien.
Bovendien betekent een goede oogst niet meer de zekerheid van een levensonderhoud voor een
jaar, maar een schrijnend inkomensverlies, daar de prijs voor zijn waren slinkt. Tot de landbouwer over ‘de zegen van God’, het günstige weder spreken, waarvan hij in het bijzonder afhankelijk was, vormde lange tijd de ruggengraat van de volkskerk in de industrielanden.
Vandaag slinkt niet alleen het aantal landbouwers, zij zijn bovendien veranderd in agrarische
ondememers en hebben zieh daardoor een ontegensprekelijke plaats in de maatschappij verzekerd, die van de goddelijke zegen even onafhankelijk is als de andere beroepen.
In herinnering aan de marktplaats van Athene, waar Paulus preekte en de inculturatie voordeed,
noemt Johannes Paulus II de nieuwe marktplaats “areopaag”. Hier in dit economisch centrum,
brandpunt van de geestelijke en culturele discussie, kan de oude Kerk sinds lang zieh geen gehoor verschaffen.
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Zij heeft de juiste toegang tot deze nieuwe cultuur nog niet gevonden (vgl. RM 37,c).

2.13. De kracht voor de inculturatie
De voorstelling dat men regionaal of voor heel de wereld duurzame vormen van een geincultureerd, religieus leven verschaffen, of door experts laten verschaffen, is een dwaling. De culturen
veränderen voortdurend, en dat vandaag in toenemende mate. Daarom is de vermaning in de
missieencycliek van Johannes Paulus II merkwaardig: Inculturatie “moet uitdrukking zijn van
het leven van de gemeenschap, d.w.z. rijpen in de schoot van de gemeenschap, en niet uitsluitend de vrucht zijn van geleerde studies. Het behoud van de traditionele waarden is het resultaat
van een volwassen geloof.” (RM 54).
Wanneer wij deze woorden van de paus juist willen duiden, dan durven wij er op vertrouwen,
dat het gelovige volk een feeling heeft voor de waarheid en voor de wegen van de inculturatie.
Tegelijk mag dit woord als raad aan de ambtsdrager verstaan worden, de Geest niet door forrnalisme en verkeerd verstane juridische autoriteit te laten verstikken.

_3. Volgens de heilsordening van de menswording_
Wat theologisch over de inculutratie te zeggen valt, stat in de kern in de brief aan de Galaten.
Daar heet het: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet stonden vrij te kopen,
opdat wij de rang van zonen zouden krijgen” (Gal 4,4w.).
Paulus schrijft deze Stelling aan een heidenschristelijke gemeente, die op het punt stond, onder
invloed van de jodenchristenen hun in het geloof verworven vrijheid te verspelen. Het ging niet
zozeer, dat hun christelijk geloof opnieuw in een joods-christelijke kleed gestoken werd.
Daarachter school dan veel dieper bekoring, Gods bijzondere welwillendheid of genade opnieuw
aan de trouwe vervulling van de wetten te bidden, in plaats van aan het Christusgeloof. Dat zou
echter “een ander evangelie” zijn, een terugval in het denken, dat de menselijke inspanningen in
plaats van Gods erbarmen plaatst, en daardoor de helende en bevrijdende daad van God in de
menswording zinloos maakt. Met alle scherpte bevecht Paulus zulk een houding. Herhaaldelijk
zegt hij. “wie dat preekt, is vervloekf1 (vgl. Gal 1,8 vv.), en, “Let op mijn woorden. Ik, Paulus,
zeg: als u zieh laat besnijden, zal Christus u niets baten.” (Gal 5,2). De verleiding is klaarblijkelijk groot, in de navolging van Jezus alles, wat in zijn leven als Jood een rol speelde, over te nemen en voor een christelijk leven bindend te verklären.

3.1. Geboren uit een vrouw
“Geboren uit een vrouw” betekent. Jezus was in zijn uiterlijke als kind van zijn moeder, naar lichaamsbouw en huidskleur als Semiet herkenbaar. Zoals een ander vrouw ook, heeft Maria het
kind en de opgroeiende in hun cultuur gesocialiseerd. Deze cultuur was door de Wet van God,
zoals die in de bijbel is neergelegd en door het bewustzijn, het uitverkoren volk te zijn, getekend.
Het tweede deel van de uitspraak bij Paulus: “aan de wet onderworpen” voert ons in de verlossingstheologie binnen. God eist van zijn bijzonder volk, de “uitverkorenen”, dat het de gehele
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Thora42 letterlijk vervult om voor hem gerechtigd en zijn bijzonder toewending en gunst waardig
te zijn. Aan de aanspraak van de Wet, en daarmcde volgens het joodse denken de aanspraak van
God. kan niemand voldoen, die in zonden ontvangen werd (vgl. Ps 51, 7). Daarom moet de ge¬
rechte in de wereld komen en een voor allemaal, en plaatsvervanger voor allen, de Wet vervullen, Gods genade verdienen en allen vrij kopen van het juk van de Wet. Zieh beroepend op hem
dürft iedereen, wanneer hij aan God denkt of hem aanbidt, zonder angst, steeds in hun taal omzettend, de troetelnaam van de Israelische kinderen voor hun vader, “Abba” zeggen. Hij heeft
namelijk allen door het geloof in hem, de gezant van God, bevrijd van automatisch schuldig te
worden.
Wat betekent dit voor ons thema van de inculturatie? Zoals de opperste autoriteit in de Kerk, het
Tweede Vaticaans Concilie het geformulcerd heeft, moet de inculturatie op de manier van de
heilsordening van de menswording geschieden. Daarom moet vastgehouden worden aan de ge¬
dachte, dat God de wereld zo zeer heeft liefgehad, dat hij zijn Zoon liet mens worden, dat wil
zeggen een van hen liet worden.

3.2. leder cultuur wordt tot voedingsbodem van het Woord geroepen
Zoals het eeuwige “Logos” in de concrete joodse cultuur het “vlees” aangenomen heeft, zo zal
het Woord van de boodschap in de andere culturen “vlees” worden. Principieel is iedere cultuur
geschikt en geroepen, de voedingsbodem vaan het Christusgeloof te worden. Het is de Geest die
de zaden van het woord uitzaait in de harten van de mensen, als in hun religieus zoeken. “De le¬
gen woordigheid en de activiteit van de Geest raken niet alleen de individuen, maar ook de maatschappij en de geschiedenis, de Volkeren, de culturen en de godsdiensten. De Geest Staat inderdaad aan de oorsprong van de edele idealen en de goede initiatieven van de mensheid die onderweg is” (RM 28). Met deze Stelling onderschrijft het rondschrijven over de missies “De zen¬
ding van de Verlosser” (vgl. Redemptoris missio) de houding van het Tweede Vaticaans Concilie.

__ 3.2. Culturen op de proefbank
Zoals Jezus op profetische wijze de foutieve ontwikkeling in de Synagoge en de maatschappij
heeft aangeklaagd en een nieuwe verstaan van het kindschap Gods gepredikt heeft, zo wordt ook
vandaag zijn boodschap iedere cultuur en ieder culturele ontwikkeling op de proefbank gebracht.
Dat betekent vaak een correctie van traditionele voorstellingen, maar ook een benadrukken en
herwaardering van waarden, die het evangelie nader staan dan bijvoorbeeld die, welke in de ge¬
schiedenis van het avondland hun oorsprong hebben. Zo staan bijvoorbeeld culturen, die de
grond en bodem als gemeenschapsbezit beschouwcn, dichter bij het denken van Jezus en van de
jonge Kerk, dan degene welke het christelijke Europa exporteert als “cultuur van der omheining”
met haar verschrikkelijke uitwassen, die de mensen ertoe aanzetten, huis na huis, veld na veld te
kopen, tot er geen plaats meer is voor de anderen (vgl. Jes 5,8).

42 De openbaring van Gods Wil in het Oude Testament.
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3.4. Tussen aanspraak en werkelijkheid_
In feite heeft de Kerk de noodzaak van de inculturatie steeds opnieuw benadrukt. Zo ook paus
Pius XII in zijn rondschrijven over de missie.
“Evangelii praecones” (De verkondigers van het evangelie) van 1951. Hij schrijft: “De Kerk
heeft vanaf haar begin tot op onze dagen vastgehouden aan de regel van de hoogste wijsheid,
dat de aanvaarding van het evangelie niets vemietigt of verwijdert van wat de verschillende Vol¬
keren in hun aanleg, hun begaafdheid aan goed, edel en schoon bezitten” (EP 69). En hij vervolgt: "Daarom heeft de katholieke Kerk de overtuiging van de beiden noch veracht noch afgewezen, maar ze veelmeer van iedere dwaling en iedere onvolkomenheid bevrijd en door de christelijke wijsheid tot voltooiing gebracht” (a.a.O. 70). Zulke uitspraken zijn tegen de achtergrond
van de laatste achthonderd jaar geschiedenis moeilijk te verstaan. Zij zijn uitdrukking van een
kerkelijk bewustzijn, dat gelijksoortig is aan de joods-christelijke gemeente in Jeruzalem, die “de
christelijke wijsheid” slechts alleen in de Romeinse vorm van de katholieke Kerk verwezenlijkt
ziet. Ondanks de fundamentele erkenning van de inculturatie door het Tweede Vaticaans Concilie, is het de Kerk nog altijd moeilijk. de erkende noodzaak in praktijk om te zetten. Het eigene
van gelijk welke cultuur kan niet centraal of van buiten uit op het juiste spoor gezet worden. Dat
moet de gemeente of de plaatselijke Kerk doen. Het is een teken van rijpheid, eigen wegen te
vinden en te gaan en daarbij de gemeenschap met de universele Kerk niet uit het oog te verliezen
of in gevaar te brengen. Daardoor gelijkt de inspanning voor de inculturatie eerder een bergwandeling, die een vaste stap, omzichtigheid en geestelijke vrijheid eist.

3.5. De rol van de gemeenschappen
De geestelijke vrijheid heeft in de loop van de geschiedenis niet steeds opnieuw vrouwen en
mannen bewogen om, als een mdividuele strijd de Kerk in hoofd en leden in de zin van het
evangelie te vemieuwen. Zij heeft ook steeds mensen bewogen zieh aan te sluiten bij een bepaalde religieuze gemeenschap. Vele van deze gemeenschappen zijn vandaag aanwezig in ver¬
schillende regio’s, continenten en culturen. In het ideale geval zijn de plaatselijke groepen geheel in de plaatselijk geroeide cultuur ingebed. Zij vormen tegelijk door hun ervaring als bovenregionale of wereldwijde gemeenschap een belangrijke bindingsmiddel met ander culturen en de
universele Kerk.

4. Inculturatie als franciscaanse opdracht
4.1. Volgens plaats en tijd en koude landstreken
Wat voor alle gemeenschappen in het algemeen geldt, telt tenslotte ook voor die mensen, die hun
leven inrichten volgens Franciscus en Clara en over de eigen gemeenschap heen, zieh met de gehele franciscaanse familie verbonden weten.
Deze wereldwijde ervaring, die in deze basiscursus voor franciscaans-missionair Charisma vanaf
het begin uiteengezet wordt, kan ook de Kerk helpen, de noodzakelijke “menswording van het
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Woord” aan te nemen. terwijl het zogenaamde proefmodel van “eenheid in veelvoud en verscheidenheid” (Kerk als Communio, 16) voorhanden is.
De ervaring met een vreemde levenswijze en een tot dan toe onbekend klimaat werd neergelegd
in de Ordesregel van de h. Franciscus met de woorden: “De broeders mögen zieh kleden naargelang plaats, tijd en koude streken” (RegB 4) Als namelijk de eerste broeders met Jordanus van
Speyer in hun sjofele, umbrische boerenklercn over de Alpen in Duitsland kwamen, werden zij
niet enkel op gespot van de kinderen in de straat ontvangen, zij bevroren ook jammerlijk in de
lange koude winter. De wijze raad van de Regel van de Eerste Orde was zowat een eis tot inculturatie.
Wat broeder Franciscus daarmede werkelijk wilde zeggen, kunnen wij slechts raden. Wij weten
alleszins, dat hij voor zijn tijd een buitengewoon open en vrije mens was, die zieh door de
vroomheid van de moslims en hun uitdrukkingsvormen, en hun cultuur liet beinvloeden.
Vrouw Jacoba veranderde hij eenvoudig in “broeder Jacoba”, om de kerkrechtelijke vragen in
verband met de vrouw binnen de broedergemeenschap op te lossen. Zo durven wij aannemen.
dat de inculturatie voor broeder Franciscus een belangrijke aangelegenheid was.

4.2._Naar patronen van inplanting
Wij moeten helaas vaststellen: ook de franciscaanse familie in haar veelvoudige vormen heeft.
zoals de Roomse Kerk, meestal zonder bepaald overleg in de richting van de inculturatie, een¬
voudig de inplanting van de eventuele gemeenschap in de andere culturen ondemomen. Dat
geldt voor de kleding, de manier van bouwen van de kloosters, de levenswijze en de gebruiken
van de gemeenschap en het zelf ingevulde gebied van werkzaamheden. Meestal kan men daaraan tot vandaag de oorspronkelijke nationale herkomst van de afzonderlijke gemeenschappen
vaststellen.
Ingrijpender is alleszins de zonder twijfel transplantatie van de culturele waardemaatstaven. Zo
ongeveer de voorstelling, dat ouders door het afstaan van hun kinderen aan religieuze gemeen¬
schap verzaken aan iedere natuurlijke aanspraak, die zij op basis van hun cultuur op hun kinde¬
ren mögen hebben. Bij de meeste Volkeren behoort een levenslange zorg voor de ouders tot hun
cultureel “vierde gebod”. Deze verplichting kan niemand, geen bisschop, priester, religieus of
religieuze, ontzien zonder zieh te bezondigen of in een zwaar innerlijk conflict te vervallen.
Daarbij wordt dit conflict niet opgelost door een "bovennatuurlijke” waarde van het evangelie af
te wegen tegen een “natuurlijke” waarde van de familie. Af te wegen is alleen een mogelijke varieteit van het vierde gebod tegenover een ander, dat onder de omstandigheden niet minder
evangelisch is. Een gei'ncultureerde gemeenschap moet bijgevolg bij de opname van een medebroeder of medezuster de levenslange verplichting tegenover de ouders rekening houden. Het
gaat daarbij om het respect voor de culturele achtergrond van de persoon en zijn recht om het
vierde gebod niet op basis van vreemde waardevoorstellingen te verplichten.

4.3. Aan de zijde van de armen voor gerechtigheid en verzoening
De optie voor de armen, zoals ze door de Latijns-Amerikaanse Kerk als wezenlijke verplichting
van ons Christusgeloof van de gehele Kerk opnieuw tot bewustzijn geroepen werd, is vandaag
zo hinderlijk en deels even gevaarlijk als in de tijd van broeder Franciscus. Terwijl de armen
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voor het grootste deel armgemaakt zijn, d.w.z. het gevolg van een zondige verhoudingen tot an¬
deren. Staat de kring voor gerechtigheid voor de stem- en rechtlozen vooraan. Ook de franciscaanse mensen lopen vaak hert gevaar van vrede en verzoening te spreken, vooraleer gerechtig¬
heid te verschaffen en bereidheid tot vergeving voor de schuld en misdaad aanwezig is. Doch
behoren de wegen van vergeving en verzoening in hun diepste grond tot iedere cultuur. Dat verduidelijkt ons de vruchteloosheid van menige inzet van de UNO voor de vrede. De goede wil om
te helpen wordt vaak genoeg verkeerd verstaan. Nog minder verständig is het om over de men¬
sen van de betreffende culturen recht te spreken volgens international, uiteindelijke Europees
model. Dit geldt in het bijzonder, wanneer een offer moet gebracht worden, dat de rechtere gedwongcn zijn, een misdadiger tegen de mensheid te moeten vrijspreken volgens dit recht, op
grond van “gebrek aan bewijzen” door een behendige en dure verdediger. Vrede is niet te bereiken zonder vergeving. Daarom hebben de mensen b.v; in Mozambique op verscheidene plaatsen
binnen de dorpsgemeenschappen “waarheidscommissies” opgericht. Met hun hulp worden de
verschrikkelijke en meest verdrongen daden van geweld en moord, waaraan de gedagvaardigden
medeplichtig waren, aan het licht gebracht. Op basis van het aan het licht gekomen waarheid
kunnen de schuldigen hun houding zelf beoordelen. In plaats van zieh te buigen naar het oordeel
en de veroordeling van de anderen, bieden zij zelf vergeving aan en zetten daarmede de eerste
stap naar een daadwerkelijke verzoening. Gelijkaardige wegen naar verzoening zijn er ook in
Zuid-Afrika en Guatemala.
De praktijk herinnert ons niet alleen aan de vroege Kerk, waar de geschillen in de gemeente en
niet voor het wereldlijk gerecht beslecht werden, maar zij werd ook beslist door de christenen
gedragen. Deze praktijk maakt echter ook duidelijk dat het cultuurbepaalde ander vormen van
conflictbeheersing en een ander verstaan van de gerechtigheid en vergeving gelden, die het
evangelie nader staan, dan die in Europa ontwikkelde en internationale erkende vormen van
rechtspraak en straf van gewelddaden en misdaden.
De beschreven situatie lijkt een bijzonder en dubbele uitdaging voor de ffanciscaanse mensen te
betekenen. Zij ligt vooreeret in de geestelijke houding, “iedereen onderdanig” te zijn. als dusdanig niet als “vredestichter” op te treden, die een overwinnaar en verliezer schept; vervolgens in
een fijn gevoel voor de vormen van verzoeningsdienst, die in iedere cultuur ontwikkeld worden
of uit hun wereldvoorstelling voortkomen.

4.4. Terug naar de bronnen, met de blik voorujt
Franciscus en Clara hebben een beweging gesticht. Zij was een antwoord op cultuur van het
avondland op de doorbraak van het vroeg-kapitalisme, evenals op een Kerk, die zieh bezig hield
met zichzelf, en de blik op haar wereldwijde opdracht verloren scheen te hebben. Vandaag. in
en niet minder dramatische tijd van wereldwijde omvang, waarin de Volkeren hun standpunt
moeten bepalen in verband met een tomeloos kapitalistisch marktdenken onder de naam "globalisering” en een groeiende wereldcivilisatie onder de naam “werelddorp”, is de spiritualiteit van
Franciscus van Assisi meer dan ooit nodig.
De ontwikkeling van marktcentra en van mammoetsteden lijkt niet tegen te houden.
In de stedelijke ophoping beleven en ontwikkelen mensen een cultuur, die continenten, maatschappelijke vormen, waardesystemen en godsdiensten overetijgen. Wil de Kerk haar opdracht
ook aan deze mensen voldoen, hen de boodschap van het Rijk van God te overtuigend te ver-
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kondigen en daardoor bij te dragen om de toekomstige cultuur menselijk ontwikkeling te geven,
zal ze christenen nodig hebben, die, zoals Franciscus en Clara in hun tijd, beleefde antwoorden
aanbieden.

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel

Jes 5,8; Ps 51, 7; Mt 15, 11; Joh 3,16; Hand. 2,42;
15,28v.; 17, 22-32; IKor 23,8; Gal 2, 11; 4,4vv.; 1,8;
5,2v.

Kerkelijke documenten

AG 22; EN 20; EP 69v.; GS 1; 53; LG 23 RM 28;
37c, 52vv. Puebla 386.

Bronnen

BeBestuur; RegB 4

Interfranciscaanse documenten
OFM OFMCap - OFMConv
-

OSC (Clarissen)
OS F (TOR)
Franciscaanse
FG/OFS

gemeenschap:

Aanvulling

D. Oefeningen
_Voorbereiding:_
Als voorbereiding op de hierna volgende oefeningen lees Hand 17,16-32 en de volgende citaten:

1.) Missieschrijven “Sancta Dei civitas”, 1880, paus Leo XIII:
De heilige Stad van God, die de Kerk verwerkelijkt, en die door geen landsgrenzen ingeperkt
wordt, heeft van haar Stichter de macht ontvangen, de ruimte van haar tabemakel en de huid van
haar tent uit te breiden. Nochtans hebben vele heftige stormen, die tegen de Kerk ontketend
worden, ... ook het instituut schade toegebracht, die tot de beschaving van de barbaarse Volkeren
gesticht waren”.
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2.) Apostolische schrijven ‘^Maximum illud”, 1919, paus Benedictus XV:
De plichten van de missionaris.
1. Internationale instelling. Nu wenden wij ons tot u allen, geliefde zonen, die in de vvijngaard
van de Heer werken. Voomamelijk in jullie handen licht het uitdragen van de christelijke wijsheid tot heil van zovele zielen ... De jullie opgedragen zending is juist goddelijk en reikt ver
over de armzalige menselijke consideraties heen: aan hen, die in de schaduw van de dood
smachten, licht te brengen, en voor hen die in het oord van verderf toeven, de weg tot het heil te
openen. Begrijp daarom, dat tot ieder van jullie de Heer zegt: ‘ Vergeet uw volk en uw vadershuisV en denk eraan, dat jullie geen mensenrijk moeten uitbreiden, maar het Rijk van Christus;
dat jullie niet voor het vaderland hier op aarde burgers moeten werven, maar voor het Vaderland
dat daar boven is. Het is daarom te betreuren, wanneer een missionaris, die schijnbaar zijn waarde vergeet, die meer met het aardse dan met het hemelse vaderland bezig is ...Dat zou voor de
apostolische arbeid een afschuwelijk pest zijn ... Aangenomen dat hij (de missionaris) gelijk
welke aardse interesse zou nastreven en niet in iedere inspanning als man met apostolische overtuiging zou optreden, maar bovendien, wanneer hij ook veeleer slechts schijnbaar, als agent van
zijn vaderland - zal heel zijn werk bij de massa als verdacht overkomen. Men kan gemakkelijk
tot de mening körnen dat het christelijk geloof een landsgodsdienst is van een of andere natie en
dat het aannemen van het christendom betekent, zieh onder de beschermende heerschappij van
een buitenlandse Staat te onderwerpen en af te zien van het behoren tot zijn eigen Staat.
Grote kommer bezorgen ons bepaalde berichten uit de missies, die de laatste tijd bekend zijn geraakt. Hun doel lijkt namelijk niet in de eerste plaats de uitbreiding van het Rijk van God te zijn,
maar het groter aanzien van de eigen Staat . . . . Zo schrijft geen enkele katholieke missionaris, die
deze naam verdient. Neen, veeleer zal hij zieh altijd bedenken, dat hij in geen geval een gezant
van zijn natie is, maar een gezant van Christus.
3. Het verwerven van een solide vorming. Vooraleer echter de missionaris zijn apostolische ar¬
beid aanvangen kan, moet hij zieh grondig voorbereiden, ook al mögen stemmen steeds luider
worden, die verklären, dat wanneer hij de onbeschaafde Volkeren Christus verkondigt, hij niet in
zoveel wetenschappelijke gebieden onderlegd moet zijn. Tot de waaier, die een missionaris
grondig moet kennen, behoort vanzelfsprekend in de eerste plaats de taal van het volk, voor
wiens redding hij zieh wil inspannen”.

3.) Encycliek “Rerum Ecclesiae”, 1926, paus Pius XI:
1. De kerkgeschiedenis laat ieder, die haar opmerkzaam overdenkt, een feit niet overzien: Sinds
de eerste tijd van het herwonnen heil hebben de Romeinse pausen hun zinnen en zorgen daarop
gezet, aan de Volkeren die “de duistemis en de schaduw van de dood zitten (Ps 106,10), het licht
van de evangelische leer en de weldaden van de christelijke beschaving te brengen.
32. Hoe onze landgenoten om zo te zeggen de heilsmiddelen in handen hebben en er maar wei¬
nigen zijn om zieh het heil van de heiden aan te trekken, in het bijzonder van die nog wild en
onbeschaafd zijn.
36. Waarschijnlijk heeft men onvoldoende nagedacht over welke methode en welk plan de oorspronkelijke uitbreiding van het evangelie en de stichting van de Kerk van God overal onder de
-heidensvolkeren ten grondslag lagen... Wij herinneren er aan, dat uit de eerste schriftelijke do-
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cumenten van de oude christenheid duidelijk naar voren komt, hoe de clerus, die de apostelen in
iedere gemeente van gelovigen aangesteld hebben, niet uit het buitenland kwam, maar uit de ei¬
gen inheemse gebieden gekozen werden en aangesteld werden. Wat hebben de missies met dit
verzoek tot een andere doel, dan de Kerk van Christus in de monsterachtige verre streken op te
zichten en stevig te stichten? En waaruit zal ze bij de heidenen bestaan, tenzij uit al die elemcnten, waaruit zij eens bij ons samengegroeid is, namelijk het volk en de clerus van de eigen streck,
uit de mannen en vrouwelijke religieuzen? Waarom zouden de inlandse clerus afgehouden wor¬
den om de eigen akkers te bewerken, d.w.z. van de leiding van het volk?
37. Het is daarom niet slechts onze wens, maar vcclmccr onze wil en bevel, dat deze initiatieven,
zoals ze hier en daar door enkelen gestart werden, door alle missieoversten aangegrepen worden
en op gelijkmatige basis worden gerealiseerd. Daarom mag geen van hen een hoopvolle inlandcr
van het priesterschap of het apostolaat verwijderd houden, vooropgezet dat het op goddelijke
ingeving berust.
38.... Wie zulke inlanders voor minderwaardige mensen of voor minder intelligent gehouden
worden, velt een vals oordeel. Bovendien is er geen grond, waarop zij zieh kunnen beroepen, dat
de inlandse priester als het wäre op en lager trap gehouden worden en voor de minste diensten
aangetrokken worden, alsof ze als het wäre niet een zelfde priesterschap als hun missionarissen.
39. ... Wanneer aldus een inlander in de oude ordesgemeenschap intreden wil, is het ons verboden, het hun af te raden of te verbieden.

4) Encycliek “Evangelii praecones”, 1951, paus Pius XII:
70. Wij zelf hebben in onze eerste encycliek “Summi Pontificatus” het volgende geschreven:
‘Buitengewoon vele onderzoeken en navorsingen zijn gevoerd in de loop der tijden met offers en
overgave naar het geleverde werk van de verkondiger van het goddelijke Woord, die ertoe geleid
hebben, een dieper verstaan en de achting voor de verscheidene adtuurgoederen te vergemakkelijken en zijn geestelijke waarde op te wekken tot het beste voor een levendige en levensnabije
verkondiging van de Blijde Boodschap van Christus te bevorderen. Alles, wat in de gebmiken en
de gewoontes van deze Volkeren niet onlosmakelijk met religieuze dwalingen verbonden is, za!
steeds met welwillend beproefd worden en waar mogelijk bewaard en bevorderd worden. ' In on¬
ze toespraak tot de leiders van de pauselijke missiewerken in 1944 voerden wij onder andere
aan: De bode en held van de Blijde Boodschap is een apostel van Jezus Christus. Zijn opdrächt
is niet, de Europese cultuur in haar huidige gestalte naar de verre missielanden over te brengen
en daar te verspreiden, zoals men een boom overplant. Veelmeer zal hij het onderricht en de opvoeding van deze Volkeren, die somtijds met trots verwijzen naar hun zeer oude en hoge cultuur,
zodanig vorm te geven, dat zij goed voorbereid zijn, om de grondwet van de christelijke moraal
en levenswijze graag zullen aannemen en in daden zullen omzetten. Deze grondwet kan met gelijk welke profane cultuur samengaan, vooropgezet dat ze gezond en onbedorven is. Ook warineer de inheemse katholieken op de eerste plaats kinderen van de grote familie van God en burgers van Zijn rijk zijn, toch blijven ze tegelijk burgers van hun aardse vaderland.'

5.) Encycliek “Princeps pastorum”, 1959, paus Johannes XXIII:
“Accommodatie aan de inlandse waardewereld. Rekening houdend met de omstandigheden, die
niet slechts voor de intellectuele en geestelijke vorming van toekomstige priesters van belang
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zijn, maar ook voor het geheel van de behoefden van elk volk afzonderlijk en voor zijn mentaliteit. heeft de apostolische stoel tot de Studie van de missiewetenschap opgeroepen ... Deze vorming moet niet enkel de gehele, rechtgelovige, overgeleverde leer van de Kerk omvatten, maar
ook de geest van de Studenten openen en scherpen voor de beoordeling van hun inlandse cultuur,
voomanielijk in betrekking tot de filosofie, de theologie en hun verhouding tot de christelijke
godsdienst ... Want de Kerk verbindt zieh, zoals gij wel weet, niet met een enige cultuur, als wä¬
re deze de enige aangepaste en om iedere andere te verachten. Zij werpt zieh niet slechts op de
Europese cultuur en in de armen van de westerse Volkeren, met dewelke zij volgens het getuigenis van de geschiedenis nauw verbonden is. Daarom houdt de opdracht, die aan de Kerk is toevertrouwd, de godsdienst en het eeuwige heil van de mensen tot voorwerp. De Kerk, die steeds
jong blijft en steeds weer opnieuw door de ademtocht van de heilige Geest vemieuwd wordt,
heeft altijd een volle waardering en bereid tot opnemen betoond, ja zelfs een werkzame aandacht
voor alles, wat de mensheid intellectueel en psychisch tot ere strekt, ook wanneer het in andere
delen van de wereld dan met Middellandse-Zeegebied haar oorsprong heeft, waar volgens de
voorziening van God de wieg van haar kindsheid was” (vgl. Reden voor het 2e wereldcongres
van schrijvers en kunstenaars van het zwarte ras, Observatore Romano 3.4.1959, 1).

6.) Apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi”, 1975, paus Paulus VI:
“20. Het gaat erom de menselijke cultuur en culturen te evangeliseren, niet in louter decoratieve
zin als ging het om het aanbrengen van een laagje vemis, maar in vitale zin, in de diepte recht
naar de worteis zelf in de brede en njke betekenis, die deze termen hebben in « Gaudium et Spes
"(53) waar men altijd de persoon als vertrekpunt neemt en terugkeert naar de betrekkingen van
de mensen onderling en ten opzichte van God. Het Evangelie en daarmee ook de evangelisatie
zijn zeker niet identiek met cultuur en zijn onafhankelijk van alle culturen. Niettemin wordt het
Koninkrijk, waarvan het Evangelie spreekt, beleefd door mensen, die grondig aan een cultuur
gebonden zijn en de opbouw van het Koninkrijk kan niet vennijden elementen aan menselijke
cultuur of culturen te ontlenen. Alhoewel van culturen onafhankelijk, zijn Evangelie en evange¬
lisatie -er niet noodzakelijk onverenigbaar mee; ze zijn eerder bij machte ze alle te doordringen,
zonder aan welke dan ook onderhevig te geräken.”

7.) Encycliek “Redemptoris missio”, 1990, Johannes Paulus II:
37.b. Nieuwe werelden en sociale verschijnselen
De snelle en diepe veranderingen die de hedendaagse wereld kenmerken, vooral in het zuidelijke
halfrond, hebben Sterke invloed op het kader van de missie; waar eerst vaste menselijke en maatschappelijke situaties waren, is nu alles in beweging. Men kan bij voorbeeld denken aan de verstedelijking en de enorme/uitbreiding van de Steden, vooral daar waar de demografische druk het
sterkst is. Reeds nu woont in vele landen meer dan de helft van de bevolking in enkele grootsteden, waar de Problemen van de mens vaak ook verslechteren door de anonimiteit waarin de menigten zieh ondergedompeld voelen.
In de moderne tijden heeft de missieactiviteit zieh vooral ontplooid in gei'soleerde streken, ver
van de geciviliseerde centra en ontoegankelijk vanwege de moeilijkheden van verbindingen, taal
en klimaat, Nu is het beeid van de missie ad gentes wellicht aan het veränderen; de bevoorrechte
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plaatsen zouden de grote steden moeten /ijn. vvaar nieuwe gewoonten en levensmodellen, nieuwe vormen van cultuur en communicatie ontstaan, die vervolgens de bevolking bei'nvloeden, Het
is waar dat deze keuze voor de laatsten, ertoe moet leiden dat men de meest marginale en gei'soleerde groepen mensen niet verwaarloost, maar het is ook waar dat men de personen en de kleine
groepen niet kan evangeliseren als men de centra verwaarloost waar om zo te zeggen een nieuwe
mensheid ontstaat met nieuwe modellen van ontwikkeling De toekomst van de jonge natics
wordt in de steden bepaald
Sprekend over de toekomst kan men niet de Jongeren vergeten, die in talrijke landen reeds meer
dan de helft van de bevolking vormen. Hoe moet men de boodschap van Christus brengen aan de
niet- christelijke jongeren, die de toekomst vormen van gehele werelddelen? Het is duidelijk dat
de gewone middelen van de zielzorg niet meer voldoende zijn; er zijn verenigingen en instellingen, groepen en centra van jongeren en culturele en sociale initiatieven voor jongeren nodig.
Daar ligt een veld waar de moderne kerkelijke bewegingen veel ruimte vinden voor hun inzet.
De migratie heeft onder de grote veranderingen van de huidige wereld tot een nieuw verschijnsel
geleid: de niet-christenen komen in zeer grote getale naar de landen die van oudsher christelijk
zijn, scheppen nieuwe gelegenheden voor contact en uitwisseling en vragen van de Kerk gastvrijheid, dialoog, hulp, in een woord broederlijkheid. Onder de migranten nemen de vluchteiingen een heel bijzondere plaats in en zij verdienen de grootste aandacht. Er zijn nu in de wereld
vele miljoenen vluchtelingen en hun aantal neemt voortdurend toe. Zij zijn gevlucht voor situaties van politieke onderdrukking en onmensehjke eilende, van gebrek en droogte van catastrofale
afmetingen. De Kerk moet hun een plaats geven in de ruimte van haar apostolische zorg.
Tenslotte kan men herinneren aan de situaties van dikwijls onverdraaglijke armoede, die in vele
landen ontstaan en vaak de oorsprong zijn van de massale migratie. De gemeenschap van christengelovigen wordt uitgedaagd door deze onmensehjke situatie; de verkondiging van Christus en
van het Rijk Gods moet werktuig van menselijke bevrijding worden voor die volken.

37c. Cultuurgebieden of moderne areopagi
Na op talrijke plaatsen gepredikt te hebben komt Paulus in Athene en begeeft hij zieh naar de
Areopagus, waar hij het evangelie verkondigt met gebruikmaking van een taal die aangepast is
aan en begrijpelijk voor dat milieu (vgl. Hand. 17,22-31). De Areopagus vormde toen het cultuurcentrum van het ontwikkelde volk van Athene en kan gebruikt worden als symbool voor de
nieuwe milieus waarin het evangelie verkondigd moet worden.
De eerste areopagus van de moderne tijd is de wereld van de communicatie, die de mensheid tot
een eenheid maakt en de wereld tot een dorp, zoals men pleegt te zeggen De sociale communicatiemiddelen zijn zo belangrijk geworden dat zij voor velen het voomaamste instrument van informatie en vorming zijn, dat het gedrag van enkelingen, gezinnen en maatschappijen leidt en
inspireert. Vooral de nieuwe generaties groeien op in een wereld die daardoor bepaald wordt.
Misschien is deze areopagus wat verwaarloosd. In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan
andere werktuigen voor de verkondiging van het evangelie en voor de vorming, terwijl de massacommunicatiemiddelen overgelaten worden aan het initiatief van enkelingen of kleine groepen
en in de pastorale programmering pas op de tweede plaats komen. De betrokkenheid in de massacommunicatiemiddelen heeft echter niet alleen tot doel de verkondigmg van het evangelie uit
te breiden. ... het is nodig de boodschap zelf te integreren in deze nieuwe cultuur', die geschapen
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wordt door de moderne communicatie.
52 De Kerk. die haar missieactiviteit onder de Volkeren ontplooit, ontmoet verschillende culturen
en wordt betrokken in het proces van inculturatie Dat is een eis die heel haar weg in de geschiedenis getekend heeft, maar nu bijzonder sterk en dringend is...
Door de inculturatie geeft de Kerk gestalte aan het evangelie in de verschillende culturen en
voert zij tegelijk de Volkeren met hun culturen binnen in haar eigen gemeenschap 86; zij draagt
er de evangelische waarden aan over, neemt het goede ervan op en vemieuwt ze van binnen uit
Van de andere kant toont de Kerk door de inculturatie op meer begrijpelijke wijze wat zij is en
wordt zij een meer geschikt werktuig voor de missie.
Dank zij dit werk in de plaatselijke kerken wordt de universele Kerk verrijkt met uitdrukkingsmiddelen en waarden in de verschillende sectoren van het christelijke leven, zoals de evangelisatie, de eredienst, de theologie en de beoefening van naastenliefde. Zij kent nog beter het mysterie
van Christus en drukt het juister uit, terwijl zij aangespoord wordt tot een voortdurende vemieuwing.
53. De missionarissen die uit andere kerken en landen komen, moeten de conditionering door de
omgeving waaruit zij komen overstijgen en zieh inpassen in de socio-culturele wereld van hen
tot wie zij gezonden zijn. Zo moeten zij de taalleren van de streek waar zij werken, de meest belangrijke uitdrukkingsvormen van die cultuur leren kennen en door directe ervaring de waarden
daarvan ontdekken. .. De kerkelijke gemeenschappen die zieh door het evangelie geinspireerd
vormen, zullen geleidelijk de eigen christelijke ervaring kunnen uitdrukken in oorspronkelijke
vormen en gestalten die overeenkomen met de eigen culturele tradities, zij het altijd in overeenstemming met de objectieve eisen van het geloof zelf. Hiervoor zullen de particuliere kerken van
het betreffende gebied met elkaar en met heel de Kerk moeten samenwerken, vooral met betrekking tot de meest delicate sectoren van de inculturatie, in de overtuiging dat zij alleen als ze aandacht hebben zowel voor de universele Kerk als Voor de particuliere kerken in Staat zullen zijn
om de geloofsschat te vertolken in de wettige verscheidenheid van de uitdrukkingsvormen daar¬
van. Daarom zullen de geevangeliseerde groepen de elementen aanreiken. Voor een ‘vertaling’
van de evangelische boodschap ... “

1. Oefening
Beschrijf de cultuur van Athene, zoals wij ze in Hand 17,16-34 vinden.

Vragen:
1. Hoe taxeert Paulus deze cultuur?
2.
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Zijn er parallellcn in de huidige intellectuele stromingen?

2. Oefening
In verband met “Redemptoris missio” 37b:

Vraag:
Wat betekent deze vaststelling voor de inculturatie?

3. Oefening
In verband met “Redemptoris missio” 37c:

Vraag:
Wat betekent het, wanneer deze tekst onder de titel Staat “Taken van de missie ad
gentes” (Zending onder de heidenen)?

4. Oefening
In verband met alle leerambtelijke teksten:

Vraag:
Poog de erkenbare geestelijke ontwikkeling aan te duiden.

5. Oefening
In verband met de aangebrachte teksten over het thema "missie":

Vragen:
1. Welke ontwikkeling in verband met:
a) de waarde van andere godsdienstcn,
b) de rol die de Kerk zieh laat aanmeten?
2. Wat betekenen Stellingen als: “De vorming moet de geest van de Studenten schepen voor
de beoordeling van hun eigen cultuur, hoofdzakelijk in verband met de filosofie, de theologie
en hun verhouding tot de christelijke godsdienst?”
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E. Toepassingen
1. Toepassing
Vragen:
1. Ken je nog andere filosofieen en theologieen dan dczc van het avondland?
2. Welke?
3. Hoe heeft deze kennis uw houding tot het geloven veranderd, verdiept?

_2. Toepassing_
Nogmaals in verband met ‘‘Redemptoris missio” 37c:

Vragen:
Hoe zag uw gemeenschap, hoe zag jij zelf de ontwikkeling van "de nieuwe mensheid" met haar ontwikkelingsmodellen?
2. Welke concrete antwoorden zijn er op deze “nieuwe aeropagus:
a. in uw gemeenschap,
b. welke moeten gezöcht worden,
c. welke kan je reeds samen met anderen aanvatten?

_3. Toepassing_
Lees daartoe de volgende geschiedenis en vraag naar je ingesteldheid, vooral in verband met de
gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Een (bijna) echte geschiedenis
Karel en Maria hebben elkaar bij het semesterbal van hun faculteit leren kennen. Beiden studeren sociale pedagogie en komen uit een katholieke familie met meerdere kinderen. Verantwoordelijkheid en consideratie voor hun jongere broers en zusters, het vroege inoefenen in sociale
verhoudingen waren geheel doorslaggevend voor hun beroepskeuze. De twee leerden elkaar
liefhebben en al vlug betrokken ze een gezamenlijke, ietwat grotere studentenkamer. Dit bleef
nict verborgen voor hun ouders en ze maaktcn hun kinderen scherpe verwijten. Zo aanvaarden
zij niet dat hun kinderen in een “wild huwelijk" leefden. Daar de beide jonge lui niet wilden luisteren, wenden de om hulp zoekende ouders zieh tot de Studentenpastor met de vraag, beiden op
hun geweten te wijzen en hen tot een huwelijk te bewegen. De zielzorger, die hen beide kende,
trachtte de boze ouders te kalmeren. Dat verstünden ze nog minder. Wisten zij als brave christenen dat een zielzorger alles tewerk moest stellen, die jonge mensen ertoe te brengen, hun wil
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samenleven voor God en de Kerk in "ordc” te brengen. Wat de ouders niet wisten: beiden kwamen met hun financiele ondersteuning goed rond en moesten niet, zoals de andere studerende, in
de semesterfeest werken. Zo konden zij regelmatig voor drie weken naar de zee reizen en sinds
drie jaar twee spastische jongeren meenemen. Deze konden slechts moeizaam gaan en waren
ook voorheen onbeholpen. Natuurlijk verzorgden zij op de camping het toezicht. Niet zeldcn
moesten Karel en Maria, en dat was nog erger, over beide spastische jongeren dat het onrechtvaardig was met zulke mensen het Strand te moeten delen, dat er toch tehuizen voor hen waren.
Tocn de zielzorger voor de eerste maal hiermee in contact kwam, dacht hij onmiddcllijk aan de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hij verwonderde zieh bij de gedachten dat de “rover
ditmaal min of meer welgestelde, zongebruinde en in "geordende verhouding ' levende mensen
waren. Overigens, de loenmalige Studenten zijn sociaal pedagogen geworden. Zij werken als
echtpaar met hun eigen hinderen in een kinderdorp (Othmar Noggler OFMCap);

Vragen:
1. Welke culturele verandering vertoont de geschiedenis?
2. Hoc moet de inculturatie hier gebeuren?
3.

Ken je gelijksoortige voorbeelden?

_4. Toepassing_
Lees de volgende geschiedenis:
David, een man van middelbare leeftijd, zit voor zijn hut en snijdt half uit tijdverdrijf, half uit
passie aan een wortel. Hij had hm aan de beek gevonden, toen hij de koeien terug bracht.
Hij is tevreden. Af en toe zuigt hij aan zijn lange stenen pijp, die zijn vrouw hem jaren geleden
geschonken had. Bedachtzaam zoekt hij naar het beeid, dat hij uit de wortel wil snijden en dat hij
met zijn houtsnijmes tot leven wil wekken. Hij is tevreden. Over enkele dagen, wanneer de maan
in het eerste kwartier Staat, zal zijn zoon körnen, die zijn naam draagt, David. Graag hij de tweede oudste van zijn zes hinderen op het hof gehouden, maar hij schijnt een roep te volgen. Het
moet hem vergaan zijn, zoals zijn oude vriend, de medieijnman. Zoals alle zijn hinderen had Da¬
vid de missieschool gevolgd. Hij was een flinke boer geworden - en dan op die avond, heeft Da¬
vid hem toevertrouwd dat hij bij de mannen mocht gaan, die zieh kapueijnen noemen. Hij had
het ver gebracht, zijn zoon! En binnen enkele dagen zal hij körnen. - Zo denkt hij na, terwijl zijn
hand het houtsnijmes hanteert. Daarbij kijkt hij steeds weer onwillekeurig naar de weg, zoekend
naar de stofwolk, die de körnst van zijn zoon aankondigen zal. David, de zoon telt sinds lang de
dagen op zijn kalender af, die hem scheiden van de reis. Weer drie weken thuis, bij zijn ouders
en zijn jongste broer! Weer de vertrouwde geruchten van de velden, de dieren en de open vuren,
die hij zo liefheeft, opzuigen zal! Dan is het eindelijk zo ver. Met een weinig geluk kan hij bin¬
nen 10 tot 12 uur thuis zijn, nog voor het invallen van de duistemis. De gardiaan, een Europeaan
in de leeftijd van zijn vader en vaderlijke vriend, had hem genoeg geld gegeven voor de reis en
een uitstapje met zijn ouders. Of zijn vader en moeder werkelijk wilden reizen? Zijn jongste
broer zal in ieder geval de terreinwagen bewonderen en er steeds bij willen zijn, zoals hij zelf P.
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Stefaan niet van de zijde week, toen hij zo’n jaar of twaalf jaar oud was. Bij die gedachten verwijlend stuurde hij behendig het voertuig over de piste en dan, sneller dan hij verwacht had, was
hij er.
Na de hartelijke begroeting van de ouders en de jongste broers, zitten vader en zoon voor de hut
en wachten op het avondeten dat de moeder aan het bereiden is. De muur straalt nog de wärmte
van de dag uit, terwijl langzaam de avondkoelte huiverig maakt. Zwijgend genieten ze van het
weer samen zijn. Dan wijst de vader naar zijn hemd en zegt: “Zie wat voor een armzalig hemd ik
draag”! Dat was de zoon niet opgevallen. Hij wil zijn vader tegenspreken en zeggen, dat het
hemd in orde is, dat het hem echt goed Staat. Dan hemeemt de vader de vraag en plotseling voelt
de jonge kapucijn, hoe het bloed hem naar het hoofd stijgt. Hij had geen geschenk meegebracht!
Eerste denkt hij: “dat de gardiaan, hij had toch ... neen het is mijn schuld. Ik ben het vergeten!“
En de volgende vraag hield hem nog lang bezig, eigenlijk tot op vandaag: “Ben ik dan geen
Afrikaan meer, inwendig een blanke geworden?” (Othmar Noggler OFMCap).

Vragen:
1. Leef je met medebroeders of zusters uit andere culturen samen?
2. In hoever houd je, houd je gemeenschap rekening met zulke mensen?
3.

In hoever geldt uwe en hun manier als enig bindend?
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Om na te denken
_Verleden
Wij danken U, Heer,
daar wij veroverd werden,
maar niet overwonncn.
Wij danken U,
zij hebben ons de rivieren ontnomen,
en de aderen van onze Volkeren.

Wij danken U,
zij hebben ons neergeslagen,
maar ze zijn niet klaar gekomen met ons.
Wij danken U,
zij hebben ons uitgeperst als appelsienen,
maar wij zijn de vergaarbekkens van zoet water.
Wij danken U,
daar ze ons het evangelie gebracht hebben,
wij echter evangeliseren hen.

_Vandaag
Wij danken U,
zij vervolgens ons heftig verder,
maar ze bereiken ons niet.
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Wij danken U, Heer,
zij sluiten ons op in diepe holen,
maar onze '‘Nahual”, onze geest komt er uit.
Wij danken U Heer,
dat zij ons op plassen laten slapen,
maar in hun tränen verschrikken wij hen
Wij dank U Heer,
zij rukken ons de ogen uit,
maar wij kijken ze toch aan.
Wij dank U, Heer,
zij vierdelen ons als hoenders,
maar wij zijn desondanks gehcel.
Wij danken U,
zij misvormen ons, beroven ons van ons verstand,
trekken ons de huid van het gelaat,
maar wij lichten op als sterren in de nacht.
Wij danken U, Heer,
terwijl ze ons weliswaar doden,
maar aan het einde körnen met ons.
Wij danken U,
terwijl ze ons levend begraven,
verrijzen wij.
Wij danken U, Heer,
terwijl ze ons onder andere Volkeren verstrooien,
worden wij het zout voorhen.
_

_

Slot

_

Dank voor uw aanwezigheid
als een mysterie onder ons!
Wij zijn de armen van de armen,
maar wij zijn ook de brandende braambos,
die niet verbrandt.
Vanuit de een of andere grond
bestuderen en bestuderen ze ons,
en desondanks kunnen ze ons niet ontcijferen.
Uw aanwezigheid in ons
is als het Maya-boek,
dat niemand verstaat.
Arm, maar rijk,
naar de rand verdrongen en tot midden in het centrum,
dood, maar verrezen.

Gedicht van pater Ricardo Falla, s.j. in de vorm van hooggebed van de Acciön Populär mei
1985, ten tijde van de zware respressie in Guatemala. Vertaling (in het Duits): O. Noggler.
,
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Handleiding 18: De franciscaanse droom van een amen
indiaanse Kerk

Een moderne fioretti
Hoe de heilige Franciscus in Machu Picchi door de Geest van
God gegrepen werd
In Brazilie gaat het gerucht, dat Franciscus van Assisi niet dood is, niaar ergens in het Noordoosten leeft, waar hij door de franciscanen verborgen wordt gehouden. En zo is het niet verwonderlijk, dat hij mij in een droom verscheen. Daags tevoren had ik in Lima een zonsverduistering
bijgewoond, die fascinerende omarming van de zon en de maan.
En dan - in de nacht - komt Franciscus naar mij, om met mij door verscheidene landen van Latijns-Amerika te trekken. In Macchu Picchu, de oude Pcruaanse Incastad, gaat hij tot mijn verrassing voor ons in de ‘tempel van de wind’, in die ruimte, die door drie muren beschermd is,
maar aan de vier kanten volledig open, is voor de wind. Franciscus gaat in de wind staan. laat
zieh door de heilige Geest grijpen en begint een vurige rede.
"Geprezen zij God door dit land en deze stenen, die vandaag nog spreken van een cultuur, die
mij zeer diep verwant is. Zie toch daar de ‘tempel voor de zon waarin ook vandaag nog de
roep van mensen om wärmte en licht te hören is. En hier in de 'tempel voor de wind': voelt de
wind, hoe hij waait, hoe hij ons doordringt, voel die goddelijke inspiratie, die kracht, die alles
beweegt.
En daar beneden: de ‘tempel voor het vuur dat de koude nachten verwarnt en de mensen rond
zieh verzamelt.
Ginder; de ‘tempel van moeder aarde die ons draagt, ons in stand houdt en voedt. Voel deze
heilige grond en hef met mij een lofzang aan ter ere van de Schepper van de hemel en de aarde,
van Viracocha, zoals men hem hier noemt. Ik voel mij broeder van de Inca ’s en van alle Volke¬
ren op dit zuidelijk continent. Zie hoe de zon en de maan zieh hier omarmen, hoe de wind en het
water elkaar liefliebben, hoe het vuur en de aarde een paar zijn.
Dit is de reden waarom ik, broeder Franciscus, dit deel van de aarde tot mijn tweede aardse vaderland gekozen heb”. (Anton Rotzetter)
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Inleiding
_Franciscaanse poging tot missionering_
Het feest van de vijfhonderd jaar evangeliesering van Amerika wekte tegenstrijdige reacties op.
Deze berusten op vele en verscheidene bronnen.
Vaak zijn de historische feiten op zieh reeds tegenstrijdig. Een juist historisch bevvustzijn moet
dus aan het begin staan van een beschouwing over de vijfhonderd jaar franciscaanse aanwezigheid in de "Nieuwe Wereld”. Slechts wanneer het gehele spectrum van de verscheidene elementen, waaruit de gebeurtenissen zijn voortgekomen, zijn waargenomen is een redelijk oordeel mogelijk.
Over de dubbelzinnige werkzaamheden van de franciscanen in Amerika valt veel te zeggen. In
deze leerbrief zal onderzocht worden, hoe de ontmoeting van de eerste broeders met de Indigenas43, waartegenover ze plotseling stonden, zieh ontwikkelde en vorm kreeg. Naar aanleiding
van het gedenkjaar 1992 werden niet slechts de vragen in verband met de missionering van
Amerika duidelijk. Het ging daarbij ook om een kritische beoordeling van een confrontatie tussen de oud-Amerikaanse Volkeren (bijv. Azteken-, Maya-, Ketchua-, Aymara-, Mapuche-, Guarani-volkeren) met hun godsdienst en de Spaanse avondlandcultuur.
Daarom lijkt het ons vooral gepast en suggestief voor de franciscaanse beweging, zieh ook aan
de weinig bekende pogingen van missionering te interesseren, die in het verloop van de 16e
ecuw door hun broeders in Amerika ondemomen werden.
Beslissend daarbij is, of wij de geschiedenis vanuit het oogpunt van de veroveraar of van de veroverden bekijken. Het maakt een groot verschil dat men de verfvering van Amerika beschrijft
van op het dek van het schip of vanuit de kijk van de betrokken Volkeren. Als franciscaanse
mensen zouden wij de prioriteit moeten geven aan de visie van de Indigenas. Maar het is moeilijk. hun perspectief na alle vemietigingen te reconstrueren.
Zeifs de mening van de Indigenas over de franciscanen is niet eensluidend. een indigena, die
door de franciscanen gefolterd is, zal anders over hen denken dan een indigena, die aan een fran¬
ciscaanse school leren lezen en schrijven heeft. Uit de cultuur van den Nahua (Azteken) zijn ons
teksten bekend, die liefdevol over de “Totahtzin San Palacizzo” (ons heilige vadertje Sint Franciscus) zingen Aan de andere kant schetsen andere teksten van de oerbewoners onbegrip weer
over deze vreemde wezens.

B. Overzicht
_Een alternatieve cultuur_
In de eerste plaats worden de kenmerken van de franciscaanse natuur voorgesteld alsook het
voorkomen van de oud-Amerikaanse Volkeren, waarmede de eerste broeders in contact kwamen.
De “franciscaanse Utopie” waar hier sprake van is, viel in de oudamerikaanse culturen in een
43 Verzamelnaatn voor de oorspronkelijke bevolkmg van Amerika en hun afstammelingen = Indianen.
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vruchtbare bodem. Daaruit ontstond aan de zijde van de franciscanen de hoop op een alternati¬
ve indiaanse franciscaanse cultuur en Kerk.
Vervolgens wordt op de theologische invloed gewezen, die de houding van de eerste francisca¬
nen kenmerkte, alsook de historische begrensdheid van hun ontwerp.
Tenslotte zal ook de dubbelzinnige manier van de franciscaanse geloofsverkondiging in de 16'
eeuw getekend worden.

C. Informatie
1. Het begin van een Utopie
1.1. De ontmoeting met “anderen” als bedreiging
Voor de Europeanen bracht de ontdekking van het Amerikaanse continent talrijke en moeilijke
Problemen mee. In het algemeen werd gepoogd, zulke Problemen door een teruggrijpen naar oude denkmodellen op te lossen. Steeds weer voelden de Europese Volkeren in de ontmoeting met
anderen zieh ondervraagd over hun denk- en levenswijze. Dat bracht telkens een onzekerheid
met zieh mee. Om dit laatste te overwinnen maakte de Europese veroveraar de cultuur van de
nieuw ontdekte Volkeren verachtelijk. Dit mechanisme van zelfverdediging uit angst voor het
nieuwe en onbekende stond hen toe als helden uit de beproeving te voorschijn te körnen. Deze al
te gemakkelijke vemedering van al het vreemde betekent, dat men zieh op cultureel religieus gebied voor de anderen af te sluiten, op zijn anders zijn in te gaan.
Wie zo handelt komt logischer wijze tot het besluit: wanneer ik de meerdere ben, dan is het aan
de anderen om zieh te veränderen; hij moet mij navolgen en naar mij luisteren. Zulk een houding
was niet oorspronkelijk en uitsluitend eigen aan de Spaanse veroveraar. Gieken en Romeinen
handelden in de oudheid eveneens zo, daar voor hen de andere Volkeren “wilde” en "barbaren”
waren, die veelal vreesaanjagend en misvormd geschilderd werden. Een typische vertegenwoordiger van zulk een afwijzing en discriminatie van de “anderen” in de 16e eeuw is de theoloog Ju¬
an Gines van Sepülveda. In een van zijn boeken leert hij dat men de heidenvolkeren omwille van
hun minderwaardigheid terecht mag onderwerpen. Hij was van mening LLdat de Spcmjciarden volledig gerechtvaardigd over de barbaren in de Nieuwe Wereld en over de zieh daar bevindende
eilanden heersen; deze barbaren worden in schranderheid, deugdelijkheid en menselijkheid zo
sterk door de Spanjaarden overtroffen als knapen door volwassenen, vrouwen door mannen,
wrede en ruwe mensen door zeer goeden, verspillers en onbeheersten door bedachtzame en beheerste mensen, tenslotte, zo mag ik het bijna zeggen, zoals apen door mmsen”(Strosetzki 234).
Het is kenmerkend, dat als bewijs voor de minderwaardigheid van de Indigenas verwezen wordt
naar het feit, dat ze geen geld hebben en geen waarde hechten aan het verzamelen schatten; en
bovendien hadden zij geen uitgesproken aandacht voor privaateigendom.

_1.2. De franciscaanse bejegening van de “anderen”._
De bejegening van de "barbaren“ door de minderbroeders werd zeker bepaald en omlijnd door
de denkcategorieen. die z.e gewoon waren en doe noch bij de Spanjaarden noch in het christendom gevonden zijn. Daaroni dient het verwijt van “etnocentrisme” gerelativeerd te worden. Een
zeker etnocentrisme is natuurlijk en onvermijdbaar. Het is echter wat anders, zijn eigen culturele
en religieuze maatstaven door geweld aan anderen op te dringen.
Het is verbazingwekkend vast te stellen, hoe de franciscaanse missionarissen gedeeltelijk in Staat
waren, met de hierboven beschreven houding te breken. Deze breuk behoort vast tot het bestandsdeel van het franciscaans charisma. Franciscus en Clara wilden niets bezitten en wilden
“pelgrims en vreemden” op aarde zijn. Dat maakte het de franciscanen mogelijk, in de “andere”
waarden te ontdekken, die het grootste deel van de Spaanse veroveraars niet zagen. Zeker moet
men echter vermelden, dat geen enkele franciscaan de verovering als zodanig in vraag stelde en
afgewezen heeft. De meeste franciscanen duidde de verovering van Amerika in hun tijd als een
werk van God. In hun denkwijze begon de duivel in de gestalte van de reformatoren44 de katholieke zielen in Europa van het pausdom weg te halen. Zo zagen de franciscanen het als een bijzonder teken van de goddelijke Voorzienigheid, dat hun het nieuw ontdekte continent als missiegebied werd toevertrouwd. De profetische kritiek van vele franciscanen richtte zieh bijgevolg
niet zozeer tegen de verovering op zichzelf, maar veel meer tegen de gewelddadige uitwassing
door de verslaving van de Indigenas, de dwangarbeid, overdreven belastingen en moord.
Het Staat vast, dat de minderbroeders de overtuigingen en criteria niet helemaal kunnen afleggen,
die tot de culturele verhoudingen van Europa behoren. Maar toch volgt het uit hun franciscaanse
herkomst voort, dat ze in de mate van het mogelijke dit trachten te overwinnen. Zo waren ze o.a.
bekwaam, culturele waarden (taal, theater, schrift) te ontdekken, die aan de Europese gemeenschap eerder als onwaardig leken. De “afgodendiensf ’ (idolatrie)45 bekampten zij onverbiddelijk,
vooral wanneer ze verbonden waren met mensenoffers. De franciscanen wilden noch konden
bepaalde “barbaarse” gewoonten niet aanvaarden, die met zulk een offer verbonden waren. Door
ingespannen onderzoek weten wij vandaag, dat het aantal der mensenoffers, waarvoor ook de
franciscanen vol walging en afschuw berichtten, hoogst zelden werden voltrokken. Hier geldt:
hoe gruwzamer de vreemde godsdiensten in hun gebruiken en riten in Europa voorgesteld wor¬
den, hoe meer de eigen christelijke godsdienst als een triomf over de barbaarsheid gevierd wordt.
Tegelijk wordt daardoor de onder het christelijk voorteken begane gruweldaden verdoezeld.
Een standvastig onderdeel van de franciscaanse spiritualiteit is het, zieh open te stellen voor
vreemde. Deze houding maakte het vele minderbroeders mogelijk, zieh te openen voor vreemde
culturen (vgl. LB 7). Deze houding maakte het vele minderbroeders mogelijk, zieh te laten onderrichten, zichzelf als een arme te verstaan, die door de “anderen” verrijkt kan worden. De
franciscaan Jerönimo van Mendieta, een kroniekschrijver uit de eeuw, bericht over de aankomst
van de franciscanen, die door de veroveraar Heman Cortes feestelijk begroet werden en naar de
hoofdstad Mexico gebracht werden. Bij die gelegenheid verteil Mendieta ook, hoe een broeder,
Toribio van Benavente, door de Azteken de naam “Motolinia” (de arme) bekwam:
44 Kort voor Cortes Mexico veroverde, waren de reformatoren (Luther, Calvin, Zwingli en anderen) op de
voorgrond getreden. Zij begonnen zielen van de avondlandelijke Europese Kerk weg te trekken. Vele fran¬
ciscanen beschouwden daarom de ontdekking van een heel nieuw continent als een daad van de goddelij¬
ke voorzienigheid, waardoor het verlies door indiaanse zielen afgewend werd.
45 Verering en aanbidding van niet christelijke godheden (afgodendienst).
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"Zij (de twaalf franciscanen) wachtten de marktdag af waarop het grootste deel van de mensen
uit iedere provincie zieh verzamelde, om de levensmiddelen voor hun familie te verzamelen. Zij
waren verwonderd zoveel zielen te zien. zoals ze tot nu toe nog niet gezien hadden. Zij loofden
God met grote jubel, als zij die rijke oogst zagen, die zieh voor hun ogen uitspreidde. Daar zij
hun niets konden zeggen, omdat ze de taal niet beheersten, wezen zij tot hen met een teken (zoals
een stomme) naar de hemel. Zij wilden hen te verstaan geven, dat zij gekomen waren, hen die
schat en die heerlijkheid aan te duiden, die daarboven gegeven wordt. De Indigenas liepen ach¬
ter hen aan (zoals kinderen achter hen aanlopen, die hun nieuwsgierigheid opwekken).
Zij verwonderden zieh erover, hen in zulke haveloze kleren te zien, die in grote tegenstelling
stonden met de deftige en elegante kleren die de Spaanse Soldaten droegen, die ze voordien ge¬
zien hadden. En ze zeiden onder elkaar: ‘Wat zijn dat voor arme mannen? Wat is dat voor een
kleding, die ze met zieh meebrengen? Zij zijn niet zoals de christenen uit Spanje. En zij herhaalden vaak een woord uit hun taal; motolinea, motolinea. Een van de paters, Toribio van Benavente genaamd, vroeg een Spanjaard wat dat woord betekende, dat zij steevast herhaalden.
De Spanjaard antwoordde: ‘Pater, motolinea betekent ‘arm ’ of arme ’. Daarop zij Toribio: Dat
zal voor de rest van mijn leven mijn naam wezen en sindsdien noemde hij zieh niet anders en
ondertekende niet anders dan broeder Toribio Motolinea” (Mendiata).
Van deze gebeurtenis bestaat een tweede verhaal vanuit het oogpunt van de Indigenas, dat ons
een rechtstreekse vergelijking van de verschillende waamemingen laat zien. Vanuit dit perspectief ziet Diego Munoz de Camargo de aankomst van de broeders als het volgt:
“Terwijl wij zo voortgaan in onze berichtgeving, moeten wij van de grote bewondering spreken.
die de inlanders betoonden, als deze ordesmannen aankwamen en hoe ze begonnen het heilig en
eerbiedwaardige evangelie van onze Heer en Redder Jezus Christus te prediken. Daar zij de taal
niet kenden, zeiden ze niets meer dan dat er in het hellevuur, giftige padden slangen zijn, waarbij
zij met de hand naar de aarde wezen. Nadat ze dat gezegd hadden, sloegen zij de ogen op ten
hemel en zeiden, dat er een enige God is, eveneens met aanwijzing van de hand. Dit deden ze
steeds weer op de markten en overal, waar de mensen samenkwamen en zieh verzamelden. Zij
wisten geen ander woord te zeggen, dat de inlanders konden verstaan, buiten dat het door tekens
beduid werd.
Terwijl ze deze dingen zegden en predikten, stond een van hen, een eerbiedwaardig ouderling
met kaal hoofd, in de bitte van de middagzon en onderrichtte onder invloed van de Geest van
God. Met de ijver van de naastenliefde zei hij deze dingen, en met luidere stem (zette hij door),
dat zij zieh tegen middernacht tot God zouden bekeren en zieh van hun afgodendienst zouden
afwenden. Als ze deze dingen predikten, zeggend die heren opperhoofden: “Wat willen deze ellendige armen? Kijk hoe ze honger hebben, en hoe behoeftig ze zijn, geefhen te eten. ” Anderen
zeiden: “Deze armen moeten ziek ofgek zijn. Laat die armen wenen, zij zijn gegrepen door kwalijke hersenschimmen. Laat ze met rust en laat hen in hun ziekte blijven, zolang ze kunnen. Doe
hen geen kwaad, tenslotte moeten zij en de anderen aan deze waanzin sterven. Kijkt, heb je be¬
merkt, hoe ’s middags, om middernacht en tot het vierde morgenuur, wanneer allen zieh vermaken, scheien en wenen. Zonder twijfel is het een groot kwaad, dat hen overvallen heeft, daar ze
noch genoegens noch tevredenheid, maar droefheid en eenzaamheid zoeken ” (Diego Munoz
Camargo).
Wat aldus in de eigen franciscaanse voorstelling zo levenswaardig is, verschijnt in de ogen van
de Indigenas als vreemd en waanzinnig.
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1.3. Ontmoeting met culturen_
Door hun contact met de Indigenas ontdekten de missionarissen bij deze Volkeren talrijke lovenwaardige eigenschappen.
Het natuumabij leven van de Indigenas, de afwezigheid van hebzucht, hun Sterke natuurlijkc
neiging, het weinige dat ze hebben, met anderen te delen, hun zin voor gemeente en solidanteit
waren enige karaktertrekken, die de broeders in de Indigenas het meest bewonderden. Zeker idealiseerden de franciscaanse kroniekschrijvers deze karaktereigenschappen.
Hoe romantischer het beeid van de Indigena geschilderd werd, hoe afstotender werkte de Spaan¬
se veroveraar.
De lcvensstijl van de Indigenas werd door de broeders met dat van de Europcanen vergelekcn en
was op vele punten dichter bij het franciscaans ideaal dan het burgerlijke-spaanse christendom
van de 16e eeuw. Dat alles wekte bij de broeders de hoop om in de Nieuwe Wereld een christelijke gemeente naar het model van de oerkerk in Jeruzalem op te richten. De franciscanen dach¬
ten dat hun nu - dank zij de goddelijke Voorzienigheid - de gelegenheid geboden werd om hun
project van een leven volgens het evangelie te verwezenlijken. Hun begeestering was buitensporig. Dat konit in de commentaren tot uiting, die bekende kroniekschrijvers (Motolina, Jerönimo
van Mendieta) over "de natuurlijke goedheid" van de Indigenas maakten.
Als hun utopisch ideaal door de “zonen van de mammon”, zoals hij de Spanjaarden noemde,
aangevallen werd, greep Jerönimo van Mendieta terug naar de visioenen van Joachim van Fiore.
Daarbij gaat het om een toenmalig wijd verbreide wereldbeschouwing: de geschiedenis van de
mensheid ontwikkelt zieh in een voortdurende strijd tussen het goede en de boze: vaak wordt het
goede (=Jeruzalem) door de boze (=Babylon) verdorven. Jerönimo van Mendieta beschrijft in
zijn "Indiaanse kerkgeschiedenis” het gehele onheil van zijn geliefdc volk (=Indigenas) en gelooft in een Messiaanse toekomst. Weliswaar geeft hij toe, dat dit project ten onder kan gaan.
maar - en dit is hij zieh zeer bewust - het zal weder opstaan.
Men kan strikt genomen niet beweren, dat er een echte dialoog met de Indigenas plaats gevonden heeft. Wat wel gebeurde, was een ontmoeting van beide culturen. Daarbij kwam het standpunt van de franciscanen in vele opzichten in duidelijk tegenspraak met de interesses waarden en
levensgewoonten van de Europese christenheid.
De franciscanen deelden in het alledaagse het leven van de Indigenas. Als deze door Sebastian
Raminez van Fuenleal, de President van de koninklijke Audientie van Mexico verhoord werden,
namen ze het voor de broeders op
Als hij hen afzonderlijk naar hun redenen vroeg, antwoorden zij:
“Omdat de broeders arm en zonder schoeisel rondtrekken als wij, hetzelfde eten als wij en
zachtaardig met ons spreken”.
Een onverzoenlijke criticus van de conquista en nauwkeurige beschrijver van de verovering, de
Inca Guzmän Poma de Ayala, beschrijft de franciscanen als het volgt:
De reeds vermelde eerbiedwaardige vaders van de Orde
van de heilige Heer Franciscus zijn allen heilig en zeer christelijk,
zeer gehoorzaam, deemoedig, barmhartig, vol naastenliefde
en bereid tot geven.
“
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Zij eren en hebben de Arme Jezus zeer lief..
Met hun liefde en barmhartigheid zijn ze in de wereld ook zo
zieh inzettend voor rijk zo wel als voor arm, maarhet meest echter
voor de arme Indianen. Nooit werd een rechtzaak of een klacht
van de zalige broeders bekend. ”

1.4.De indiaanse-franciscaanse Utopie: een ajtematief
De broeders hadden een andere visie in vergelijking met de levenswijze van de overige Europeanen, en zij maakten er geen geheim van. Zij eerbiedigden de gebruiken en het karakter van de
Volkeren. Zij wilden een indiaanse Kerk met eigen structuren, eigen canoniek recht en eigen
priesters en bisschoppen. Deze laatste zullen arm leven en geen "tiendc hefTen als belasting.
Deze “nieuwe Kerk”, waarover de broeders steeds weer in hun berichten spreken, is radicaal georienteerd op het model van de eerste Kerk. Juist daarom betekende het Concilie van Trente
(1545-1563) een harde tegenslag voor de Utopie van de franciscanen. Het concilie bevestigde een
avondlandelijke vorm van de Kerk eiste haar algemeen geldigheid.
De franciscanen vormden zieh vele ideeen over het nieuwe en altematieve model van de Kerk,
die zieh bewust van de ”oude Kerk” in Europa zou onderscheiden. Nochtans bleef de mculturatie
hoofdzakelijk terzijde gelaten. De inheemse godsdienst was in de ogen van de franciscanen immers een afgodendienst (idolatrie). Op het gebied van de godsdienst bleven de fronten hard en
onbeweeglijk. De prijs hiervoor was dat ze tegen het midden van de 16e eeuw hun droom van
een indiaanse Kerk moesten opgeven en moesten vaststellen, dat de Indigenas nog steeds hun
oude godsdienst aanhingen. Dit leidde ook tot geweldpleging van de franciscanen, waarover we
nog moeten spreken.

1.5. Christianiseren en niet Hispanisering_
De eerste franciscaanse missionarissen weigerden de christianisering van de inlandse culturen
met een hispanisering gelijk te stellen. Hieruit volgde dat zij weigerden de Indianen het Spaans
bij te brengen. Steeds waren ze ongehoorzaam aan de Spaanse koning, die dit verordende. Eerst
veel later, als de missionering ver gevorderd was en de franciscanen in de nieuwe Kerk aan invloed inboekten, zagen ze zieh gedwongen deze verordeningen door te voeren. Het werd o.a.
aangenomen, dat in de beroemde franciscaanse hogeschool van Tlatelolco, waar een leerstoel
voor Latijn en Nahuatl bestond, de Spaanse taal niet gebruikt werd.
Deze hogeschool poogde de Mexicaanse cultuur te openen voor de rijkdom van de humanisti¬
sche wereld te openen, zonder de gebruiken en de tradities van de Indiaanse cultuur op te geven.
De leerstoel geneeskunde is daar een duidelijk voorbeeld van. Deze werd door een indiaanse arts
en voormalige leerling van de hogeschool geleid, die de inheemse geneeskunde leerde. Indiaanse
artsen werden verplicht in de ziekenhuizen van de gemeenten.
Vele broeders beviel het niet dat de “Spanjaarden” algemeen gelijk werd gesteld met “Christen”.
Een goed voorbeeld hiervan is de franciscaan Jerönimo van Mendieta:
“Het is toch klaar: wanneer de Indianen hören en zien (het gebeurt voortdurend) hoe de Spanjaard in tegenstelling tot hen Christen genoemd wordt - zoals men bijv. zegt: Roep me eens die
Christen; zeg aan die Christen; wanneer gelijk welke Christen me zoekt, zeg hem, dat ik er niet
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ben ’ -, dan moet hij toch het besluit kamen, wanneer men zo spreekt (en in het algemeen gebeurt
het zo tussen de Spanjaarden, mestiezen46, mulatten41, zwarten en bij sommige kerkelijke), dat
vele Indianen hierover nadenken en bij zichzelf zeggen: Ben ik dan geen Christen. Wanneer zij
de Spanjaarden en gelijk welke mesties Christen noemen, terwijl hij geen Indiaan is, dan is de
Indiaan geen Christen. Ik ben een echte Indiaan, dus ben ik geen Christen. ’ [...] Wie twijfelt er
aan, terwijl toch vele Indiaan de Spanjaarden zagen en zien (en ze zien het dagelijks) die een
siecht leven met siechte zeden leiden, die zonder respect voor de naasten en de naastenliefde hen
willekeurig met honden opjagen en mishandelen, hun dochters en vrouwen nemen, met geweld
hun hcrve en goed roven en ze voortdurend smaden, en wanneer ze daarbij beleven, dat zulke
lieden Christen genoemd worden - dat de Indiaan dan met recht en reden zegt: ‘ Wanneer ze hen
Christen noemen, ondanks het leven dat ze leiden, en doen, wat ze doen, dan wil ik liever Indiaan
blijven, zoals ze mij noemen, en geen Christen Daar komt het vandaan dat ze haat en afschuw
tegenover de naam Christen ontwikkelen en bijgevolg ook tegen de naam van Christus, waar het
van afgeleid is, en hoe dus de naam van Christen daadwerkelijk in alle delen van West-Indie geschaad wordt bij hen die nog geen omvattende boodschap van het geloof in Christus ontvangen
hebben. [...] Ikprijs God dat Hij mij bij mijn aankomst in dit land het inzicht gegeven heeft in
deze dwaling, zo dat zulke woorden nimmer over mijn lippen körnen, geen Spanjaard Christen
noem maar veeleer Spanjaard, mestiezen, mulatten en Indianen; en alle beschouwde ik steeds
voor Christen, zowel in het goede als het siechte, daar ze toch gedoopt zijn

2. Theologische en historische invloeden
2.1. De oorsprong van de franciscaanse visie
Dat het tot een positieve houding van de franciscanen tegenover de inheemse culturen van Ame¬
rika kwam, wordt door theologische stromingen verduidelijkt, waaraan de franciscanen schatplichtig waren.
Ze kwamen voort uit de tijd van de reformatiebewegingen in Europa. De profetische geest, die
haar kenmerkte. liet hen toe een op macht gerichte Kerk te ondervragen, die zichzelf in haar
vorm als absoluut en uniek beschouwde. Dit deed in Europa de reformatoren (Martin Luther en
anderen) op het voorplan treden. Tegelijk splitste de franciscaanse Orde zieh op in Observanten,
Conventuelen en Kapucijnen (vgl. LB 2).
De geest van protest, die in vele franciscaanse teksten spreekt, moet gezien worden in de context
van de voorstelling van het tijdperk van de heilige Geest, waarin een zuivere spirituele Kerk4
veracht werd (Joachim van Fiore) en de herontdekking van de oude filosofen (humanisme). De
h. Thomas More verzocht, met zijn visionair werk “Utopia” de maatschappij haar tijd kritisch te
beoordelen en te veränderen.

46 Nakomeling van een blanke en een Indiaanse ouder.
4/ Nakomeling van een blanke en een zwarte ouder.
48 Hier wordt een zuivere geestelijke Kerk bedoeld, die kritisch Staat tegenover de daadwerkelijke gestalte
van de Kerk, ja haar zelfs afwijst.

Aan zulk een gedachtewereld waren de franciscaanse broeders schatplichtig, wanneer zij de inheemse cultuur ontmoette. Het ging hen daarbij om, hen in de gezamenlijke toekomst binnen te
leiden, en niet om hen aan te passen aan de Europese houding. De Europese gedacht van een
tijdperk van de h. Geest en van een utopische gemeenschap en de Indiaanse visie op de terugkeer
van Quetzalcöatl49 smolten samen in een grote wensdroom.
Zeker is het onjuist aan alle franciscanen, die in de nieuwe wereld werkzaam waren, deze profetische visie toe te schrijven. Toch was de groep van de franciscanen, die partij kozen voor de Indigenas, sterk en een geheel vormend genoeg, om te overtuigen.

2.2. Tijdgeest en intolerantie__
Na tiental jaren missionaire inspanningen moesten de franciscanen herkennen, dat de Indigenas
nog altijd op geheime plaatsen samenkwamen om hun traditioneel geloof te beleven. Zoals we
reeds weten, gaat het hier om het onderscheid tussen de houding, die franciscanen tegenover de
cultuur van de Indigenas hadden, en hun houding tegenover hun godsdienst. Een zodanig onder¬
scheid tussen godsdienst en cultuur wordt problematischer, wanneer men beseft. hoezeer de
godsdienst tot op vandaag het centrum van de inlandse culturen is.
Zo was hen bijv. de ideeen van tolerantie nog volledig vreemd. Het heeft een eeuw geduurd en
vele pijnlijke ervaringen gevraagd vooraleer deze gedachte zieh in de theologie van de Kerk en
in de cultuur van de moderne Volkeren kon doorzetten. Tot op vandaag ontmoet men op het do¬
mein van de franciscaanse missionaire actie een terugval in racisme, nationalisme en religieuze
intolerantie.
ln de 16e eeuw bestond er bij geen enkel Europees volk de idee, dat ze de godsdiensten van an¬
dere Volkeren moesten eerbiedigen. Ook de Azteken verwoestten de tempel en de heiligdommen
van de door hen veroverde Volkeren, verbrandden hun boeken en legden hen hun eigen gods¬
dienst op. De Spaanse franciscanen handelden toen niet anders. Daarbij voegt zieh hun histori¬
sche ervaring: een honderd jaar lange strijd tegen de Islam op het Iberische schiereiland.
Voor de franciscanen in de nieuwe wereld ontstond aldus een tegenstrijdige houding. Enerzijds
beleefden zij op het cultureel gebied een grote tolerantie. Zij zetten zieh in voor de rechten van
de Indigenas en eisten voor hen een politieke culturele identiteit op, ja zelf twee gescheiden republieken voor de Spanjaarden en Indigenas met eigen organisaties. Anderzijds betoonden zij
een intolerantie op het godsdienstig gebied.

_2.3. Geweld en Inquisitie

__

De stap van de naakte intolerantie naar het ruwe geweld moet nog onderscheiden worden. De
door de franciscanen aangewend geweld is dar op zijn hardst, waar ze de politieke macht inzet
om de afgodendienst te vemietigen. De volmacht daartoe ontleenden ze aan de pauselijke bulle
"Exponi nobis fecisti” (1522), waarin Paus Adrianus VI de franciscanen "ieder pauselijke autonteit zowel op het geestelijke als wereldlijk domein” verleende (“omnnimodam auctoritatem
nostram in utroque foro”). Dit gebruikten sommige franciscanen als een vrijbrief om de politieke

49 Aztekische godheid, wiens terugkeer volgens de tijdrekening van de Azteken samenviel met de aankomst van de Spanjaarden (1519).
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autoriteiten te dwingen hen behulpzaam te zijn bij de vervolging en veroordelingen van de "afgodendienaars” (Inquisitie50)
Een brief van de franciscaanse bisschop van Yucatan, Francisco de Toral, van 1 maart 1563,
veroordeelt het gewelddadig optreden van zijn medebroeders en maakt de zware fout van deze
tijd aanwijsbaar. "Hel is zo. dal er ander de paters geen geleerden zijn. die noch de Indianen
kennen en noch minder naastenliefde en Gods liefde hebben, om daardoor hun eilende en hnn
mislukkingen te dragen - gelijk welke mislukkingen, waarover men hoort ßuisteren -, omdat
sommigen van hun tot hun riten en afgodendienst terugkeerden. Zonder verdere informatie en
bewijzen beginnen ze de Indianen te folteren, terwijl ze hen hoog boven de grond aan koorden
ophangen en enige van hun grote stenen aan de voeten binden. Anderen gieten ze kokende was
over de buik en slaan hen met de zweep. Zij vragen hen of ze afgodsbeelden bezaten en of ze
personen geofferd hebben en aan kruis gemarteld hebben zoals Christus, onze Heer, en handen
en voeten doorboord hebben. In zulke verhören, die de duivel hen geleerd hebben, beginnen de
Indianen te zeggen, dat ze afgodsbeelden hadden en aan de dood van vele personen schuldig
zijn. en daarmede veroordelen ze zichzelf en vele ongelukkigen. En wanneer ze dan later vrijgelaten worden, verkündigen zijn aan heel het dorp, om te bekennen zoals zij, en zij zullen vrijgelaten worden. Derhalve biechten zij wat hun juist op tong ligt uit angst voor de folteringen. Wegens de zo afgelegde biechten veroordelen de paters hen later tot vele reales5\ die ze meenemen,
tot vele zweepslagen, die ze hen geven; en tot dienstbaarheid in de huizen van de Spanjaarden.
Zij maakten zieh tot Inquisitoren; de provinciaal (Diego de Landa) was de hoofdinquisitor, en
verder waren er drie inquisitoren, die met hen samen oordeelden. Zij richten twee openbare autodafe ’s51 in met alle ceremonies, kerkvaandels, processies enz., tijdens de welke zij de zojuist
gedoopte indianen met boetekleren aankleedden. Zij geselden ze alle en schoren hen kaal, veroordeelden hen tot personeelsdienst en slavernij voor drie, zes of den jaar. Zij verwijderden de
knoken uit hun graven, maakten twintig beeiden van hun goden en verbranden ze samen met de
beenderen, zonder andere informatie ingewonnen te hebben of verdere bewijzen dan de uitspraken tegen de gehangen gevonden te hebben, dan valse getuigenissen en fantasieen, zoals ik ontdekt heb. Zij hielden een honderdtal edelen in het klooster van deze stad gevangen en poogden
nadien nog anderen gevangen te nemen, om een autodafe te houden en ze allen te verbranden,
wat een grote brutaliteit en driestheid is.
[...] Dat alles heb ik gezegd, op Uwe Majesteit (EM..) zou weten, dat deze ongelukkigen in de
uitvoering van de geloofsleer de foltering hebben ingevoerd; en in plaats van hen tot de herkenning van God te voeren, hebben zij vertwijfeling gezaaid. In plaats van hen in de schoot van on¬
ze heilige Moeder de Kerk in Rome in te bedden, hebben zij ze in het oerwoud gedreven. Wat het
ergste is: zij willen beweren, dat de wet van God niet zonder foltering verkondigd kan worden,
wat de Heilige Moeder de Kerk bewijst...”
Tegen een gelijkaardig optreden tegen de Indigenas handelt een retorische brief, waarin een
Maya-hoofdman zieh in 1567 bij Filippus II over de franciscanen beklaagde:
“Wij hebben eens het geluk ervaren, God onze Heer als de enige wäre God en Z.M. als tijdelijk
Heer te herkennen. Wij hebben daarom onze verb Unding en idolatrie opgegeven. Maar voor50 Door Filip II ingevoerd en naar Latijns-Amerika overgebrachte instelling tot opsporing en vervolging
van hen die de Staat en de kerk afvallen.

51 Spaanse zilvermunt uit de koloniale tijd.
52 Door de inquisitie gevoerde schijnproces met verbrandingen.
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aleer wij de ogen echt geopend hadden, om de kennis van het ene en het andere in ons op te nemen, kwam in het jaar 1562 vanwege de ordeslieden van de h. Franciscus een vervolging over
ons de grootste, de men zieh kan voorstellen. Wij hadden die ordeslieden hierheen gebracht
om ons te onderrichten. Maar in plaats van dit te doen, begonnen ze ons te folteren. Zij hingen
ons aan onze handen omhoog, geselden ons op gruwzame wijze, hingen zware stenen aan onze
voeten, pijnigden vele van ons op de folterbanken en goten ons een grote hoeveelheid water in.
Ten gevolge van deze folteringen stierven velen van ons of werden kreupel.
—

[...] Wij waren de vertwijfeling nabij toen wij zagen hoe door die gruwzame folteringen, waaraan velen gestorven zijn, wij kreupel geworden waren en van ons landgoed beroofd werden. Ja.
zelfs meer, wij zagen hoe ze de gebeenten van gedoopten opgroeven, ofschoon ze als Christen ge¬
storven zijn. Niet tevreden daarmede, voerden die religieuzen en de justitie Z.M. in Mani, een
plaats Z.M., een feestelijke akte van de inquisitie op. Zij brachten daar vele godenbeelden er
heen, groeven vele doden op en verbranden ze openlijk. Bovendien veroordeelden zij velen om
als slaven de Spanjaarden acht of den jaar lang te dienen. Ook verdeelden zij boetehemden. Al
deze overeenkomsten brachten ons tot grote verbazing en schrik, daar we nog niet wisten — daar
we nog maar onlangs gedoopt zijn en niet in het geloof onderlegd waren - wat dit alles te betekenen had. Toen wij omwille van onze onderdanen terugkeerden, om voor hen gehoor en
gerechtigheid te vragen, namen ze ons gevangen, sloten ons op en brachten ons - zoals slcrven
geketend - naar het klooster in Merida, waar velen van onze stierven. Daar zei men ons, dat
men ons moest verbranden. Wij wisten niet waarom.
[...] Ondanks al ons leed en verdriet hebben wij die paters lief en geven hun al het nodige. Wij
hebben vele kloosters voor hen gebouwd en met sieraden en klokken uitgerust alles op onze
kosten en die van onze inlandse onderdanen. Als loon voor deze diensten behandelen ze ons
toch in zo ’n mate als onderworpene, dat wij van onze voorvaderen geerfd hebben. Zoiets hebben
wij nog niet eens in ons heidendom beleefd”.
-

3. De franciscaanse missie in Amerika van de 16e eeuw: een poging tot inculturatie?_
3.1. Verdediging van de cultuur van de overwonnen Volkeren
Wanneer wij vandaag in de mogelijkheid zijn concrete gegevens over de Oud-Amerikaanse
Volkeren te kennen, dan is dat voor een groot deel te danken aan de arbeid van de broeders. De
veelvuldige taalwetenschappelijke en volkenkundige werken van de broeders getuigen van een
omvangrijke arbeid tot beschenning van de inlandse cultuur: zij schreven in vele inlandse talen
en gaven boeken uit, schreven smeekbrieven en voorstellen aan de politieke autoriteiten, legden
kronieken aan. die de indianen zelf met grote zorg opstelden.
Daartoe behoort ook de religieuze literatuur: preken in de volkstaal, beeldcatechismussen, liederen en theaterstukken. Eveneens ontwikkelden de broeders pedagogische methoden, die allen
door het denken en het gevoelsleven van de indiaanse cultuur doordrenkt zijn, bijv.: populaire
theatervoorstellingen, vroomheidsoefeningen en volksliturgieen. Uiteindelijk vertrokken al deze

geschritten en acties vanuit de opvatting, dat het christendom de enige wäre godsdienst was en
aan de inlandse godsdienst geen plaats liet.
Dat de franciscaanse benadering van de inlandse culturen voor hun tijdgenoten zeer ver reikend
was, daarvan getuigen de argwaan, openlijke vervolging en ook de vemietiging van hun werk
door de Spanjaarden. De weigering van de franciscanen om de inlanders het Spaans te leren,
maaktc hcn voor de conquistadores weinig bruikbaar. De Spaanse kritiek op zulk een praktijk
werd de franciscaan Jacobo de Tastera voorgehouden in het jaar 1553: “ Wanneer gij niets gedaan hebt om hen de taal te leren en ze niet over uw eilende te informeren, dan moeten jullie
zwijgen en hen liever zelf de mond met stenen en modder te sluiten.” De missionaire inspanning
van de franciscanen zowel theologisch als “inculturatie” te duiden, is blijkbaar te hoog gegrepen.

3.2. Een boek, dat ontcijferd moet worden
Uiteindelijk stonden de meeste franciscanen binnen de oudamerikaanse culturen in dienst van de
uitbreiding van het door het avondland gekenmerkt christenheid. en niet van een waarachtige indiaanse Kerk. Hun missie was patemalistisch: de indiaanse mensen werden door hen als kinderen behandeld en verzorgd.
Desondanks hebben de indianen door de broers Franciscus leren kennen. “San Palacizco’. zo
noemden de Nahua hem liefdevol. ”Vandaag ... wordt voor de eerste maal een nieuw genadebeeld rond gedragen. Het voetstuk was met rode damast bedekt, waarop het symbool van het
vuur geschilderd was. Ook werden de heren voorgesteld, die Mexico regeerden, en een adelaar
als kenmerk van gezag. Het genadebeeld van onze geliefde vader, de heilige Franciscus, werd
opgericht, als zat hij te paard. Hij hield in zijn hand een kruis en maakte een gebaar, als reikte
hij een boek aan.”
Wij moeten leren, dat boek te ontcijferen, dat “San Palacizco” zijn inheemse zusters en broeders
reikte, zodat wij hen als franciscaanse mensen kunnen ontmoeten.

D. Oefeningen
1. Oefening
Een fragment uit de “ambtvoorschriften” van een Spaanse gemeenschap in de
16e eeuw.
“Al te grote en nutteloze aalmoezen zult gij niet aanvaarden noch vragen. Veeleer zult gij deze
grootmoedigheid afwijzen en ervan overtuigd zijn, dat zulke sommen van de armen geroofd zijn;
en dat gij op een dag daarover rekenschap zult moeten afleggen als dief en rover. Zelfs wanneer
deze schenkingen door derden aan u gegeven worden, moet gij de gever antwoorden dat gij het
geld aan de armen zult geven. De gaven mögen voor u niet meer waard zijn dan het uitwerpsel
van dieren en mensen.”
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Vragen en opgaven:
1. Welke indruk maakt deze tekst op u?
2. Vergelijk deze tekst met de RegNb 9!
3.

Wat zegt deze tekst onsvandaag?

_2. Oefening_
Lees de volgende tekst:
(In Utopia) bezitten de mensen onschatbare rijkdommen (goud en zilver), zonder ze voor
waardevol te houden. Zij nemen het op zo ’n wonderbare wijze op, dal ik me geremd voel om erover te spreken, terwijl ik besef dat men geen geloof schenkt aan mijn woorden; wat mij niet
verwondert, daar ik het zelf niet voor mogelijk had gehouden, als het me door anderen verte/d
zou worden en ik het niet met mijn eigen ogen hadgezien.
“

Gewoonlijk weigert men die dingen te geloven, die geheel vreemd zijn aan zijn eigen voorstellingen. Nochtans wanneer de ongelovige mens de overige wetten van Utopia, die zo verscheiden
zijn van de onze, eenmaal zou kennen, zal hij zieh minder verwonderen, dat zulk een gebruik van
goud en zilver beter met hun gewoonten overeenkomt dan met de onzen.
Inderdaad, daar (de Utopische mens) het gebruik van goud niet kent, bewaren zij dit metaal alleen maar als voorraad voor eventuele noodgevallen. Goud en zilver, waaruit de munter, ge¬
rn aakt worden, hebben, voor hen geen grotere waarde dan de natuurlijke. En daarbij kan
niemand loochenen dat beide metalen minder zijn dan het ijzer, een substantie, die voor de mens
bijna zo levensbelangrijke zijn dan vuur en water. Daarlegen bezitten goud en zilver op zichzelf
kwaliteiten, zonder dewelke wij niet gemakkelijk rondkomen. Zij hebben geen andere waarden,
dan die door de mensen aan hun zeldzaamheid toekent. Hierdoor kan men verstaan dat de Natuur, onze zorgzame moeder, ons het betere, zoals de lucht, het water en de aarde, ons steeds ter
beschikking stelt, terwijl ze het ijdele en nutteloze in de diepte verbergt.
De Utopische mens verbergt deze kostbare metalen niet in een toren, waardoor de argwaan van
het volk zo groot worden dat de prins of de senaat verdacht worden op hun voorrechten te staan
en het publiek met een list te misleiden. Wanneer goud en zilver tot bekers of andere kunstwerken bewerkt worden, gebeurt het dat men ze weer smelt om daarmede de Soldaten hun solden te
betalen. Daarom kan het hen zwaar vollen, iets weg te geven, van wat zij geleerd hebben als
voorwerp van genot te beschouwen. Om zulke moeilijkheden te vermijden, gedragen zij zieh op
een monier, die - ofschoon ze bij hun overige instellingen past - sterk verschilt van de onze. omdat wij het goed zo hoog achten en het zo ijverig behoeden. Daarom schenken slechts zij mij ge¬
loof, die het zelf gezien hebben. Terwijl (de Utopische mens) uit klei ofglazen gemaakte eetgerei
eten en drinken, dat inderdaad elegant is, ofschoon ze volledig waardeloos zijn, maken zij Zick
kamerpotten en andere objecten voor nederig gebruik uit goud en zilver. Op gelijke wijze handelen zij voor publieke aangelegenheden. Zo zijn bijv. de kettingen en ruwe voetboeien voor de
slct'.’en uit edelmetaal. Ook geven zij de mensen, die gelijk welke misdrijf begaan hebben, een
gouden oorring en vingerring, halsketting en een gouden hoofdtooi als erkenningsteken.
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Met andere woorden: zij zoeken op geen enkele bedenkelijke wijze goud en zilver te verlagern.
Daaruit komt het. dat deze metalen, waarvoor andere Volkeren zieh scheiden, alsof men zijn ei¬
genwanden uit zijn lichaam haalt, bij de Utopisten geen waarde heeft. En wanneer zij door omstandigheden gedwongen worden al het goud en zilver weg te geven, hechten zij daar geen grote
waarde aan dan wanneer het er op aan komt een paar Schillingen uit te geven (uit de “Utopia'
van Thomas Morus).
“De levenswijze van de indianen is, voor zover ik het kan vaststeilen, epicurisch (..JRijkdom,
zoals goud, edelstenen en dergelijke dingen, die in onze ogen kostbaar zijn, doen hun niets. Zelfs
als ze hen bezitten, werken zij er niet voor om nog meer ervan te verwerven en hechten er geen
enkele waarde aan (...) Zij hebben geen prive-bezit, maar alles hoort toe aan de gemeenschap'
(uit een brief van Amerigo Vespucci).

Vragen en opgaven:
1. Welke relatie vind je tussen beide teksten?
2. Vergelijk de uitspraken met RegNb 8,1 -6

_3. Oefening_
Lees de volgende vier oude teksten van franciscaanse missionarissen in Nieuw-Spanje:
“Zij (de indianen) liggen niet wakker voor het verwerven van rijkdommen en doden niet om eer
en waarden te verwerven. Zij leggen zieh neer in hun arme mantel gewikkeld en wanneer ze
ontwaken, zijn ze meteen bereid om God te dienen ...Hun bed is de harde grond, zonder lakens
of dekens. Zo leven de indianen, ouderlingen, kinderen en kleinkinderen in hun huizen; zij eten
en drinken zonder veel lawaai en woorden. Zij gaan naar buiten om eten voor het menselijk le¬
ven te zoeken en meer niet ...”
“Daarentegen ziet slechts, hoe moeilijk een Spanjaard van zijn zacht bed opstaat. Vaak verbergt
hij zieh er in voor het licht van de zon en trekt een morgenrok aan, zodat hij de wind niet voelt.
Daarna verlangt hij aangekleed te worden, alsof hij geen handen heeft om het zelf te doen. En
daarom zien ze hem als een eenarmige kreupele. ’
" Ve/e indianen en hun vrouwen, vooral de ouderen en ander hen veeleer de vrouwen dan de
mannen hebben een zo eenvoudige en reine ziel, dat ze bijna niet weten wat zonde is. Dat gaat
zelfs zover, dat de biechtvaders bij hen een grotere ongeremdheid vinden dan bij grote zondaars.
Zij zoeken bij hen enige materie, opdat ze toch de absolutie zouden kunnen geven. En dat gebeurt niet uit stompzinnigheid of onwetendheid, omdat deze mensen de geboden van God zeer
goed kennen. ”
De indianen staan tegenover de Spanjaarden als een kleine kreeft tegenover een grote leeuw.
Het is duidelijk, dat de Spanjaarden siechte bedoelingen en durf genoeg hebben, om alle india¬
nen in Nieuw-Spanje op ter ruimen, wanneer men hem de vrije hand gaf. De indiaan echter is zo
beheerst en zachtmoedig dat het bij hem niet opkomt een vlieg kwaad te doen. En daamit mag
men besluiten dat het de Spanjaard is, die onrechtpleegt; en de indiaan met het ondergaan. ”
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Vragen:
Welke commentaar zou je op deze bemerkingen van Torbio van Benavente en Jerönimo van
Mendieta geven?

_4. Oefening_
Voor hen die niet uit Latijns-Amerika komen:

Vragen:
1.

Bestaan er soortgelijke teksten uit de eerste tijd dat de Orde in je land werkzaam werd?

2.

Geef de overeenkomsten, de verschillen? Welke en waarom?

E. Toepassingen
1. Toepassing
Aztekisch-franciscaanse dialoog:
In 1523 kwam een groep van twaalf franciscanen in Mexico aan. Een jaar later begonnen deze
twaalf broeders een godsdienstdialoog met de leiders van de Azteken. De tekst van dit gesprek
werd in 1564 door Bernardino van Sahagün OFM gereconstrueerd uit de aantekeningen. De in
cursief aangeduide begrippcn slaan op aztekische godlieden die de franciscaan poogt met zijn
christelijk godsbeeld weer te geven. Enige citaten uit dit gesprek:
[De franciscanen spreken:]
"Laat ons jullie niet in verwarring brengen!
Beschouw ons niet als iets van boven!
Wij zijn slechts gelijken van jullie.
ook slechts onderdanen,
ook wij zijn mensen zoals jullie,
wij zijn op geen enkel wijze goddelijk,
ook wij behoren tot het aardse,
ook wij drinken water, en wij eten,
ook wij hebben het koud [en ] heet,
ook wij zijn sterfelijk, vergankelijk.
Wij zijn slechts afgezanten,
wij zijn hierheen gezonden
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naar jullie waardige heimat,
jullie water, jullie bergen (VV. 26-39).
Slechts omwille van medelijden met jullie.
[omj jullie te redden:
niets aards
wil de grote geestelijke Heer,
noch groene edelstenen [en] edelmetaal,
noch de groene Quetzal-veren,
noch kostbaarheden,
naar slechts jullie redding,
die wil hij (VV. 128-136).
... slechts uit liefde, slechts uit medelijden,
bewijst hij jullie het goede.
Zo wil het onze God, onze Heer,
dat wij elkaar liefhebben,
[dat] wij ons over elkaar erbarmen, wij elkaar het goede doen.
omdat wij op aarde mensen zijn,
die niet ons eigen voordeel zoeken (W.245-254).
Sinds lang is het beslist,
dat hij, de wäre God, de Heer [tlatoani],
de Heer van de nabijheid, de Heer van het bij-ons-zijn [tloque navaque |,
degene, door wie men leeft [ipalnemoani],
zieh verwaardigde tot het tonen van heel zijn liefde (VV.288-293).
Zijn verheven naam is Jezus Christus,
waarachtig God [teotl] en waarachtig mens,
Hij, door wie alles leeft [ipalnemoani],
Heer van het met en bij [tloque navaque]
en verlosser overal ter wereld (W. 544-550)
Ook ons heeft hij geschapen. dat wij mensen,
daar wij onderdanen zijn,
ook schiep Hij de duivel,
hen, die zieh steeds als God aan u voorstellen (W. 556-559)
[Het antwoord van de Azteken]
“Hocver zullen wij nog gaan?
Wij [zijn] onderdanen,
wij [zijn] vergankelijk. wij [zijn] sterfelijk,
welaan laat ons dan sterven,
welaan, laat ons ten gronde gaan!
Zijn toch de goden [ook] gestorven (VV.992 - 927).
Gij zegt [tot ons], dat wij niet kennen,
de Heer van met en nabij [tloque navaque],
de Heer van hemel [en] aarde.
Gij zegt, dat niet de wäre goden onze goden [zijn],
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Het is een nieuw [ongehoord woord], dat gij spreekt,
en daarover zijn wij ontsteld,
daar nemen wij aanstoot aan.
Daar onze verwekker, die om te zijn,
die tot leven gekomen waren op aarde.
niet zo spraken.
Zij gaven ons hun gebruiken [hun wetten],
zij geloofden aan hen [de goden],
zij dienden, zij bewezen eer aan de goden. (VV.933-950).
Het zijn die goden, door wie alles leeft,
zij bewijzen ons genade.
Wanneer? Hoe? Nog de tijd van de nacht was het.
En zij zegden:
het zijn zij, die ons geven
ons onderhoud [ons avond- en morgenmaal],
en de verzamelde drank [en] spijzen,
de levensmiddelen, de mai's, de bonen, melde, salie.
Zij zijn het, die wij bidden om water, om regen,
waardoor de aarde gedijt.
Dezelfden zijn rijk, gezegend,
in het bezit van het goede, have.
Steeds daar, eeuwig ontluiken de bomen,
in de grond gevestigd [is] hun huis.
Waar? Hoe? In het rijk van de regengod Tlalocan (VV. 960-978).
En nu waarom
zullen wij die oude wet verstoren?
de wet van de Chichimeken,
de wet van de T olteken,
de wet van de Colhuacan,
de wet van de Tepaneken?
Wij verstaan ons vanuit dit, waarin men leeft,
waarin men geboren wordt,
waardoor men aangetrokken wordt,
waardoor men opgevoed is,
[namelijk] waardoor zij [de goden] aanroepen,
waardoor zij aanbeden worden.
Hoort! o mijn heren!
Doet niet iets aan het volk
wat nog meer onheil brengt,
om nog meer te vemietigen datgene,
waarin de oude mannen,
die oude vrouwen geboren en opgevoed zijn.
Laat ons de goden niet vertoomen,
hun toom, hun woede
laat ons niet afvallen!
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Möge derhalve niets ons bedaren,
mögen derhalve niets ons verwarren.
door dat, wat wij zegden:
Het mag niet meer dat zij [de oude goden] aanrocpcn,
het mag niet meer ze te aanbidden (VV. 1005-1034).
Wees tevreden met dat, wat wij inboetten,
wat wij verloren, dat ons afgenomen werd,
dat ons verboden werd
de [mat] en de zetel [van de heerschappij].
Zullen wij op dezelfde plaats blijven wonen,
slechts ingesloten [gevangen] als wij zijn. Doen jullie met ons, wat jullie willen!
Dat is alles, wat wij antwoorden,
waarmee wij antwoorden op de adem van jullie rede,
o. onze heren (VV. 148-1060).

Uittreksels uit de slotrede van de franciscanen
... terwijl gij nooit hoorde het woord van God,
geen boek van God hebt, het woord van God.
jullie nooit geraakt werden door de adem,
het Woord van de Heer van hemel [en] aarde.
En daarom zijt gij blind, zijt gij doof,
gelijk de tijd van de nacht, in duistemis leeft gij.
Daarom is jullie zonde niet al te groot.
Maar nu. nu jullie niet hören willen de adem,
het Woord van God [hij is het juist, die het jullie geeft|,
zullen jullie een zeer groot gevaar lopen.
En God, die begonnen is met jullie vemietiging,
zal het ten einde brengen,
[dat] jullie geheel ten gronde gaan (VV. 1128-1148).

Vragen:
1. Wat zeg jij van deze godsdienstige rede?
2. Wat zegt het je van het persoonlijke godsbeeld?
3.

Wat kunnen wij er uit leren?

2 Toepassing_

_ *

Kerkelijke levensstijl:
Het uiterlijke als levensstijl, zoals Toribio van Benavente (Motolinia) het wcnste voor de
bisschop van een “indiaanse Kcrk”:

'Daarom is het in deze landen en onder dit deemoedig volk ten zeerste aangewezen, dat de bisschop arm en bescheiden leeft zoals in de Oerkerk. Zij zullen niet op inkomsten uit zijn, maar
zielen zoeken. Ook is het onnodig, dat zij meer meebrengen dan hun pauselijke benoeming.
De Indianen moeten geen rijke bisschop zien, gekleed met fijne hemden, in linnen doeken en op
matrassen slapend en verwijfd gekleed. Allen, die voor de zielen verantwoordelijke zijn, moeten
Jezus Christus in zijn deemoed en armoede navolgen, het kruis op hun schouders nemen en uiteindelijk ook met hem sterven.”

Vragen:
Welke waarde kan deze tekst voor de gehele Kerk hebben?

_3e Toepassing_
Catechetisch methoden:

Volgend tekst komt uit het boek “Siembras entre Brumas” (gezaaid in de nevel)
van Mario Cayota (blz. 419-422):
“Om niet in een syncretisme53 te vervallen, zorgen de franciscanen, die zieh bij de beweging
“pro-Indio” hadden aangesloten, ervoor, dat zie een veelvoud en een rijk spectrum van middelen
gebruikten. Typisch is het werk van Fray Jacobo de Tastera. Nauwelijks in het jaar 1529 in
Mexico aangekomen, poogde hij onmiddellijk de inboorlingen in hun eigen taal te verstaan.
Terwijl hij hun taal leerde, spande hij zieh in, op iedere manier met de indianen in contact te
körnen. Daarbij greep hij terug op een oeroude schrijfwijze van de Nahuas, op het beroemde hierogliefen (schrifttekens) . . . In een in 1553 geschreven brief vermeldt hij zijn inspanningen 'de
geheimen van het volk, zijn gevoel en inzichten te leren kennen ... tot hij mij gelukt, de muur te
doorbrcken, om een ingang naar hun ziel te vinden en in het stralende licht het wonder van de
genade te zoeken, dat God in hun hart bewcrkt'. Tenslotte wendt hij zieh tot diegenen, die de in¬
dianen en hun cultuur verachten met de woorden: “Wanneer gij niet gedaan hebt om hun taal te
leren en u over hun ongeluk te informeren, moet gij zwijgen en liever jullie mond met stenen en
slijk sluiten.’
Uit deze achting en liefde tot de indianen ontstond het schrift ‘Testamericana’, dat - onder zijn
impuls - door de indianen zelf- uitgaande van hun eigen cultuur - gemaakt werd.
Wanneer over de vemietiging van de indiaanse cultuur gesproken wordt, gebeurt dit om dit als
voorbeeld te gedenken.. Het waren zelden eenmalige voorvallen.”
Een ander voorbeeld van catechetische interventie beschrijft Jerönimo de Mendieta. Deze methode baseert zieh daarop, dat voor een over te dragen begrip een in de inlandse taal meest verwante klinkende uitdrukking gebruikt wordt, dat dan schriftelijk kan vastgelegd worden. Om het
Latijnse Onzevader (Paternoster) aan te leren ging men als het te werk.
53 Vermenging van verschillende godsdienstvormen
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"De Indianen vertaten de woorden in hun taal, die het dichtst bij de Latijnse woorden aanleunt
en zetten die in een rij op papier - niet de woorden, maar alleen de betekenis ervan: zij hebben
immers geen echte schrifttekens, maar alleen aßeeldingen ter beschikking en maken ze door tekens verstaanbaar. Nemen wij een voorbeeld: het woord, dat in hun taal het woord pater volgens de klank benaderd is het woordpantli - wat zoveel als “kleine pluim ” betekent, waarmede
ze het getal twintig aanduiden. Om zieh het woord pater te herinneren, plaatsen zij het teken van
een kleine pluim, wat pantli betekent, op papier om zieh het woord pater te herinneren. Voor het
woord noster nemen zij uit hun taal het meest gelijk klinken nochtli; dat is het woord voor dat,
wat de Spanjaarden hier cactusvijgen noemen ... Om zieh het woord noster te herinneren, plaat¬
sen zij achter de pluim een cactusvijg op het papier, dat zij nochtli noemen en zo gaat het verder, tot op het einde van het gebed”.

Vragen:
1. Welke maakt deze catechese op je
2. Welke mogelijkheden en grenzen herken je daarin?

4. Toepassing_
Bernardino de Sahagun: vader van de volkenkunde^
De volgende tekst stamt uit “Siembras entre Brumas” (p. 431-432) en beschrijft de volks¬
kundige werkwijze van de franciscaan Bernardino de Sahagun:
“In een gezonde reactie tegen de ‘officiele versie ’ zijn vorsers, die zieh met de cultuur van de
indianen bezig houden, in de laatste tien jaren begonnen, de geschiedenis van de verovering van
Lantijns- Amerika aan de hand van de nog weinig overblijvende berichten te reconstrueren, die
door de veroveraars opgetekend werden. Een van de belangrijkste bronnen is daarbij de zogenaamde Florentijnse Codex Er wordt uitvoerig geschreven over hen; maar er wordt slechts
sporadisch over de auteur bericht, Fray Bernardino de Sahagun. Het is hoofdzakelijk aan deze
franciscaan en zijn monumentaal werk Historia General de las cosas de la Nueva Espaha ’ (Al¬
gemene geschiedenis van zaken in Nieuw-Spanje), dat men vandaag de gebeurtenissen van de
Conquista uit een ander perspectief dan het officiele kan kennen. Zeker dient men daar ook de
geschreven aanklachten van de missionarissen tegen de gewelddaden van de veroveraar aan toe
te voegen. Maar ook deze zijn door de Europese mentaliteit bemvloed.
Door dat hij afgesloten en afge legen dorpen (=Pueblos) bezocht en de oudste en aanzienlijkste
indianen ondervroeg, had Sahagun nood aan een zorgvuldiger en exacter onderzoeksmethode.
die de pijnlijke geschiedenis van de onderworpen Volkeren reconstrueerde. Bij deze reconstructie milderde noch veranderde hij dat, wat de indianen hem berichtten. De kritische methode,
waarmede hij de berichten onderzocht, garanderen veel meer hun waarachtigheid.
Sahagun beperkte zieh in zijn belangrijk werk echter niet op het getuigenis van de Conquista te
beroepen. Door de cultuur van deze overwonnen Volkeren bei'nvloed, wijdde hij zieh met niet aflatende begeestering aan de Studie van de Mexicaanse archeologie en architectuur, de weten438

schappelijk Studie van de aztekische astrologie, hun kalender en hun feesten, het methodisch onderzoek van de Mexicaanse dieren, planten en mineralen, de gebruiken, riten en ambten, van de
sociale klassen en familiale ordening en nog veel meer andere aspecten van het Mexicaans leven.
Omdat Sahagün daarbij geen schriftelijke bronnen ter beschikking stonden, bediende hij zieh
van de moderne methode, die de toemalige onderzoekers gebruikten, namelijk de encuesta'
(meningsvragen). Wat hem daarbij voor ogen Staat, bericht de franciscaan zelf in de beschrijving van zijn reis naar de “Pueblo ’ van Tepepulco: ‘In het jaar 15998 liet ik in het genoemde
Peublo (van Tepepulco) alle belangrijke ma,nnen en de heer de Pueblo samenkomen. Deze laatste was Don Diego de Mendoza, ervaren in de zaken van de Curie, van de oorlog, van de politiek en van de afgoderij. Nadat ik ze tezamen geroepen had, verklaarde ik hen wat ik voornam en
vroeg hen om bekwamen en ervaren mannen aan te duiden, met wie ik kon spreken en die in
Staat zijn mijn vragen te beantwoorden. Zij antwoordden mij dat zij over mijn voorstel zouden
beraadslagen en mij de volgende dag een antwoord zouden geven. En zo namen ze afscheid van
mij.
De volgende dag kwam de heer met de andere hoofdmannen en greep er een hoogst feestelijk
parlement plaats, zoals ze gewoon waren te doen. Dan stelden ze me twaalf hoofdmannen voor
en zegden, dat ik me met hen zou verstaan, en zij zouden op alles ingaem, wat ik hen zou vragen.
Er waren er ook vier bij, die het Latijn beheersten en die ik enige jaren voorheen ik het College
van Santa Cruz van Tlatlelolco grammatica had onderwezen.
Met deze hoofdmannen en beheersers van het Latijn, die ook hoofdmannen waren, sprak ik vele
dagen gedurende ongeveer twee jaar lang. Daarbij hield ik me aan de lijst en het ontwerp, dat ik
voorbereid had. Op alle dingen, waarover ik hen ondervroeg, antwoordden zij mij met getekende beeiden, die hun geschrift vormen, dat ze sinds oudsher gebruikten. De latinisten verklaarden
alles in hun taal en schreven de Verklarungen op in beeldschrift. ’ Omdat Sahagün een van de be¬
langrijke ondersteuners was van de beroemde school van Tlatelolco, is het niet verwonderlijk,
dat hij, om zijn moeizaam werk te voltooien, dat hij zieh had voorgenomen, op de onschatbare
hulp van een groep van zijn leerlingen beroep deed. Zo werkte de geleerde indianen, leerlingen
van deze school, met hem samen en vormden een team, dat men vandaag als ‘interdisciplinair
zou aanduiden. Met hun hulp slaagde de wijsgeer Sahagün erin de omvangrijke encyclopedie
van de aztekische cultuur te schrijven, die uit twaalf dikke delen bestaat.
Laurette Sejouyme, archeologe aan het nationale instituut voor archeologie en geschiedenis van
Mexico, zegde hierover: “Het is onmogelijk een meer coherente historische reconstructie op te
stellen als deze van Sahagün... Ze geeft met volstrekte getrouwheid alle aspecten van hetprecolumbiaanse leven weer. Dank zij zijn arbeid kan de dubbelzinnigheid van de andere teksten
overwonnen worden en een nieuwe synthese samengesteld worden ... Tot op vandaag kan men
niets beters doen, dan het Schema van Sahagün volgen.' Luis D ’Olwer sluit zieh bij deze mening
aan met de mededeling: ‘Sahagün is de ontdekker van de antropologische onderzoeksmethode
en de beste kenner. wanneer het gaat om de cultuur en de godsdienst van de Azteken.
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Mogelijk kritiek op zijn werk met de anders gelovigen voorkomt Bernardino de
Sahagün in het voorwoord van zijn werk:_
“De geneesheer kan de ziehen geen medicamenten voorschrijven, zonder eerst te weten, op basis
van welke lichaamssappen en oorzaken de ziekte ontstaan is. Daarom is het wenselijk dat een
goede arts een goede kennis van de medicamenten bezit om op deze wijze voor iedere ziekte het
gepaste middel aan te wenden. De predikant en biechtvader zijn de artsen van de ziel, om de
ziekten van de ziel te genezen. Het is dus raadzaam, dat zij over een praktische ervaring met de
geneesmiddelen en de ziekten van de ziel beschikken. Voor hen, die fegen de laster van de Staat
prediken, om zijn leer tegen hen te Sterken, en voor de biechtvader, om te weten welke vragen
aangepast zijn, en om te verstaan, wat zijn voor hun arbeid kunnen zeggen, is het zeer raad¬
zaam, dat beiden dat weten, wat voor de vervulling van hun opgave gevraagd wordt. Het is ook
niet aangewezen, dat de geestelijken bij deze bekering nalatend worden, met de motivering, dat
er bij dit volk geen andere zonden aanwezig zijn dan dronkenschap, diefstal en zinnelijke lust,
ofschoon er nog vele andere, zware zonden bij hen zijn, waartegen zij hulp nodig hebben. De
zonde van afgodenverering en afgodische riten, van afgodische bijgeloof van de voortekens, van
de misbruiken en afgodische ceremonies zijn nog niet geheel verdwenen.
Om tegen deze dingen te preken en bovendien hiervon een aanwezige kennis te hebben, is het
nodig te weten, hoe zij vroeger hun afgodenverering beoefenden; omdat daardoor wij in onze
tijdhet niet weten, voltrekken zij vele afgodische handelingen uit, zonder dat wij ze kunnen ver¬
staan. En sommigen verontschuldigen zieh, door te zeggen, dat het dwaasheden of kinderachtigheden zijn, daar zij de worteis, waaruit zij voortgekomen zijn, niet kennen (wat de echte afgodendienst is). En de biechtvader vraagt er niet of zulke dingen bestaan; ofschoon ze de taal, om
hen hierover te ondervragen, niet kennen, noch kunnen zij ze verstaan, zelfs wanneer ze hen ver¬
leid worden.
[...] Dit werk is als een sleepnet, om al de woorden in deze taal met hun eigenlijke en figuurlijke
betekenis en alle monieren van spreken en het grootste deel van hun oude gebruiken, de goede
en de siechte, aan het licht te brengen.Het is een aangenaam werk, omdat het met betrekkelijk
veel minder inspanning dan deze, die het mij kostte, degene, die het wensen, in een körte tijdvele
oude gebruiken en de ganse taal van deze Mexicaanse Volkeren kunnen leren. Heel dit werk is
zeer nuttig, om in grote mate de perfectie van dit Mexicaanse volk te leren kennen ... ”
Vragen:
1. Welke indruk maakt het werk van Bernardino de Sahagün op je?
2. Welke consequenties kun je er voor een interculturele dialoog uit trekken?
3. Welke een missie- en zelfverstaan spreekt uit deze tekst?
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5. Toepassing
Verklaring bij het herdenkingsjaar 1992
De volgende tekst is genomen uit een verklaring van de wetenschappelijke commissie van
de MZF naar aanleiding van het 5000 jarig herdenken van de christianisering van LatijnsAmerika:
“De 500 jaar geschiedenis van Latijns-Amerika vertoont een wisselwerking met de franciscanen. Het was met de franciscanen dat Christoffel Colomhus zijn plannen voor een ontdekkingsreis naar India voor het eerst besprak en die hem in januari 1492 toegang verschaffe tot koningin Isabella van Spanje, van wie hij tenslotte de koninklijke toestemming en stenn verkreeg voor
zijn voornemen. Het waren ook franciscaanse missionarissen die de verovering van Amerika
door de Spanjaarden en Portugezen begeleidden. Zo bestaat er een bijzonder verantwoordelijkheid en relatie van de franciscanen met de gebeurtenis van 500 jaar geleden historische dag op
12. 10. 1992, de dag waarop Columbus het eiland Guanahani in de Caraiben betrad.
[...] Aan welke kant staan wij? Dat is de kemvgraag, wanneer wij uit de vijjhonderd jarige ge¬
schiedenis van Lantijns-Amerika lessen willen trekken. Daarbij moeten wij franciscanen erken¬
nen, dal het project van de verovering en van de missionering van het Amerikaanse continent
niet altijd verlopen is volgens de geest, die Franciscus en zijn broeders zo nauw aan het hart
lag. Hij had hen bezworen dat ze onder de anders gelovigen en ongelovigen ‘geestelijk zouden
gaan '. Anders dan de kruisvaarders, die erop uit trokken om tegen de Sarazenen te vechten, zul¬
len de minderbroeders vertrekken om onder hen te leven, “om onderdanig te zijn aan ieder menselijk schepsel omwille van Gods wil” en belijden dat ze christenen zijn (vg. RegNb 16, 6). Tegengesteld aan deze franciscaanse opvatting over missie voltrok zieh de verovering van Amerika
in een uitgesproken conquista-mentaliteit.
Daarom moeten wij als franciscanen vandaag des te meer aan de zijde staan van hen, die het
slachtoffer werden van deze gruwzame koloniale geschiedenis. Dat betekent vooreerst: Wij verzetten ons beslist tegen de jubelfeesten en wij willen helpen, opdat de koloniale heren deze ge¬
beurtenis vanuit het oogpunt van de getroffen leren zien. En deze hebben werkelijk niets te vie¬
ren: niet de oorspronkelijke bewoners, waarvan ongeveer 60 miljoen inlanders tot op vandaag
ten offer vielen aan een volkerenmoord; geen reden tot vieren hebben de afstammelingen van de
zwarte slaven, die een wezenlijk deel van de 500 jarige lijdensgeschiedenis vormen; geen reden
tot feesten heeft tenslotte de meerderheid van de huidige bevolking van Latijns-Amerika, die op
dit ogenblik lijden aan de “open wonden ” van een weergaloze verarming en verpaupering. Het
behoort tot de wonderen in Latijns-Amerika, dat dit continent ondanks de gruwelijke koloniale
geschiedenis het Evangelie heeft aanvaard en bewaard, en dat daaruit een plaatselijke Kerk ontstaan is, die in Medellin en Puebla zieh uitdrukkelijk aan de zijde van de armen geplaatst heeft
en daardoor vandaag een grote hoop voorstelt, niet alleen voor deze Volkeren, maar ook voor de
universele Kerk. Wanneer er al iets te vieren valt, dan is het dit, dat er in de loop van de 500jaar
een nieuw volk van God ontstaan is, dat zijn identiteit bewaard heeft, zelfs in de smarten, en dat
vandaag meer en meer het woord neemt.
Bezinning en herstel in het licht van deze 500-jarige franciscaanse aanwezigheid in LatijnsAmerika betekent, dat wij beseffen, dat ook de franciscaanse missie niet vrij was van ongelukkig
banden met de rijken en de mächtigen. Dat betekent, dat het ons pijn doet, dat wij het moorden
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van miljoenen inlanders niet konden verhinderen en zelfs het mee gevraagd hebben. Het vraagt
van ons, dat wij vergiffenis vragen aan de afstammelingen van hen, die onze slaven waren en die
naar het voorbeeld van onze ordesvaderen toch onze naaste zusters en broeders hadden moeten
zijn.
Herstel betekent positief en naar de toekomst gericht, dat wij ons zonder voorbehoud bekeren tot
een prioritaire optie voor de armen en voor een cu/turele een andere mamier van Kerk zijn,
waarin het volk zijn identiteit kan bewaren, als kern van een nieuwe evangelisatie van het continent. Het betekent ook, dat wij als franciscanen met iedere broeder en zuster verbonden weten,
die omwille van hun inzet voor de armen en de kerk van de armen spijtig genoeg moeilijkheden
ondervinden.
Voor ons franciscanen moet dit een aansporing en verplichting betekenen
*** om de geschiedenis opnieuw te zien en te verstaan vanuit het oogpunt van de geofferden en
hun verrijzenis;
*** dat wij ons door hen laten evangeliseren, d.w.z. vanuit hun standpunt het Woord van God
opnieuw leren beluisteren, om de levende God van de armen te ontdekken en ons tot hem te be¬
keren, zoals Franciscus zieh door de melaatse tot Christus bekeren lief;
*** dat wij ons inzetten voor gerechtigheid, vrede en het bewaren van de schepping. Slechts dan
worden de armen een menswaardige toekomst verzekerd.
Vragen:
1. Wat betekent het, de geschiedenis opnieuw leren zien en verstaan vanuit het stand¬
punt van het offer en de verrijzenis?
2.

Welk basisonderscheid moet voor ons gelden in verband met de nieuweevangelisatie?

3. Wat kunnen en moeten wij doen als daad van verzoening en herstel tegenover de
slachtoffers van de geschiedenis?
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Om na te denken
Gij onze Schepper
Gij leeft
in een ongelijke wereld
en Gij geeft bestaan en waarde
aan icder menselijk wezen,
doordat Gij zegt: “Deze is een man!”
en tot de vrouw:
'Dc/c is een vrouw!”
Gij maakte hen, Gij hebt hen geschapen
en gaf hun het bestaan.
Bewaar en behoed hen,
die Gij schiep en hun bestaan gaf,
opdat ze gezond en veilig
in vrede en zonder gevaar leven
Waar zijt Gij?
Woon je ergens
in de hoogte van de hemel
of onder de aarde
of in de wölken en onweer?
Luister naar mij, antwoord mij
en geef mij, wat ik U vraag:
Geef ons bestendigheid van leven,
strek Uw hand uit
en ontvang deze offergave,
waar Gij ook mocht zijn,
Gij onze schepper
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IV DE SOICAAL-POLITIEKE DIMENSIE VAN HET
FRANCISCAANS CHARISMA

Handleiding 19: Franciscus van Assisi en de optie voor
de armen

Uit de bronnen
Over de waarde van de arme_

_

Franciscus geleek in alles aan de arme. Hij wou zijn zoals zij, ja hij kon het niet verdragen,
wanneer iemand armer was dan hij zelf. En zo gafhij dikwijls weg wat hij meer had dan de ar¬
me.
Op een dag kwam een arme, zieke man op de plaats waar Franciscus werkte. Zijn dubhel ongemak, namelijk armoede en ziekte, bedrukte Franciscus. Geroerd en vol medelijden begon hij,
met zijn gezel over de armoede te spreken. Maar deze vond: “Broeder, deze man is werkelijk
arm, maar misschien is er niemand in heel de streek meer belust op rijkdom dan hij ”. Onmiddellijk maakte Franciscus hem daar een verwijt van en de broeder zag in dat hij een vals oordeel
had geve Id. Franciscus beval hem: “Vlug, trek je habijt uit, val die arme te voet en verklaar je
openlijk schuldig! En vraag hem om vergiffenis en ook om zijn gebed!” De broeder gehoorzaamde: hij ging de arme genoegdoening geven en kwam dan terug. Toen zij Franciscus:
“Broeder, als je een arme ziet, zie je als in een Spiegel de Heer en Zijn arme moeder! ” (naar 2
Cel 85).

A. Inleiding
_Aspecten van de armoede_
Het thema van de “armoede” is een van de belangrijkste, waarmede in de loop van de Kerkgeschiedenis geworsteld is. Fundament ervoor zijn het leven van de arme Jezus en zijn bergrede.
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Daaraan orienteerden zieh de eerste christenen, die in een goederengemeenschap leefden (Hand
2 en 4)., de woestijnvaders, het monnikenwezen, de armoedebeweging en de bedelorden in de
12e en 13e ecuvv. de caritatieve ordesgemeenschappen in de 19e eeuw, de ontwikkeling van de
katholieke sociale leer onder Leo XIII; en tenslotte de bijbels gefundeerde optie voor de armen
in het Tweede Vaticaans Concilie. Altijd hebben wij christenen ontmoet, die Jezus zo letterlijk
mogelijk willen navolgen, en steeds was dat tegelijkertijd met een meer of minder radicale vonn
van vrijwillige armoede.
Weliswaar moet het ons duidelijk zijn, dat onder “armoede” verschillende dingen kunnen verstaan worden. Armoede is allereerst een geforceerde toestand, een lijden, dat moet overwonnen
worden.
Armoede is ook een vrijwillig gekozen ideaal, een deugd, een hulpmiddel tot een grotere persoonlijke vrijheid, die bij het streven naar volmaaktheid behoort.
Vanzelfsprekend verändert het verstaan van dit ideaal zieh met de economische en maatschappelijke veranderingen. Vandaag zijn wij ons bewust dat een nadenken over dit ideaal niet verder
gevoerd kan worden zonder betrokkenheid op de mensen, die dagelijks de armoede moeten beleven. Jezus echter rieht zieh juist tot deze armen.

B. Overzicht
_

De evangelische optie

Deze handleidmg bestaat uit drie delen. Steeds gaat het om de armen, tot wie Franciscus en Cla¬
ra zieh gericht hebben.
In het eerste deel houden wij ons bezig met de armen van de huidige wereld, vervolgens vanuit
de bijbel en tenslotte in de middeleeuwse context.
In het tweede deel beschouwen wij eerst de maatschappelijke en economische gegevens van de
13e eeuw. Vanuit deze achtergrond pogen wij de aan de basis liggende ervaring van Franciscus
en Clara van Assisi te begrijpen: hun manier om de arme Jezus na te volgen en die van de eerste
franciscaanse broeders en zusters.
ln het derde deel vatten wij enige fundamentele perspectieven samen.

C. Informatie
1. De armoede
1.1. De armoede en de armen tegen het einde van de 20e eeuw
Het sociale, politieke en economische domein
Tegen het einde van het tweede millennium zal het aantal van de mensen, die in gedwongen ar¬
moede leven, verviervoudigd zijn. Tegelijkertijd worden de rijken steeds rijker. Ook de kloof
tussen de industrielanden en de landen, die als derde klas gelden (de derde wereld54) wordt
steeds groter. De zeven rijkste industrielanden (G 755) zijn zo zeer geconcentreerd op hun eigen
belangen en Problemen, gelijk de rijken in de zogenaamde derdewereldlanden, dat een rechtvaardige economische wereldorde niet in hun kijk opkomt. Overal zijn de inkomens ongelijk
verdeeld.

De onrechtvaardige handelsvoorwaarden tussen het Noorden en het Zuiden voert tot een groterc
verarming in de ‘‘Derdewereldlanden”.
Voor de industriele revolutie rond 1750 was het onderscheid in levensniveau tussen de landen,
die wij vandaag als ontwikkeld beschouwen, en deze, die wij als onderontwikkeld zien, zeer
klein. Na 100 jaar was de situatie sterk veranderd: de kloof tussen beide groepen begon zieh te
openen: in 1850 hadden de industrieel ontwikkelde landen een hoofdelijk inkomen56 van 150 tot
170 dollar. Vandaag bedraagt hun maandelijks inkomen per hoofd tussen de 6.00 en 32.250 $
(Zwitserland), terwijl het hoofdelijk inkomen in de ärmste landen nog steeds rond de 420 $ ligt.
In de jaren 70 lag deze verhouding 40:1. Met recht wordt deze ontwikkeling gezien als gevolg
van de verovering en onderwerping van de vreemde landen door de Europese koloniale machten.
Vanuit de geschiedenis weten wij: geld produceert door rente geld. Daardoor wordt het proccs
van de kapitaalophoping57 tot op vandaag versneld. Met behulp van het kapitaal wordt de
technologie58 verder ontwikkeld. Daardoor worden de industrieel niet ontwikkelde landen in
toenemende mate afhankelijker van de rijken en worden zo arme landen. De ontwikkeling
verloopt ongelijk en onrechtvaardig, de rijkdom van de ene gaat ten koste van de arme. Zoals het
geld geld produceert, zo produceert armoede armoede. Volgens de beweringen van de
Scandinavische volkerenkundige R. Nurske heet het dat de armen arm zijn, omdat ze arm zijn.
Hun inkomen is te klein om te kunnen sparen. Daardoor kunnen ze ook niet investeren, dat
betekent: hun machines en fabrieken verouderen en vervallen. Vanzelfsprekend kunnen niet
voldoende producten gemaakt worden (=productiviteit), om er van te leven, om niet te spreken
4 Niet als geografisch begrip te verstaan, maar als economische classificatie. Bedoeld worden de zoge¬
naamde wenig of minst ontwikkelde landen.
55 Duitsland, Frankrijk, Groot-Britannie, Italie, Japan, Canada, USA.
56 Indicator voor de economische ontwikkeling in de vergelijking van de landen. Voor deze berekening
worden het gezamenlijke netto inkomen, van een land door het aantal van zijn inwoners gedeeld.
57 Opgehoopt geld of goederen zoals gebouwen, machines en grondstoffen die voor de productie van ande¬
re goederen gebruikt worden.
58 Theorie van de in de techniek toegepaste en toepasbare productiemiddelen.
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ducten gemaakt worden (=productiviteit), om er van te leven, om niet te spreken van de toekomst te verzekeren. Dit heeft dan weer tot gevolg dat slechts de minimale Ionen betaald kunnen
worden. En sluit zieh de kring.
Uit de "berichten over de menselijke ontwikkeling” van het ontwikkelingsprogramma van de
Vcrenigde Naties (UNDP):
*** 20 % van de rijksten verwerven 82,7 %
*** 20 % van de ärmsten slechts 1,4% van het wereldinkomen.
*** De rijkste landen beschikten in 1960
over een inkomen, dat30 maal hoger lag dan dat van de ärmste landen; in 1990 verdubbelde zieh
deze verhouding.

20 ü van de arme wereldbevolking heeft deel
** aan slechts 0, 2 % van de door de handelsbank gewaarborgde internationale leningen;
*** aan 1,3% van de internationale investeringen
*** aan 1 % van de internationale handel
*** aan 1,4% van het mtemationaal inkomen.
De arme landen hebben geen toegang
*** tot kredieten: zij kunnen geen geld lenen;
*** tot het kapitaal: zij kunnen geen eigen vermögen opbouwen;
*** tot de technologie: zij kunnen de methodes van productie niet belangrijk verbeteren.
De landen uit het Noorden beschikken in vergelijking met de ontwikkelingslanden over het negenvoudige aan wetenschappelijke kennis en technisch gevormd personeel en het 24voudige aan
investeringen op het gebied van technologie.
Wij leven in een onrechtvaardige wereld. Het recht van ieder mens op voeding, zoals in artikel
25 van de verklaring van de mensenrechten Staat, blijft een theorie. De werkelijkheid ziet er an¬
ders uit:
*** 25% van de wereldbevolking is overvoed of voldoende gevoed;
*** 15ü leven met een kwalitatief rijke voeding (2500/2800 calorieen), die nochtans arm is aan
dierlijke eiwitten;
20% bevindt zieh onder de grens van de 2500 Kcal per dag, die ook onvoldoende dierlijke vetten
bevat;
*** 30% van de wereldbevolking is ondervoed,
10% van de mensen, die op de wereld leven, lijden chronisch honger.
*** ln Europa wordt jaarlijks per persoon 70 kilo vlees gegeten, terwijl in Centraal Afrika siecht
1 kilo vlees verzekerd is.
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*** Een Europeaan gebruikt 100 liter melk per jaar en een Peruaan slechts 10 liter.
Samcnvattend: 60% van de wereldbevolking lijden in verschuillende mater aan ondervoeding.
Men schat dat in 1980 16 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan ondervoeding gestorven zijn.
“Terwijl een geweldige massa het levensminimum nog ontbeert, leven sommigen, ook in ontwikkelingslcmden, overdadig, of verkwisten zij hun goederen. Luxe en eilende bestaan er naast elkaar. Terwijl weinigen over de grootste beslissingsmacht beschikken, missen velen bijna elke
mogelijkheid om met eigen initiatief en in eigen verantwoordelijkheid op te treden, terwijl ze
zelfs dikwijls in levens- en arbeidsvoorwaarden verkeren die de menselijke persoon onwaardig
zijn ” (Gaudium et Spes 63).
De rijken kijken vaak bezorgd naar de bevolkingsgroei bij de armen en engageren zieh voor
campagnes van familiale planning. Of zij stellen vast, dat de bodemschatten begrensd zijn.
Nochtans, een enkele Noord-Amerikaan gebruikt zoveel energie als
*** 2 Europeanen
***55 Indiers
*** 168 Tanzaniers
*** 900 Nepalezen.
*** 70% van de armenbevolking gebruikt
*** 15% van de energie,
*** 30% van de granen
*** 18%bekomen 18% handelsinkomen,
*** bezitten 8% van de industrie
*** geven 6% uit voor gezondheidszorgen
*** en bezitten 17% van de economische goederen (= Brutto Nationaal Product).
Paus Johannes Paulus II zei in Canada:
“Het arme Zuiden zal het rijke Noorden oordelen. En de arme mensen en arme nahes zullen de
mensen oordelen die deze goederen van hen hebben weggenomen, door voor zichzelfhete impe¬
rialistische monopolie van economische en politieke Suprematie te verwerten ten koste van an¬
deren.” (Uit de homilie van 17.09.1984 in Edmonton)
Een miljard kinderen (1000 miljoenen) leven in de arme landen. Daar
*** leidt ieder 4. kind honger,
*** kunnen 2 van de 5 kinderen niet naar school gaan,
leven 4 van de 5 kinderen in landelijke streken zonder drinkwater.
hebben 4 van de 5 kinderen geen geneeskundige verzorging.

Bevolkingscijfers
Volgens de statistieken van de Verenigde Naties steeg de wereldbevolking in 1992 boven de
5480 miljoen. In het jaar 2000 zal dat aantal boven de 6000 miljoen bedragen. In de loop van de
volgende decennia wordt een jaarlijkse toename verwacht van gemiddeld 97 miljoen, het hoogste in de geschiedenis van de mensheid.
Deze steeds toenemende groei van de bevolking en de ontginning van de bodemschatten zullen
in een ecologische wereldcatastrofe eindigen. Enkel het evenwicht tussen bevolking, verbruik en
ontwikkeling maakt het mogelijk, de levensbedreigende armoede af te schaffen, zonder daarbij
de fiindamenten van het leven te verwoesten.
Het aantal hinderen, dat niet kan lezen of schrijven, is van 1980 tot 1988 jaarlijks met 30 miljoen
gestegen. Van de 95 miljoen hinderen, die in de landen van de Derde Wereld naar school gingen,
bereikte 25 miljoen niet eens de vierde klas. Het is 26%. Latijns-Amerika, de Caraiben en ZuidAzie zijn het sterkst getroffen. In dezelfde tijdspanne steeg het aantal armen, die onder de armocdegrens leven (= absolute armoede) in Afrika van 166 naar 273 miljoen, in Azie van 662
naar 737 miljoen, in Latijns-Amerika van 130 naar 204 miljoen.
"In ieder geval moet men moet men de bestaande economische, flnanciele en sociale mechanismen aan de kaak stellen, die, hoewel door de wil van de mensen geleid, toch automatisch werkt,
waarbij zieh de situatie van de rijkdom van de ene en de armoede van de andere verstevigd
wordt.” (Johannes Paulus II, SRS 16).
Met andere woorden, in een dergelijke economische ordening, dat Latijns-Amerika als «tomcloos kapitalisme” aanklaagt, moet de kwijnende middenstand en de laagste inkomens de rekcning betalen.
De vrije wedijver tussen zo ongelijke mensengroepen en gebieden oproepen, is, alsof men een
strijd tussen wolven en schapen zou toelaten. Uit deze strijd komen overwinnaars en verliezers
voor. “De “vrije markteconomie” versterkt en verrijkt noodzakelijkerwijze degene die het geld
hebben. Eveneens noodzakelijker wijze verzwakt en maakt degenen armer, die slechts op hun
arbeidskracht kunnen rekenen.
Deze ongerechtighcid is tot de grootste uitdaging van de mensheid geworden. Hoe groter de ongerechtigheid in de wereld is, hoe groter wordt ook de politieke en sociale onrust. Een wereld,
waarin de rijkdom en de luxe slechts voor enkele toenemen, terwijl de grote meerderheid steeds
dieper in de armoede en nood verzinkt, is een wereld zonder toekomst. Zulk een ontwikkeling
voort eerder vroeg dan laat tot een vemietigende explosie.
In Latijns-Amerika zonk in de grootsteden het inkomen tussen 1980 en 1990 rond de 10%. Tegelijkertijd nat het inkomen van de 5% rijksten met 15% toe.
Ook het “verslag over de menselijke ontwikkeling 1992” van de Verenigde Naties tekent ons een
wereld, waarin de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. De afgrond van de ongelijkheid
verdiept zieh - zoals we gezien hebben - steeds meer, niet in de laatste plaats terwijl, zoals wij
menen, het neoliberale economisch model zieh doorgezet heeft (vgl. LB 21).

Verder uitwerking van de armoede
In 1992 riepen de Latijns-Amerikaans bisschoppen in San Domingo alle christenen van het continent op, het thema “armoede” breder te verstaan.
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“Denken wij vooral al aan de lijdenden: aan de ziehen, de ouden, die allen leven, aan de verlö¬
ten hinderen. Kijken wij ooknaar degene die ten offer is gevallen van de ongerechtigheid: mar¬
ginalen en de allerarmsten, de bewoners van de bidonville in de grote steden, de indigenas en
Afro-Amerikanen, de landarbeiders en allen, die geen land bezitten, de werklozen en daklozen,
tenslotte de vrouwen, Wiens rechten misacht worden. Ook ander vormen van onderdrukking
spreken ons aan: geweld en pornografie, drugshandel en drugsverslaafden, terrorisme en talrijke andere moeilijke prob lernen” (SD17).

1.2. De armen in het Oude testament_

_

De heilige Schrift is een rijke mozaiek van overleveringen en geloofsovertuigingen. Een unifor¬
me ‘"Theologie van de armoede” vinden wij er niet, wel echter fundamentele uitspraken over de
armoede. Reeds de begrippen, die voor de armoede gebruikt worden, geven een veelvoudig
beeid:
ln het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van de bijbel, zijn de armen degenen:
*** die hulp nodig hebben:
*** die vechten om te overleven;
*** die datgene ontberen wat nodig is om respect in te boezemen, die aldus noch adellijk, mäch¬
tig of gevormd zijn, maar veracht, uitgebuit en aan de onrechtvaardigheid van degenen uitgeleverd, die voldoende machtsmiddelen bezitten.
De toestand van de armen wordt in het Oude Testament met nog andere begrippen weergegeven.
De vertaling in het Grieks, de Septuaginta, en later in het Latijn, de Vulgaat, brengen andere culturen mee. Hier weerspiegelen de begrippen voor het arm zijn de verschillende levenssituaties.
De Griekse vertaling van het Oude Testament biedt ons drie sleutelwoorden aan. Arm zijn
*** diegenen, die moeten werken om te leven;
*** degene, die de hulp van anderen nodig heefl om te leven;
*** de bedrukten, die door zorgen geplaagd worden.
In de Latijnse Bijbel verschijnen woorden, die de armen beschrijven:
*** degene, die weinig voort brengen (egenus):
*** degene, die behoeftig zijn, geen rijkdom bezitten (mops);
*** degene die fysisch gehandicapt zijn, en derhalve bedelaars (mendicus).
Vanuit theologische instelling erkennen wij op het eerste zieht twee tegenstrijdige stromingen:
*** Materiele rijkdom en gezondheid zijn betrouwbare tekens van de zegen van God: armoede
en ziekte zijn bijgevolg teken van zijn vervloeking (vgl. Lev. 25, 21; Dt. 28, 8).
Deze overtuiging leeft tot op vandaag in sommige theologische stromingen voort. De socioloog
Max Weber ziet daarin het geestelijk fundament voor de evolutie van het door het protestantisme
getekend kapitalisme.
*** Tegenover deze opvatting Staat de profetische traditie: arm zijn is een eigenschap van de gerechtigden. De armen zijn de lievelingen van God. voor hen zet hij zieh onvoorwaardelijk in.
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“Wie achtergesteld zijn, toont hij zijn erbarmen, wie zwakt en onderdrukt is redt hij hei leven”
(Ps 72, 13). “Hij koopt hen vrij uit slavemij en geweld, want kostbaar is het bloed der armen in
zijn ogen" (Ps 72,14).
De armen hebben van andere mensen geen hulp te verwachten. Zij hebben slechts een enkelc
hoop: God. Daarom werden ze in de latere geschriftcn van het Oude Testament en ook in het
Nieuwe Testament de “anawim Jahwe” genoemd, de armen van God (vgl. het Magnificat en de
Zaligprijzingen).
Volgens de geschiedschrijver van het boek Deuteronomium kiest God steeds de zwaksten, de
jüngsten, de onvruchtbaren, de machtlozen. “Neem me ,niet kwalijk, Heer: hoe zou ik Israel kunnen bevrijden? Mijn stamhuis is het ärmste van heelManasse en ik ben de jongste van de familie" (Re 6, 15). De profeet Jesaja formuleert de kritiek van Jahweh aan de rijken: “Wee degene
die juist na hnis opkoopt, die akker bij akker trekt tot er geen plaats meer overblijft, en alleen hij
nog bezittingen heeft in het land\Jes 5, 8). Volgens het plan van God mögen er geen armen bin¬
nen het volk van God zijn. In werkelijkheid zullen er steeds armen zijn, namelijk armen zo gemaakt door de structuren, en armen zo geworden door eigen schuld en benadeligden door de natuur en het lot. Voor hen moet men zijn hart openen: ‘'Annen zullen er altijd blijven in het land;
juist daarom gebied ik u: open uw beurs wijd voor uw behoeftige en arme landgenoot” (Dt. 15;
11; vgl. Mt 26, 11; Mc 14, 7; Joh 12, 8). Deze armen zullen het zijn die aan het einde van de wereld zullen erven (vgl. Mt 5, 3). God heeft de armen allen daarom al op, omdat ze arm zijn.
Daarom zijn voor hem de toewending van de mensen naar de armen en gerechtigheid belangrijker dan een mooie eredienst. De opdracht van de rechtvaardige is: “... uw bood te delen met wie
honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder” (Jes 58,7). De psalmen zijn meestal gezangen van armen, die
roepen en die God verhoort.
_

_

1.3. Jezus en de armen_

Israel was in de tijd van Jezus een kolonie onder de heerschappij van Rome, dat heel het maatschappelijke en economische leven beheerste. Er waren profiteurs en uitgebuiten. Daarbij kwam
het klassensysteem binnen het joodse volk: de hogepriesters, de raad van de oudsten en de
schriftgeleerden aan de ene kant, de armen, onderdrukten en ongelelterden, anawim, aan de an¬
dere kant.
De hogepriesters stamden uit de priesterlijke adel en uit welsteilende families. Zij vertegenwoordigden officieel de godsdienst, droegen de verantwoordelijkheid voor de tempel en de ere¬
dienst. De cultus van de tempel was ook een economische ondememing, dat de hogepriesters politieke, religieuze en fmanciele macht bezorgde. Zo moesten bijv. alle joden boven de twaalf
jaar, ook diegenen die in het buitenland leefden, en dat weren er zeer vele, een jaarlijkse tempelbelasting betalen, die naar hedendaagse berekeningen zowat het salaris van twee dagen omvatte
(vgl. Lc 18, 12; Mt 23, 23).
Daarbij kwamen de offergaven en de aalmoezen van de rijken (vgl. Mc 7, 11; 11, 15; vlg. Mc
12,41-44; Joh 2, 13-22).
De Sadduceeen stamden in het algemeen af van de adel, vele juist uit de hogere priesterkaste.
Hun opdracht was de tempelcultus; sommigen echter legden zieh toe op de verklaring van de
Schrift. Theologisch waren ze conservatief en loochenden het geloof in de opstanding uit de do-
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den zowel als het bestaan van de engelen en geesten. Politiek collaboreerden ze met de Romeinse bezettingsmacht en trokken daaruit aanzienlijk voordeel.
De oudsten waren leken uit de adellijke families en hadden als opdracht het volk te besturen.
De schriftgeleerden kwamen eveneens uit de lekenstand. Hun opdracht was drievoudig: de
rechtsleer, welke op de wet van Mozes steunde, theoretisch verder te ontwikkelen en aan de tijd
aan te passen; onderwijs en rechtskunde te onderrichten; bij rechtszaken recht spreken.
De farizeeers maakten de grootste groep binnen de schriftgeleerden uit. Hun naam betekende
"afgezondcrden". dat wil zeggen, zij zonderden zieh af van de leken in een eigen wijze van ordesverband. Zij wilden de wet van Mozes zeer emstig nemen en voerden ze tot in de kleinste details letterlijk uit. Bijzonder emstig namen ze de reinheidsvoorschriften. Getekend door de wens.
zieh rein te houden, vermeden zij de aanraking van mensen met een twijfelachtige levenswandel.
De onwetendheid van de wetten maakten de armen in hun ogen minderwaardig, zondaars, afvalligen van het geloof, goddelozen (vgl. Lc 18, 9; Mt 9, 10; Lc 15, 1-1; Joh 7, 49). Ondanks alles
hadden zij een grote invloed op het volk en domineerden zij de mensen, doordat ze hun schuld¬
en minderwaardigheidsgevoel benadrukten. Hun werd verweten dat zij bij het eenvoudige volk
onder de mom van vroomheid geld inden (vgl. Mt 23, 25-28; Mc 12, 40; Lc 11, 39; 16, 14). In
tegenstelling tot de Sadduceeen geloofden zij in de verrijzenis.
De Zeloten (de ijveraars) was een politieke bevrijdingsbeweging. Zij geloofden, dat God slechts
dan in de geschiedenis ingrijpt, als de mensen al het mogelijke ondemamen, om het juk van de
Romeinse bezettingsmacht af te schudden. Daarbij zijn geweld en terreur middelen tot bevrijding. Zij wezen de volkstelling en de belastingen af en genoten een grote Sympathie bij de gcwone mensen. Beroep doende op het jubeljaar (vgl. Lev 25) wilden zij de eigendom herverdelen
en de opgelopen schuldenberg afschaffen. Sinds het begin van de joodse oorlog (65 na Christus)
venietigden zij consequent de lijst van schuldeisers, om de armen van het juk van de rijken te
bevrijden.
Vatten wij het samen: het volk verwachtte, dat God het verloop van de geschiedenis zou verän¬
deren en zijn rijk zou verwezenlijken. Daardoor zou een tijd van gerechtigheid, van vrede en
welstand aanbreken, zoals de profeten het voorzegd hadden. De door hun geestelijke leiders verachtte en verwaarloosde inwoners waren zonder orientatie. De armen hadden geen hoop op menselijke ontwikkeling en beschikten ook niet over de middelen, hun situatie zelf te veränderen.
In deze situatie van bestuur- en orientatieloosheid trad Jezus van Nazareth op, een man uit het
amie volk, uit het verachte Galilea, uit Nazareth, waaruit volgens de leidende machten niets
goeds kon komen. Jezus zag dat dit volk als schapenkudde zonder herder was, en zo maakte hij
zieh tot de “goede herder” (Joh 10, 11-21, vgl. Ez 34, 11-31) door wie de armen en kleine lieden
opnieuvv begomien te hopen. Het evangelie van Lucas legt Maria het lied van deze hoop op de
lippen, die met Jezus aanbreekt: Machten stört hij van de troon, nederigen verheft hij, hongerigen geeft hij te eten, rijken laat hij heengaan met lege handen. Jezus komt buiten de geordende
verhoudingen van een stad in een hol ter wereld. dat de arme herders en het vee als onderdak
diende. De grijze Simeon in Jezus een teken, dat hen opricht, die tegen de grond liggen, en dat
zal doen vallen, hen die ten pronk staan. Bij het begin van zijn openbaar leven legt Jezus zelf de
/in van zijn leven uit: “Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de Synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en kreeg een boekrol van deprofeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven Staat:
De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede bood453

schap te brengen heefl Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kündigen en
aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar af te kün¬
digen dat de Heer welgevallig is. Daarna rolde Hij het boek dicht, gafhet terug aan de dienaar
en ging zitten. De ogen van allen in de Synagoge waren op Hem gericht. Toen begon Hij hen toe
te spreken. 'Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.' Ze betuigden
Hem allemaal hun bijval en verbaasden zieh over de woorden van genade die uit zijn mond
vloeiden en zeiden: 'Dat is toch de zoon van Jozej? ” (Lc 16,16-22) Wat het evangelie van Lucas
nadien verhaalt, is eigenlijk niets anders dan, wat hier gezegd werd: Jezus zet zieh consequent in
voor de armen, de zwakken, de geofferden, de benadeligden. Dat zal hij op het einde van zijn leven betalen met de inzet van zijn leven betalen.
Ook de andere evangelies tekenen ongeveer een zelfde beeid. Jezus wordt voorgesteld als een
mens, die niets had, zelfs geen steen waarop hij zijn hoofd kon neerleggen, en die een consequente solidariteit met de armen betuigde. Wie hem wil volgen, moet alle denken in termen van
bezit achter zieh laten en met hem de gemeenschap van de armen zoeken (vgl Mc 10). Dan zul¬
len de armen, treurenden, de zwakken, de vervolgden en uitgebuite ervaren dat “hun het rijk van
God” behoort, de troost, het leven, de gerechtigheid, het land, de hele aarde (vgl. Mt 5)
Na de kruisdood van Jezus en de ervaring, dat hij ondanks alles leeft, beginnen de christenen na
te denken, wat hen eigenlijk gebeurd is. Zij ontdekken, dat dit er veel meer te verteilen en te geloven is dan een enige geschiedenis van heiliging en nieuw ontdekt leven. Zij geloven dat God
fundamenteel de zijde van de mensen, in het bijzonder van de kleinen en de armen gekozen
heeft. In die tijd nam Jezus het woord: 'Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit
verborgen hebt voor wijzen en verständigen en het onthuldhebt aan eenvoudigen. (Mt 11, 25).
Jezus getuigt, zo geloven en belijden zij, vanaf het eerste ogenblik bij zijn geboorte tot aan zijn
laatste adem op het kruis van het partij kiezen van God voor de armen. Zij spreken juist hiervan,
dat God mens geworden is. In de “incamatie”, in de “menswording” vatten wij symbolisch alles,
wat wij van God kunnen zeggen. God begeeft zieh in de diepste diepten van de mensen: naar de
kleinen en de armen, naar de verknechten en veroordeelden. Later zal men, hierover spreken als
de “voorkeursoptie” van Gods voor de armen. De bijbelse hymne bezingt dit juist als “ontlediging”, de “zelfverloochening”, ja de “vemietiging van God” in Jezus. Wij kunnen het Griekse
woord “kenosis nauwelijks vertalen. In ieder geval betekent het, dat God zieh volledig weg¬
schenkt aan de mensen en slechts zo zichzelf blijft. Letterlijk heet het in de bedoelde hymne:
"Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zieh niet aan willen vastklampen gelijk aan God
te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de men¬
sen gelijk geworden. En als mens versehenen heeft Hij zieh vernederd; Hij werd gehoorzaam tot
de dood, de dood aan een kruis” (Fil 2, 6-8).

1.4. De armen in de middeleeuwen
Wanneer de Kerk in navolging van Jezus de Kerk van de armen wil zijn, moet ze letten op de
eventuele maatschappelijk samenhang. Om te verstaan in welke samenhang de middeleeuwse
mens de armoede zag, met onder hen Franciscus van Assisi, moeten de volgende verschillen
vastgestcld worden. De armoede verschijnt vaak in tegenstelling tot het “ridderstand " en de
krijgerstand” (=bellatores). De armen, aan wiens zijde God en ook Franciscus staan, zijn degene, die geen wapens hebben, die weerloos staan tegenover de militaire machten en vaak het
siachtoffer zijn.
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*** Armoede Staat in tegenstelling tot de “rijkdom” Heel het tijdperk, vvaarin Franciscus leefde. is door deze overtuiging getekend. De commerciele revolutie had het grootste deel van de
bevolking gemarginaliseerd, in de eilende en de nood. De amen, aan wiens zijde God en Fran¬
ciscus staan, zijn zij, die door de macht van het geld en door de economische belangen benadcligd zijn en die men juist daarom graag aan de investeringen, de expansie, het kapitaal opoffert.
*** Armoede Staat ook tegenover “macht”. De amen, aan wiens zijde God en ook Franciscus
staan, zijn aldus degene, die niets te zeggen hebben en die van het ontwikkelingsproces uitgesloten zijn; die onmachtig zijn tegenover dat, wat over hen beslist werd.
*** Armoede Staat tegenover “burgerstand”. De amen, aan wiens zijde God en ook Franciscus
staan, zijn de vreemden,, de gastarbeiders, degene, die slechts zoveel rechten hebben, als men
hen geeft; degene, die men erbij roept, wanneer men hem nodig heeft, die men verwijdert wanneer ze overbodig zijn.
*** Armoede Staat tegenover “adel”. Ofschoon dit vandaag niet meer dezelfde realiteit inhoudt,
is het toch niet zonder betekenis. De amen, aan wiens zijde God en Franciscus staan, zijn daar¬
om diegene, die geen naam en geen aanzien hebben: het nederige volk, de ongeletterden, de criminelen, de prostituees.
Amoede heeft ook iets van doen met “gezondheid”. De amen, aan wiens zijde God en Francis¬
cus staan, zijn diegene, die psychisch, geestelijke en lichamelijk ziek zijn.
*** Tenslotte bestaat er ook een duidelijke relatie tussen amoede en “het gehuwd zijn” respectievelijk “goede ouders hebben”. De amen, aan wiens zijde God een ook Franciscus staan, zijn
diegene, die geen sociale ruggesteun hebben, die zonder relaties en onbemind zijn: weduwen,
gescheidenen, wezen, degene, die op sociale gronden niet kunnen huwen ... Deze tegengestelde
paren - en nog veel andere - moeten als eisen aan de Kerk, en in het bijzonder aan de franciscaanse beweging verstaan worden. Daaruit volgt de roep naar vele vomen van getuigeniskrachtig leven midden onder de amen van deze wereld. In ieder geval dient benadrukt te worden, buiten de armoede geen Kerk (= “extra paupertatem nulla ecclesia”).

2. De vroege franciscaanse beweging
2.1. De maatschappelijke en economische gegevenheid in de 13e eeuw.
Met de tweede helft van de 12e eeuw begint een nieuwe periode, die wij als vroeg-kapilalisme
bestempelen. Handel en industrie groeien ongehoord. Nieuwe Steden ontstaan, de geest van de
groeiende burgerstand verspreidt zieh. De geldaangroei maakt een zekere industrialisering mogelijk. Daarmcde verbonden laten zieh in de 13e eeuw verschijnselen vaststellen, zoals ze in Eu¬
ropa voor de 19e eeuw en in de landen van het zuiden vandaag typisch worden, de bestaanszekerheid. de mogelijkheid van betere arbeid, de verhoogde levensstandaard, culturele rijkdom
doen de mensen naar de steden trekken, leiden tot een landvlucht. De verwachtingen worden
meestal bitter ontgoocheld en stichten de ons bekende gordel van eilende rond de stad met een
bedelende bevolking (tot 80% van de sladsbevolking). De geschilderde situatie raakten het geweten van sommige mannen en vrouwen, die zelf (ziet Franciscus en Clara) uit een rijke er.
mächtige familie stammen, en leidde tot verschillende amoedebewegingen. Zij stelden zieh de
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vraag hoe zij binnen de huidige economische relaties Christen kunnen zijn, en ontdekten allen
afzonderlijk de geschiedenis van de roeping van een rijke jonge man zonder gevolg (vgl. Mc
10). De roeping tot apostolisch leven, dat wil zeggen een leven naar het voorbeeld van arme
rondtrekkende prediker omwille van Jezus, werd voor deze het doorslaggevende motief en tegelijk de kritiek op de Kerk.
De leidende lagen in de Kerk en de maatschappij haddcn echter niet de openheid, noch de politieke bekwaamheid om deze beweging te begrijpen. Degene, die zieh bij een of andere vorm van
de radicale protestbeweging aansloot, werd tenslotte als ketter beschouwd en vervolgd.

2.2 De ervaring van Franciscus van Assisi_
De armen zag Franciscus gewoon in de melaatsen. Het is, alsof in deze uitspraak alles samenvalt, wat lichaam en ziel aangrijpt en ondennijnt. De Heer zelf voerde hem midden de melaatsen,
zoals Franciscus zegt, en deze ontmoeting veranderde zijn leven volledig (vgl. Test 1-4).
In de franciscaanse armoedebeweging zijn mensen uit alle klassen en sociale standen, Franciscus
van Assisi een rijke koopman, Bemardus en Clara stammen uit de adel, broeder Silvester was
priester, Pacificus was een arme en verachte goochelaar, Egidius was een boer, die niet lezen
noch schrijven kon ... Zij wilden het leven en de armoede van de uitgesloten en niet bevoorrechte mensen delen. De broeders “moeten zieh verbeugen, als zij het leven delen van waardeloze en
verachte mensen, van armen en zwakken, van zieken, melaatsen en bedelaars längs de weg:'
(RegB 9, 3).De uitdrukking daarvoor is de naam ''mindertroeders” (minores), die hij aan zijn gemeenschap gaf.
Er zijn vele verbalen, waarin de rechtvaardigheidszin van de h. Franciscus en zijn solidariteit met
de armen getekend wordt, zoals dit: “De heilige zei tot zijn metgezel: 'Het enige, wat we kunnen
doen, broeder, is die arme mijn mantel geven. Hij heeft er recht op. Wij hebben die mantel immers te leen gekregen, toldal we iemand zouden ontmoeten, die armer is dan wij.. Omdat zijn
metgezel zag, hoezeer zijn liefdevolle Vader de mantel zelf nodig had, verzette hij er zieh met
hand en fand tegen. Hij wilde beslist niet, dat de man Gods met verwaarlozing van zichzelfvoor
een ander zou zorgen. Maar de heilige zei tegen hem: 'Beste.jongen, ik wil nu eenmaal geen dief
zijn. Als we die mantel niet geven aan hem, die hem meer nodig heeft, zou men ons dat als diefstal kunnen aanrekenen.' Toen gaf zijn metgezel het op en de heilige schonk zijn mantel aan de
arme'X 2 Cel 87).
In het middelpunt van de ervaring van Franciscus van Assisi Staat de Jezus van het evangelie,
wiens sporen en leer ontdekt en onverminderd moeten nagevolgd worden. Jezus is niet zozeer
degene, die wonderen doet en gezagvolle woorden spreekt, maar de arme Christus: zonder eigendom, naakt in de kribbe en naakt aan het kruis. Vanuit deze gezichtshoek benadert Franciscus
de wereld, de mensen en God. Hij heeft geen nood aan de uitleg van theologen, om de Christus
van het evangelie te ontdekken.
Daarmedc is het conflict met de Kerk onvermijdelijk. De spanning tussen het radicaal verstaan
van het evangelie en het instituut Kerk werden in vele armoedebewegingen van de middeleeuwen niet opgeheven en voorde steeds tot een breuk met de Kerk. Franciscus kan dit vermijden
door de vraag om een kardinaal protector59, die zijn broeders naar buiten en naar binnen be59 Door de Kerk voorgedragen kardinaal, die zieh met de aangelegenheden van de Orde bezig hield.
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schermt (vgl. RegB 12, 3). Het bedelen is voor de broeders geen oefening in deemoedigheid,
maar een nood/akclijkheid. Het is het resultaat van de beslissing, arm en klein te zijn. Armoede
en kleinheid ervaren. dat vvordt hen als loon voorgehouden. “En als ons geen arbeidsloon gegeven wordt, zullen wij onze toevlucht nemen tot de tafel van de Heer door van deur tot deur een
aalmoes te vragen(Test 22). In de kluizenarijen wil Franciscus, dat de broeders uit solidariteit
met de armen voor hun eigen broeders het eten betelen (Reg Kl 5). Die beschämende ervaring
om te moeten bedelen, werd door Franciscus van Assisi positief geduid door te wijzen op het feit
dat Jezus en Maria zelf arm waren geweest en hetzelfde lot beleefd hebben (vgl. RegNB 9, 5).

2.3. De ervaring van Clara van Assisi_
Clara volgt zoals Franciscus het evangelie. Haar houding is gebaseerd op de diepste verbazing.
op het bewonderend zwijgen, in een invoelende meditatie van het geloofsgegeven dat God zieh
op zulk een ongeloofwaardige wijze openbaarde: hij werd mens, vlees, arm. Dat is het middelpunt van het franciscaans -claraans Charisma:
Kijk iedere dag in deze Spiegel,
o koningin, bruid van Jezus Christus,
en Spiegel daarin voortdurend uw gedaante
om zo uzelf geheel, innerlijk en uiterlijk,
mooi te maken,
gekleed en gehuld in kleurig geborduurde kleding.
Zo maakt gij u mooi
met de bloemen en gewaden van alle deugden,
zoals het u past,
dochter en zeer geliefde bruid van de hoogste Koning.
ln deze Spiegel weerspiegelen zieh
de zalige armoede, de heilige nederigheid
en de onuitsprekelijke liefde,
zoals gij met Gods genade
in heel deze Spiegel kunt aanschouwen.
zie met aandacht het begin van deze spiegel,
de armoede van Hem die in een kribbe gelegd is en in armzalige doeken gewikkeld.
0 bewonderenswaardige nederigheid,
o verbijsterende armoede.
De Koning van de engelen
de Heer van hemel en aarde
wordt in een kribbe ne er gelegd.
Beschouw in het midden van de spiegel de nederigheid,
vooral de armoede, de ontelbare inspanningen
en het vele lijden dat Hij ondergaan heeft
voor de verlossing van het menselijk geslacht.
Aanschouw aan het einde van diezelfde spiegel
de onuitsprekelijke liefde,
waardoor Hij aan het kruishout heeft willen lijden
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en daaraan de meest schände lijke dood
heeft willen sterven.
24. Daarom vermaande deze Spiegel zelf,
op het hout van het kruis geplaatst,
de voorbijgangers dit te beschouwenj 4 Agn 15-24).
En waak er goed voor hiervan ooit, hoe dan ook, af te wijken door de leer of raad van iemand
anders. (LWil 3). Volgens Clara haar eigen woorden is dit testament van de h. Franciscus daaroni geschreven, “opdat wij en ook degenen die na ons zullen komen nooit zullen afwijken van de
allerheiligste armoede”(RegCl 6, 6).
Clara heeft de amioede lief op een unieke basis: zij ontdekt, dat deze door Jezus Christus geliefd
werd. Clara stelt geen theologie van de deugden op: haar godsdienst berust niet op een abstracte
leer; ze is wezenlijk een levende relatie.
Voor haar heeft de armoede en de liefde een gelaat: Jezus Christus, de arme en gekruisigde,
“heilige Armoede”Clara zet daarvoor in, met geloof en liefde naar Jezus te kijken, in hem het
verblindende voorbeeld van de volmaaktheid te onldekken, zijn voorbeeld na te volgen.
Deze armoede is reeel, fundamenteel, onopgeefbaar, zij is verankerd in het leven. Met haar zusters stelt zij zieh op het niveau van het arme volk. Dat betekende voor haar tenslotte zware arbeid. onzekerheid. ontbering, deemoedigheid ... maar ook vrijheid en innerlijke vervulling.

Het privilege van de armoede
De vaste wil om arm te zijn, is tenslotte ook het motief van Clara om van de Kerk een bijzonder
privilege af te dwingen; arm, dat betekent zonder bezit durven zijn, het privilege om zonder Pri¬
vileges te leven. De zuster bang waren, hieromtrent zelf in zwakheid te geräken of van buiten
gcdwongen te worden, hun radicale armoede te verraden.
“Zij wilde dat haar orde de eretitel van de armoede zou dragen. Daarom vroeg zij aan Innocentius 111, zaliger gedachtenis, het privilege van de armoede. Deze roemrijke man verheugde zieh
over de zo grote vurigheid van de maagd en zei dat haar voorstel uniek was, omdat nog nooit
zo'n privilege aan de heilige Stoelgevraagd was. En om dit ongewone verzoek met een ongewone gunst tegemoet te komen, schreef de paus zelf met grote vreugde eigenhändig een eerste ontwerp van het gevraagde voorrecht(LevCl 14).
De politiek mächtigste paus van de geschiedenis, Innocentius III, verstond, dat voor Franciscus
en Clara het verzaken van iedere eigendom een wezenlijk aspect was van de navolging van
Christus.
In 1228 laat Clara het “armoedeprivilege” door Gregorius IX bekrachtigen: “Paus Gregorius,
zaliger gedachtenis, een man hooggeacht om zijn zetel en evenzeer geeerd om zijn Verdiensten,
had met vaderlijke genegenheid de heilige Clara ten zeerste lief. Hij gaf haar de raad om vanwege onvoorziene gebeurtenissen en eventuele gevaren erin toe te stemmen enige bezittingen te
hebben en hij bood die zelf ook edelmoedig aan. Maar zij weigerde dat zeer beslist en gafhelemaal niet toe. Hierop antwoordde de paus: ‘Als gij bang zijt vanwege uw gelofte, ontslaan wij u
daarvan. ’ Maar Clara zei: 'Heilige Vader, ik verlang op geen enkele wijze ooit van de navolging
van Christus ontslagen te worden.” (LevCl 14).
Wij staan hier voor een conflict: twee personen staan ontegensprekelijk tegenover elkaar. Clara
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kan niet verloochenen, wat God in haar verwekt, eist en verwacht. De paus vertegenwoordigt het
verstand en de noodwendige en wettelijke en materiele veiligheid van een gemeenschap. Gelijk
stellen van evangelie en armoede, zoals Clara ze uitvoert, en de traditionele opvatting van de
Kerk over navolging. De hoogste autoriteit van de paus gelukt het niet, de stem van Clara s hart
tot zwijgen te brengen. Dit worstelen met de paus zal heel het leven Clara aanwezig zijn tot aan
haar dood. In 1230 dwingt zij met een hongerstaking het intrekken van een pauselijke wet. In
1235 vindt zij in Agnes van Praag een bondgenoot. Zij lijden de hardnekkigste tegenstand omwille van het eigen charisma. Tenslotte schrijft Clara een eigen Regel, waarin de bezitloosheid
wordt vastgelegd. In de bevestiging van deze Regel door Innocentius IV (1253) buigt de paus
voor Clara's wil.
De armoede van Clara leidt naar de vrijheid: “Zalig, die arm zijn voor God’ (Mt 5,12). Deze
woorden tekenen de volheid, die iemand ontvangt, die niets bczit, de gelaten en rüstige zaligheid
van degene, die de waarheid van het rijk van Jezus verstaan heeft. "Gij zijt tot dit inzicht gekomen, namelijk: het rijk der hemelen wordt door de Heer alleen aan de armen beloofd en geschonken want als men iets vergankelijks bemint, laat men de vrucht van de liefde verloren
gaan. Men kan niet God en de mammon dienen want men zal of de een liefhebben en de ander
baten, of de een dienen en de ander verachten.'''’ (1 Agn 25-26).

2.4. De franciscaanse beweging: van armen naar armoede!
Franciscus zocht de concrete solidariteit met de armen. Slechts zelden spreekt hij van de deugd
der armoede. Clara daarentegen, die door haar dagelijkse levenservaring weinig met de armen in
hun concrete leefwereld in contact kwam, gebruikt voomamelijk het abstracte begrip 'armoede
Juist bij haar heeft men de indrukt, dat zij van de armen tot de armoede komt en deze tot een
persoon maakt. Zij spreekt haar daarom bewonderend aan: “O zalige armoede!" De armoede
wordt bemediteerd, bezongen, verheerlijkt, in de hemel vcrheven.
Deze ontwikkeling is ook vaststelbaar bij Thomas van Celano. Wanneer hij nog tijdens het leven
van de h. Clara (1228) haar gemeenschap beschrijft, spreekt hij van een geestelijk gcbouw,
waarin de annoede de functie van hoeksteen toekomt. De fundamenten zijn de zusterlijke liefde
en de contemplatieve gerichtheid op God, daarop komen de deemoed en het geduld en daarboven de maagdelijkheid en het zwijgen. Alles wordt echter samengehouden door de armoede (vgl.
1 Cel 19).
In zijn tweede levensbeschrijving legt Thomas van Celano de volgende uitspraak in de mond
van de h. Franciscus: ““De Heer ziet immers met welgevallen op de armen neer, heel bijzonder
wanneer ze dat uit vrije wil gekozen hebben en daarom vrijwillig uit bedelen gaan. Ik beschouw
het werke lijk als een koninklijke waardigheid en een bijzondere verheffing te behoren tot het gevolg van Hem, Die Zichzelf toen Hij rijk was, voor ons arm heeft gemaakt.” (2 Cel 73). De armoede wordt langzamerhand en steeds meer bezongen als een ideaal, zodat het met de armoede
van de armoede haast niets meer van doen heeft.
Dit geldt nog niet voor Thomas van Celano. De armoede blijft even concreet als radicaal. De
armoede van de h. Franciscus wordt juist de aanleiding om de clerici van de Kerk stevig te knttseren: “ Waarom dan, geestelijke van de dag vcm vandaag, ben je er zo op uit inkomsten te incasseren'? De dag, waarop je te weten zult komen, dat Francisais de werkelijk rijke is geweest, is
nabij; de dag namelijk waarop je je helse kwellingen zult incasseren.” (2 Cel 84).
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Zulke uitspraken openbaren meer emaast dan op directe wijze de aanvang van een conflict met
de Kerk. De wereldlijke clerus moest steeds meer en meer ervaren, dat hun kerken leeg blijven.
De mensen gingen in massa naar de eredienst van de bedelorden. Hun nabijheid aan de nederige
volkslage en hun armoede zijn daarvoor een belangrijke rede. Nijd en wedijver, en daarmede
verbonden een conflict met zware gevolgen tussen de bedelorden en de kerkelijke clerus, is het
gevolg.
Vooraleer hierop kan ingegaan worden, dient eerst nog een andere gebeurtenis vermeld te wor¬
den. In de 12e eeuw had Joachim van Fiore een groot visioen: hij ziet dat het tijdperk van de hei¬
lige Geest voor de deur Staat; een kerk, die arm en in God geworteld is, een contemplatieve Kerk
van de armen. Deze Kerk zal, zo zegt Joachim, door het ontstaan van twee nieuwe Ordes aangekondigd worden. In de jaren, dat Thomas van Celano zijn tweede levensbeschrijving van de h.
Franciscus voorlegde, beginnen sommige franciscanen en dominicanen het visioen van Joachim
op zichzelf toe te passen. Zij voelen zieh door hun radicale armoede en hun contemplatieve levenswijze als profeten van de nieuwe Kerk. Een van hen, broeder Gerhard van Santo Nino,
schrijft een boek met de titel “Het eeuwige Evangelie”, waarin hij de leer van Joachim van Fiore
verspreidt en gedeeltelijk vervalst. Onmiddellijk veroordeelde de Kerk het boek, dat publiek grote weerklank vond, als gevaarlijk, en liet het verbranden.
Met zulke ideeen geraakten de bedelordes eerst voorgoed in het schietveld van de clerus. Een
virus trok rond in de franciscaanse en dominicaanse gemeenschappen, dat nog meer dan een
eeuw zou nawerken. De woordvoerders van de clerus, theologieprofessoren aan de universiteit
van Partijs, voerden het zwaarste geschut aan, dat tot hun bcschikking stond. het gewicht van
twaalf eeuwen traditie en het geldende kerkelijk recht. Zij wezen erop dat de betelordes geen enkel kerkelijke rechtsgrond hadden. Bezit is niet enkel voor iedere gemeenschap een absolute
noodzaak, maar ook een feitelijke voorwaarde, om het beroep van zielzorgcr uit te oefenen. Omdat de franciscanen en dominicanen geen “prebende” hadden, en aldus geen bestaanszekerheid,
konden zij noch sacramenten bedienen noch de eucharistie vieren. Dit ging in, zo zegden zij, tegen de gehele rechts- en geloofstraditie van de Kerk. Vanuit het toenmalige kerkrechtelijk standpunt hadden de Professoren gelijk. Hun opvatting moest vanuit de officiele geloofsleer als bin¬
den beschouwd worden.
Daadwerkelijk steunden op zijn minst de gemeenschappen die de h. Franciscus en de h. Clara
volgden op een zwakke juridische grond: zij konden slechts bestaan dank zij een pauselijk privilege. Maar ook de zielzorg, waarom de strijd merkwaardig genoeg draaide, was een domein, dat uitsluitend aan de wereldclerus toebehoorde. Slechts uitzonderlijk werden de religieuzen voor een
beperkte tijd en voor een klaar omschreven en uitzonderlijke opgave in de zielzorg betrokken. In
deze Parijse bedeloidestrijd, zoals men deze heftige twist noemt, speelden aan de zijde van de
nieuwe ordes de grootste theologen van die tijd mee: Thomas van Aquino, Bonaventura, Johannes
Pecham en vele anderen. Zij schreven boeken over “de verdediging van de armen”, dat wil zeggen,
van de nieuwe ordes, die de armoede in het midden van hun levenswijze plaatsten. Zo of op gelijke
wijze klonken de boeken, die zij in körte tijd schreven. Bovendien schreef Bonaventura een nieu¬
we levensbeschrijving van de h. Franciscus, om het denken van Joachim van Fiore binnen de orde
in te dämmen en de franciscaanse orde als kerkelijke gemeenschap te redden. De juridische strijd
met de wereldlijke clerus wordt ten gunste van de bedelorden bestecht, en dit niet door Sterke argumenten, maar door een machtsuitspraak van de paus: deze “vemieuwing”, de feitelijk nog niet
bestaande band tussen armoede en zielzorg, spreekt noch het evangelie noch de geloofstraditie van
de kerk tegen; hij, de paus, heeft de volmacht om allen, die hij wil, met de zielzorg te belasten. En
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dus beval hij dat de boeken van de Parijse Professoren verbrand zouden worden. De theologen van
de bedelorden dankt de paus hiervoor doordat zij het “universele primaatschap" theologisch fundeerden en bevestigden.
Een nevenproduct van deze theologische uiteenzettingen is de toenemende beklemtoning van de
armoede. Zij wordt steeds meer het centrale begrip van de theologie, als eerste en belangrijkste
deugd in het geheel van een deugdensysteem. Met de tijd wordt zij een soort "persoon”.
Het “Verbond van de h. Franciscus met Vrouwe Armoede”, het Sacrum Commercium, heeft hier
zijn plaats. Lange tijd werd dit kunstig werk onmiddellijk na de dood van Franciscus geplaatst. Het
is echter veel waarschijnlijker dat het zijn “Sitz im Leben” heeft in de zogenaamde strijd met de
wereldlijke clerus. Zijn schrijver is een groot theoloog, waarschijnlijk Johannes Pecham.
Reeds de titel omvat een hele theologie: de armoede is een “Vrouwe”, een edele dame, die de h.
Franciscus vereert en die met hem een verbond sluit. Alleszins is dit verbond, zoals de inhoud het
betuigt, niet als een huwelijksverbond te duiden, maar als een "verbond van heif De armoede is
niet zijn bruid, maar de bruid van Jezus Christus, de Heer. Men heeft ook gezegd, dat de "Vrouwe
armoede” het “vrouwelijke gelaat van Jezus” is.
Het werk verhaalt de geschiedenis van de h. Franciscus en zijn gezellen: zij bestijgen een hoge
berg. Daar wacht hun de vrouwe armoede, om met hen tijdens een maaltijd het eeuwig verbond
van heil te sluiten. Maar eerst vertelt vrouwe armoede haar levensgeschiedenis sinds Adam en Eva
tot de tijd van Franciscus. Als deze nog naakt waren, zou zij bij de mensen geweest zijn. Niets zou
zieh tussen de mensen en God geplaatst hebben als de totale verwijzing naar God zou de armoede
de mensen eigen zijn. Maar de mens had deze gerichtheid op God verraden, de nabijheid van God
werd vrijwillig verstoord, hij had kleren moeten aantrekken. Sindsdien werd de armoede veracht
en vergeten, tot Jezus haar aangenomen had en haar “huwde”. In de naaktheid van de gekruisigde
heeft het toebehoren aan God, de gerichtheid op God, de nabijheid van God hersteld. Sindsdien is
de armoede noodzakelijk voor het heil: zonder armoede geen heil! Zonder de armoede kan men
niet met God noch met Christus verbonden zijn. Dan verhaalt de “vrouwe armoede” haar verder
geschiedenis; in de Kerk heeft men haar weer spoedig veigeten, tot op het ogenblik, waarop Fran¬
ciscus en zijn broeders kwamen, om het verbond van het heil te vemieuwen.
In latere tijd zal de mystieke relatie met “Vrouwe armoede” nog een diepere uitdrukking: de
“Vrouwe” wordt de “bruid”, waarmede Franciscus huwt. In dit verband verdient de schilderij,
dat een leerling van Giotto”Maestro delle Vele”, in de onderkerk van S. Francesco in Assisi
schilderde. Franciscus huwt zieh met zijn bruid, die armelijk kleed voorgesteld wordt, terwijl
men stenen naar haar werpt, zij is veracht, maar achter hen Staat de huwelijkspriester Jezus
Christus, die het verbond van het leven bezegelt. Ondanks zijn indrukwekkendheid kan dit beeid
zieh niet vergelijken met het Sacrum Commercium waarin de armoede als Vrouwe naar voren
treedt.
Hoe kunstvol het Sacrum Commercium als litterair werk ook is en hoe sprekend haar gedachtegang ook is, door de personalisering van de armoede, toch is daar een noodlottige ontwikkeling
mee verbonden, waaronder wij vandaag nog lijden: wij spreken over de armoede en vergeten,
wat zij concreet in het leven betekent; wij bouwen een geheel gedachteconstructie op, bewegen
ons in mooie theorieen en ontfermen ons over hen, voor wie de armoede nood en eilende bete¬
kent. Geen wonder, dat binnen de franciscaanse beweging steeds weer zusters en broeders opstaan die het oorspronkelijk arm zijn onder de armen opeisen! De franciscaanse beweging beleeft de ene hervorming na de andere, en zij moet vele verscheurende processen doorstaan, opdat
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de armen niet in een schone theorie zouden verdwijnen.
In het begin van de 15e eeuw komt het nogmaals tot een krachtige twist met de Kerk. De franciscanen maken een juridisch onderscheid. bezitten en gebruiken. Men kan veel tot eenvoudig gebruik hebben, zonder het in rechterlijke zin te bezitten. Hoe juist zulk een onderscheid in juri¬
disch opzicht ook is, in het praktische leven bestaat het gevaar. dat men de armoede van de ar¬
men verraadt. Men stapelt huis aan huis, boek na boek, ding na ding op; men heeft in daad en
waarheid alles, men bezit echter niets werkelijk, men gebruikt het. De grote oneerlijkheid viert
triomf.
Aan de andere kant Staat de Kerk, die zieh als bezitster van vele goederen verstaat. De Kerk was
rijk. Daarom vielen de franciscanen haar aan met de verwijzing: niet alleen Christen, maar ook
de Kerk mag geen bezittingen hebben, Jezus zelf had geen “dominium” geen bezit. Dat kon de
kerk echter niet laten gclden, omdat dit ten laatste het einde van de kerk als instituut zou betekenen. Maar ook de franciscanen zelf mag - volgens dit pauselijk beslissing - dit onderscheid tussen gebruik en bezit niet meer zo onbedacht gebruiken. Nogmaals zien wij, hoe een ideaal tot
ideologie vervalt en zieh over de armoede van de armen ontfermen kan.
Ondanks alles durven wij vaststellen, dat Franciscus en Clara de absolute bezitloosheid als het
middelpunt van hun levensvorm verstanden. Franciscus ziet in het toe-eigenen van het bezit de
grondeuvel van de menselijke geschiedenis, de zonde ronduit, die zieh sinds Adam en Eva
steeds weer wordt overgeerfd. Het heil en de redding van de wereld liggen in de “onteigening”,
in het verzaken aan ieder houding, die op hebben, bezit en toe-eigenen gefundeerd is (vgl. Verm
2). De mensen, die zieh bij Franciscus en Clara aangesloten hebben, kunnen zieh niet aan de zijde van het bezit scharen en zij durven zieh ook niet als bezitters verstaan.

3. Samenvattende perspectieven
3.1. De sociale positie__
Volgens Franciscus biedt zieh een nieuwe levenswijze volgens het evangelie aan, wanneer men
van sociale positie verwisselt. De dingen, ja het leven, verschijnt in een nieuw licht. De ontmoeting met de melaatsen keerde bij Franciscus alles op zijn kop: Zijn visie op de wereld vanuit de
waarden van diegenc, “die in de ogen van God zeer hoog en verheven zijn”, veranderde zieh ten
gunste van hen, die voor de mensen verachtelijk, onbeduidend en klein zijn.
Wat bij Franciscus verschijnt, heeft een fundamenteel karakter: de sociale positie is bepalend
voor de betekenis van de werkelijkheid. “Een van de belangrijkste vragen, die een geschiedkundige zieh bij de historische berichten moet stellen, is deze van de sociale positie. De geschiede¬
nis wordt door mensen gelezen, gemterpreteerd en geschreven, die onderwijs, geld en macht be¬
zitten. Dit geldt ook voort de teksten, die over de armoede handelen - het zijn de rijken, die
daarover schrijven. In de middeleeuwen komt het thema van de armoede veelvuldig voor. De
schrijvers van deze teksten zijn clerici. De klerikale stand is echter geen homogene sociale
stand. Daarom is het belangrijk bij zulke geschriften te onderzoeken, welke plaats de schrijver in
de Kerk en in de maatschappij innam en welke intellectuele bedoelingen hij had. ” (J.C.
Schmitt).
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Franciscaans nadenken over dit thema, zij het theologisch, spiritueel, economisch, politiek of
ook mvstiek, betekent, vanuit het oogpunt van de verhezer denken en handelen. In dit francis¬
caans denken wordt een andere vorm van handelen en geschiedschrijving aangeboden. Wij moeten van onderuit denken, van het geknechte schepsel, van de armen en de kleinen, die de lievelingen van Jezus zijn.

3.2. De gerechtigheid
Franciscus brengt zijn armoedehouding in verband met de gerechtigheid. De franciscaanse beweging wil zieh met de altematieven van God inlaten: de wereld, de maatschappij, de Kerk, de
economie, alles zal aan het oorspronkelijk plan van God aangepast worden.
Wie zieh op de goddelijke gerechtigheid beroept, schept een net van relaties, dat de door God
gewilde harmonische evenwicht in de schepping herstelt (vgl. 2 Cel 87) (Zie hierover ook de uiteenzetting over de vrede in de handleiding 23).

3.3. Het gezichtspunt van de anmen_
DE franciscaanse beweging verlegt het centrum naar de rand van de maatschappij. Hun middelpunt zal niet daar gevestigd zijn, waar zieh het centrum van de macht bevindt. Dat geldt op wereldniveau, op landelijk, Stedelijk niveau of voor de buurt.
De h. Franciscus en zijn medebroeders oordelen en handelen vanuit de ervaring van de margina¬
len en vanuit het standpunt van het evangelie.
Dat was voor hen de nieuwe maatschappij, waarin zij leefden. Vanuit dit fundament had de fran¬
ciscaanse actie om te wereld te verbeteren geen geld noch macht nodig .. ( Zie hierover verder in
de handleiding 20 over de bevrijdingstheologie).

3.4. Een nieuwe economische orde
Het hierboven vermelde conflict tussen de franciscanen en de Kerk had een fundamentele betekenis. Het daar betwiste begrip "dominium” (voor bezit) hield het absolute beschikkingsrecht
van de bezitter op zijn eigendom in. Juist dit wordt in de huidige economische ordening in vraag
gesteld. De theorie en de praktijk van het bezit en macht moet van begin af opnieuw gedacht
worden, om daarop een nieuwe economische ordening te bouwen. Om een voorbeeld te nemen:
het gaat er niet om het bezit als zodanig af te schaffen, maar het opnieuw te definieren. Wanneer
wij het leven op onze planeet willen behouden, moeten wij het traditionele bezitsdenken opgeven (zie daarover verder in de handleiding 21).

3.5. Een nieuwe machtsuitoefening
De thema’s “eigendom” en "macht” zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De begrippen
"vrijheid”, “geest”, “eerbied voor het mdividu”, "broederlijkheid” dragen weliswaar zeer belangrijke franciscaanse inhouden. Belangrijker en centraler is echter het begrip “bezitloosheid . Dit
respectievelijke die nieuwe definitie van bezit, waarin niet het element macht, maar verantwoording en zorg speelt, moet het centrale element van de franciscaanse boodschap aan de moderne
democratieen zijn.
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Wij kunnen slechts dank van vnjheid. van delen, van gezamenlijk leiding . . . . als van een werkelijke democratie spreken, wanneer wij het heersende bezitsdenken overwinnen ( zie verder in de
handleiding 21 de kritiek op de Systemen).

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel

Dt 15,11; Re 6,15; Ps 72,13 w.; Jes 5,8; 58,7; Jer 17,5; Mt
5,12; 1125; 26,11; Mc 14,7; Lc 4,16-22; Joh 10,11-21; 12,8;
Hand 2 en 4; Fil 2,6w
SRS16; SD 17; GS 63; Puebla 79
2 BrGel 75-85; 1 en 2 BrCust; RegNb 9,3; LevenCl 14; Test 22;
LWil 1 vv.; 2 Cel 73; 84w.; 87; IBrAgn ; LegPer 14.

Kerkelijke documenten
Bronnen

Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OS F (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
1* Oefening
Lees het 9e hoofdstuk van de niet gebulleerde Regel:

Hoofdstuk 9 (Het vragen van aalmoezen)_ _

_

1 Alle broeders zullen er zieh op toeleggen de nederigheid en de armoede van onze Heer Jezus
Christus te volgen. En zij zullen voor ogen houden dat wij niets anders van de hele wereld hoeven
te hebben dan, zoals de apostel zegt: 'voedsel en kleding, daannee zijn wij tevreden' (vgl. 1 Tim 6,
8).

2 En zij moeten zieh verheugen, als zij het leven delen van waardeloze en verachte mensen. van
armen en zwakken, van zieken, melaatsen en bedelaars längs de weg.
En als het nodig is, mögen zij om aalmoezen gaan.
4 En zij mögen zieh hier niet voor schämen en zij zullen veeleer voor ogen houden, dat onze Heer
Jezus Christus, de Zoon van de levende, almachtige God (Joh 11, 27), zijn gezicht als een zeer
harde steen gemaakt heefit (Js 50, 7) en zieh niet geschaamd heeft.
5 En Hij was een arme en een vreemdeling en Hij leefde van aalmoezen, Hijzelf en de zalige
maagd en zijn leerlingen.
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6 En wanneer de mensen hen beschaamd maken en hun geen aalmoes willen geven, zullen zij God
daarvoor danken, want om de schände zullen zij grote eer ontvangen voor de rechterstoel van onze
Heer Jezus Christus.
7 En zij moeten weten dat de schände niet toegerekend wordt aan hen die ze ondergaan maar aan
hen die ze aandoen.
8 En de aalmoes is een erfdeel en een recht dat aan de armen toekomt en dat onze Heer Jezus
Christus voor ons heeft verworven.
9 En de broeders die gebukt gaan onder het inzamelen ervan, zullen een groot loon hebben en zij
zorgen ervoor dat de gevers erbij winnen en verwerven. Want alles wat de mensen in de wereld
achterlaten, zal vergaan, maar van de liefdadigheid en van de aalmoezen die zij gegeven hebben,
zullen zij loon ontvangen van de Heer.
10 En de een zal gerust aan de ander zijn nood bekendmaken, opdat deze het noodzakelijke voor
hem vindt en hem daarmee dient.
11 En ieder zal zijn broeder liefhebben en voeden, zoals een moeder haar kind liefheeft en voedt
(vgl. 1 Tes 2, 7), waarbij God hem de genade zal schenken.
12 En wie niet eet, mag niet oordelen over degene die wel eet (Rom 14,3b).
13 En als zij, wanneer dan ook, in nood raken, mögen alle broeders, waar zij ook zijn, alle spijzcn
gebruiken die mensen kunnen eten, zoals de Heer zegt over David, die de toonbroden at, die allecn
de priesters mochten eten (Mc 2,26; Mt 12,4).
14 En zij zullen voor ogen houden wat de Heer zegt: 'Waak over uzelf, dat uw geest niet afgestompt
raakt door een roes van dronkenschap en door de zorgen van dit leven en dat die dag u niet
plotseling overvalt,
15 want hij zal als een net vallen over allen die de aarde bewonen (vgl. Lc 21,34-35).
16 Op gelijke wijze mögen alle broeders in een tijd van duidelijke nood met betrekking tot wat zij
nodig hebben, handelen zoals de Heer hun de genade geeft, want nood kent geen wet.

Vragen:
1. Op welke manier brengt Franciscus Jezus Christus met de armen samen?
2. Welke gevolgen ziet Franciscus voor zieh en zijn gemeenschap?
3.

Hoe poogt Franciscus de menselijke nood te overwinnen?

4. Wat verstaut gij onder het woord “aalmoezen”, en welke voorstelling verbindt
Franciscus hieraan?

2® oefening
Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft zieh met het thema van de armoede in de
Kerk, met de arme Kerk en met de Kerk van de armen voor de eerste maal bezig gehouden.

Lees in het volgende de commentaar van M. von GalHSJ:
"Zo kom ik op het thema van het Concilie, dat met de Poverello van Assisi innigst verv lochten is
- ik bedoel de armoede in de Kerk, de arme Kerk, de Kerk van de armen. Ofschoon de drie uit465

drukkingen niet hetzelfde zeggen, worden ze toch vrijwel zonder onderscheid door de Concilievaders gebmikt, als waren ze synoniemen. Dit thema stond aan de oorsprong van het Concilie en
lag in ieders mond. Het Concilie stelde een kleine, maar wereldomvattende groep van bisschop¬
pen en experts samen, terwijl de grote meerderheid zieh bezig hield met de systematische theologie en structurele vragen, verlangde het echter tegen het einde een duiding ... Ik citeer als
voorbeeld een interventie van de Argentijnse bisschop van Reconquista, Juan Iriarte, tijdens de
derde sessie (24 September 1964), die juist over de hervorming van het herdersambt sprak. Hij
zei:
Ik vraag u, mijn broeders, u tot de moderne tijd te bekeren Wij zijn feodale bisschoppen, wij
moeten bisschoppen van het atoomtijdperk worden. De kenmerken van de tegenwoordige tijd
zijn: socialisatie, urbanisatie, cultuurpluralisme ... Zij verlangen in de eerste plaats van de bis¬
schop een nieuwe ‘levensstijl De bisschop met de tijd en de middelen aanwenden om de wereld',
waarin wij leven, werkelijk te kennen. Hij moet om tijd winnen voor de dialoog met zijn priesters, zijn gelovigen en de niet-katholieken, niet meer opgaan in het bewerben van tweede orde,
zoals het wij den van klokken en dergelijke. Hij moet de taal van de tegenwoordige mensen leren
spreken. Ook de stijl waarin hij zieh uitdrukt moet gaan in de richting van een grotere eenvoud.
Zijn autoriteit moet anders uitgeoefend worden. Hij moet de priesters en leken er toe brengen.
met hem een gesprek aan te gaan en initiatieven te nemen. Hij moet zieh bewust zijn, dat hij zijn
autoriteit over volwassen mensen uitoefent, die een klare zin voor hun verantwoordelijkheid
hebben. Hij moet de armoede een belangrijke klemtoon leggen, niet door een geste, een coup de
theatre, maar door binnen de Kerk een nieuwe stijl in te voeren. De bisschop van vandaag mag
niets theatraals aan zieh hebben, hij moet geheel eenvoudig optreden zoals Johannes XXIII...
Hier werd de bisschop haastig door de moderator van het Concilie onderbroken. Men had geen
tijd om zieh met zulke ongepaste uitspraken bezig te houden! Nu, hoe de rede verder gaat, weten
wij uit een publicatie van Iriates in “Le Monde” van een goed jaar daarvoor (1 juni 1963), waar¬
in hij de volgende uitspraak bracht.
Zalig de armen ik denk aan die armoede en die uiterlijke eenvoud van de kerk als voorwaarde
voor de verkondiging van de boodschap. De boodschap van de Kerk was, is en zal steeds een
blijven van vrede, waarheid, liefde, hoop en door de geest van dienstbaarheid gedragen.
Ik denk echter ook: hoe moeilijk het toch voor ons armoedebisschoppen is om in de 20e eeuw deze boodschap uit te dragen, die toch in haar oorsprong geworteld was in de armoede van de
menswording, de kribbe en het kruis, die verkondigd werd door een arbeider, die zelfs geen onderkomen had zoals de vossen, die zijn ‘vrienden zoals hij ze noemde, de voeten waste, die zieh
bediende van de eenvoudige omgangstaal, wanneer hij van de verloren drachme vertelde. Een
boodschap, die zieh vandaag tot de mensen rieht met een proletarische levenshardheid, van wie
65% honger leidt, velen in de Favelas, de sloppenwijken, de bidonvilles wonen, die elkaar kameraad ’ noemen, die gewoon zijn aan de snijdende en onmiddellijke taal van hun partijleider,
aan de aan de nuchtere-slanke lijnen van hun wolkenkrabbers. aan de ‘kreten ’ van hun militaire
leiders bij de troepenschouw. Wij ondertussen, wij moeten de boodschap verkondigen van op de
marmeren hoogte van ons altaar en ons bisschoppelijk paleis, in een onverstaanbare barok van
ons pontificaal ambt, met ons vreemd mijterballet en nog vreemdere omschrijvingen van onze
kerkelijke taal. Daarenboven treden wij ons volk tegemoet in het purper gekleed, rijdend met een
wagen van het nieuwste model of reizend in de eerste klas, en dit volk spreekt ons aan als
“hoogwaardige excellentie het knielt voor ons en kust de steen in onze ring. Het is het gemakkelijk zieh van deze tonnenzware last van de geschiedenis en van gewoontes. Wee echter de ver466

eenvoudigers, die alles eenvoudig vinden. Hoeden wij ons te veroordelen of een redelijke oplossingen voor te stellen. Heer, mögen wij in deemoed, armoede, eenvoudvan hart, in gebed en onder de hoede van uw moeder het volle licht en de nodige moed bekomen, opdat de Kerk in onze
twintigste eeuw haar weg möge vinden en het ideaal eenvoudig weg realiseert, dat uw dienaar
Johannes haar heeft voorgesteld: de Kerk van de armen. ’
Neen, zulk een hervorming was in de Concilie niet voorzien. Zij had iets verontrustend, verschrikkend voor de meeste bisschoppen, vooral omdat ze zo concreet op de werkelijkheid wer¬
den gewezen. Dan waar bleven de maatstaven, waaraan men zieh houden kon? Men vergist zieh
sterk, wanneer men gelooft, dat het bij de armoedebisschop gaat om een aangeslagen pseudomystiek. Zeker, vele voorstellen van de eerste maanden hadden iets overstijgends in zieh. Men
kon niet verlangen dat alle bisschoppen hun waardevol kruis met twee kleine houten balken mil¬
den en allen hun ring opgaven, zoals de Oostkerkelijken dat deden, of in plaats ervan een
smaakloze ring zonder steen nemen. Welk een waarde had bovendien zulk een teken, als het bevolen werd? Een weinig ergemis kon dat oproepen, zeker. Maar een vemieuwing van de Kerk
kan slechts op basis van vrijwilligheid gebeuren en als teken van een innerlijke houding. Zeker
bisschop Iriarte, heeft niet verzuimd opmerkzaam te maken voor ‘vereenvoudigers’! Maar de
opgeschrikte moderator liet hem niet uitspreken, zo zeer vreesde hij de confrontatie met de wer¬
kelijkheid; en de pers - ook dat moet gezegd zijn - lieten het beslissende besluit in hun uitgave
weg, een verwijt, dat ook ‘Le Monde’ ontgaat” (M.v. Galli).

Vragen:
1,

Is deze voorstelling van een werkelijk arme kerk utopisch of werkelijk mogelijk? Waarom

2. Welke structuren zal zulk een Kerk van de armen opgeven of opeisen?

3. Oefening
Lees de volgende tekst uit het slotdocument van de 4e algemene vergadering
van de Latijns Amerika in Santo Domingo op 12-18 Oktober 1992:
Pastorale grondlijnen:

Nr. 180
* Met vemieuwde vastberadenheid de voorkeuroptie voor de armen in de zin van het evangelie
behartigen en in volle vertrouwen op God bescheiden leven, het bezit met anderen delen en
daardoor met voorbeeld en de woorden van de Heer Jezus volgen.
* Zieh in de zin van de broederlijke naastenliefde met voorkeur om de ärmsten van de armen be¬
kümmeren en die instituten ondersteunen, die zieh om hen bekommeren: om de verhinderden.
zieken, kinderen, de gevangenen, de aids-lijders en allen die de liefdevolle belangstelling van de
“barmhartige Samaritaan” nodig hebben.
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* Individuele en maatschappelijke instellingen en relaties zowel als pastorale structuren en methodes onderzoeken. om de afstand tot de armen niet te vergroten, maar de nabijheid en het delen
met hen mogelijk maken.
* De maatschappelijke deelname tegenover de Staat doorzetten en wetten eisen, die de rechten
van de armen beschermen.
Nr. 181:
* Van onze parochiegemeenschappen een ruimte voor solidariteit scheppen.
* Organisaties ondersteunen en aansporen, die zieh voor een solidaire economie inzetten en met
hen ons volk verzoeken, de beängstigende situatie van de armen te bejegenen.
Op een antwoord van de Staat aandringen tegenover deze moeilijke situatie, die door het neolibe¬
rale economisch model geschapen wordt, en dat hoofdzakelijk de ärmsten treft. Er wordt in het
bijzonder gewezen op de miljoenen Latijns Amerikanen die in een informele economie strijden
om te overleven.”

Vragen
1. Ken je een gelijkaardige tekst uit het herderlijk schrijven van een bisschop of
de bisschoppenconfcrcntic van uw strcek?
2.

In hoever bepaalt dit het leven en de arbeid van uw gemeenschap en van de
franciscaanse familie in uw plaats?

_4. Oefening_
Lees de volgende tekst:

Uit de verklaring van de 5e algemene vergadering van de Aziatische bisschoppenconferenties (FABC), in juli 1990:
“B. De provocatie van de voortgezette ongerechtigheid:
Wij zijn ons derhalve ten diepste van bewust, dat er binnen de context van onze levenswandel
een onveranderlijke realiteit van onrecht bestaat. In Azie blijft de massale armoede bestaan.
Honderden miljoenen mensen wordt de toegang tot de natuurlijke bronnen ontzegd
Uitbuiting van het milieu verstoort waardevolle bronnen en verstoort zo de materiele en spirituele woonplaats van onze Volkeren. Militarisering eist veel meer verkwisting van karige bronnen
voor het leger en de uitrusting dan het gebruiken van die bronnen, om de echte en dringende
menselijke behoeften te voldoen. Traditionele model van de onderdrukking van de vrouwen gelden overal. In de situatie van armoede en onrecht lijden de vrouwen gewoonlijk het meest. Wij
zien dat met het opbloeien van de door uitbuiting getekend toerisme, vrouwen, en kinderen in de
prostitutie gedwongen worden - dat is zowel een zaak van de seksuele moraal als een zaal van
structurele ongerechtigheid. Ook drijft de armoede zowel mannen als vrouwen pendelarbeid en
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verstoort door deze ontwikkeling vaak het familieleven. Politieke conflicten en economische uitzichtloosheid hebben velen ertoe gedwongen, vluchtelingen te worden, jarenlang in kampen te
leven, die menigmaal daadwerkelijk overvolle gevangenissen zijn. In vele Aziatische maatschappijen blijven omkoping en corruptie een bron van zwaar onrecht.
Azie is de heimat van ontelbare vele jonge mensen. Maar zovele onder hen zien op tegen een
toekomst van werkloosheid en de daaruit volgende ontgoocheling. Het elementairste en fundamenteelste menselijk recht op leven wordt het ongeboren kind ontzegt door de praktijk van
vruchtafdrijving. Kinderarbeid (zelfs lijfeigenschap) is nog wijd verbreid. Onze jongeren, die
60% van de Aziatische bevolking uitmaken, neigen er toe, zieh door een opvoeding, door tussenpersonen en maatschappelijk dwang te laten beinvloeden, die deze realiteit van ongerechtigheid laten voortbestaan, en de jongeren zijn vaak zelf het slachtoffer. Aan deze ongerechtighcden zijn nog andere schendingen van de mensenrechten verbonden. Wij beleven vormen van cultureel imperialisme, die de waarden van een meerderheid of van een zieh aanmatigende minderheid aan de rest van de gemeenschap op te dringen. Tocgang tot opvoeding en arbeid worden op
basis van godsdienst, käste, politieke overtuiging, economische Status of etnische afkomst, gcweigerd of ingeperkt. In deze gemeenschappen zijn degene, die in naam van de gerechtighcid
spreken en handelen, slachtoffer van opsluiten en andere soorten van straffen. Al deze ongerechtigheden zijn met elkaar verbonden. Tezamen worden ze tot een overlevingscrisis.”

Uit de postsynodaal apostolisch schrijven “Ecclesia in Africa” van paus Johan¬
nes Paulus II, September 1995:
“Zieh tot tolk maken van hen die geen stem hebben
70. Gesterkt in het geloof en in de hoop op de heilskracht van Jezus hebben de Synodevaders ter
afsluiting van hun arbeid de verplichting tot het aanvaarden van de uitdagingen vemieuwd, namelijk in de nog zo verscheiden levensdomeinen van de Afrikaanse Volkeren een heilswerktuig
te zijn. “De Kerk - zo verklären zij - moet verder haar profetische rol uitoefenen en zieh tot de
stem maken van hen, die geen stem hebben, opdat overal ieder persoon de menselijke waarden
erkent en opdat de mens altijd in het middelpunt van ieder regeringsprogramma Staat. De Synode
‘doet beroep op het geweten van de staatsleiders en van hen die verantwoordelijk zijn voor het
openbaar leven, om in toenemende mate de bevrijding en ontwikkeling van hun volk te garanderen.'Slechts tegen deze prijs kan de vrede onder de Volkeren opgebouwd worden.
De evangeliesering moet ieder initiatief bevorderen, dat er toe bijdraagt, de mens in zijn geestelijk en materiele bestaan tot ontplooiing te brengen en te adelen. Het gaat om de ontwikkeling en
ontplooiing van ieder mens en van geheel de mens, die niet gewoon op zieh alleen, maar ook en
bijzonder in het kader van solidaire en harmonische ontwikkeling van alle leden van een natie en
van alle Volkeren van de aarde te verstaan is. Uiteindelijk moet de evangeliesering alles bloot
leggen en bekampen, wat de mens vemedert en verstoort. ‘Het doorvoeren van de verkondiging
in het sociale domein, dat een aspect is van de profetische dimensie van de Kerk, omvat ook het
openbaar maken van het kwaad en de ongerechtigheden. Maar toch moet duidelijk gesteld wor¬
den, dat verkondiging belangrijker is dan de aanklacht, en dat daar niet van mag afgezien wor¬
den, omdat deze slechts van daaruit haar wäre beoordeling en kracht van de hoogste motivatie
haalt’.
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De kerkelijke dimensie van het getuigenis
106. Onder de beklemtoning van de kerkelijke dimensie van dit getuigenis verklären de synodevaders pleehtig: ‘De Kerk zal verder haar profetische rol vervullen en de stem zijn van hen, die
geen stem hebben.’Om dat echter daadwerkelijk in daden om te zetten, moet de Kerk als geloofsgemeenschap ook m haar eigen structuren en in de relatie met haar leden onder elkaar een
onbuigzaam teken van de gerechtigheid en vrede zijn. De boodschap van de synode verklaart
moedig: ‘De Afrikaanse Kerken hebben ook toe gegeven, dat in haar houding tegenover hen, die
in haar dienst staan, niet steeds de gerechtigheid wordt betracht. De Kerk moet de getuige van de
gerechtigheid zijn en erkent derhalve, dat ieder, die het waagt, om de mensen over gerechtigheid
te spreken, zieh moet inspannen, in hun ogen gerechtig te zijn. Daarheen moeten de wijze van
voorgaan, de goederen en de levensstijl van de Kerk zorgvuldig onderzocht worden.’
Wat de eis tot gerechtigheid en in het bijzonder de verdediging van de fundamentele rechten van
de mens betreff mag het apostolaat van de Kerk niet aan de improvisatie overgelaten worden.
Tegenover de werkelijkheid, dat in talrijke landen van Afrika openlijk de waarden en de rechten
van de mensen verwaarloosd worden, verzoek ik de bisschoppenconferenties, overal waar, zc
niet bestaat, een commissie voor “Gerechtigheid en Vrede” op te richten, en dat op ieder niveau.
Zij zullen de christelijke gemeenten ontvankelijk maken voor de uit het evangelie voortvloeiendc
verantwoordelijkheid in betrekking met de verdediging van de mensenrechten.
107. Als de verkondiging van de gerechtigheid en de vrede een wezenlijk bestanddeel is van opdracht tot evangeliesering, volgt daaruit, dat deze waarde eveneens tot het pastorale programma
van iedere christelijke gemeente dient te behoren. Daarom benadruk ik de noodzaak, alle in de
zielzorg werkzame personen voor dit apostolaat op gepaste wijze te vormen: ‘De vorming die de
clerus, de religieuzen en de leken op dit domein van hun apostolaat gegeven wordt, dient bijzondere aandacht te besteden aan de sociale leer van de Kerk. Iedereen moet zieh, aan zijn levenssituatie ontspringend, zijn rechten en plichtcn bewust worden, de zin en de dienst voor het algemeen welzijn zowel als de criteria van een behoorlijke beheer van de publieke goederen en een
overtuigde tegenwoordigheid in het politieke leven leren, om zo tegenover de sociale onrechtvaardigheid geloofwaardig te kunnen ingrijpen.'
Als organiserend lichaam binnen de gemeenschappen en de naties heeft de Kerk het recht en de
plicht ten volle deel te nemen aan de opbouw van een rechtvaardige en vredelievende gemeenschap met al de tot haar beschikking staande middelen. Te vermelden is hier haar apostolaat op
het domein van de opvoeding, de gezondheidszorg, de sociale bewustmaking en ander hulpprogramma’s. In de mate, dat de kerk met deze activiteiten tot afbouw van de onwetendheid, tot
verbering van het algemeen welzijn en gezondheid in de geest van vrijheid en medeverantwoordelijkheid bijdraagt, schept zij de voorwaarden voor de vooruitgang van de gerechtigheid en de
vrede.”

Vragen en opgaven:
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1.

Noem concrete voorbeelden van ongerechtigheid in uw omgeving.

2.

Welke inspanningen onderneemt uw plaatselijke Kerk om zieh tot de stem te
maken van hen die zonder zijn stem zijn?

3.

Welke stappen kun je (allccn of met anderen) ondernemen om de gerechtig-

heid en in het bijzondere de verdediging van de mensenrechten te eisen?
4.

Welke solidariteit durven, kunnen de Aziaten, Afrikanen of de ZuidAmerikanen van de franciscaanse mensen uit andere landen /streken verwach¬
ten?

5.

Welke maatregelen dienen in acht genomen te worden?

6.

Welke maatregelen bestaan er reeds in uw streek?

7.

Hoe reageert de gemeenschap erop?

8.

Hoe kunnen wij van de internationale franciscaanse gemeenschappen in concrete gevallen gebruik maken?

5. Oefening
Niet zelden wordt ge satirische gelijkenis van de rijken verteld, dat ons het diepst de rechtvaardigheidszin van de h. Franciscus doet ervaren. ln zijn brief aan de gelovigen spreekt hij over een
rijke, die in het aangezicht van de dood, geen berouw toont, en zijn schulden niet betaald heeft.
“Waarachtig, deze mens is vervloekt, omdat hij zijn ziel en lichaam en al wat hij heeft, aan zulke
handen toevertrouwt en uitlevert. Daarom zegt de Heer door de profeet: 'Vervloekt de mens die op
een mens vertrouwt' (Jr 17, 5). En meteen laten zij een priester körnen. En de priester zegt hem:
'Wil je al je zonden biechten?' Hij antwoordt: 'Ja.' 'Wil je, zoveel als je dat uit je bezit kunt, goedmaken wat je misdaan hebt, je fraude en je bedrog van de mensen?' Hij antwoordt: 'Nee.' En de
priester zegt: Waarom niet?' 'Omdat ik alles in de handen van mijn familie en vrienden gelegd
heb.' En al gauw kan hij niets meer zeggen en zo steril die ongelukkige. Maar allen moeten weten
dat, waar en op welke manier dan ook, een mens in zware zonde sterft zonder het goed te maken
terwijl hij het wel kon, maar niet deed de duivel dan zijn ziel uit zijn lichaam rukt met zoveel angst
en pijn, dat niemand die kan kennen behalve wie ze ondergaat. En alle talenten, macht en kennis,
die hij meende te hebben, worden hem afgenomen (Mc 4, 25; Le 8, 18). En hij laat zijn bezit na
aan zijn familie en vrienden en die nemen en verdelen het en zeggen naderhand: 'Vervloekt zij zijn
ziel, want hij had ons wel meer kunnen geven en meer kunnen verwerven dan hij verworven heeft.'
De wormen eten het lichaam op en zo rieht hij in dit kortstondig bestaan lichaam en ziel te gronde
en hij zal de hei ingaan, waar hij zonder einde wordt gekweld.” (2BrGel 75-85

Vragen:
1. Wat wil Franciscus met deze gelijkenis zeggen?
2. Welke een visie op de eigendom komt in deze tekst tot uitdrukking?

E. Toepassingen
1. Toepassing
Vragen:
1. Welke nieuwe vormcn van armoedc bcstaan er op sociaal, politiek, economisch,
cultureel, medisch... enz. Ook in uw omgeving?
2. Welke acties voert de franciscaanse familie in uw regio?
3. Welke acties zijn er voor de franciscaanse familie in uw regio of in uw gemeenschap mogelijk en wenselijk?

_2. Toepassing_
Meditcert de volgende uitsprakcn:

Uit de tijd van de kerkvaders (Basilius de Grote):
Acm de hongerigen behoort het brood
dat bij u thuis verderft
De behoeftigen behoort de schoenen
waarop zieh onder uw bed de Schimmel vestigt
De naakten behoort de kleding
die in uw kleerkast hangen
De ellendigen behoort het ge Id
dat in uw geldkistje aan waarde verliest.

Amnoede in de Eerste wereld (Christopher William Jones):
Vlucht niet voor hem!
Hij is een oud lichaam
vol rimpels en drek
en stinkt naar de wijn
Hij draagt een gescheurde rok,
een handtas uit lompen
en rookt zelfgemaakte sigaretten?
Vlucht niet voor zijn taal!
Vlucht niet voor zijn uiterlijke
Vlucht niet voor zijn stank!
Hij is uw God!

472

Bezit bij de Indianen in Amerika (uit de beeldenserie: “Indianen spreken”):
Als de missionaris kwam,
hadden wij het land en zij
de bijbel. Nu hebben wij
de bijbel en zij het land. ”

Opgave:
1. Mediteert deze uitspraken en plaats hen in hun provocatie.
2. Vergelijk ze met Mt 25,31 -46.
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_Om na te denken
Armoede
een doom in het vlees
van de wereld
niets hebben
niet teilen
wat zal het morgen zijn?
waarom ik?
Een kreet naar leven
naar meer leven
naar gerechtigheid
Armoede
een doom in het vlees
van de wereld
van de Kerk
niets willen hebben
niets willen doen gelden
van de armen
broeder en zuster
zijn
vrij willig
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onzeker leven
ingaan in de eigen
armzieligheid
de rijkdom
van de schepping van God
zoeken
Amoede
een kreet om leven
om meer leven
een kreet ook van liefdc
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Handleiding 20: Bevrijdingstheologie vanuit franciscaans oogpunt_

Uit de bronnen
_Hoe Franciscus een lam het leven schonk_
Op een dag ging een boer op weg om een lam naar de slager te brengen. Daar kwam Franciscus
hem tegen, die dadelijk herkende, dat de dagen van dit lam geteld zijn.
Franciscus echter, die de schapen op bijzondere wijze lieflrad, kon zieh daar niet mee verzoenen.
Wegen, die naar de dood leiden, moeten onderbroken worden, zegde hij.
En daarom boodhij de boer als ruil de mantal aan, die hem kort tevoren door een rijke man gegeven was.
De boer erkende de waarde van de mantelen nam hem graag als koopprijs voor dat lam aan ...
... Het lam echter genoot nog jaren lang van het leven, dat Franciscus hem geschonken had
(naar Bonaventura, LM VIII).

A. Inleiding
_Theologie van de mens_
De bevrijdingstheologie heeft haar oorsprong in Latijns-Amerika. In de zeventiger en tachtiger
jaren kenmerkte ze het gelaat van de Kerk op dit conlinent. Zij oefende grote invloed uit op de
Kcrk en de theologie over heel de wereld. Vandaag vinden wij haar in de Kerken van de Derde
Wereld in vele uitdrukkingsvormen. De bevrijdingstheologie gaf meer dan eens aanleiding tot
verkeerde duidingen, zowel tot Sterke afwijzingen alsook tot uitdrukkelijke instemming.
Zij heeft haar oorsprong in het leven en de arbeid van duizenden gemeenten, leken, religieuzen,
theologen; het is een theologie van de mens en zijn heldhaftige inzet. De bevrijdingstheologie
laat derhalve de gemoederen niet zonder belangstelling en onberoerd, ze ondervraagt en is kri¬
tisch; in haar weerspiegelt zieh een bepaalde geloofshouding en een politieke praktijk.
Als franciscaanse zusters en broeders moeten wij ons aan de kennis van de bevrijdingstheologie
gelegen laten. In haar vinden wijn inzichten en houdingen, die aan een lange franciscaanse traditie ontspruiten.

477

B. Overzicht
Basisinzichten
In een eerste benadering gaat het om de historische achtergronden en op de gronden aringen. die
naar de bevrijdingstheologie voerden. Daarbij worden de basisinzichten van de bevrijdingstheologie en haar bijdrage voor de theologie nader beschouwd. Van darruit wordt de nieuwe situatie
belicht, waarin zieh vandaag de bevrijdingstheologie op grond van veranderde voorwaarden bevindt: de basis van de Kerk heeft zieh veranderd; verschillende groeperingen proberen de bevrijdingsdieologie werkloos te maken en uit te hollen.
In een tweede benadering gaat het om de relatie tussen de bevrijdingstheologie en de franciscaanse beweging. De heilige Franciscus wordt in Latijns Amerika van oudsher als svmbool van
de bevrijdingsbeweging beschouwd, omdat enige van zijn grondinzichten en houdingen voor de
bevrijdingstheologie wezenlijk zijn.

C. Informatie
1. De bevrijdingstheologie en haar actualiteit
1.1. De grondervaringen_

_

In de meeste Latijns Amerikaanse landen bestaat er sinds de laatste honderd jaar een geregelde
verhouding: de wederzijdse opgaven waren nauw omschreven en van elkaar afgegrensd. In vele
situaties was het niet gemakkelijk de politiek van de Kerken van de partijpolitiek te onderscheiden. Bovendien was er de tendens, in tegenspraak aan het christelijk geloof: de vrijheid van de
enkeling werd zo zeer benadrukt, dat men vergaat, de verantwoordelijkheid voor andere mensen
op te nernen en zieh voor een rechtvaardige verdeling van de goederen in te zetten (= liberalisme); daarbij kwam de opvatting, volgens dewelke de wetten en de sociale toestand, zoals ze nu
eenmaal zijn, onveranderlijk zijn en voor altijd en eeuwig gelden. Dat wetten en sociale toestanden ook onrechtvaardig konden zijn en daarom veranderd moeten worden, drong nauwelijks
door tot het bewuslzijn (= posilivismc). De Kerk was in de maatschappelijke ontwikkeling
meestal de behoudende kracht. Zij verzette zieh fundamenteel tegen de grote politieke beweging,
die van Europa en Noord Amerika uitgingen en ook de landen van Latijns Amerika veroverde.
Ofsehoon de politieke onafhankelijkheid niet in de laatste plaats door religieuzen en priesters
geeist werd, hield de Kerk als geheel vast aan de trouw aan de rechten van de kroon van Portugal
en Spanje tegenover de vrijheidsbewegingen. Wat J.B. Metz in zijn werk “Vooibij de burgerlijke
godsdienst" voor Europa tekende, geldt ook voor het katholicisme in Latijns Amerika:
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"Het katholicisme heeft bij ons de burgerlijke vrijheidsgeschiedenis niet slechts niet in zieh opgenomen, maar zieh steeds er tegen verzet. De zogenoemde “katholieke perioden ” binnen de
Europese geschiedenis van de Nieuwe Tijd waren steeds perioden “tegen de tijd van de contrareformatie, tegen de revolutie, tegen de Verliebten, tijden van politieke restauratie en romantiek” (J.B. Metz). “Waardevolle uitzonderingen” werden uit de Kerk gesloten; zij golden als afvallige stemmen, die gevaarlijk waren voor het systeem. In alle landen van Latijns Amerika was
het patronaatsrecht van Portugal en Spanje van kracht, dal wil zeggen alle bestuurlijke aangelegenheden van de Kerk waren in de handen van de Portugese of Spaanse koning. Dat gold voor
de benoeming van een bisschop, de oprichting van een parochie, tot de bezoldiging van de missionarissen en pastoors. Van dit systeem zocht het volk zieh te bevrijden. Tot op onze dagen
heeft het talloze bevrijdingsbewegingen opgeleverd: de opstand van de indianen, slaven en boeren, onafhankelijkheids strijd, spontane revoluties met verschillende doelstellingen, stakingen
van arbeiders en Studenten, volksrevoluties over heel het continent. Het patronaatsrecht overleefde elke onafhankelijks strijd. Het ging op de nieuwe machthebbers over en gold tot in onze
eeuw.
Met de industrialisering tijdens en na de Tweede Wereldoorlog groeiden de steden in de landen
van Latijns Amerika steeds sneller, vooral in Argentinie, Chili, Brazilie en Mexico.
Dit had niet te overziene sociale gevolgen. In het hele continent ontstond in de jaren zestig een
politiek klimaat, dat de bevrijding van militaire en economische overheersing, het zogenaamde
"impcnalismc”, en een diepgaande maatschappeüjke hervorming eiste. In deze samenhang moet
gezien worden, de Cubaanse revolutie, de ondergronds strijd (=guerrilla) in Bolivia, maar ook de
interventie van de Vemeigde Staten in de Dominicaanse Repubhek. Daaruit ontstond Sterke
vakverenigingen in Chili, Brazilie en andere landen. Een belangrijke intellectuele bijdrage voor
de wil tot veränderen leverde de zogenaamde afhankelijkheidstheorie en de visie op een gemeenschap, die de rechtvaardigheid verplicht is.
De afhankelijkheidstheorie ontstond uit studies van enkele economisten, die elkaar sinds het begin van de vijftiger jaren in Chili troffen. In het kader van de economische commissie voor La¬
tijns Amerika (=CEPAL) onderzochten zij in opdracht van de UNO de moeilijkheden, welke de
Derde Wereldlanden in hun economische ontwikkeling ondervinden. Zij kwamen tot het besluit.
dat de eilende van de armen veroorzaakt wordt door hun afhankelijkheid van de rijke industrie¬
landen.
Op deze basis stelden zij oplossingen voor. De afhankelijkheidstheorie werd hiervoor heftig bekritiseerd. Vooral werd hun verweten, dat zij de oorzaken verdoezelen, die in de arme landen
zelf liggen, zoals bijvoorbeeld het machtsmisbruik door de elite, die door verkwisting en corruptie, onderdrukking en gewelddadigheid de mensenrechten sehenden. De theorie werd ook aangevallen, doordat men aanvoerde, dat door de verdragen tussen de staten de uitbuiting door het
westerse kapitalisme belemmerd wordt. Ondanks de rechtvaardige kritiek, die de afhankelijk¬
heidstheorie ervaren heeft, behoudt ze een wezenlijke erkenning van haar geldigheid.
De reactie op deze maatschappeüjke en, politieke ontwikkelingenwas dat op het einde van de ja¬
ren zestig en in de zeventiger jaren heel Latijns Amerika gekenmerkt werd door dictaturen en
militaire putschen. Allen waren doordrongen van de zogenaamde “doctrine van nationale veilighcid'\ die in de USA uit angst voor het communisme ontwikkeld was en vooral in Brazilie, Chili
en Argentinie werd toegepast. Duizenden mensen werden vastgezet, gefolterd, verbannen of "als
verdwenenen” verklaard. Het voorwendsel was overal gelijk: “gevaar voor het regime en voor de
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christelijke wereldorde”. Afschaffmg van het publicatierecht, de precensuur en de controle van
de vakbonden of verbod van politieke partijen waren de middelen, waarmede de regeringen haar
macht vestigden. De dictaturen namen het kapitalisme over en verstoorden de burgerlijke maatschappij.
Het graag gezöchte buitenlands kapitaal maakte grote industriele projecten mogelijk en liet tegelijk de buitenlandse schuld onnoemelijk stijgen. Daarvan profiteerden de rijken als geldschieters
en de rijken van de plaats, de armoede daarentegen verspreide zieh over heel het continent. Door
de verhoging van de olieprijzen en de grote winsten van de multinationale concems overstroomde in de jaren zeventig de financiele markt met dollars. Dat vergemakkclijkte de ontwikkeling
van prestigeprojecten door gemakkelijk toegankelijke kredieten. De buitenlandse schuld groeide
enorm aan, enorme rentelast en terugbetaling van de kapitalen vergrootten de sociale eilende en
waren mede verantwoordelijk voor de afgrond, die zieh in heel het continent tussen de armen en
rijken aftekende. In deze periode zette zieh het economisch liberalisme met de hulp van de dictatoriale macht door. Alle krachten en zeer veel geld werd voor de daartoe nodige infrastructuur
ingezet: aardoliewinning, wegen, rederijen, elektriciteitswerken, telecommunicatiesystemen ...
Vandaag is de kapitalistisch economic niet meer op de Staat aangewezen. In tegendeel: de Staat
wordt de schuld gegeven van alle economische mislukkingen. Voor deze denkwijze, die vandaag
wereldwijd heerst, ligt de oplossing van de Problemen in de terugtrekking van de Staat uit de
economie: alles moet aan de private initiatieven overgelaten worden. Vermoedelijk kunnen alle
Problemen daardoor opgelost worden: de werklooshcid. de materiele en geestelijke eilende, het
falen van de scholen en ziekenhuizen. “De vrije markt regelt alles van zelf ’ - is een geloofsovertuiging van het kapitalisme. Het gaat als het wäre om een “onzichtbare hand", die in het vrije
spei van vraag en aanbod voor een evenwicht zorgt.

Het Neoliberalisme, zoals men deze economie noemt, eist een blind geloof: de markt is bekwaam, de mensen van alles te voorzien, wat ze nodig hebben. In werkelijkheid is dit nog niet
gebeurd, niet eenmaal in de tijd van de wetenschappelijke bloei. In tegendeel: de privatisering
woekert wild er op los; publieke goederen worden aan belachelijke läge prijzen en prive personen in binnen- en buitenland verkocht, wat noodzakelijk leidt tot afhankelijkheid van de interna¬
tionale markten hun schommelingen; daardoor echter geräken nog meer mensen in het zog van
de toenemende verarming. Miljoenen mensen leven op straat, onder de autobanen van de grootstad. in ellendebuurten; het getal van werklozen en van alleenstaande hinderen neemt toe.
Voor de volgelingen van dit economisch systeem, is dit geen reden om het model te onderzoeken. In hun opvatting is de grote sociale eilende terug te voeren tot het feit dat de economie nog
niet volledig vrij en open is en nog teveel afhankelijk is van maatschappelijke regels: de vrije
markt is nog niet, wat ze zijn moet!
Het Neoliberalisme zet aldus zelfzeker zijn triomfmars door de wereld voort, zonder om het lot
van de miljoenen mensen bekommerd te zijn, die van de welstand uitgesloten zijn. Even weinig
bekümmert het zieh om de ecologische gevolgen van de economische vooruitgang. In de zeven¬
tiger jaren werd de historische gelegenlieid verspeeld om een ander economisch susteem te ontwikkelen (vgl. handleiding 21).

Een nieuwe politieke houding van de Kerk
Aan het einde van de vijftiger jaren ontstond in vele landen van Latijns Amerika het “sociale katholicisme”: de katholieke actie en vele jeugdorganisaties waagden een verzet tegen de sociale
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mistoestanden. De roep naar sociale veranderingen werd steeds luider. Deze kritische christenen
ontwikkelden nieuwe organisatievormen; zij stonden een nieuwe taak van de maatschappij voor;
zij bereidden bevrijdende politieke inzichten en streden voor de mensenrechten. Toen kwam het
2e Vaticaans Concilie en de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie in Medellin (1968. Uit
deze crvaringen ontstond de bevrijdingtheologie.
In de daarop volgende periode veranderde zij de politieke rol van de kerk in verscheidene lan¬
den. Wat de bisschoppen in Medellin begonnen, werd bevestigd in Puebla (1979). Van dan af
veroordeelden zij met profetische klaarheid de verschrikkelijke armoede en uitsluiting, die het
grootste deel van de bevolking troffen. De verkondiging van de blijde Boodschap gaat sindsdien
tezamen met de veroordeling van de ongerechtigheid, die het volk, in het bijzondcr de arbeiders
en landbouwers, moeten ondergaan. De indigenas, afroamerikanen en vrouwen echter körnen als
bijzondcr offer nog in het in blikvcld van de bevrijdingstheologie.
De bevrijdingstheologie onderzoekt de armoede en de eilende vanuit twee gezichtspunten:
*** Vanuit een mystieke-theologische benaderingswijze wordt de armoede als een godslaster
gezien. De bevrijdingstheologie komt uit een bepaalde godservaring. De armoede wordt met de
slavemij in Egypte vergeleken; God ziet deze eilende en brengt bevrijdmg (vgl. Ex 2,23; 3,7-10).
Deze bevrijdende God ontmoeten wij in de armen en uitgestotenen. Hun situatie is het gevolg
van een onrechtvaardig systeem, dat daarom veroordeeld moet worden. Het leeft van de ophoping van de rijkdom in de handen van een heel klein aantal mensen. De grote meerderheid heeft
geen deel aan de goederen van deze aarde dn is veroordeeld tot een leven in grote armoede aan
de rand van de maatschappij. Op basis hiervan hebben de bisschoppen in Medellin met profeti¬
sche moed de optie voor de armen genomen, een keuze voor de mensen, die van de welstand
uitgesloten zijn. Wanneer God het voordoet, dan moet ook de Kerk het doen (vgl. Handleiding
19). Deze optie houdt in:
•

voorrang. in de waardeordening en de houdingen van de Kerk krijgen de armen een
eerste betekenis;

•

solidair: het mag niet bij mooie woorden blijven, maar de Kerk moet in haar houdingen
en daden aan de zijde van de armen staan;

•

niet uitsluitend: niemand moet zieh daarom benadeeld voelen, ook de rijken niet, alleszins onder voorwaarde, dat zij van hun kant zieh naar de armen toegaan en zieh bekeren.

“ Wij stellen de noodzaak vast van een omkeer van heel de Kerk in de zin van een prioritaire op¬
tie voor de armen met als gezichtspunt de opvattende bevrijding” (Puebla: 1134; vgl. 1144, 711,
1165).
*** De armen worden niet als object benaderd, maar als mensen, tot wie de Kerk zieh wendt, en
ook niet als een zaak, waarvoor zij zorg draagt. De armen zelf zijn een onderdeel van de nieuwe
evangelisering en politieke kracht. Zij zijn het nieuwe onderwerp in de Kerk en de maatschappij:
mensen met een eigen kracht en waarde, met initiatieven en verantwoordelijkheid. Zij organiseren zieh, om voor hun rechten te strijden, en zij evangeliseren,
*** dat wil zeggen dat zij brengen de Blijde Boodschap binnen in de Kerk: slechts wanneer zij
door de armen armer wordt, eenvoudiger en profetischer, voldoet zij aan dat wat Jezus van haar
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vraagt. (vgl. 1 Kor 12; Medellin 2,9; 5,15; 10,2; 12,13; 14,7-10; Puebla 96; 485;622; 629; 640;
1134: 1142; 1147;1177;1309;San Domingo 178 vv; 296)

1.2. De basisgedachte van de bevrijdingstheologie
God aan de zijde van de armen
De bevrijdingstheologie vertrekt vanuit de opvatting, dat de zaak van de arme en onderdrukte
Volkeren de zaak van God zelf is. De onrechtvaardige armoede, de eilende, waaronder een groot
getal van de mensen leidt, is niet iets, dat slechts de politici en economisten aangaat. Het recht
van de armen op leven heeft van doen iets met de scheppingswil van God en de aanwezigheid
van Jezus Christus in de vvereld. Het is de grootste uitdaging, waarvoor ons de bevrijdende God
stelt. Het gaat er echter niet om, de dingen vöör de armen of in hun naam te doen. De uitdaging
bestaat veel meer erin, zieh met de concrete aangelegenheden van de armen solidair te verklären
en hun hoop op vrijheid te benaderen.

De grondvraag
Hoe kan men de lijdende mens in Latijns Amerika geloofwaardig verkondigen, dat God hen lief
heeft? Hoe kan het geloof in de God van het leven en van de waarheid in een context beleefd
worden, waarin de krachten van de dood overheersen? Wat heet geloven in de levende God,
wanneer de armen en kleine, voor Jezus de bevoorrechtigden van God, uitgesloten en zelfs gedood worden? Dit is de grondvraag, die zieh de eerste katholieke en protestantse bevrijdingstheologen stelden. Ze heeft aan actualiteit niets ingeboet en ze geldt niet enkel voor Latijns Ameri¬
ka. Het kapitalisme heeft zieh in heel de wereld verspreid, daarom daagt het de Christen en de
franciscaanse familie overal op de wereld uit. De armoede, de onrechtvaardigheid, de Problemen
van het milieu en de interculturele dialoog zijn wereldomspannende vragen (zie handleiding 14).
Zij kunnen slechts door samenwerking opgelost worden.

De idee van het rijk van God
Het is God, die redt; zijn bevrijdend handelen overstijgt de aardse werkelijkheid. Maar Hij bevrijdt door de mensen en midden in onze aardse werkelijkheid. Dat is de grondovertuiging van
de bevrijdingstheologen. Daarom is de opmerking, dat de bevrijdingstheologen spreken zoals de
marxisten vanuit de aardse werkelijkheid en dat ze het ondoorgrondelijke van het mysterie van
het Rijk Gods buiten beschouwing laten, volledig ongegrond. Het treedt niet toe tot de bevrij¬
dingstheologie, is eenzijdig en bovendien gedragen door een tekort aan verantwoordelijkheid
voor de wereld.
Alle binnen bevrijdingsdaden binnen de geschiedenis ondersteunen en bespoedigen het Rijk van
God, dat door Jezus aangekondigd en gesticht werd. Maar ze bevinden zieh niet in hetzelfde
domein: de bevrijdingsdaad van God stijgt erboven uit: zij heeft een beslissend en wereldoverstijgend karakter. Dat betekent een verandering in het theologisch denken: de bevrijdingstheolo¬
gie neemt de plicht van de Christen om de onrechtvaardige en onmenselijke levensvoorwaarden
te veränderen emstig.
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De profetische verplichting
De bevrijdingstheologie wil steeds een profetische theologie zijn, dat wil zeggen, zij moet de
ongerechtigheid in naam van God aanklagen. De factoren, die tot haar ontstaan hebben geleid.
zijn nog steeds voorhanden: het getal van de armen in de wereld is niet vemrinderd, in tegendeel.
het groeit van dag tot dag. Dit aanklagen als een verraad aan de mensen en aan het rijk van God
blijft onmiskenbaar de opdracht van de Kerk. Daarom zullen er steeds christenen moeten zijn,
die hun geloof en hun godservaring als opdracht tot bevrijding van de armen verstaan en beleven. Daarom is de verslappende aandacht tegenover dit probleem niet allen te betreuren, ze is
ontrouw tegenover het evangelie.

Bevrijding als nieuw paradigma (model) van theologie
De bevrijdingstheologie is niet een theologisch ontwerp, dat slechts over enkele thema s nadenkt. Zij wil veel meer de ganse theologie onder het sleutelwoord bevrijding opnieuw doordenken en formuleren, en wel vanuit het gezichtspunt van de onderdrukten, die de vrijheid zoeken
en er voor strijden.
Het gaat derhalve in alles om een gehele bevrijding. om een persoonlijke, emotionclc, spirituele.
ook om politieke, economische, sociale en seksuelc bevrijding. ln deze betekenis is de bevrij¬
dingstheologie niets slechts anders, maar enig onder de verscheidene theologische stromingen.
Zij wordt “vanonder, van de rugzijde van de geschieden is bedreven, van het “niet-menselijke”
(G. Guttierrez), aan de kant van een onderdrukt volk en temidden van het historisch gebeuren.
De bevrijdingstheologie herkent in iedere theologie aan een kritische benadering, die in algemeenheden blijft steken en niet vanuit de concrete levenssituaties vertrekt. Zij stelt alle denkers
voor een “andere theologische horizon” (L. Boff). Het is een “nieuwe manier van theologie te
beoefenen” (= een nieuw paradigma), een kritisch nadenken over de bevrijdende praxis in het
licht van het geloof (G. Gutierrez).
Het voorwerp van de bevrijdingstheologie is het onderdrukte volk, de “armen” in hun strijd tegen onrechtvaardige machtsstructuren. De bevrijding is een gebeuren, waarvoor de armen zelf
verantwoordelijk dragen. Zij ontwerpen zelf het verloop ervan en strijden voor de noodzakelijke
veranderingen. Armoede is geen economische noodzaak, volgens bijbels verstaan zijn allen arm,
die slachtoffer zijn van ongerechtigheid, die uitgebuit zijn, de uitgestotene, aan de rand levende,
vergeten, politiek onderdrukte en zieken, eenzamen ... (Handleiding 19). Het zijn mensen, die
zieh hun armoede bewust worden en daarom - zoals Mozes - een persoonlijke en maatschappclijke bevrijdingsgeschiedenis ontketenen.
Zeker zijn er onder de rijken vormen van armoede. toenemende depressies, eenzaamheid, verlies
van levenszin, hopeloosheid, onbekwaamheid tot relaties ... Ook zij zijn, zoals de armen, slacht¬
offer van de mechanismen, die de armoede en eilende oproepen. Op basis hiervan is er overal
een spiritualiteit van wccrstand nodig, maar eveneens een hoop, die rekening houdt met de beloftes van de bevrijdende God. Waar mensen zieh vanuit hun geloof verzamelen om voor hun mogelijke bevrijding te strijden en zieh solidair bij de onderdrukte mensen vervoegen, daar gebeurt
bevrijdingstheologie.

_1.3. Pastorale gevolgen_
Als gevolg van de bevrijdingsgebeuren veränderen de vormen van zielzorg begeleiding, ja ook
het zelf verstaan van de Kerk. Overal ontstaan er bijbelkringen, basisgemeenschappen. buurtschapverbanden, en verenigingen van landarbeiders (campesinos), vissers, prostituees, straatkinderen. sloppenbewoners ...
Er ontstaan ook nieuwe vormen van missionaire aanwezigheid bij de indigenas (vgl Handleiding
18). Overal begint men over de historisch gegroeide vormen en het koloniale erfgoed van het
christendom de vormen van verkondiging in de culturen van Latijns Amerika na te denken, en
ontziet men zieh niet van zelfkritiek. Dit nadenken zet zieh vandaag door in de discussie over de
inculturatie van het geloof in de verscheidene, ook binnen de afzonderlijke staten, voorhanden
zijnde culturen. (vgl. Handleiding 17)
De bevrijdingstheologie zoekt een dialoog met de sociale wetenschappen. Hij zal de werkzaamheid van de veranderingsprocessen bevorderen. Sociaal wetenschappelijke studies hielpen de La¬
tijns Amerikaanse bisschoppen kritische documenten te schrijven over de bestaande economi¬
sche modellen. Talrijke onderzoekscentra, Studie- en vormingshuizen zagen het daglicht. Be¬
staande centra kregen een nieuwe impuls, vele cursussen werden gegeven. Allen hadden tot
thema: de wijsheid van Job en de parabcls van Jezus over het rijk van God, de werkloosheid en
de gezondheidszorg, de presidentskeuze en het wereldwijde kapitalisme.
“Communie” (= gemeenschappelijke verbondenheid) en “delcn " worden steeds meer en meer de
sleutelwoorden. Dit heeft een reeks van praktische gevolgen: overal ontstonden nieuwe vormen
van gemeenschapsleiding, parochieraden, diocesane vergaderingen, de grote bijeenkomsten van
de basisgemeenschappen (CEB) - duizenden mensen kwamen tezamen. Allen werden betrokken
bij initiatieven, planning, uitvoering en kritisch evalueren van kerkelijke activiteiten. Priesters en
bisschoppen zijn niet de enigen, die het voor het zeggen hebben; zij werden animatoren en verbindingslieden tussen de gemeenschappen.
De bevrijdingstheologie bracht vele charismatische en profetische leken voor. In de geest van
Medellin verbonden zieh de verantwoordelijken van gemeenten, bewegingen, bonden en vakbonden, om in de Kerk en de maatschappij kritisch en werkzaam op te kunnen treden. Velen van
hen staan vandaag aan de top van belangrijke vakbonden, partijen, ecologische groeperingen en
volksorganisaties.
De bijdrage van de Kerk voor het democratiseringsproces is van heel grote betekenis.

__1.4. De martelaren

__

Dit veranderingsproces had echter ook een hoge prijs. Ieder dag van het jaar roept de Latijns
Amerikaans martelarenlijst de herinnering op aan jongelingen, vrouwen, mannen, geestelijken
en bisschoppen op, die hun inzet met hun leven betaalden.
Velen onder hen waren lid van de franciscaanse familie en moesten sterven omdat zij zieh solidair verklaarden met de zaak van God en van de armen van het volk. In de liturgie wordt de gedachtenis van deze zusters en broeders gevierd, en zo blijven zij in het geloof van het volk steeds
aanwezig.
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1.5. Herontdekking van de Kerk_
Wij mögen zonder overdrijving stellen dat de bevrijdingstheologie de kerk in Latijns Amerika in
beweging bracht. Zij leidde op vele plaatsen tot een wäre herontdekking van de Kerk. een wedergeboorte van de Kerk. Het geloof en het christelijk engagement konden in een andere vorm
beleefd worden, aan de zijde van de armen tegen de armoede, solidair met de economisch en politieke uitgeslotenen, verbonden met de verachten. Geestelijken en leken, ook bisschoppen en
kardinalen gingen daar, waar de Kerk niet of nauwelijks aanwezig was. Het was een tijd van
diepgaande creativiteit in de zielzorg en van profetische manier, politieke heiligheid en geestelijke groei.
Deze vemieuwing weekte nieuwe talloze initiatieven los: vormen van inculturatie (vgl. Handlciding 17) van het denken en aanwezigheid onder de indianen, de zwarten, de vrouwen en minderheden. De bevrijdingstheologie toont niet alleen de sociale Problemen intellectueel aan, zij benadert ook met respect de inlandse culturen, de zwarten, de vrouwen, de volksvroomheid, christelijke en niet christelijke belijdenissen.
Op deze manier bracht de bevrijdingstheologie vanuit haar eigen worteis verscheidene theologi¬
sche stromingen voort, een inlandse Iheologie, een feministische theologie, een bijbelse theologie, een theologie, die zieh met de band tussen geloven en wetenschap bezig houdt, en een milieutheologie.

1.6. De bevrijdingstheologie onder de veranderend<3 verhoudingen __
Vanaf het begin ontstonden er omwille van de bevrijdingstheologie conflicten, tegenstand en
vervolging. Ze duren vandaag nog voort in de Kerk en zelfs binnen de franciscaanse familie. Het
valt niet te ontkennen, dat er hier en daar ook standpunten werden ingenomen, die niet vol te
houden waren of het geloof nadeel toebrachten. De bevrijdingstheologie had misschien zclf
daartoe bijgedragen, door de gecompliceerde samenhang ontoelaatbaar te vereenvoudigen. Men
kan de maatschappij niet eenvoudig opdelen in onderdrukkers en onderdrukten. Ook hadden
sommige theologische formuleringen nauwkeuriger kunnen zijn en dieper verklaard moesten
worden: “De sociale en politieke bevrijding kan nooit de uiteindelijke en radicale zin van de bevrijding van de zonden overdekken, daar deze slechts door de vergeving en de genade van God
verkregen te worden” (G. Gutierrez)
Deze theologische vraagtelling heeft bij alle andere uiteenzettingen bijna geen rol gespeeld. Het
conflict werd hoofdzakelijk opgelost door politieke beslissingen en visie op de maatschappij. De
tegenstander van de bevrijdingstheologie blijven op het standpunt van een “status-quo”, dat wil
zeggen dat ze de maatschappij zo willen houden, als ze nu is. Zij hebben een andere opvatting
over datgene wat de Kerk te doen heeft, en van dat, wat het franciscaans Charisma ondertussen
diepgaande sociale ongerechtigheid aanduidde. De (politieke) controle ligt vandaag voor een
groot gedeelte wederom in de handen van conservatieve kringen. Dit heeft bij vele mensen en
gemeenten tot ontgoocheling en ontmoediging geleid. De meeste verdedigen opnieuw de private
godsdienstigheid, die het kapitalisme ondersteunt. Het geloof heeft niets van doen met de maatschappelijke en politieke vragen. ln deze richting wijzen ook de politiek van bisschopsbenoemingen en de verkiezingen in de meeste bisschoppenconferenties, evenals enige documenten van
de heilige Stoel. Dat geldt ook voor de Braziliaanse bisschoppenconferentie, die wereldwijd bekend stond om haar voortrekkersrol. De kerk zet een groots opgezet programma op, dat het ac-
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cent wederom op de innerlijke omkeer van de enkelingen legt en de maatschappelijke tussenkomsten naar de achtergrond verdringt (= re-evangelisatie). Zij geeft voorrang aan het cultureel
domein en laat het achterwege diepgrijpende maatschappeüjke veranderingen te bevorderen.
De deelname van de gelovigen aan het christelijk leven wordt tot het liturgisch domein beperkt:
eredienst en gebedstreffen zullen levendiger, vriendelijker en vrolijker gemaakt worden. Men
bevordert een Sterke aanwezigheid van de christelijke waarden op het cultureel domein. Al is dit
zeker een positieve aangelegenheid, maar reikt niet ver genoeg om een werkelijke “communie en
delen" in het leven de Kerk of van de maatschappij te bewerken. De traditionele opvatting,
waarbij de clerus het eigenlijk subject is, blijft onveranderd. Ander aspecten van het maatschap¬
pelijke leven (politieke solidariteit, de beheersing van economische, sociale, ecologische, seksuele en geslachtelijke Problemen) worden volledig weggelaten, of slechts zeer eenzijdig of geheel met meelijdend lachen beantwoord?
In vele Kerken en gemeenschappen wordt de ontmoediging van de vroegere leidende persoonlijkheden en van “kritische christenen" zichtbaar.
De systematische verdachtmaking en vervolging van de bevrijdingstheologie heeft zijn invloed
op het leven van de gemeenschappen en op de verhouding met de bisschoppen. Geengageerde
christenen zijn ontgoocheld over het feit, dat de door hen verhoopte sociale veranderingen niet
ingetreden zijn. Daarbij speien het samenbrengen van het socialistische systeem of de twijfel aan
de Utopie een kleinere rol dan het feit, dat het kapitalisme taaier is dan gedacht en zieh steeds
verder ontwikkelt.
Ondanks alles blijft de bevrijdingstheologie de voomaamste bron van inspiratie voor vele mensen. Gemeenschappen, initiatieven, organisatie van zielzorg, bisschoppen, gehele diocesen en
vele theologen laten zieh verder door haar leiden.
Vele christenen stellen een ontmoeting tussen geloof en politiek engagement voor; publiek of
verhuld wagen zij daarom het conflict met de machtsinstanties en het geld. De moed, daarover
theologische na te denken, is voor velen, en niet in de laatste plaats voor vele franciscanen tot
een existentieel probleem geworden.
Veel heeft hen onzeker gemaakt: de conservatieve koers, die de centrale instantie van de kerk in
de voorbije jaren ingeslagen is; de achteruitgang van de pastorale ijver in vele gemeenschappen;
het fiasco van het socialistisch experiment in Latijns Amerika (het einde van de Nicaraguaanse
revolutie en de verkalking van het Cubaanse regime); de onherroepelijke instorting van de OostEuropese regimes; en voor alles de veranderingen in de wereldwijde economische verhoudingen
(vgl. Handleiding 21). Dat heeft voor gevolg dat de bevrijdingstheologie opnieuw gerechtvaardigd en nog uitdrukkelijk tot gelding moet worden gebracht. Een hele reeks van centra en verenigingen in vele landen van Latijns Amerika stellen zieh hiervoor in.
De invloed is wereldwijd bespeurbaar. Wij zelf voelen de drang om de bevrijdingstheologie bij
te treden, zelfkritisch weliswaar, maar zonder daarbij haar werkelijke en oorspronkelijke inzichten te vergeten. Het thema van het evangelie en het leven van de maatschappij, geloof en enga¬
gement voor de armen.
Wanneer er van deze periode in Latijns Amerika en in de kerk iets zal overblijven, waarvoor de
mensen zieh verder zullen inzette, dat is het juist deze optie (voor de armen), bron een niet ver¬
sagende liefde, draai- en kempunt van een nieuwe evangelisatie in het continent. Deze optie zal
“
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eveneens het fundament van onze spiritualiteit, van onze navolging van Christus zijn, die de weg,
de waarheid en het leven is (Joh 14, 6)” (G. Gutierrez).
"De armen van deze landen, de armen, van dit continent, zijn de eerste, die de dringende noodzaak van het evangelie voor een radicale en volledige bevrijding ervaren. Dit verbergen, heet hen
bedriegen en ontmoedigen” (Johannes Paulus II, Brief van april 1986 aan de Braziliaanse bisschoppenconferentie).

2. De franciscaanse beweging en het verlangen naar bevrijding
2.1. Franciscus en Clara: Symbolen van een bevrijdende Kerk
Vele jaren geleden verklaarde Dom Helder Camara de h. Franciscus tot symbool van de bevrij¬
dende Kerk en tot schutspatroon van de armen. Niet geheel zonder gevaar waren het vooral franciscanen en ffanciscanessen die zieh met de praxis van de bevrijding en met de reflexie, die zieh
met de bevrijding bezig houdt, identificeerden. Niet enkel in Latijns Amerika, ook op andere
continenten hebben zij ertoe bijgedragen, om het doel van de bevrijdingstheologie toe te passen
en te beleven. Het franciscaans charisma bevordert de creativiteit en het bewust delen. Zoals Le¬
onardo Boff het vaststelt, moeten de leden van de franciscaanse familie geen optie voor de ar¬
men nemen, om dat te beleven, wat de bevrijdingstheologie predikt; het volstaat, wanneer zij
hun franciscaans charisma op een radicaler wijze beleven.
De bevrijdingstheologie ontving ook van de franciscanen en ffanciscanessen een belangrijke impuls: zij inspireert zieh aan het werk, aan het leven en denken van hen, die de levensvorm van de
h. Franciscus en de h. Clara beleefden en zieh derhalve de armen aangetrokken hebben. Men kan
juist van een franciscaanse wijze spreken, zoals de bevrijdingstheologie beleefd en gestalte gcgeven wordt. Er moet ook aan herinnerd worden, dat enkele van de belangrijkste vertegenwoordigers van de bevrijdingstheologie leden van de franciscaanse familie zijn, zoals Leonardo Boff.
De zusters en broeders van de franciscaanse gemeenschappen waren met de ideeen van de be¬
vrijdingstheologie vertrouwd en bij de verwezenlijking ervan actief en geengageerd.
De kracht van de bevrijdingstheologie zit niet in de boeken, die de theologen schreven, maar
veel meer in de dagelijkse spiritualiteit van vele mensen en gemeenschappen. Daarbij gaat het
om de volgende vragen en probleemvelden:

* Politiek en economisch
Franciscus leefde in een tijd, waarin het politieke en economische leven slechts voor weinigen
toegankelijk was. Toch laten zieh enige aspecten naar voren brengen, die ook nog vandaag van
betekenis kunnen zijn.
Zo weigerde Franciscus en zijn broeders, maatschappelijke en economische functie op zieh te
nemen. Middeleeuwse stadstaten stelden vaak religieuzen als econoom, secretaris en afdelingsleider, daar ze als betrouwbare beambten beschouwd werden. Juist dat echter sloot Franciscus
voor zijn gemeenschap fundamenteel uit (RegNb 7, 1). Alles, wat tot de nabijheid van geld en
macht leidde, zal juist in aanzet geweigerd worden. Daarentegen zocht Franciscus de arbeid van
de nederigste van het volk, en nam tot bedelen toevlucht, wanneer hun loon niet werd gegeven.
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Broederlijkheid was zijn antwoord op de nood en basisbehoeften, niet de dood en het dood brengende geld: “En de een zal gerust aan de ander zijn nood bekendmaken, opdat deze het noodzakelijke voor hem vindt en hem daarmee dient. En ieder zal zijn broeder liejhebben en voeden, zoals
een moeder haar kind lieflieeften voedt" (RegNb 9,10-11)
Voor het politiek domein zelf schiep Franciscus de directe beinvlocdingsmogelijkheid, die hem
gegeven waren. Zo schrijft hij aan “aan alle bestuurders en gezagsdragers, rechters en regenten
overal ter wereld', om een menselijke ordening te bekomen, die gekenmerkt wordt door de ge¬
dachte van de aanwezigheid van God en van de incamatie. Een grotere politieke profetie als de
“Brief aan de leiders van de Volkeren” kan niet bedacht worden. Men moet slechts de taal proberen te vcrstaan. die voor ons vandaag minder toegankelijk is. In samenhang met de menswording
van God, het kerstfeest, wil Franciscus juist wetten ten gunste van de armen en van alle schepselen bewerken (vgl. 2 Cel 200; Dric Gezellen 14). Franciscus zet aldus zijn geloofserv aringcn in
politiek en sociaal handelen om op een wijze, welke de grondhoudingen van de huidige bevrijdingstheologie anticipeert.

* Veränderen van levens- en denkwijze
In de eerste plaats voelt Franciscus zieh broederlijk verbonden met alle schepselen. Hij kent de
nood, die velen moeten leiden; hij zieh in om solidair met alle mensen te zijn, bijzonder echter
met hen, die aan de rand van de maatschappij staan. “De Heer heeft mij. broeder Franciscus. al¬
dus het begin gegeven van een leven in boetvaardigheid: toen ik in zonden leefde, vond ik het erg
bitter melaatsen te zien. En de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hun barmhartigheid bewezen. En toen ik bij hen wegging, was wat ik bitter vond voor mij omgeslagen in zoetheid naar ziel en lichaam; en toen ben ik een körte tijd zo gebleven en heb de wereld verlöten''
(Test 1-3; RegNb 9,3; 1 Cel 17; zie ook handleiding 19).
Uit deze tekst kunnen drie fundamentele uitspraken afgeleid worden:
•

Franciscus weet zieh door God geroepen, dat wil zijn, zijn geloofserv aring was zo omvattend, zijn begripshorizon zo ondeelbaar vervuld van de liefdevolle aanwezigheid van
God. Franciscus is geen man van geloven “alleen, ook geen profeet en geheel niet een
sociale hervormer, maar hij was een dichter en mystieker.

•

Zijn spiritualiteit en zijn mystiek verwijderen hem niet van de mensen, van hun smarten
en lijden. In tegendeel, zijn eenvoud maakt hem bekwaam te solidair handelen (barmhartigheid), dat in vergelijking met de modellen van zijn maatschappij aanstoot gevend is.

•

deze ervaring is de aanzet tot een verwisselen van zijn sociale stand: “ .. en verlief de
wereld

Franciscus trok zieh uit de burgerlijke “wereld” terug en daardoor ook uit de vanzelfsprekend
denkwijze van de wedijverende burgerij van Assisi; hij wend zieh af van de logica van het den¬
ken in standen; van het niet willen zien van de sociale nood, van rijkdom en macht, van bescherming van eigendom en bereidheid tot geweld. Franciscus en Clara begonnen een nieuw le¬
ven; vol vreugde ondemamen ze dingen, die in de logica van de “wereld”, waaruit ze zieh terugtrokken, dwaas en zinloos schenen.
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* Broederlijke gemeenschap met de armen
'‘De arme Franciscus, de vader van de armen, voelde zieh helemaal de gelijke van alle armen en
hij kon niet goed hebben, dat er een armer was dan hij, niet omdat hij er in ijdele zncht naar
roem een eer in stelde de ärmste te zijn, maar echt alleen uit medelijden (1 Cel 76).
Franciscus gaat het om niets anders dan de solidariteit met de armen, hij wilde voor de armen en
met de armen leven, hij wilde hun gelijke worden en hun broeder zijn. Zijn vungste wens, in de
voetstappen van de arme Jezus te treden, voerde hem logisch naar de armen en melaatsen. Met
hen wil in een broederlijke gemeenschap samenleven. Hij eist juist van ieder van zijn broeders,
dat ze hun noviciaatperiode bij de melaatsen doorbrengen. Voor hen betekende dat een werkelijke bevrijding, die hen hun waarde en zelfachting teruggaf. De franciscaanse beweging verstaat
zieh vanaf haar begin niet als een ziekenbond voor de armen, maar zij zoekt de bevrijding van de
armen, zij gelooft in de armen en verbindt zieh met hen.

* Visie en praxis van een veranderde wereld
Vredelievend en geweldloos maakt Franciscus zieh op om in zijn broederschap een altematief op
de heersende ordening te beleven. In Assisi bepalen twee maatschappelijke klassen het maatschappelijk leven: de adel respectievelijk de “maiores” (= de meerderen) en de rijk geworden
burgers van de stad, de zogenaamde “minores” (= de minderen). Daamaast is er de grote massa
van armen, die noch iets te zeggen hebben noch wat te eten hebben.
Franciscus stelt tegenover deze ordening een nieuwe ordening. de broederlijkheid, die op het
evangelie (Mc 10 en Mt 10) steunt, een leven in consequente solidariteit met de armen, nergens
wonen, maar zieh steeds op de straat of aan de rand van de maatschappij bevinden. Voor Fran¬
ciscus was deze visie zo duidelijk, dat hij ze tot in de kleinste bijzonderheden verinnerlijkte en in
zijn Regel vastlegde (vgl. RegNb 14 en 16).
Franciscus stichtte een nieuwe levensvorm, die aan de logica van het Rijk van God ontsprong.
Dit rijk wordt vooral daaraan herkend, dat het aan de armen “een blijde boodschap” verkondigt
(vgl. Lc 4, 18; 7, 22). Deze levensvorm is zo radicaal anders den de sociaal-politieke veranderingen, die onze tijd nodig heeft.
Franciscus drukt deze verandering van positie in een lichaamstaal en symbolisch uit: hij legt zijn
burgerlijke kleren af en geeft ze aan zijn aardse vader terug; hij, zoekt een kluizenaarskleed, legt
dit echter kort daarop af, en is tevreden met een zakachtige kleed, dat geen enkele maatschappe¬
lijke positie meer toelaat. Hij omarmt en verzorgt bedelaar en melaatse; hij laat ook dieven aan
zijn tafel toe; begroetingskus en vredeswens worden voor hem het teken van vriendschap en nabijheid. Franciscus wil iet enkel sociale gerechtigheid, hij eist een concrete en beleefde solidari¬
teit.

* Creativiteit en toepassing van vredige middelen
Franciscus en Clara benaderen de ongerechtigheid van hun tijd, met politieke openheid en crea¬
tiviteit, met wijsheid en moed. Als zij vandaag onder ons zouden leven, zouden zij zeker hun
zusters en broeders, religieuzen en leken, aanmoedigen, de pijnlijke en conflictgeladen inzet
voor een maatschappelijke politieke verandering te wagen.
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De legende van de wolf van Gubbio vertelt ons, hoe Franciscus met een moeilijk conflict omging. Men leite er op dat dit conflict zowel een persoonlijke als structureel karakter heeft. Fran¬
ciscus toont dat men een probleem niet kan verbergen of onderdrukken kan. Men kan het ook
niet “van buiten af’ oplossen, als neutrale toeschouwer. Men moet zieh met het probleem bezig
houden, zonder zieh daarbij door de gevoelens te laten leiden; daarbij moet men zieh aan de zijde van de bedreigde mensen plaatsen. Onze solidariteit met de armen zal ons confronteren met
de moderne “wolven”, namelijk: de onrechtvaardige economische onderdrukkingssystemen, de
politieke regimes en autoritaire regeringen, gewelddadige politieagenten, drugshandelaars, privaatmilities en neonazisme, etnische groepen die zieh bestrijden, alle politieke en sociale krach¬
ten, die het leven bedreigen en de vrijheid van de mensen onderdrukken.
Geweld en agressie kunnen vaak met de concrete politieke bewegingsruimte niet opgelost wor¬
den. Agressie heeft iets totalitairs in zieh. Zij wordt zelfbehoud en zelfverdediginginstinct van de
mensen verwekt. Ze drukt zieh uit in familiale, maatschappelijke en erotische relaties uit; in een
vaak verstorende houding tegenover de dingen en de natuur. Er bestaat ook een structureel ge¬
weld, die onmenselijke arbeidsvoorwaarden, agressie tegen de vrouwen, de verheerlijking van de
macht, het emotionele en psychologisch, etnische, politieke, economische onderdrukking enz.
verkondigt. Het onaanvaardbare en onmenselijke in de levensvoorwaarden van de vrouwen in
vele rcgionen bestaat erin, dat het om verborgen vormen van moeilijkheden gaat, die tot gewoontes zijn geworden: het is hun alledaags en hun traditionele cultuur geworden. Dit onthullen
en veränderen, is een politieke en franciscaanse opgave. De vrouwen van Latijns Amerika ontwikkelden ondertussen een eigen bevrijdingstheologie.

2.2. Eisen van de bevrijdingstheologie aan de franciscaanse beweging - nieuwe
actievormen
_
De bevrijdingstheologie heeft de noodzaak erkend om nieuwe werkdomeinen en vormen van bevrijdende acties te zoeken, zonder de optie voor de armen uit het oog te verliezen. Weliswaar
hebben vakbonden en partijen aan invloed ingeboekt, waardoor andere actiegroepen aan politie¬
ke kracht en maatschappelijke betekenis hebben gewonnen: de milieubeweging. de feministische
beweging, bewegingen voor het volk en mensen zonder land, de beweging van de etnische minderheden en indigenas, de internationale vredesbeweging, amnestie intemationaal, greenpeace,
congregaties, kerkelijke dienstverlening (pastoraal voor mensenrechten, voor straatskinderen,
voor vrouwen, voor landarbeiders, Justitia et Pax ...).
Deze bewegingen, zijn goed georganiseerd en ontwikkelden succesvolle werkmethodes op het
publieke domein. Zij leveren daardoor een belangrijke bijdrage tot het herorienteren van het po¬
litieke leven. In zover hun Interesse niet specifiek en op een bepaalde groep of vereniging gericht
is, kunnen zij voor de verwezenlijking van belangrijke sociale doelen aaneensluiten. Vele man¬
nen en vrouwen uit de franciscaanse beweging, die zieh met de bevrijdingstheologie identificeren, hebben in deze groepen en bewegingen een belangrijke actieruimte geschapcn.
Deze organisaties vechten tegen de toenemende onverschilligheid en lustelooshcid en stichten
een nieuwe politieke cultuur. Omdat deze bewegingen politieke activisten, leiders van volks- en
milieubewegingen, kunstenaars, musici, intellectuelen en andere mensen uit verschillende socia¬
le geledingen samenbrengt, ontstaat er een nieuwe maatschappelijke kracht, die door vertegenwoordigers van verschillende wetenschappen, beroepen en religieuze overtuiging gedragen
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wordt. Nieuwe arbeidsgebieden en politieke actiedomeinen doen zieh voor ook aan hen, die door
het franciscaans charisma geleid worden:
“De nieuwe sociale bewegingen oefenen een radicale kritiek uit op de politieke macht, op de

manipulatie en de corrnptie van deze macht. Het uiteindelijke doel van deze sociale bewegingen
is niet de overname van de macht, maar het scheppen van een nieuwe politiek macht, een macht
vanonder uit, vanuit de basis ... De alternatieven, die van de nieuwe burgerlijke maatschappij
uitgaan, zijn geen körte termijn globale alternatieven voor een vrije markteconomie ... Het gaat
hen niet om een alternatieve markt, maar om het scheppen van een alternatieve logica van de
markt'' (P. Richard).
Om de inspiratie, die vanuit het geloof ontstaat, in acties om te zetten, heeft men geen aangepaste middelen nodig. Men zal de bereikbare politieke kanalen gebruiken. Natuurlijk verschillen de¬
ze van land tot land. In de democratische Systemen zijn er de politieke partijen, de media, de
volksbewegingen, de instellingen ter verdediging van de mensenrechten, de vrouwenbcwegingen, de minderheidsbonden, de niet gouvemementele organisaties, de UNO en andere internati¬
onale instellingen.
“ De oproep, globaal te denken en lokaal te handelen, betekent voor ons een uitdaging in ons
streven om een nieuwe wereld op te richten ... Bij het treffen in Rio (gedurende de milieutop in
Juni 1992 in Brazilie) ben ik me bewuster geworden, welk een groot potentiaal, maar ook welk
een groot deficit onze franciscaanse familie vertoont, wanneer het om een duidelijke aanwezigheidgaat in het hart van onze aarde ...

Onze samenwerking met de Verenigde Nahes volgt uit een praktische logica: zij biedt ons de
mogelijkheid, ons bij de mensen van goede wil aan te sluiten. Ongerechtigheid en lijden uit de
wereld te bannen. Wij moeten dat samen doen, wat een mens alleen of een twijg van onze familie
niet kan volbr engen". (Hermann Schalück voor de Verenigde Nahes in New York op 23 Oktober
1993).
Het wäre een grote zonde van nalatigheid, wanneer men de politieke invloed niet verständig en
georganiseerd benut, die de internationale franciscaanse beweging voor het vervvezenlijken van
concrete en bereikbare doelen kan uitoefenen. Deze opvatting ligt aan de basis van de Generale
Constituties van de Orde van de Minderbroeders:
“Den groot deel van de mensen leeft nog in nood, ongerechtigheid en onderdrukking: daarom

zidlen de broeders samen met alle mensen van goede wil zieh inzetten voor de vernieuwing van
de maatschappij tot rechtvaardigheid, bevrijding en vrede in de verrezen Christus, de oorzaken
van de afzonderlijke situaties doorgronden en zieh uitdrukkelijk aan de ondernemingen van liefde, gerechtigheid en internationale solidariteit deelnemen” (Art. 96, §2).
Opdat de politieke acties niet vruchteloos blijven en het tot een gemeenschappelijk politiek han¬
delen en samenwerking met andere maatschappelijke krachten zou körnen, zijn volgende voorwaarden te vervullen:
*** een diepe franciscaanse en mystieke ervaring,
*** de kennis van de belangrijkste franciscaanse teksten;
*** persoonlijke motivatie en voorbereiding;
*** een goede kennis van de historische en economische ontwikkeling van de maatschappij;

491

*** kennis van de concurrerende groepering en van de conflicten en interesses;
*** bondgenootschap met verschillende organisaties;
*** contacten met mensen en groepen uit de verschillende sociale standen en laden;
*** mobiliteit en communicatiebekwaamheid op intercultureel en intemationaal domein.
Dat blijkt in de volgende handelingswijzen en actieperspectieven:
*** Uitstappen uit het systeem, dat zoveel armoede betekent.
*** Toenadering tot de armen, zoals Franciscus en Clara het ons heeft voorgeleefd.
*** Invoegen in het volk als wegbegeleider, die solidair met het volk het geloof, de Symbolen,
de religiositeit, de hoop en de bevrijding delen.
*** Samenwerken met de volksbewegingen om ons geloof en ons charisma in te brengen.
*** Herontdekking van de levensorienterende waarden, afzien van de verslindende consumptie,
engagement voor het bewaren van de schepping, ontwikkelen van een scheppingsspiritualiteit.

2.3. Besluiten__

__

Vandaag kunnen wij dank zij de bevrijdingstheologie en haar engagement voor de zaak van god
en de armen, dank zij haar martelaren, profeten en dichters, dank zij de leden van de franciscaanse familie het christendom met andere ogen bekijken. Toch bestaat er voor de Kerk en voor
alle franciscaanse mensen het voortdurende gevaar, de armen buiten het aandachtsveld te laten.
Wij zijn ons bewust, dat de 21e eeuw meer mensen en religieuze voorbeelden nodig heeft, die
van een diepe en gezonde spiritualiteit doordrongen zijn, die de heiligheid van het leven met politieke heiligheid weten te verbinden, mensen, wiens geloof in de strijd tegen elke vorm van
ontmenselijking gegroeid is, wiens ethische houding doorzichtig is, en die een grote belofte in
zieh dragen. Zulke mensen, die ons aan Franciscus en Clara herinneren, dienen ons als voorbeeld
en sporen ons tot handelen aan. Zij vertegenwoordigen een zins- en weerstandskracht in de
maatschappij, die de zin voor solidariteit en de diepste menselijke waarden verloren schijn te
hebben.
Als dochters en zonen van Clara en Franciscus mögen wij daarbij de wereldkerk niel uit het oog
verliezen. Het gaat er om, dat de gehele mensheid zieh aan een tafel in het Rij van God tezamen
vindt

Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Rijbel

Ex 1-3; 2,23; 3,7-10; Mt 5,1-12; 10: Mc 10; Lc 4,1630; 7,22; 1 Kor 12

Kerkelijke documenten

Puebla 96; 485; 622; 629; 640; 711; 1134; 1142; 1144;
1147; 1165; 1177; 1309
Medellin 2, 9; 5,15; 10,2; 12,13; 14,7-10
Sano Domingo 178w., 296
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Johannes Paulus II: Brief van april 1986 aan de Braziuaanse bisschoppenconferentie; toespraak in Santa Cecilia,
Mexico, 1979

Bronnen

2BrGI 75-85; 1 en 2BrCust; RegNb 7,1; 9,3.10vv.;
14; 16; LevCla 14; Test 2,3; 22; LWil iw.; IC et
17,76; 2 Cel 73; 84 w.; 87; 200; 1 Agn 4, 4; 4 Agn
15-24; RegCla 6,3; 3 Gezeiten 14; Fioretti 21; LM
VIII, 6

Interfranciscaanse documenten

Rede van OFM generale secretaris Hermann Schaück
voor de Verenigde Naties in New York op 27 Oktober
1993; Generale Constituties OFM Art 96, §2

OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
Regel 20; 30
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen

-—_-

_1. Oefening_
Les de teksten over de onderdrukking in Egypte en de roeping van Mozes (Ex l-3); Le 4. 16-30
en Mt 5, 1-12.

Vragen:
1. Welke verplichtingen ko men uit deze bijbelse Stellingen, om zieh voor de armen en
tegcn de onrechtvaardigheid in te zetten?
2. Wat hebben wij gedaan gehad? Wat is er nog te doen?

_2. Oefening_
De legende van de wolf van Gubbio:
1. Stap:
Bekijken wij de werkelijkheid waarin wij leven:

Vragen:
1.

Welke situaties van lijden en onrechtvaardigheid kent gij?
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2.

Welke conflicten bestaun er in uw omgeving?

2. Stap

Lees de geschiedenis van de wolf van Gubbio:_
In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote,
woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren maar ook mensen verslond. 's En omdat
hij zieh dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst, en was iedereen
die de stad uitging gewapend alsofhet oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam niets fegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg, dat niemand de stad meer durfde te
verlaten uit angst voor die wolf
Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraadden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel
en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus
de weg in naar de piek waar de wolfleefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die
naar dit wonder waren körnen kijken, dat toen de wolf met opengesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toeliep, een kruis over hem maakte en hem bij zieh riep: 'Korn hier,
broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij noch anderen kwaad te doen.' Een wonder ge¬
sell ledde! Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, lief de geduckte wolf zijn bek
dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar
hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen.
Franciscus sprak tegen hem: 'Broeder wolf jij veroorzaakt in deze omgeving veel eilende en je
hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God zonder zijn toestemming te verminken
en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen,
die naar het beeid van God gemaakt zijn, te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je, en de hele stad is je
vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hm
geen kwaad meer zult doen en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven. en er
geen mensen ofhonden meer op je zullen jagen.'
Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf zijn staart en zijn oren en
door het knikken met zijn kop te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen.
Toen zei Franciscus: 'Broeder wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof
ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je
geen hon ge r meer hoeft te lijden: want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen
werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder wolf, moet jij me beloven
dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden: beloofje dat?' De wolfknikte met zijn kop ten
teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei: Broeder wolf ik wil dat je op je erewoord zweert
je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen.'
En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot
op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn ere¬
woord gaf Toen zei Franciscus: 'Broeder wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zon¬
der enige schroom met me mee te körnen, om deze vrede te gaan sluiten in naam van God.' En
tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem
mee. (Fioretti 21).
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Vragen:
1. Wat zegt je deze tekst?
Waar komt hct in de tekst voor?
Wat gebeurt er tussen de handelende figuren?
Hoe laat zieh de werkelijkheid beschrijven, die in deze tekst naar voren wordt gebracht?

2. Welke gevoelens uiten de handclcndc figuren?
Waarom?
Welke conflicten en interessen staan hier op het spei?
Op basis van wat treden ze op?

3. Wat doet Franciscus?
Wat zegt hij?
Welke houding neemt hij aan tegenover de afzonderlijke figuren?
Hoe komt het tot een relatie tussen Franciscus en de bewoners van Gubbio? en met
de wolf?
3. Stap

Interpretatie van de tekst naar vandaag:
Vragen:
1. Wat zegt deze tekst voor ons vandaag?
2. Welke houdingen nemen wij aan tegenover de verantwoordelijken en tegenover de
slachtoffers van een conflict?
3. Welke bijdragen kunnen wij leveren voor de bevrijding uit de conflictsituaties van
onze maatschappij?

3. oefening
De volgend tekst is een poging tot actualisatie van de briet van de h. Franciscus
aan de leiders van de Volkeren in onze huidige situatie:
Allen, die in de wijde wereld de macht hebben.
de koningen en Presidenten van de Volkeren
de kanseliers en ministers
de parlementsleden en specialisten
de directeurs en beheerraden
en allen, die deze brief lezen

weitst
broeder Franciscus
hun kleine en ongeachte dienaar
vrede en heil
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Iets moet jullie ook in jullie
politieke perspectieven betrekken:
de zekerheid
dat de dood over ons allen konit
Daarom vraag ik jullie
met alle eerbied, waartoe ik bekwaam ben

vergeet God niet
wanneer jullie aan politiek doen
laat je door de geboden van God leiden
wanneer jullie de wereld vorm geeft.

Omdat allen
die God in de vergetelheid laten zinken
en zijn geboden minachten
zullen door God vergeten worden
En in het aanschijn van de dood
valt alles in het niets terug
wat iemand geloofde zeker in handen te heb ben
En hoe meer kennis en macht
iemand ophoopt en tegen anderen inzet
des meer zal hij te lijden hebben
in de hei
Op grond hiervan
mijne heren
geef ik de raad:
Het belangrijkste principe
van het politieke handelen
wordt grijpbaar
in het svmbool van brood en wijn
in de herinnering aan het
heilig lichaam en heilig bloed van Jezus
in het omhelzen van de liefde, die zieh gaf
in de kribbe, waarin God zieh
aan de zijde van de armen zwakken schaarde
in relatie, die afstand doet van macht
en heerschappij.

Dit zullen jullie in de openbaarheid tot gelding brengen
door tekenen. die men ziet en hoort
door wetten en normen
door structuren en instituten
door beambten en Organen
Jullie bcdoeling moet zijn:
de publieke erkenning te eisen
van Gods liefde en gave aan de mensen
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Hem zij de lof en dank
niet door de enkelen alleen
maar door heel het volk
daar wij slechts met de blik op hem
waarlijk menselijk kunnen leven
Wanneer jullie dat niet docn
zullen jullie rekenschap
moeten alleggen voor het gerecht van God
Wie deze brief bewaart
en opvolgt
zal zieh gezegend weten
door God
(geactualiseerd door A. Rotzetter)

Opgave:
Schrijf een gelijkaardigc brief aan de politieke verantwoordelijke van uw land.

E. Toepassing
1. Toepassing
Bij zijn bezoek aan het stadsdeel Santa Cecilia in Mexico, in het jaar 1979, nam
paus Johannes Paulus II persoonlijk een van de centrale zorgen van de bevrijdingstheologie over
__
_
“Ik heb met grote vreugde van deze beweging van nabij gezien, terwijl ik mij solidair met jullie
verbonden voel en terwijl jullie, als armen, mijn bijzonder aandacht verwachten. De grond hiervoor is het volgende: de paus bemint jullie, omdat jullie de bevoorrechtigden van God zijn. Als
Hij zijn familie, de Kerk, stichtte, had hij de arme en behoeftige mensen voor ogen. Voor hen
verlossing zond hij zijn zoon, die arm geboren werd en onder de armen leefde, om ons door zijn
armoede rijk te maken (vgl. 2 Kor 8,9)”. (Toespraak in Santa Cecilia, AAS, LXXI, p. 220)

V ragen:
1. In hoever komt in deze tekst de fundamentele aangelegenheid van de bevrijdingstheologie ter sprakc?
2. Welke samenhang stelt de paus hier tussen de Kerk en de mensheid?
3.

In welke samenhang staan het heil en het menselijk welzijn?
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_2. Toepassing_
Val in c.a. tien Stellingen de fundamentele inzichten van de bevrijdingstheologie samen.

Vragen
1.

In hoever herkcn je daarin je franciscaanse roeping?

2.

Hoe kan men de moedeloosheid en de neerslachtigheid van de armen in de geest
van Franciscus tegemoet körnen?
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_Om na te denken_
Wanneer de dag komt
waarop onze zege lichtend wordt
zoals een licht in de nacht,
zal het als een droom zijn.
Wij zullen lachen en zingen van vreugd.
Dan zullen de andere naties van ons zeggen:
‘"De heeft grote dingen aan hen gedaan.
Ja, hij doet grote dingen aan ons;
daarom zijn wij vrolijk temidden van het lijden.
Heer verbreek de ketens van de vemedering
en van de dood
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zoals gij het op de heerlijke morgen
van uw verrijzenis deed.
Laat hen, die met tanen
het zaad van gerechtigheid
en van de vrijheid uitstrooiden,
met vreugde oogsten vrede en verzoening.
Die wenend uitgingen als boden van uw liefde,
zullen terugkeren, zingend van vreugdc.
terwijl zij teken worden,
van hoe de haat door uw liefde
overwonnen wordt in uw wereld.
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Handleiding 21: Deel 1 - Het kapitalisme
Profetische kritiek op het maatschappeiijk systeem vanuit
franciscaans oogpunt
_

Uit de bronnen
God of geld

_

Ten tijde van Franciscus werd het geld overmachtig en verdrong het al vlug de God van het leven. God ofhet geld - dat was hier de vraag! Franciscus koos voor God en wees het geld volledig af
Op zekere dag kwam een leek de kerk van de heilige Maria in Portiunada hinnen om er te bidden. Als offergave legde hij bij het kruis wat geld neer. Toen hij de kerk verliet, nam een broeder
het op, raakte het zo zonder verder na te denken met zijn hand aan en gooide het in een nis. De
heilige kwam echter te weten wat de broeder gedaan had. Toen deze zag dat hij betrapt was,
ging hij haastig naar de man Gods toe om vergiffenis te vragen. Hij wierp zieh op de grond voor
hem neer om getuchtigd te worden. De heilige Vader deed hem heftige verwijten en viel zeer
hard tegen hem uit om het aanraken van dat geld. Hij gafhem opdracht het met zijn mond uit de
nis te halen en het, weer met zijn mond, buiten de omheining van hun verblijfplaats in ezelmest
te laten vallen. Hij zou met al zijn zinnen voelen: mest is mest\ (volgens 3 Gezellen 30).

A. Inleiding
_Veranderingsproces_

_

In de geschiedenis van de mensen hebben er steeds veranderingsprocessen plaats gevonden.
Maat vandaag beleven wij een fase, waarin de veranderingen steeds sneller en onoverziehtelijker
geworden zijn. Er is geen plaats op deze wereld, dat daardoor niet getroffen is, en geen maaischappelijk domein dat er verschoond van gebleven is. Met vele begrippen poogt men de nieuwe
stand van zaken uit te leggen: wanneer men het scepticisme aanhangt, vvaarmede men het ver¬
stand, de wetenschap en techniek benadert, dan spreekt men bijvoorbeeld van “postmodemisme”
(vgl. Handleiding 14). Of, wanneer men de huidige mogelijkheden van de infonnatie en communicatie onder ogen neemt, die ons wereldwijd verbinden en elkaar benaderen, dan spreekt
men van “wereldwijd dorp7'. Vanuit economisch standpunt uit spreekt men van “wereldmarkt
enz. Vooral spreken wij echter van “globalisering” en duiden daarmede het feit aan, dat een ge-
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heel bepaalde vorm van economische verhoudingen wereldwijd verspreid is: het kapitalisme, dat
- zo wordt geeist - door geen enkele sociale verstoringelemcnt verwaterd mag worden. In Latijns Amerika noemt men deze varieteit van het kapitalisme “Neoliberalisme”, elders spreekt
men van “vrije markteconomie” of “Manchester kapitalisme”.
In deze handleiding willen wij het kapitalisme, het neoliberalisme cn de vrije markteconomie als
afgodendienst ontmaskeren. De God van de bijbel, die Franciscus en Clara volgen, is een God
van leven. Hij Staat steeds aan de zijde van hen, wiens leven bedreigd is. Het geloof in deze God
kan slechts beleefd worden aan de zijde van de armen en in solidariteit met hen en met degenen
die uitgesloten zijn.
Het kapitalisme kan slechts sinds de ineenstorting van de sociale Systemen zieh ongebreideld
uitbreiden. Het communisme verknechtte, zoals vandaag niemand het betwijfelt, op bepaalde
wijze de mensen en de natuur. Maar het verhinderde, door zijn bestaan alleen, het kapitalisme
zijn onmenselijkheid volledig te ontwikkelen. Het marxisme, dat door Lenin en Stalin gedeeltelijk verder ontwikkeld werd en voor een deel vervalst werd, deed zieh voor als een grondige kritiek op het kapitalistisch systeem. In haar zagen vele armen en de läge bevolkingsklassen lange
tijd het enige altematief voor het kapitalisme. De ineenstorting van het communisme wordt
daarom door velen, vooral in de zogenaamde Derde Wereld, gezien als de ondergang van de
hoop op een socialere wereld beleefd.
Wanneer wij met Franciscus en Clara aan de kant van de armen en de marginalen willen staan,
moeten wij daarom ook Karl Marx en zijn werken uiteenzetten. Wat is er onjuist aan? Waarom
moest het communisme mislukken? Is het marxisme werkelijk voombij? Een hele rij van vragen
dringt zieh op. Wegens de belangrijkheid van beide thema’s en de daardoor noodzakelijk omvang in de behandeling, hebben wij deze brief opgedeeld in deel 1 “het kapitalisme” en deel 2
“het marxisme”.
Wij wijzen er op dat de franciscaanse antwoorden op deze beide Systemen, alsook de oefeningen
en toepassingen in het tweede deel te vinden zullen zijn.

B. Overzicht
_Vragen van onze tijd_
Deze handleiding houdt zieh bezig met uiterst belangrijke vragen in onze tijd, met economie en
politiek en in het bijzonder met twee tegengestelde economische Systemen en met het franciscaans antwoord daarop. Wij beginnen met enkele definities over de verschillende vormen van
economische ordening. In een eerste geheel (deel 1) richten wij ons op het kapitalisme, dat zieh
vandaag wereldwijd laat gelden (globalisering). Wij beschrijven de greep naar de macht, die
door het geld op alle domeinen van het leven uitgeoefend wordt; de wetenschap en de techniek,
die door het geld ingepalmd zijn; en in deze samenhang de arbeid, die weg wordt gerationaliseerd; het filosofisch denken, dat achter dat alles Staat; de verwoestende gevolgen, die er uit
voortkomen; de politieke en economische Organen, die uit het feit van de globalisering van de
markten ontstaan; samengevat: de beschavingscrisis, die over de hele wereld ervaren wordt. Na
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de beschrijving onderwerpen wij het kapitalisme aan een omvattende kritiek: wij nemen de zelfkritiek van de kapitalisten over en laten dan van buitenaf een grondige, een sociaalethische, een
theologische en een profetische kritiek volgen, waarbij natuurlijk de franciscaanse opvattingen
tot uitdrukking worden gebracht.
Het tweede grote geheel (deel 2) behandelt dan het marxisme, dat sinds het midden van de vori¬
ge eeuw tegenover het kapitalisme stond. Na een körte levensbeschrijving van K. Marx beschrijven wij de verschillende vormen van het marxisme: de vroege Marx, de latere Marx, het marxistisch-leninisme, het westers marxisme, denkvormen, die door het marxisme bei'nvloed zijn, maar
zelfstandig optreden, en tenslotte het specifieke marxisme van Latijns Amerika. Wij stellen de
vraag naar wat de verschillende vormen van het marxisme gemeenschappelijk hebben. Ook hier
een kritiek noodzakelijk, waartoe verschillende punten van het veelvuldig marxisme aanleiding
geven: het marxistisch humanisme, de sociale theorie in het bijzonder de marxistische methode,
de marxistische wereldbeschouwing, de marxistische Staat, de bijbelse erfenis en de valse kritiek
op het marxisme. Ook hier zullen wij de franciscaanse aspecten onderlijnen. Tenslotte willen wij
de gevolgen ervan voor de franciscaanse familie vandaag trekken, en weliswaar vanuit de manier, waarop Franciscus en Clara met macht en geld omgingen en de wijze waarop zij vrijheid en
gerechtigheid met elkaar verbonden. Daaruit zal het zaad voor een nieuwe cultuur groeien.

C. Informatie
_Economische vragen

_

In deze handleiding gaat het vooral om economische vragen. “Economie” betekende oorspronkelijk “bezorgen”, “onthalen”, “iemand met goederen verzorgen”. Het woord “economie” komt uit
het Grieks en kan met “huishouding” vertaald worden. Bedoeld wordt het in acht nemen van alle
gezichtshoeken, die bij goed beleid van het huis hören: de verzorging van het huis met de levensnoodzakelijke goederen en het best mogelijke beheer. Sinds lang is het familiehuis een gemeente, een Staat, een gemeenschap van Volkeren, ja geheel de wereld geworden. En uit de aandacht voor de regels van de huishouding is een leer, een economische wetenschap gegroeid, die
het leven van de enkeling en de gemeenschap door en door tekent. De “huishouding” in het bij¬
zonder de economische ordening, welke de afzonderlijke staten of de gemeenschap van de Vol¬
keren zichzelf geven, is in ieder geval een instelling van de mensen, in het bijzonder een vraag
van politieke wil. Daardoor onderscheiden wij:
* ' Planeconomie' de Staat alleen plant, bestuurt en controleert de economische verhoudingen.
Dit was de huishouding van de communistische staten.
* De “markteconomie”. de concurrentie van goederen en diensten is de doorslaggevendc factor
van de economische verhoudingen. Deze huishouding maakt vandaag aanspraak op de algemene
geldigheid.
*. ‘'Sociale markteconomie". de concurrentie van goederen en diensten wordt door de Staat gestuurd, om de onrechtvaardigheden van de markt te verhinderen of weg te nemen. Vandaag
wordt ook vaan het woord "ecologisch" gebruikt. Bedoeld wordt de competentie van de Staat
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om, in verband met de belangen van de natuur in het bijzonder met de bewaring van de schepping in te grijpen.
* De “vri/e markteconomie”'. de concurrentie van de goederen en diensten heeft geen behoefte
aan staatkundige regels of wetten. Wanneer deze opvatting fdosofisch ondersteund wordt,
spreekt men - vooral in Latijns Amerika - van het ' Neoliberalisme . omdat hier de absolute
vrijheid van de enkeling aan de grondslag ligt. In Europa spreekt men van het "Manehesterliheralisme”, genoemd naar de Engelse stad Manchester, waar men in het begin van de 19e eeuw
“het vrije spei va, de economische krachten zonder ingrijpen van de Staat als fundament voor de
buitenlandse economische (vrijhandelsleer) en voor de binnenlandse economische ordening eis¬
te”. Of men spreekt van “Neodarwin isme”, omdat de wet van de sterkste, die volgens Ch. Dar¬
win (+1882) de evolutie tekent, ook op het economisch handelen wordt overgedragen.
* Het “kapitalisme”: alle tot nu toe opgesomde economische ordeningen kunnen in het sleutelwoord “kapitalisme” samengebracht worden. Daarmede wordt de betekenis onderstreept, die het
kapitaal, in het bijzonder in de vorm van geld, op alle domeinen heeft. De “planeconomie”, die
gewoonlijk tegenover het kapitalisme gesteld wordt, is in de grond genomen eveneens “kapita¬
lisme”, allen is de winner van het kapitaal de Staat, in het bijzonder de machtsdragende krachten,
die zieh op onvoorstelbare wijze verrijken kunnen (“Bonzen”). Van “gematigd kapitalisme”
wordt in verband met de “sociale markteconomie” gesproken en van het “ongebreideld kapita¬
lisme” bij het zogenaamde “Manchesterkapitalisme”.

1. Het kapitalisme

_

In het jaar 1990 stört het communisme en de daarmede verbonden sociaal economisch systeem
in elkaar. De gespannen tegenstelling tnssen de beide grootmachten met hun verschillend maatschappelijk en economisch systeem (Verenigde Staten van Amerika en de Sovjetunie) los zieh
op. Het ongebreideld kapitalisme kan zieh van nu af gelijkmatig over de hele wereld verspreiden. Daarom spreekt men van de globalisering van het kapitalisme.

1.1. De macht van het geld
Aan de basis van het kapitalisme ligt een instelling, die uiteindelijk niets anders is dan de omkering van de opgave, die de economie te vervallen heeft. Op zieh heeft de economie als opdracht,
de basisbehoeften van de mensen te vervullen en de welstaand en welvaart van allen te verzekeren. In plaats daarvan gaat het in het kapitalisme om de ophoping van het geld, geldvermeerdering (= accumulatie). In de laatste decennia heeft in de wereld een gigantische vermogensverspreiding plaats gevonden. Het geld verzamelt zieh in onoverzichtelijke hoeveelheden in de handen van enkelen. Zo oversteeg in 1996 de rijkdom van 358 miljardairs (enkelingen) het gezamenlijkc inkomen van de armen landen. In een rijk land als Duitsland zijn er 7,5 miljoen armen,
waaronder 900.000 daklozen. Hoe zinloos de geldophoping kan zijn, toont zieh vooral op het
terrein van de sport. De Noord Amerikaanse basketbalspeler Shaqsuille O’Neil verdient volgens
het contract in zeven jaar 127 miljoen dollar, waarbij de waardetoename niet berekend is. Presi¬
dent Clinton, die zelf niets moet derven, moet 600 jaar President van de Verenigde Staten zijn,
om evenveel te verdienen als S. O’Neil in zeven jaar. Een Amerikaan met het wettelijk minimumloon van 5,15 dollar moet 10735 jaar werken, om evenveel te verdienen als S. O’Neil in
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zeven jaar. O’Neil verdient 4.500 dollar per minuut of 350.000 dollar per week (uit de TagesAnzeiger; Zürich, 28. 10. 1993, Economisch gedeelte blz. 29).
Wat hier in dit voorbeeld naar vorcn komt, behoort tot het wezen van het kapitalisme. De belangrijkste stuwende krachten van het kapitalisme zijn de grote internationale multinationale
concems, de grote banken en kredietinstellingen, zoals het internationale muntfonds en de wereldbank. Deze instellingen waren oorspronkelijk bedoeld om de arme Volkeren deel te laten
nemen aan de rijkdom van de rijke landen. Maar met de tijd is het tegenovergestelde gegroeid.
een instrument van uitbuiting. Voor de kredieten, die aan de arme landen verleend worden, moeten de Derde wereldlanden zoveel interestcn betalen, dat de som van teragbetalingen spoedig de¬
ze van de lcning in het veelvoud overstijgt. Als voorwaarde voor de kredietverlening worden de¬
ze landen het neoliberale economische programma opgedrongen: de privatisering van alle
staatsondememingen en de volledige opening van de markt. De landen moeten zieh aan de bewegingen van de internationale geldvloed onderwerpen. Uiteindelijk gaat het om de aanpassing
van de nationale economie aan het algemeen verloop van de internationale makten. Op die manier ontglipt de economie steeds meer aan de regulerende ingreep van de Staat. Of er in 1995 met
de keuze van James Wolfensohns als President van de wereldbank een verandering ingetreden is,
moet eerst nog bewezen worden. Tenminste droomt hij van een nieuw intemationaal solidair
pakt.
De voormalige president van Zambia, Kenneth Kaunda, heeft in 1996 bij een Symposium in
Oostenrijk de schuldenpolitiek van de wereldbank en de industriele landen scherp bekritiseerd.
Hij noemde de schuldencrisis een menselijke tragedie. 'Ze is niet meer een economische aangelegenheid, of een gewone technische vraag. Zij is een menselijke tragedie, en deze menselijke
dimensie moet bewust gemaakt worden. Mensen sterven. Kinderen sterven. Er heerst bürgeroorlog. In alle landen ten zuiden van de Sahara komt het tot verval van de sociale en politieke structuren. Velen daarvan, zeker niet alle, maar vele ervan kunnen tot de schuldencrisis herleid wor¬
den.
De schuld is een vorm van slavernij. Het is de hardste vorm van slavemij. Reeds in het Oude
Testament wordt deze vorm van slavernij herkend. In het boek Deuteronomium van het Oude
testament Staat er: ‘wanneer uw broeder arm wordt, zult ge hem lenen, maar geen interest ver¬
langen; als pand voor zijn schuld zult gij geen biederen of dingen, die hij nodig heeft om te leven, verlangen. ’
Niemand zal een molen of een molensteen als pand nemen, omdat hij zo een leven als pand
neemt. Een molenaar heeft de molensteen nodig voor zijn overleving. Vandaag heeft Afrika zijn
bronnen nodig om te overleven. De schuldeiser van Afrika neemt het leven van de Afrikanen als
pand. In Oostenrijk werd de slavernij in 1783 afgeschaft. Vandaag roepen wij de mensen van
Oostenrijk op, om met ons de strijd fegen de moderne slavernij op te nemen. Deze strijd wordt in
Londen, Washington en Frankfurt gevoerd. Maar ook in Wenen. In het brandpunt van deze strijd
Staat Afrika. ”
Afsluiten merkt Kuanda op: “Eenvoudige Heden ergeren zieh, wanneer zij ervaren, dat tussen
1990 en 1993 57% van de bilaterale leningen en niet terugbetaalbare toelagen aan Afrika aan
dit continent volledig voorbij gaan en juist in de schatkist van de rijke schuldeiser terugvloeien.
Eenvoudige lieden zijn verwonderd, wanneer zij hören, dat het zo arme Afrika rijk genoeg is, om
het IWF geld te geven. Volgens een bericht in de Britse Debt Crisis Network rekende in 1993 dat
de Afrikaanse landen ca 350 miljoen dollar meer aan het IWF gaven dan ze van deze kregen. De
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gezamenlijke Schuldenlast van de Afrikaanse landen beneden de Sahara steeg tot 220 miljard
dollar. Dat is meer dan drie vierde van het jaarlijks inkomen van deze regio en meer dan 2,5
maal de inkomsten van de export. Dat betekent dat Afrika voor zijn schuldeiser werkt en voor
zichzelf”. (K. Kaunda, 12.06.1996)
De economisch-politieke macht in de wereld concentreert zieh in de handen van 500 grote conccrns en banken. Nog uitdrukkelijker wordt deze concentratie, wanneer men bedenkt, dat van de
200 grootste internationale maatschappijen 176 hunzetel in slechts zes landen hebben en voor
90% van alle omzet instaan (de rij: 62 ondememingen in Japan = 40ü van het gezamenlijke in¬
komen; 53 ondememingen in de USA = 25,4%; 23 in Duitsland = 10%; 19 in Frankrijk = 7,3%:
11 in Engeland = 3,5% en 8 in Zwitserland = 3,1%). Zij bepalen in veel groter omvang dan die
van de afzonderlijke staatsregeringen het lot van de wereld.
Een nog grotere rol speelt een kleine schare van gewetenloze geldhandelaars, die de geldover¬
schotten uit de rijke en arme landen afnemen en de geldstroom zo leiden, dat zij overal voelen,
wanneer de Staat ze voor het vervullen van haar opdrachten nodig heefit. 98, % van de gezamen¬
lijke geldoverschotten in de wereld worden voor zulke speculatiedoeleinden gebruikt (Bron:
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, zit. bei Durchrow). President Chirac noemde deze
geldhandelaars de “aids van de wereldeconomie”.
De politiek van de staten is door deze ontwikkeling reeds lang niet meer vrij en onafhankelijk.
Zij wordt zowel in de ärmste als in de rijke landen verregaande door multinationale concems,
banken, kredietinstellingen en fmanciele handelaars geleid. Deze zijn niet gemteresseerd om
geld ter beschikking te stellen voor domeinen, die geen winst opleveren: voor de gezondheid, de
opvoeding, voor tewerkstellingsprogramma’s ... Aan het geld en eigenbelang wordt alles opgeofferd:
De mens telt niet meer, zijn arbeidskracht wordt verregaand uit het productieproces uitgesloten;
de natuur telt niet meer, de levensbehoeften (natuur, grondstoffen) worden systematisch vemietigd.

1.2. De wetenschappelijke - technische revolutie en haar invloed op de arbeidsmarkt
Omdat het kapitalisme over het nodige geld beschikt, kan ze de wetenschap en de techniek
dienstbaar maken. Overal wordt de Computer ingevoerd, alles wordt geautomatiseerd, met fax en
e-mail en gelijkaardige middelen kan informatie bliksemsnel uitgewisseld worden, in plaats van
de kemsplitsing treedt de kemfusie60 op, stoffen kunnen kunstmatig samengesteld worden, de
techniek grijpt in het levensproces in, zelfs in de erfelijkheid (de gene), de laser en ruimtevaart
openen ongekende mogelijkheden ... Ook in de dienstverlening en de vrije tijdssector hebben
nieuwe technologieen een zelfstandige weg ingeslagen. Daarom spreekt juist van een technisch wetenschappelijke revolutie (vgl. Handleiding 24).
Dat alles heeft een hele verandering in de arbeid en productieverhoudingen tot gevolg. De bedrijfsleiders van een moderne ondememing heeft slechts oog voor: hoe kunnen wij met minder
uitgaven meet en beter producten alleren (=rationalisering). Anders gezegd: machines zijn gewiüiger dan arbeidskrachten, dus weg met de arbeidskrachten. Slechts op die manier, zegt men,
60 Kemreactie, waarbij zwaardere atoomkemen uit lichter gemaakt worden, waarbij energie vrij komt.
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kan het concurrentievermogen en de overlevingskansen van het bedrijf verzekerd worden.
Slechts hooggeschoolde vaklui hebben een goede kans op de arbeidsmarkt cn ontvangen dan ook
een hoger salaris. Zij kunnen op eigen initiatief hun beroep kiezen en beschikken over een uitgesproken grote koopkracht. De werkman daarentegen, die geen uitgesproken specialisten zijn,
worden in grote mate overbodig en geräken in een blijvende werkloosheid. Jeremy Rifkin, de
schrijver van een boek met de titel “Het einde van de arbeid” meent, dat wij een toekomst tegemoet gaan met 80% werklozen. Deze prognose geldt vanzelfsprekend voor de industrielanden,
waarin de körnende jaren de volledige werkverschaffmg bereikt zal worden. Daardoor wordt de
situatie, die tot dusver in de landen van de zogenaamde Derde Wercld normaal is, geglobaliseerd.
Kleding, auto’s, Computers en andere machines, boekhouding en andere secretariaatswerk wer¬
den daar door rijke firma’s uit de industrielanden aangeboden respectievelijk uitgevocrd. Een
nieuwe vorm van kolonisering ontstaat aldus.
Een ander aspect is de uitsluiting van gehele landen en regio’s: deze bezitten noch het geld noch
de techniek om gelijkwaardige producten op de markt te brengen. Wegens gebrek aan kwaliteit
zijn de producten uit de Derde Wereld niet concurrentieel, waardoor de winst uitblijft, en de afhankelijkheid van de rijke landen vergroot. De duivelskring keert zieh: zij kunnen geen nieuwe
technieken aanschaffen, en wegens de falende winstvooruitzichten krijgen zij geen buitenlands
geld, zodat ze niet beter en meer kunnen produceren. De mensen in deze landen zijn sociaal, politiek en economisch uit het systeem gestoten.
De techniek en de machines van vandaag vragen gespecialiseerde kennis. Daarom worden informatie, vorming en wetenschap als “productiemiddel” beschouwd: zij zijn zelfs belangrijker
geworden dan grondeigendom, fabrieken en machines. Wie de techniek beheerst, wie, zoals men
het zegt, de “know how” heeft, bezit de macht. Daar de onderontwikkelde landen geen toegang
hebben tot de informatie en ook niet tot de “spitstechnologie”, worden zij door het kapitalistisch
systeem economisch en technisch in een toestand van achteruitstelling gehouden.
Van de andere kant ontstonden vooral in Azie een reeks van landen, die de concurrentie met de
vroegere industrielanden in hun voordeel beslecht hebben. De technologische ontwikkeling en
de ophoping van het kapitaal hebben daar in de kotste tijd een toestand geschapen, die overeenkomt met een sprong van het steentijdperk naar de 21e eeuw: Singapore, Maleisie, Korea, Indonesie ... Wat echter deze staten, de zogenaamde ‘tijgerstaten' kenmerkt, is de verbinding van de
dictatuur met het kapitalisme. ledere dag bewijzen zij dat de ideologie van de vrije markteconomie niet slagen kan. Omdat hier geregeld en geleid, gemanipuleerd en ingegrepen wordt - natuurlijk in de zin van het kapitalisme en ten laste van de mensen. “Menselijke waard” is geen
woord in het woordenboek van deze vorm van staatskapitalisme. Het gevolg is een grote zielige
verarming van de brede bevolkingslagen.

1.3. Het kapitalistisch denken: het neoliberalisme
Het denken, dat achter het wereldkapitalisme Staat, noemen wij onder andere “neoliberalisme”.
Enige elementen in dit denken zijn:
* De onaantastbaarheid van de markt, de markt regelt zichzelf; het vrije spei van de krachten,
die de markt bepalen, brengt alles in evenwicht. Wanneer dit evenwicht nog niet gerealiseerd is,
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wanneer de “volmaakte maatschappij" nog niet functioneert, dan is dat de schuld van de regeringen en de burgerlijke organisaties, die in de "‘wetten" van de markt ingrijpen en de ontwikkeling
tegenwerken. De basisgedachte is: “De markt is volmaakt, slechts de mensen zijn onvolkomen.
De markt belooft redding en is heilig".
* “Deregulering”: de eis die daaruit volgt, heet “deregulering": de Staat moet zieh volledig terugtrekken uit de economische verhoudingcn: gccn voorschriften, geen wetten, gccn regels
meer! Dit plaatst het geloof voorop, dat een “onzichtbare hand” (A. Smith) alle Problemen oplost. Daarom moet alles weggeruimd worden, wat de kapitalistische markteconomie hindert. De
uitsluiting van arbeidskrachten uit het arbeidsproces en de verstoring van het milieu zijn niet het
gevolg van de markteconomie zelf, maar van de regels, die men opgeteld heeft.
* De natuurlijke ongelijkheid van de mensen: de diepingrijpende ongelijkheid in de maat¬
schappij gaat - zo zegt men - terug op de natuur van de mensen zelf. Waar iemand leeft, onder
welke maatschappelijke, economische en historische (=structurele) factoren, speelt geen rol van
betekenis. Er bestaat geen “sociale gerechtigheid” noch “onrechtvaardigheid”, maar slechts een
juist of valse verhouding van de afzonderlijke mensen. Schuld aan alle sociale Problemen, aan
rijkdom van de enden en eilende van de anderen, is slechts de menselijke natuur. De situatie en
de geschiedenis, die daartoe geleid hebben, worden herkend. Op verkeerde manier neemt men
aan, dat alle mensen gelijke kansen hebben en deze eenvoudig moeten bcnutten. Het systeem als
zodanig is steeds goed, de mensen vormen het probleem. Degene, die in eilende leven, kan men
niet met “sociaal hulpbetoon” helpen, zij moeten zieh met eigen krachten eruit bevrijden. Deze
gedachte rechtvaardig een houding, dat de armen en marginalen aan hun lot overlaat.

* “Neodarwinisme": vele theoretici van het neoliberalisme zijn aanhangers van het “neodarwinisme”. Met andere woorden: men draagt het principe van de “natuurlijke selectie” over op de
verdere ontwikkeling van de mensheid. Men zegt: in de natuur zet het sterkere zieh steeds door
ten koste van het zwakkere, zo is het ook bij de mensen. Wie werkelijk aan de vooruitgang van
de mensheid geinteresseerd is, zal geen rekening houden met de armen en de zwakken, met al¬
len, die door de economische interessen buiten het parcours blijven. Waar er geschaafd wordt, is
er schaafsel. De armen zijn een noodzakelijk afvalproduct op de weg naar een volmaakte maat¬
schappij.
Wij binnen de markt niet kan bestaan, zijn leeglopcrs en parasieten. Degene echter, die wel kunnen bestaan, zijn werkwilligen en bekwarnen.

1.4. De vemietigende gevolgen
De gevolgen van het kapitalisme zijn onoverzienbaar. Sommigen hebben wij reeds vermeld, hier
volgen anderen:
* Het geld concentreert zieh overwegend in de rijke landen; de kloof tussen arme en rijke landen
wordt steeds groter. Hetzelfde mechanisme stellen wij echter ook vast binnen de rijke landen
zelf.
* De vemietiging van de natuurlijke levensfundamcntcn en van het milieu wordt versneld.
* Het geweld in de Steden, vooral tegen buitenlanders neemt toe; radicale groepen ontstaan, die
tegen de levensvoorwaarden strijden; overal worden nationale partijen opgericht; vreemdelingen
haat en zondebokmentaliteit verdringen het verstandelijk denken; arme regio’s willen, zieh los-
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maken van de rijken om een eigen ontwikkeling te zoeken, en rijken van de armen, omdat ze niet
willen delen. De rijken moeten zieh tegen de armen beschermen, die naar het eiland van de welstand vluchten: men spreekt dan van “economische vluchtelingen”, die van de “politieke” te onderscheiden zijn en zonder meer afgescheept kunnen worden. De rijke bevolkingsgroepen trekken zieh in goed afgesloten burchten terug, zij moeten zieh inmetselen om hun rijkdom te verdedigen. Terwijl de Berlijnse muur mensen opsloot, sluiten deze muren mensen uil
* Ook geestelijke verarmde mensen, worden steeds in grotere eenzaamheid gedrongen, het gevoel van zinloosheid en drugsconsumptie nemen grijpen om zieh heen.
* Op zieh - zo hoopt het neoliberalisme - begünstigt en garandeert de markteconomie de democratie. Dat wordt echter door de gebeurtenissen en de ervaringen weerlegt. Regeringen, partijen,
parlementen, vakbonden, enz... worden door de dynamiek van het neoliberalisme overspoeld.
De controle van de regering door het volk neemt gestadig af, wat steeds tot nieuwe crisissen
voert: hogere werkloosheid, sociale onrechtvaardigheid en geweld. Zo spreekt men bijvoorbeeld
van een nieuwe “barbarij” in Europa. Zulke tendensen kunnen in de Derde wereld catastrofen
uitlokken. volksrevoluties, blind geweld, zwakke en onstabiele regeringen en eindeloze burgeroorlogen. Voor een deel kunnen wij dit reeds beleven: bijvoorbeeld de ongecontroleerde stadscriminaliteit (in Washington wordt sinds 1992 de meest criminele stad van de wereld genoemd).
het gruwelijk en jarenlang conflict in ex-Joegoslavie, de vemietiging van vele miljoenen mensen
in Afghanistan, Sri Lanka, Tsjetsjenie, Ruanda, Burundi en Kongo-Zaire, de burgeroorlog in
Oeganda, Angola, Sierra Leone, Soedan, Kongo-Brazaville ... Er is geen land dat politiek en
economisch als stabiel geldt: Mexico, Chili, Argentinie, Brazilie, Indonesie, India en ZuidAfrika. Hier eist het kapitalisme de invoering van een stabiel democratisch regeringssysteem.
Wanneer in een land gering aanwijzingen zijn voor politieke onrust of inkomstenverlies, volgt
onmiddellijk hierop de financiele dood bloeding. Hen wordt het noodzakelijke geld onttrokken.
Dit betekent onder andere een verzwakking van de sociale politiek van een land. Het sterkst ge¬
troffen daardoor zijn steeds die mensen, die op de laagste sociale trap staan; omdat het systeem
van hen kan afzien, worden ze van de welvaart uitgesloten. Zij wachten tevergeefs op sociale
hervormingen en verliezen uiteindelijk de interesse voor het politieke gebeuren. De afhankelijkheid van de internationale gcldvloed leidt tot een verzwakking van de vakbonden cn van de poütieke partijen. In de mate dat de Staat aan invloed op het economisch gebeuren verliest, verdwijnt
ook het vertrouwen van de burgers in de partijen, in het parlement en in de regering. Zij trekken
zieh uit het politieke gebeuren terug. Niemand gelooft nog dat men met politieke middelen iets
kan bewegen. De mensen vluchten steeds meert in de privaatsfeer en strijden nog slechts voor
hun persoonlijke interesses. Men poogt zijn leven zo goed mogelijk hier en nu in te richten, zon¬
der zieh om het lot van de anderen te bekümmeren. Men vergeet de vergankelijkheid en denkt
niet meer aan morgen.
Het gevaar voor de nieuwe democratieen in Latijns Amerika, Oost Europa, en Azie is niet zozeer
de terugkeer naar autoritaire regeringsvormen, maar de afwijzing, de onverschilligheid en de distantiering. De mensen veränderen in zuivere consumenten en vruchtgebruikers van de openbare
dienstverlening. In andere landen, in het bijzonder in Afrika, bestaat het gevaar, dat het politieke
systeem vemietigd wordt en in de chaos verzinkt. De wet van de sterkste heerst dan voort.
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1.5. Nieuwe politieke en economische_organ[satievormen
Overal in de wereld bestaat de tendens naar nieuwe leiderschapsvormen. Politieke en economi¬
sche samenwerkend willen ze enerzijds speciale belangen doorzetten en anderzijds de politieke
controle van de markten terugwinnen.
* Nieuwe economische blokken zullen de regionale markten beschermen. Alleszins gaat de aandacht naar het scheppen van zulke economische blokken uit van de multinationale concems. Zo
willen zij zieh een stabiele en günstige markt voor hun producten verzekeren. Landen, die wei¬
nig producten aanbieden of kopen kunnen, hebben geen kans om zieh in deze nieuwe internatio¬
nale ordening in te schakelen.
De belangrijkste economische blokken:
*** G7+1: De zeven rijkste industrielanden.
Leden: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italie, Japan, Canada, USA en Rusland.
*** NAFTA: North American Free Trade Association /Noord-Amerikaanse vrijhandelszone.
Lederr. Canada, Mexico, USA
*** OECD: Organization fort Economic Cooperation and Development/ Organisatie voor eco¬
nomische samenwerking en ontwikkeling.
Lederr. Australie, Belgie, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekcnland. Engeland.
Ierland, IJsland Italie, Japan, Canada, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Turkije, USA.
*** GRUPO DEL PACIFICO: Groep van de Latijns Amerikaanse landen aan de Pacifieke
Oceaan.
Leden: Bolivia, Equator, Columbia, Peru, Venezuela.
*** MERCOSL'R: Mercado Comün de los paises del Cono Sur/ Gemeenschappelijke markt van
de landen van Zuid Latijns Amerika.
Lederr. Argentinie, Brazilie, Paraguay, Venezuela.
* Politieke blokken
De Problemen van het moderne leven zijn op alle domeinen van het leven zo complex geworden,
dat ze door de afzonderlijke staten niet meer kunnen opgelost worden. Daarom ondemamen de
landen op alle continenten een alomvattend eenwordingsproces, om zieh zo tegen de andere
machtsblokken te beschermen en te doen gelden.
De belangrijkste blokken:
*** EU: De Europese Unie.
Leden. Alle West-Europese landen met uitzondering van Noorwegen en Zwitserland (toestand in
1997).
*** OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Leden: Alle Europese staten en Canada en USA
*** OAS: Organisation of American States/Organisatie van Amerikaanse Staten.
Leden: Alle onafhankelijke Amerikaanse staten met uitzondering van Cuba, Belize en Guyana
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*** OAU: Organisation of African Unity/ Organisatie voor Afrikaanse Eenheid.
Leden: alle onafhankelijke staten van Afrika.
*** ASEAN. Association of South East Asian Nations/ Associatie van de Zuidoostelijke Aziatische staten
Leden: Indonesie, Maleisie, Filippijnen, Singapore, Thailand, Brunei. Vietnam
* Daartegenover behoort
de UNO United Nations Organization/ organisatie van de Verneigde Staten
niet tot de politiek-economische interesseblokken.
Ze bestaat sinds 1945. Haar hoofddoel is: vriendschappelijke betrekkingen tussen de staten op
basis van gelijkberechtiging en de zelfbeschikking van de Volkeren en de samenwerking bij het
oplossen van internationale Problemen. Daardoor is de UNO de plaats waar de globalisering van
de economie haar humane trek terug kan winnen. De voomaamste organisaties van de UNO zijn:
de economische en sociale raad ECOSOC, de conferentie van de wereldhandel en ontwikkeling
UNCTAD, het vluchtelingencommissariaat UNHCR, het werk voor kinderen UNICEF, het wereldvoedselprogramma FAO, de internationale arbeidsorganisatie ILO en de organisatie voor
onderwijs, wetenschap en cultuur UNESCO.

1.6. De beschavingscrisis __
Wij staan niet voor een voorbijgaande aanpassingscrisis. Het gaat om veel meer: de fundamenten
van de westerse beschaving zijn aan het wankelen geraakt. En daar het kapitalisme zieh wereldwijd doet gelden, bereikt deze crisis alle mensen en culturen van onze planeet. Onder beschaving
verstaat men de som van alle levensvoorwaarden, die door de wetenschap en de techniek geschapen zijn, en de vanzelfsprekende maatschappelijke omgangsvormen. Uiteindelijk gaat het
om een wereldbeschouwelijke vraagstelling: “Is de mens slechts als een economisch wezen te
begrijpen? Is hij tenslotte onderworpen aan een koude kost-batenrekening dat in het kapitalisme
de enige maatstaf is? Het kapitalisme is een systeem, dat tot in het beendermerg uit de mensen
zuigt, wat hem aan menselijkheid overgebleven is.” (V. Forrester)

_2. Kritiek op het kapitalisme_
De beschrijving van het kapitalisme moest verregaande negatief uitvallen. Dat betekent niet, dat
wij ons tegen een wereldwijd vertakte economie verzetten. In tegendeel: een markt, waaraan
heel de wereld deelheeft, is juist een postulaat, dat onmiddellijk uit het christelijk geloof en de
franciscaanse spiritualiteit voortvloeit.
Een aldus verstaande wereldeconomie moet de gerechtigheid, de wereldwijde solidariteit en de
bewaring van de schepping dienen. Het moet een wereldwijde verbonden economie geven, die
niet de ophoping van het geld als centrum heeft, maar de eisen van het leven. Vanuit dit standpunt zullen de volgende fundamentele kritieken samengevat worden.

2.1. Binnen kapitalistische kritiek
Zelfs binnen het kapitalistisch systeem ontstaat er zoiets als zelfkritiek. Twee voorbeelden daar513

van:

* Het kapitalisme als ideologie
In een economisch tijdschrift in Zwitserland verscheen in het begin van 1997 (“Cash ,
24.01.1997, zie ook DIE ZEIT 17.01.1997) een artikel “over het totalitaire van de markteconomie”. Daarin komt George Soros, een US-Amerikaan van Hongaarse oorsprong, een van de lei¬
dende geldhandelaar in de wereld, uitvoerig aan het woord. Toen hij vaststelde dat hij meer geld
verdiende dan hij nodig had, besloot hij een stichting voor een open maatschappij op te richten.
Ieder jaar vloeien daaruit alleen voor de democratisering van Oost Europa 250 miljoen dollar.
Voor Soros is de markteconomie een geloofssysteem met een totalitaire ideologie, die met het
communisme, het fascisme en gelijkaardige Systemen vergeleken kan worden. Een totalitair systeem wordt door twee dingen gekarakteriseerd: door een geloven dat men de waarheid kent, eil
door een geloof dat goeden van de bozen onderscheiden kunnen worden. Men dringt de andere
een onbewijsbare mening op. “ Voor zover er in onze maatschappij van een overheersende me¬
nin g sprake kan zijn, dan is het geloof in de toverkracht van de markt. De doctrine van ‘Laissezfaire-capitalisme ” verkondigt Dit dat het algemeen welzijn het best door een onbeperkt streven
naar eigen interesses gediend wordt. Ik heb op de financiele markten een vermögen verworven,
en toch ervaarde ik ondertussen, dat het ongebreidelde intensifieren van het Laissez-fairecapitalisme en de verspreiding van de waarden van het kapitalisme in alle domeinen van het leven de toekomst van onze publieke en democratische maatschappij en in gevaar brengt.
ln zover de ideologie van het Laissez-faire de omstandigheden van vraag en aanbod als een a
priori aanvaardt en de interventie van de regeringen als een hoogste kwaad verklaart, heefl ze
de herverdeling van de inkomens en de welstand bij voorbaat tot mislukken veroordeelt. Ik kan
er inkomen, dat de poging tot herverdeling in zieh het prestatievermogen van de markten uitwerkt — maar daaruit volgt niet, dat zidk een poging ondernomen zal worden. (...)
Welstand accumuleert zieh in de handen van zijn eigenaar; en wanneer er voor de herverdeling
geen mechanisme voorzien zijn, kan dit tot een ondraaglijke onrechtvaardigheid leiden. ”
De hoofdredacteur van de economische krant geefi de gedachten van G. Soros weer in een arti¬
kel met als opschrift: “In de naam van de markten. Amen Hij schrijft: “Waarom stelt zieh juist
een economisch tijdschrift als” Cash” over twee bladzijden de vraag, ofhet geloof in de markt
een ideologie is, en dan nog wel een totalitaire? Juist hierom. Terwijl wij niet vijandig staan tegenover het totalitaire van de markten. Laat ons eerlijk zijn: Als George Soros gewoonweg een
verständig mens was, die vele intelligente boeken gelezen had. dan hadden noch wij Die Zeit
noch de ‘Herald Tribüne ’ de man een voetnoot gegund. Maar Soros is een behende miljardair ...
Dat wij hem slechts daarom emstig nemen, betekent, dat hier de sfeer van het geld een inbreuk
maakt op het domein van de geest; Deze inbreuk van een ordenings- en verdelingsprincipe, dat
haar wezensvreemd is, is juist datgene, wat de politoloog Michael Walzer in zijn boek ‘Sferen
van gerechtigheid’ als tirannie of — in extreme vorm - als totalitarisme bestempelt. Zolang het
geld gewoon de economie beheerst, is daartegen weinig te ondememen. Wanneer echter de economie van haar kant het hele leven domineert, wanneer zij de politiek, de sociale Staat en de wetenschap aan de wetten van de markt onderwerpt en wanneer zij gehele landen plotse/ing als
gewone economische werkelijkheid strijdt voor hun overleven, dan is het totalitarisme niet ver
meer weg ...

514

* De vrijheid en het neoliberalisme
In cen ophefmakende rede sprak Marion Gräfin Dönhoff tot de F D P. over de “ontfutselde vrij¬
heid”:
“Het is een grote eer, hier vandaag de Reinhold-Mainer-medaille - de erkenning voor een libe¬
rale overtuiging - te ontvangen ... Reinhold Mainer, de eerste ministerpresident van BadenWürttemberg, heeft in 1952 gezegd: ‘Wij willen de gehele vrijheid, wille willen ze overal. Wij
willen de economische vrijheid, de culturele, de innerlijke vrijheid, wij willen de vrijheid naar
buiten. Er bestaat geen ajzonderlijke vrijheid, geen onderverdeeld of verdeelde vrijheid, maar
alleen een gehele vrijheid. ’ Wanneer men deze gedachte, deze idealistische uitspraak, vertegenwoordigt, dan ziet men hoe zeer de tijden verander zijn ...
Vandaag, na veertig jaar, zijn wij sceptischer gestemd. De culturele vrijheid, gebruiken wij ze
werkelijk? ... De economische vrijheid? Wij hebben haar. Wij hebben de vrijheid van de mark¬
ten, en wij hebben talrijke bewijzen, dat de markteconomie het meest efftciente economisch systeem is, dat men zieh kan voorstellen. Maar dit systeem heeft zijn nevenwerkingen, die men zieh
voordien niet had kunnen voorstellen.
Het fundament: de wet, waardoor de markteconomie is opgetreden, heet wedijver - het wezen
van de wedijver is echter dynamisch: sneller, hoger, verder. De motor, die het geheel drijft, is
het eigenbelang. Ik moet meer doen, meer verdienen dan mijn concurrenten. De verantwoordelijkheid voor het geheel, voor de maatschappij, zal de Staat welwillend overnemen.
Vandaag komt het blijkbaar slechts op economie aan; het geestelijke, humane, artistieke wordt
naar de rand verdrongen. Alle energie is op het economisch domein gericht. Een totale verzakelijking heeft plaats gevonden - wij leven in een technocratische maatschappij, waarin efficientie
door rationalisering het belangrijkste is ...
Een klimaat van algemene drang naar verrijking heeft een zieh uitgebreid, zonder dat er enige
grens voor is. Er zijn geen ethische normen meer en ook geen morele barrieres — totale vrijheid
is het devies.
Een ongebreidelde vrijheid leidt tot brutaliteit en criminaliteit. De professor in Psychologie van
de Hamburgse Universiteit, Stefan Schmidtchen, zegt in de “Welt” van vorige week: “De geweldsdrempel van de jeugd is nog nooit zo laag geweest als vandaag.' Het grootste probleem is,
dat het niet meer slaagt ethische grondwaarde als medelijden, behulpzaamheid of respect voor
oudere mensen tot stand te brengen.
Vrijheid, die niet aan een bepaalde zelfbeperking onderworpen is, leidt tenslotte tot toestanden,
die de roep naar een 'sterke man aldus tot haar antithese, een autoritair regime - Sterker doet
klinken. Bij ons is het nog steeds beter dan in vele andere landen, maar ook bij ons heeft de corruptie ongekende dimensies bereikt. De procureur-generaal van Frankfurt verklaart bondig, dat
in zijn domein sinds 1987 ongeveer 1500 ambtenaren en ondernemers wegens omkoping en
smeergeldaffaires veroordeeld werden. En voor een paar weken was er in de dagbladen te lezen,
dat wegens dergelijke delicten tegen ongeveer 2700 artsen in Duitsland een onderzoek loopt.
Een gevoel voor dat, wat men doet, en dat wat men niet doet, is verregaande verloren gegaan.
ledere maatschappij heeft echter ban den nodig: zonder spelregels, zonder traditie, zonder een
bepaalde consensus over relatienormen kan geen maatschappij bestaan, is stabiliteit onmogelijk. Het ontketende marktsysteem, waaraan geen ethische voor Stellingen ten grondslag liggen,
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verstoort niet alleen de solidariteit, maar op de duur ook de maatschappij.
Wanneer men er niet in slaagt om tot een minimale ethische consensus te körnen, dan zal dit systeem in een Catch-as-catch-can eindigen. Het zou mij niet verwonderen, wanneer binnen den
jaar het kapitalisme in elkaar stört zoals voor kort het socialisme.
Een ethiek van verantwoordelijkheid is vandaag veel noodzakelijker dan xroeger. De fllosoof
Hans Jonas meent, ‘vroeger werden de den geboden als orienteringshulp aangeboden, maar in
de djd van globalisering en met het oog op de mogelijkheid van vernieling, waarover de mens
beschikt, evenals de aanblik van de technische vooruitgang om de genen te veränderen en waarschijnlijk een nieuwe mens te maken, moeten wij een ethiek ontwikkelen, die ons bewust maakt
hoe groot onze verantwoordelijkheid is. ’ De rechtstaat, de trias polidca (de drie staatsmachten),
pluralisme zijn belangrijke voorwaarden. Maar of de vrijheid, die Reinhold Maier voor ogen
had, behouden kan worden, hangt van de overtuiging en de houding van de mensen af, die in deze rechtstaat leven. Juist daar, meen ik, ligt de verantwoordelijkheid van de liberalen. Het is
voor alles aan hen, de burgers om de samenhang steeds voor ogen te brengen. Zij hebben veel
gedaan voor de ontwikkeling van de rechtstaat, waarvan het fundament door de Verlichting bereid werd. Nu moeten zij er ook voor zorgen, dat de ontaarding van de economische vrijheid ingedamd wordt, dat de onzichtbare hand van de markt door bepaalde ethische ketenen gebonden
wordt. Dit kunnen slechts de liberalen, die de vrije markt hebben uitgevonden - ja, zij er juist
toe verplicht. (...)
In het liberaal zijn steekt steeds ook een element van contradictie, niet slechts de tegenstand le¬
gen de macht van een absolute regering, maar in de tegenstand tegen de heersende modes van
de tijd. Daar hoort ook bij de relativering van alle vermeende alleen zaligmakende ideologieen
..." (Die Zeit, 02.02.1996).

2.2. Fundamentele kritiek
Het kapitalisme moet ook van buitenaf kritisch benaderd worden. Hiertoe enige aspecten:
* Economie als zorg: economie is etymologisch vooreerst de behartiging en het organiseren van
alles, wat bij een goede huishouding behoort. Het gaat er om, de basisbehoeften van de mensen
waar te nemen en te bevredigen. De huidige economie orienteert zieh niet meer op de basisbe¬
hoeften, maar aan de ophoping van het kapitaal (=accumulatie. Zij moet haar eigenlijke opgave
en doel opnieuw leren begrijpen.
* De zorg voor allen: de economie moet zieh orienteren op de basisbehoeften van allen. Zij mag
niemand uitsluiten. Zij zal niet, zoals vandaag, slechts een derde van de mensen tevreden stellen
en alle andere van de welvaart uitsluiten. Zij moet de middelen en wegen vinden om alle een
goed leven te bezorgen.
* Een andere maatstaf: om de welstand van een volk te meten, heeft men andere criteria nodig,
dan slechts het bruto sociaal product, dat de som is van alle economischc materiele goederen en
dienstverleningen. Het bruto sociaal product goochelt eenvoudig met de welstand of spreekt volgens de omstandigheden over het onrecht van de armoede: het kan de meerderheid van de bevolking juist slechter gaan, zelfs wanneer het bruto sociaal product met meerdere procenten
groeit. Lichamelijke, psychische en geestelijke behoeften van de mensen (gezondheid, welvaart,
toekomstverwachting, liefde, gevoelens, geborgenheid, thuishoren, leven binnen geslaagde rela-
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ties. natuumabijhcid . . .) laten zieh met dit instrument van bruto sociaal product niet grijpen noch
verzekeren. Juist deze echter moeten belangrijke criteria en doelen van de economie worden. Dit
uitsluitend gericht staan op de groei respectievelijk toename van het bruto sociaal product is de
directe oorzaak van het verlies van het geestelijke, de verstoring van de natuur, het oplaaien van
het geweld, het verlies van gevoelens en hoop. Dat alles moet in de kostennota van de balans
verschijnen. Een gezonde economie moet zieh op de eerste plaats aan het sociale orienteren.
* Gelijke voorwaarden: De heersende opvatting dat de markt daadwerkelijk vrij moet, gaat aan
de werkelijkheid voorbij. Het vrije spei van de krachten kan slechts dan gespeeld worden, wanneer de voorwaarden er zijn: gelijke en rechtvaardige startvoorwaarden! Wanneer het grootste
deel van de bevolking bij gebrek aan productievaardigheden en koopkracht van in het begin van
het spei uitgesloten zijn, kan het ook niet tot het vermeende gelijke spei van de krachten körnen.
De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, en in plaats van een evenwicht komt het tot de
dictatuur van de uitzichtlozen.
* De rol van de Staat: derhalve moet de Staat regels en wetten uitvaardigen om de gunsten van
het spei van de markten ten voordele van de marginalen en de benadeligde mensen en de uitgebuite natuur. “Deregulering” kan onder onrechtvaardige startvoorwaarden geen oplossing zijn.”
* De toekomst: “Duurzaamheid” moet de kemgedachte van een nieuwe economie worden. Dat
betekent: het gaat niet om eenvoudig en kortstondig voordeel, maar om het overleven van de
mensheid op middellange en lange termijn. De “Club van Rome” heeft het in een formule samengevat: verdubbelde welstand - gehalveerd natuurverbruik! Het armoedeprobleem kan
slechts dan opgelost worden, las de welstand wereldwijd verdubbeld word en het gebruik van de
natuur tot de helft teruggebracht wordt. Alleszins betekent dit voor de rijke landen een terugschroeven van de aanspraak en een herleiden met een tienvoud van het gebruik van de natuur.
Dat de Strategie van de “Club van Rome” realistisch is en niet het onmogelijk eist, wordt door
vele voorbeelden bewezen.
* De rol van het verstand, de geldende economie moet vele opvattingen overwinnen, die aan
het ondeugend dogmatisme ontspringen, zoals wij dat op het godsdienstig domein ook kennen.
Daartegenover moet “innovatie” benadrukt worden: fantasie, geest van uitvinding, waagstuk, afbraak! Alle zogenaamde wetten van de traditionele economie moeten kritisch onderzocht wor¬
den!
* Nieuwe waardeordening: arbeid moet nieuw begrepen worden, ja ze moet opnieuw ontdekt
worden. Werkloosheid kan en mag niet opgelost worden door het geprezen middel voor alle
kwalen: groei van het bruto sociaal product. De “duurzaamheid” verbiedt dit! Arbeid moet in
andere domeinen gezöcht worden dan in de productie. Zij moet ook rechtvaardig verdeeld wor¬
den. De nieuwe waarden van een toekomstige maatschappij zijn genoegzaamheid, gelatenheid,
solidariteit en een nieuwe cultuur van delen.
* Het groeiprobleem. de “vrije markteconomie” vertrekt vanuit een valsc voorondcrstelling, dat
de economie onbegrensd kan groeien. Gewoon rekenkundig is dat niet mogelijk. Een economie,
die daarop gebouwd wordt, zal zichzelf vemietigen. Men herinnert zieh het bekende verhaal van
een koning, die de uitvinder van het schaakspel als loon een wens luit uilsprekcn. Deze vroeg op
het eerste veld een tarwekorrel, op het tweede twee, op het derde vier en zo verder op ieder volgende veld het dubbel aantal korrels als het voorgaande veld. De koning kon die wens niet vervullen. Op het einde moest hij 18,5 triljoen korrels opbrengen, dat was 740 miljard ton tarwe of
440 maal de gezamenlijke oogst van een jaar.
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Of: Een Duitse pfenning bij de geboorte van Jezus op de bank belegd aan 5% rente geeft in 1990
134 staven goud, waarvan iedere staaf het gewicht van de aarde heeft. Dat mögen speelse vergelijkingen zijn, maar de mathematische wetten, die achter het spei zitten, zijn dezelfde als die ach¬
ter de groei-ideologie en het ganse rentesysteem steken. Dat het resultaat geen gewoon spei is,
bewijst het volgende voorbeeld: in het begin van de tachtiger jaren kon men staatspapieren van
de USA kopen, die twaalf respectievelijk 14% rente zouden geven. En dat bij een looptijd van
zeg en schrijf 30 jaar! Bij deze papieren ging het om de zogenaamde zero-bonnen, ook nulcoupons genaamd. Op deze papieren werden de renten niet jaarlijks uitgekeerd. Veeleer werden
ze in het beginkapitaal ingeschreven en met gecumuleerde intrest naar 30 jaar uitbetaald? Dat
betekent voor 10.000 dollar, die de regering van een geldschieter in 1982 leende, moet zij in het
jaar 2012 bij 12% rente rond de 300.000 en bij 14% rond de 500.000 dollard terugbetalen. Aldus
het dertigvoudige respectievelijk het vijftigvoudige van het geleende kapitaal. Dat een regering
zulk een waaghalzerij toezegt, is tekenend voor de toestand, waarin ze zieh bevindt. Realistisch
is zulk een toezeggen slechts dan, wanneer in de 30 jaar ook de betaalkracht van de volkseconomie en de daarmede het staatsinkomen met 30 respectievelijk 50voud aangroeit. Dat zulk een
stijging volledig onrealistisch is, ook wanneer er geen milieuproblematiek bestaat, hoeflt niet
verklaard te worden. “Realistisch” zijn zulke kredietovereenkomsten slechts, wanneer men uitgaat van een uitgesproken hoge inflatoire ontwikkeling van het geld. Een andere “oplossing” kan
er voor zulk een aanbod niet gegeven worden. Dat betekent ook, dat de US-regering een stabiliteit van de koopkracht op den duur niet wil.
Op grond hiervan zal het ongebreideld kapitalisme zichzelf veraietigen, waarbij het enkel gaat
om de tijd. Dit zal een niet te herstellen schade aan de schepping en een miljoenen doden onder
de Volkeren tot gevolg hebben.
* De regio’s als economische ruimte: de regio’s als gegroeide levens-, cultuur en economische
ruimte moeten wederom versterkt worden: “Decentralisatie” is beloftevoller en duurzamer dan
de mammoetorganisaties, die uiteindelijk alles naar zieh trekt, de fantasie doodt en arbeidsplaatsen vemietigt.
* Utopie: het komt er opnieuw op aan te dromen en utopische maatstaven te ontwikkelen. om de
actuele toestand niet absoluut te maken. Wij moeten ons op alle gebieden en in alle domeinen
niet doelstellingen maken. Dat kan niet zonder de kracht van de Utopie en met de Utopie.
* Het geldprobleem: de voormalige chef van de circulatiebank van Zwitserland, F. Leutwiler,
meent: “Op geen andere manier als door de inflatie konden in zo körte tijd zo weinige rijk en zovele arm gemaakt worden(Creutz 127). Volgens de bekende Zwitserse econoom Hans Chris¬
toph Binswanger kan een menswaardige en toekomstbekwame wereldeconomie maar ontstaan,
wanneer het thema van het geld met de renten en internsten, inflatie, speculatie en dergelijke
fundamentele onderwerpen opnieuw doordacht worden. Hij schrijft: “99 procent van de mensen
zien het geldprobleem niet. De wetenschap ziet het niet, de economie ziet het niet, zij verklaart
het als ‘niet bestaande Zolang wij echter de geldeconomie niet als een probleem erkennen, is
een werkelijke ecologische verandering niet mogelijk

2.3. De sociaal ethische kritiek van de Kerk
De sociale leer van de Kerk heeft zieh relatief vroeg zeer kritisch over het kapitalisme uitgelaten,
ja men moet er aan toevoegen, dat de sociaal ethische profetie van de Kerk een zelden scherp
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profiel had. Haar tragedie bestaat erin, dat zij door de christenen in het algemeen nauwelijks gehoord werd, ook niet door degenen, die zieh op het politiek domein uitdrukkelijk op het christelijke mensbeeld beroepen, zoals ongeveer alle christelijke partijen.

* Veroordeling van het kapitalisme al in de eerste sociale encyclieken van de Kerk:
Zonder het woord “kapitalisme” te noemen, werd de realiteit, die daannede bedoel wordt, reeds
in de eerste pauselijke omzendbrieven over de sociale kwesties (Paus Leo XIII "Rerum No¬
varum”, 1981) met krachtige termen beschreven: ... “efe tegenwoordige verhoudingen van de
bezittende klassen en van de arbeider is wezenlijk veranderd; het kapitaal wordt opgehoopt in
de handen van een gering aantal mensen, terwijl de grote menigte verarmt” (RN 1). In de 19e
eeuw werden de oude coöperatieven van de arbeidende klasse in Europa störten ineen, en gecn
andere organisatie namen hun plaats in. Het openbare en staatkundige leven distantieerde zieh
meer en meer van het christelijk wereldbeeld, de arbeiders waren steeds meer aan de harteloosheid van de rijke eigenaar en aan de ongebreidelde hebzucht van de concurrentie overgeleverd.
" Product ie en handel zijn juist het monopolie van enkelingen geworden, en zo kunnen weinige
buitenmatig rijken een massa van bezitlozen een soort slavenjuk opieggen.” (RN 2) Paus Leo
ziet in een brede verspreiding van de eigendom een middel tegenover de onhoudbare toestand,
en hij vraagt: ccvooreerst een aan de billijkheid duidelijker verdeling van de aardse goederen.
Het is een gevolg van de veranderingen van de burgerlijke verhoudingen, dat de bevolking van
de steden zieh in twee klassen gescheiden ziet, die door een ongehoorde kloof van elkaar gescheiden zijn. Aan de ene kant de schatrijke partij, die de industrie en de markt volledig beheerst, terwijl zij de draagster van de ondernemingen, en de zenuw van alle winstgevende activiteiten, niet alleen zieh geldelijk steeds meer verrijkt, maar ook op het staatkundige domein verovert ze steeds meer en meer een invloedssfeer. Aan de andere kant die menigte, die de goederen
van het leven moeten ontberen en die met verbittering vervidd is en tot onrust geneigd is. ” (RN
35).
Onder het aspect van de gerechtigheid benadrukt de Encycliek. “Voor alles is het de plicht van
de arbeidsheren, de grondidee ‘ieder het zijn ’ steeds voor ogen te houden ... In het algemeen
dient er met betrekking op het loon gelet te worden, dat het niet tegen de goddelijke en menselijke wetten ingaat, noodlijdenden te onderdrukken en uit te buiten voor eigen voordeel.
De arbeider de hem toekomende Verdiensten onthouden is een zonde, die te hemel schreit. ” (RN
17) Daarbij wordt uitdrukken naar de brief van Jacobus verwezen (vgl. Jac 5,4); die zelf teruggrijpt naar het goddelijke voorschrift in het oude Israel (vgl. Lev 19, 13 en Dt 24,14 vv.).
Daarbij gaat het niet alleen om de gerechtigheid, het gaat ook om de waarde van de mens. De
maatschappij, die paus Leo XIII beschrijft, moet hij er aan herinneren, het is geen schände, het
levensonderhoud door arbeid te moeten verdienen, “oneervol en onwaardig is daarentegen''
volgens zijn woorden ''de mensen gewoon voor eigen belang uit te buiten en hen maar zo hoog
te schatten als hun arbeidskracht reikf' (RN 16).
Zonder aldus het begrip “kapitalisme” te noemen, beschrijft paus Leo XIII vanuit de achtergrond
van de maatschappelijke toestanden, die deze opgeroepen hebben, het zeer duidelijk in zijn uitwassen.
De wereldwijde uitdeining van het (liberale) kapitalistische systeem (globalisering) dreigt terug
te keren naar de toestanden, zoals ze voor honderd jaar in Europa heersten. Dit toont het de gevaarlijkheid van dit systeem.

* Het verwerpelijk imperialisme van het geld: de encycliek van Pius XI “Quadragesimo an¬
no" (Veertig jaar na “Reaim Novaram”, 1931) kritiseert in scherpe bewoordingen het "verderfelijk en verwerpelijk financieel kapitalistisch intemationalisme ofhet imperialisme van financieel
kapitaal, dat zieh overal thuis voelt, waar zieh een buit voordoet” (Q A 109). De pastorale constitutie “Gaudium et Spes" van het tweede Vaticaans Concilie stelt vast: "Materie/e hulp wordt aan
de uitstervende Volkeren niet toebedeeld, zolang de praktijken van de heuidige wereldhandel
zieh niet grondig veränderen” (GS 85).
* De blinde vlek van de vrije markt: Paus Paulus VI kritiseert in zijn apostolisch schrijven
“Populorum Progressio” (41967) vooral de “heersende theorie van de vrije handeT, die volgens
de ervaring slechts de strekken in de wereldeconomie ten goede komt en de zwakken benadeelt.Daaruit leidt hij af, dat de marktmechanismen alleen niet in Staat zijn, de handelsrelaties
tussen de rijke en arme landen zo op te bouwen, die menselijk en zedelijk bewandelbaar zijn. De
paus wijst een ongebreidelde concurrentie af, omdat ze een opeenhoping van economische
macht vraagt en “blind" is voor de eisen van de rechtvaardigheid. De ongelijke ruilrelaties tussen
de industrie- en de ontwikkelingslanden hebben tot het ontstaan en voorbestaan van een globale
apartheid61 geleid, die circa 800 miljoen “absoluut armen” een menswaardig leven ontzegt.
* De structuren van het onrecht: de radicaalste veroordeling van het huidige onrechtsysteem
tussen Noord en Zuid formuleerde Johannes Paulus II in zijn encycliek “"Sollicitudo rei socialis" (1987). Hij herhaalt de kritiek op de mechanismen van de markteconomie. Ofschoon ze bediend worden door de wil van de mens, werken zij toch bijna automatisch. Zij verstevigen de situatie van de rijkdom van de ene en de armoede van de andere. Zulke mechanismen begünstigen
de belangen van degenen, die erover beschikken, maar verstikken of besturen tenslotte de eco¬
nomische ordening van de minder ontwikkelde landen (vgl. SRS 16). De paus spreekt aansluitend bij de bevrijdingstheologie van de “structuren van de zonde”. Daarmede drukt hij duidelijk
uit, dat deze structuren niet slechts een gebrek en falen van het systeem zijn, maar dat er onder
deze door de mensen gestuurde en verantwoorde mechanismen, een theologische beoordeling
ligt. Weliswaar is het niet geheel duidelijk, hoever de objectieve machtsstructuren en belangen
over de morele kracht en beslissende vrijheid het handelen domineert. Anders uitgedrukt: is een
concemchef uiteindelijk bij machte, zijn beslissing enigszins aan de principes van de bergrede
te orienteren? Ondanks deze onduidelijkheid blijft het de grote Verdienste van “Sollicitudo rei
socialis”, zieh tot voorspreker van de belangen van de benadeligde en zwakke partners in de
Noord-Zuid-dialoog te hebben opgeworpen.
* De overwinning van de schuldenkwestie: Daarover heeft de pauselijke commissie "Justitia et
Pa\” (1987) zieh uitgelaten in een schrijven met de titel:
“Ten dienst van de menselijke gemeenschap: een ethische benadering van de internationale
schuldenkwestie”. Het handelt uitvoerig over de beschrijving van het probleem, zonder echter
concrete voorstellen, om het probleem op te lossen. Maar het noemt de absolute mistoestanden
en biet ethische richtlijnen aan. Over hetzelfde probleem uit zieh paus Johannes Paulus II in zijn
jubileumencycliek “Centesimus Annus” (honderd jaar Rerum Novarum): “Op dit ogenblik drukt
op de positieve inspanningen die wat dit betrefl verricht zijn, het grotendeels onopgeloste pro¬
bleem van de buitenlandse schuld van de ärmste landen. Het beginsel dat de schulden betaald
moeten worden, is zeker juist. Maar het is niet geoorloofd betalingen te vragen of te eisen, als
61 Nederlands-Zuidaffikaans: oorspronkelijk de gescheiden ontwikkeling tussen blanke en zwarte bevolking. Hier overgedragen op de sociale klassen.
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dit in feite politieke kenzen zou opieggen die gehele volken tot de honger en de wanhoop drijven.
Men kan niet eisen dat de schulden die aangegaan zijn, betaald worden met ondraaglijke offers.
In deze gefallen is het nodig -) zoals overigens gedeeltelijk gebeurt - wegen te vinden voor verlichting, uitstel of ook kwijtschelding van schuld welke verenigbaar zijn met het fundamentele
recht van de Volkeren op voortbestaan en vooruitgang”. (CA 35)

2.4. Theologische kritiek
Vele formuleringen van het kapitalisme komen uit de religieuze vocabulaire, zijn Stellingen
worden als dogma’s verkondigd, zijn vooruitzichten als beloftes voorgesteld, die consumptiegoederen tot in het verwerven ervan als sacramenten met religieuze Verlangens omgeven. In Latijns-Amerika spreekt men daarom ook van een “theologie van het productieproces”. Voor de
bekende economist J.K. Galbraith gaat het om een “theologie van laissez-faire”. “Zoals men in
God moet geloven, zo moet men in het neoliberale systeem geloven; in die betekenis zijn beide
identielC'. De globalisering van de economie, de val van de socialistische Systemen en de revolutie van de communicatietechnieken zijn vanzelfsprekende gevolgen van deze nieuwe godsdienst.
De technische vooruitgang is de weg naar het paradijs, en de grootste zonde “de bekoring om
goed te doen”, in plaats van zieh deemoedig aan de markt en zijn goddelijke wetten over te geven. Tegenover deze “theologie” en haar afgoden is vanuit de bijbel de profetische stem van de
wäre God tot uiting te brengen:
* De wäre God: Adam Smith spreekt op ronduit op religieuze wijze van de “onzichtbare hand"
die de markteconomisch gebeuren ten goede leidt. Daardoor worden de onrechtstructuren met
een nagenoeg goddelijk licht omgeven. “De hand van God”, zoals wij ze vanuit de bijbel ken¬
nen, handelt in werkelijkheid anders. Zij bevrijdt uit onrechtstructuren (vgl. Ex 3). Een van de
namen van God is Gerechtigheid, en slechts hij die de gerechtigheid trouw blijft, hoort God toe.
Het kapitalisme als religieus systeem is een afgodendienst.
* De optie voor de zwakken en armen: het kapitalisme ontkent dat - theologisch gezien - het
selectieprincipe binnen het menselijk gebied afgeschaft is. Tegenover het “recht” van de Sterke
plaatst de bijbel het recht van de zwakke. Zo gezien is de bijbelse optie voor de annen een profe¬
tische tegenstem tegen het “neodarwinisme” (Handleiding 19). Deze optie moet binnen de eco¬
nomische politiek tot geldigheid worden gebracht. God Staat niet aan de kant van de macht en
het geld, maar toont zieh als zaakwaamemer en belangenverdediger van de zwakken en margina¬
len.
* De cultuur van het leven: God is het leven! (vgl. Dt 30) Consumptiegoederen zijn niet alles,
en zij vervullen ook niet de diepere bchocflcn van de mensen. Wie in het materiele en in de con¬
sumptiegoederen het enige doen van het leven ziet, eet zieh om het zo te zeggen dood en eindigt
m de dood. Wij slechts gebruikt, wordt zelf gebruikt! Wie slechts consumeert, is uitsluitend met
het vergankelijke, eindige verbonden. Hier toont zieh, hoc de economie zelf de dood meevoert
van degene, die zieh met het levensnoodzakelijke moet verzorgen. Zij doet eerst recht aan haar
opdracht, wanneer zij haar absoluutheids aanspraak opgeeft. Zij dient eerst dan de mens, wanneer zij de dieper liggendc behoeften van de mens als prioritair herkent en respecteert, in plaats
van de \ erdringen of te verstikken.
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2.5. Profetische kritiek

_

___

De kritiek op het kapitalisme wordt slechts dan profetisch in de eigenlijke zin. wanneer concrete
altematieven zichtbaar worden. De evangelische theoloog U. Duchrow ziet zulk een altematief
in de ordesgemeenschappen, die vanuit een ander mensbeeld een andere manier van economic
huldigen.
* De evangelische raden: de traditie van de ordes zoekt steeds weer om op een andere maatschappelijk model opmerkzaam te maken, en wel door een altematieve omgang met de menselijke energie. Zij ziet in de drie evangelische raden de trefwoorden niet alleen voor een verhouding tot God, maar ook voor het gestalte geven aan een menselijke samenleving: de “armoede”
in het bijzonder verplicht tot een gemeenschap van goederen en tot een consequente solidairc
verhouding naar binnen en naar buiten. De armen worden tot maatstaf van het eigen leven verheven. In navolging van broeder Franciscus en zuster Clara is dit zo binnen de franciscaanse familie tot op vandaag.
* Verzaken aan privaateigendom: In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er vele levensvormen geweest, die het privaateigendom fundamenteel afwezen. Daartoe behoren ook Franciscus
en Clara. Zij verstünden de “armoede” niet als gewoon innerlijk loslaten van de dingen, zij wil¬
den veel meer ‘‘sine proprio”, “zonder eigendom” (vgl. RegNb 1,1) leven. “Apropriatio”, “toeeigenen”, juist de “ophoping” is voor hem de oerzonde van de mensheid (vgl Verm 2). Daarom
krijgt de hymne, die Paulus op de menswording van God maakte, een zo belangrijke betekenis
voor de praktische uitwerking van de franciscaanse levensvorm. Paulus spreekt van "expropnatio” (vgl. Fil 2, 5), van de “zelfontlediging van God”, om niet anders te zijn dan mens onder de
mensen. Franciscus en Clara willen in hun radicale bezitloosheid de weg van Jezus van Nazareth
gaan. Daarin ligt het wezenlijke en diepste, wat van de franciscaanse beweging te zeggen is en te
verwachten.
* Alternatief voor het geld. eeuwen voordien was er ccn cconomie, die zonder geld kon. En als
de geldeconomie in de Italiaanse Steden het ruilsysteem verdrongen, wees Franciscus het geld
voor zieh en zijn gemeenschap af. Zijn ervaring was: geld breekt af en is tenslotte levensvijandelijk. Derhalve zag hij het geld “de waarachtige duivel”, slijk (vgl. 2 C 65) stof “stinkende vuiligheid” (vgl. 2 C 66), “een list van de duivel”, die de bekoring door de slang in het paradijs oproept (vgl. 2 C 68).
Met het verloop van tijd - met de algemeen invoering van de geldeconomie - hebben de zusters
en broeders van de franciscaanse familie gewoon aan het gebruik van het geld aangepast. De beoordeling van het geld door broeder Franciscus wordt ons dan eerst toegankelijk, wanneer wij de
afmeting van het onrecht in beschouwing nemen, welke een teugelloze geldeconomie veroorzaakt. Zusters en broeders van Clara en Franciscus moeten op dit punt een nieuwe gevoeligheid
ontwikkelen en bestaande altematieven tegen het geld ondersteunen.
* Franciscaanse solidariteit met de armen: in de koop van hun geschiedenis hebben de franciscanen niet geschuwd verscheidene economische initiatieven te nemen, die op de armen gericht waren. Zo werden “Monti frumentarii”, “graanbanken” gesticht, om te voorzien in hongersnood. De heilige Bemardinuis van Feltre (+1494) verzamelde edelen en rijken in broederschappen, die de armen ondersteunden en zieken bezochten. Met anderen tezamen stichtte hij
banken: de zogenaamde “Monti di pieta” (Bergen van barmhartigheid) die in Spanje, Frankrijk
en Duitsland zeer grote verspreiding kenden. Zij werden door sommige theologen ervan be-
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schuldigd, rcnte te nemen en daardoor het verbod op rente te overtreden, dat tot in onze eeuw
door de Kerk gehandhaafd werd. Het 5e Lateraans Concilie koos in zijn 10e zitting op 4 mei
1515 de zijde van de franciscanen. Het stelde in het decreet “Inter multiples” een absoluut renteverbod vast, dat zieh op Le 6, 34 vv. beriep. Men mag zieh "uit de gewaarborgde lening niets op
het geleende kapitaal bovenop heffen. Dat is namelijk de eigenlijke betekenis van de rente, wanneer men namelijk uit het gebruik van een zaak, die geen oogst geeft, zonder arbeid, zonder kos¬
ten en zonder risico winst en toename zoekf \ Het concilie verwijst naar de Monti di pietä, “dit
zo grote en voor het algemeen welzijn zo nuttig goed”. Het benadrukt dat het principe van de
rechtvaardigheid, die de renteopname verbiedt, en vult het aan met het principe van de barmhartigheid en waarheid, “zodat de armen geholpen wordenDaaruit volgt dat de Monti di pietä
“voor hun werking en hun schadeloosstelling een bescheiden vergoeding mögen nemen ""alleen
voor de werking van de aangestelden en andere dingen, die ... tot hun onderhoud behoren”
(Denzigcr 1442 vv).
Als profetische beleefd altematief op het kapitalisme zullen wij franciscaanse mensen levensvormen ontwikkelen, die weinig door geld en eigendom gekenmerkt zijn.

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen
Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

Ex 3; Lev 19,13 ; Dt 24,14vv.; 30; Lc 6, 34 vv.; Fil
2, 5; Jac 5, 4
CA 35; GS 85; RN lv.; 16v.; 35; PP; QA 109; SRS16
Verm 2; RegNb 1,1; 2 C 65v.; 68 7; AP 30.

Om na te denken
_Een andere toekomst_
Er komt een dag,
waarop een man en een vrouw elkaar kunnen liefhebbcn.
zonder in de dag van morgen te vluchten.
Er komt een dag,
waarop de kinderen
niet meer zullen wenen
van honger
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en de jongeren
niet meer werkloos worden
Er komt een dag,
waarop de ouden in hun ouderdom
creatief leven en zij
wegens lange arbeidsjaren
gcacht worden
Er komt een dag,
waarop het land door zijn
beste geregeerd wordt, dat betekent:
door hen, die het iedere dag
met de kracht van hun handen
en hun geest opbouwen.
er komt een dag
dat men zeggen kan met vrijmoedigheid - wat men denkt,
zonder angst voor rep ress ie.
Er komt een dag
waarop ook voor hen, die in de globale analyse
niet beschouwd worden
hun leven, hun toekomst en hun recht verzekerd wordt.
Er komt een dag
waarop de uitoefening van de gerechtigheid
geen uitzondering is,
maar een gebeurtenis van
een georganiseerde maatschappij
ten gunste van de meerderheid.
die vandaag nog een onrechtvaardige
slavemij ondergaan en verdragen.
Tenslotte komt er een dag,
waarop de kunstenaar en de arbeider.
boer en schrijver
niet langer gescheiden leven.
En het zal verbannen zijn van de aarde
het woord
Onderdrukking
Roberto Zwetsch, Brazilie
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Handleiding 21: Deel 2 Het Marxisme
Profetische kritiek op het maatschappelijk systeem vanuit
franciscaans oogpunt_

II. Uit de bronnen
Het Marxisme

_

_

De heftigste kritiek op het kapitalisme is door Karl Marx en de mensen, die hem volgenden. geformuleerd. Daarom is het niet verwonderlijk, dat het Marxisme sinds zijn ontstaan tot op onze
dagen de verwachting van de arme volkslagen gcbleven. Zij verbinden met het Marxisme een
rcchtstrceksc messiaanse visie" (Puebla 20) en de hoop een positieve verandering van de maatschappelijke toestanden. Dit “messianisme” ligt reeds in het denken van Karl Marx vervat,
waarvoor zijn joodsprotestantse worteis een aanvaardbare verklaring vormen. De ineenstorting
van het communisme, dat zieh als de verwezenlijking van de marxistische ideeen zag, vermocht
deze hoop niet te vemietigen. Daarom zijn velen, die zieh niet met het kapitalisme tevreden stel¬
len, vandaag nog overtuigde marxisten. Zijn het verstokte ideologen, die niet van hun dwaling af
te brengen zijn? Of blijft de marxistische analyse van het kapitalisme met haar opwerpingen ook
vandaag nog geldig? Van zodra de vraag gesteld wordt, bevindt men zieh ongewild temidden
van een heftige uiteenzetting. De hefitigheid, waarmede men het fenomeen “marxisme” discussieert, is overigens niet nieuw. Zij behoort tot de geschiedenis van het marxisme zelf.

1. Marxisme

_

-

wat is dat?

_

Maar wat verstaat men onder het begrip “marxisme”? Het antwoord op de vraag kan niet genoeg
gedifferentieerd gegeven worden. Daarom is het noodzakelijk stap voor stap te gaan.

1.1. Kart Marx_
Karl Marx zag het levenslicht op 5.5.1818 in de Duitse stad Trier. Zijn ouders waren Joden.
Nochtans liet zijn Vader, de advocaat Geinrich (Heschel), hem dopen op zijn zesde levensjaar.
Als protestantse leerling bezocht Karl de volksschool en het humanistische gymnasium in zijn
geboortestad. Zijn academische studies in Bonn Berlijn sloot Karl Marx als doctor in de filosofie
af. Daarin benaderde hij de geestelijke stromingen van zijn tijd en verklaart zieh kritisch tegenover hen.
Daarbij werden twee ontmoetingen voor zijn toekomstig denken kenmerkend:
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* De ontmoeting met Friederich Hegel, het hegelianisme en daarmede verbonden
het Duits Idealisme:
Bij Hegel overtuigt hem de dialectiek, dat wil zeggen zijn denken vanuit tegenstellingen (thesisantithesis). Dat opende niet alleen nieuwe betekenisdiepten, maar maakte het mogelijk de vcrzoening van tegenstellingen op een hoger niveau (synthesis). Hegel waagt zieh derhalve aan
moeilijke vragen zoals de geschapen afhankelijkheid van de mens en zijn vrijheid, persoonlijke
overgave en zelfontplooiing, de onveranderlijkheid van God en zijn menswording.
De zuivere of absolute idee (idealisme) - in de dagelijkse spreektaal het goddelijke - verwezenlijkt zieh volgens Hegel in de ruimte en de tijd. Zij maakt daarbij gebruik van de materiele natuur en de eindige, menselijke geest, waarvan de hoogste uitdrukkingsvormen de Staat, de kunst
en de godsdienst - en juist in deze volgorde! - zijn. Marx nu vervangt de “idee” door de “materie”; het idealisme door een materialisme met eigen kenmerken. Het materialisme wordt tot
“zijnsprincipe” verheven (= historisch materialisme). Opperste principe is bijgevolg niet de geest
(de idee) maar de materie. Natuur en mens zijn uitdrukkingsvormen van de materie. Deze vinden
hun hoogste vorm niet in de Staat, kunst en godsdienst zoals bij Hegel, maar voor alles in het
technisch scheppen, de “praxis” van de mens in de communistischeh”, dat wil zeggen “klassenloze maatschappij”. Volgens Marx was de klassenloze maatschappij historisch het uitgangspunt
van alle maatschappelijke ontwikkelingen en is haar doel. Wij hebben om het zo te zeggen, het
paradijs verloren en moeten het terugvinden, wij leven in de vreemde (vervreemding) en moeten
het geboorteland vinden. De geschiedenis van de mens is tot nu toe niet alleen een constante afvallen van een ideaal, maar beweegt zieh naar de oorspronkelijk bestemming terug. Duidelijkste
uitdrukkingen daarvoor zijn de privaateigendom en de klassenmaatschappij, en de scheiding van
kapitaal en arbeid.
Dat Karl Marx de proletarische massa vooropstelt, om de klassenloze maatschappij te hersteilen,
heeft voor de filosofie een praktisch grond: van hen verwacht hij de kracht voor de noodzakelijke revolutie. Tenslotte zijn zij het, die het meest te lijden hebben onder de klassenmaatschappij,
onder de uitbuiting en vervreemding.

* De vriendschap met Friedrich Engels
Een grondige Studie van de nationale economie en de intellectuele relatie en vriendschap met
Friedrich Engels hebben Karl Marx tenslotte de economische - maatschappelijke samenhang la¬
ten erkennen, die van blijvende betekenis is.
De herkenning van de innerlijke samenhang van de economische en maatschappelijke gegevenheden en processen tegelijk hebben de filosoof Karl Marx de ruggesteun gegeven, om een histo¬
risch eenmalige politieke beweging in het leven te roepen. De aanleiding daartoe werd het
“Communistisch manifest” van 1848, dat Marx en Engels samen hebben opgesteld.
Eerst Marx en het “Marxisme” hebben de arbeiders een klassen - en een zelfbewustzijn gegeven;
voor velen werd het “Marxisme” daardoor tot een rechtuit geestelijke orientering, tot een soort
godsdienst. Dit is niet verwonderlijk, daar de Kerk aan de kant van de gegeven politieke en eco¬
nomische ordering stond. Zij kon bij de arbeiders de verdenking niet ontkrachten, dat zij het “bij
die van daarboven” hield en liever het hiemamaals als troost aanbod dan daadwerkelijk partij te
kiezen voor de arbeider. Deze indruk wordt versterkt door het fait, dat het fundament van de ka62 Lat. communis = gemeenschappelijk, gelijk.
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tholieke sociale leer in de Kerk eerst vijftig jaar na het “Communistisch manifest" geformuleerd
werd en niet van ganser harte of zelfs niet toegepast werd.

1.2. Vormgeving van het Marxisme
* De vroege Marx
In zijn eerste levensfase vertegenwoordigde Karl Marx een onvoorwaardelijk humanisme “een
verbazingwekkende rijke en polymorfe (=veelzijdig) humanistische leer”, zoals een bekende
Russische filosoof A. Ignatow het uitdrukte. Luisteren wij hierover naar Marx zelf: “De wortel
van de mensen is echter de mens zelf... De kritiek van de godsdiensten eindigt met de leer, dal
de mens het hoogste wezen voor de mensen is, en dit met een categorische imperatie/3, dat alle
verhondingen omwerpt, waarin de mens een vernederd, een geknechte, een verlöten, een verachtelijk wezen is ... ” (Vroegste geschriften 76). De mens is hier de absolute waarde voor de men¬
sen. Hij is nauwelijks aan de maatschappclijke krachten onderworpen, ook niet aan de economi¬
sche regels. Het humanisme, dat Marx hier vertegenwoordigt, is naar zijn mening “de positievc
opheffing van de godsdienst”. Met andere woorden: dat, wat de godsdienst nastreeft, wordt dan
bereikt, wanneerde mens zijn volle waarde uitstraalt.
Deze houding wordt verstaanbaar, als men bedenkt, dat de vorm, waarin de godsdienst toen tastbaar werd, de Kerk aan de kant van de mächtigen stond en de armen met het hiemamaals troostte. Dat de religieusgeestelijke dimensie veel fundamenteier in het wezen van de mens verankerd
lag, was men in zijn tijd weinig van bewust. In ieder geval was deze revolutie, waarvan Karl
Marx toen sprak, “geen gewone maatschappelijke vooruitgang, maar een metajysische
(=godsdienstige) revolutie en een eschatologisch (= eindtijdelijke) gebeuren” (A. Ignatow 49).
Dat wordt duidelijk in de mythische gestalte van Prometheus64, die zieh met de verhoudingen
niet tevredenstelde, maar de goden het vuur ontfutselde en het van de hemel naar de aarde
bracht. Daarom is hij de “voomaamste heilige en martelaar in de filosofische holender" (Texte
zur Methode 130).
Deze vroege Marx werd eerst in de loop van de tijd ontdekt. Velen wilden naar hem teruggrijpen, wanneer het onmenselijk gelaat van het communisme steeds meer en meer aan hert licht
trad. Nochtans verweerden de orthodoxe marxisten tegen zulke een weg. Marx zou toen nog
geen Marx geweest zijn. Nog in de ganse destaniliseringsfase was zulk een teruggrijpen naar de
jonge Marx een “onvergeeflijke ketterij”, “revisionisme”65. Ook westerse marxisten, zoals bijvoorbeeld de Franse L. Althusser, meenden dat “het voegmarxisme nog geen marxisme is, de
jeugdgeSchriften ontbreekt de rijpheid, ieder beroep op hen is een stap achterwaarts” (Ignatow
53).

* De later of “rijpe” Marx
De ontmoeting met Friedrich Engels betekende voor Karl Marx een wezenlijke verandering in
63 Een onvoorwaardelijk gebod volgens de filosoof E. Kant: “handel zo, dat uw handelen tot stelregel voor
het handelen van alle andere kan worden”.
64 Grieks: prometheus: de vooruitdenkende. Titaan van de Griekse mythologie. Een weldoener van de
mensen en cultuurbrenger
65 Ongeoorloofde verandering van een leer.
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zijn denken. Slechts nadien, welke instelling men ook heeft, kan men spreken van de “rijpheid"
of van “verval” spreken. Zelfs de marxisten strijden daarover.
Van Engels neemt Karl Marx onder andere een naief geloof in de economie over, een geloof in
de vooruitgang en een beperkt mensbeeld. De metafysische natuur van de mens wordt geheel
genegeerd. De mens wordt aan de maatschappelijke, en vooral aan de economische verhoudingen onderworpen. Hij is meer hun product dan hun heer. De aandacht gaat daarom geheel naar
de economische verhoudingen. De mens is geen vraag meer. Het individu verdwijnt in de geschiedenis. Dat alles is nog theorie, maar zal in de praxis verschrikkelijke gevolgen hebben. De
mens wordt tot ding, dat de partij naar believen kan kneden en vormen. Onder Stalin, die deze
opvatting op de spits dreef, geraakt het marxisme van N. J. Bucharins66 in crisis. Het gerucht
gaat dat hij zou gezegd hebben, “dat het tijd is om eindelijk komaf te maken met eeuwige praten
over de economie en zieh met vragen naar de mensen te wenden” (Ignatow 51). Later werd hij
wegens zijn opvattingen in de gevangenis geworpen, waar hij een filosofische Studie naliet.
Daarin legt hij opnieuw het gehele accent op het wezen van de mensen.

* Het communisme (Lenin, Mao, Tito, Castro ...) ook het “oostelijke marxisme”
genoemd
De onderschikking van de mensen aan de maatschappelijke verhoudingen werd met Lenin en
anderen exponenten van een Staatsideologie. De onbeperkte heerschappij van een partij, oorspronkelijk als “dictatuur van het proletariaat” gezien, voet tot een totalitair, mensen verachtend
systeem, tot de "Goelag Archipel”, waarin ontelbare mensen gevangen, gefolterd en gedood
werden (vgl. Alexander Solschenizyn).
Het dogmatismeh7 in de economie; onvrijheid van denken, onverdraagzaamheid tegenover an¬
ders denkenden en veel meer zijn kenmerken van het zogenaamd oostelijk marxisme. Aan het
doel, een klassenloze maatschappij op te richten en een toestand van algemeen welzijn te herstei¬
len, wordt alles onderschikt gemaakt. De afzonderlijke mens wordt op het altaar van de
geschiedenis geofferd.
Wat Leo Trozki over de moord van de Tsarenfamilie zegt, is in het oostelijk marxisme tot methode verheven: ‘"De onverbiddelijkheid van de afrekening toont allen, dat wij besloten waren,
een genadeloze strijd te voeren, zonder voor iets terug te schrikken. De te rechtste lling van de
Tsaar en zijn familie was noodzakelijk, niet alleen om de vijanden in de angst te störten, maar
ook om de mensen in eigen rangen wakker te schudden en hun te tonen, dat er geen terugweg
gegeven kan worden ...” (Trotzki 112v.) Hier ziet men tot welke barbaarsheid men komt, wanneer men een hoog moreel doel (geluk) met immorele middelen (geweld, terreur, moord) bereiken wil. Dat dit geweld zieh ook tegen zichzelf kan richten, toont het gedacht van Wladimir
Majakowski (geciteerd door Ignatow 78):
Ook in mij

66 Russische politieke en economische theoreticus (+1888 - +1938- veroordeeld). Als lid van het politiek
bureau ondersteunde hij kort Stalin, maar keerde zieh van de gedwongen collectieverings- en industrialiseringspallen af, werd wegens het afwijken van de partijlijn door Stalin uitgesloten en verloor in 1929 zijn
ambt. 1956 werd hij in eer hersteld.
67 van dogma= leerstelling afgeleid. Star vastleggen of vasthouden aan dagma’s; onkritisch, onzelfstandig
denken, starre boekengeleerdheid.
528

komt de agitpropkunst’s
me de keel uit
ook ik
schreef
goudsnede en sering dat was iets
voor chequeboek en ziel
Maar ik
bedwong me
trad
bevend zuchtje
het eigen lied
uit de keel
Het offer wordt aldus zieh zelf toegcmcten. het allerminst aan het de idealen vertegenwoordigend systeem. Daarom spreekt men ook van het "ascetisch marxisme”, iets, wat de asceten als
Emesto Cardenal gefascineerd moet hebben (vgl. zijn dagboek over Cuba).

* Het “westers marxisme”
Onder dit begrip valt een geheel bundel van marxistische interpretaties, die zieh in verscheidene
nuances aan het communisme orienteren, voor een deel onkritisch, maar in toenemende mate
kritisch tot zelfs een open breuk. Vast alle motieven van het communisme werden genuanceerd
of geaccentueerd.
Het westelijk marxisme onderscheidt zieh van het oostelijke vooral daardoor, dat de ongebreidelde overheersing van de maatschappij op de Staat haar ontbreekt. Doel is de bevrijding van de
mensen uit alle vervreemdingen, de humanisering van de maatschappij en fundamenteel het herstel van het aardse geluk. De vertegenwoordigers van deze vorm van marxisme willen wegen tot
geluk aanduiden, wiens vruchten vandaag en niet in de verre toekomst genoten kunnen worden.
Daarin onderscheidt zieh het westelijk marxisme van het oostelijke, zodat Ignatow haar als “hedonisch69 marxisme” karakteriseert. Onder deze manier van marxisme is een hele lijst namen
onder te brengen: A. Gramsci in Italie (1891-1937), G. Lukacs in Hongarije (1885-1971), L. Kolakowski in Polen (*1927), L. Althusser (1918-1990) en R. Garaudy (*1913) in Frankrijk, E.
Bloch in Duitsland (1885-1977), W. Reich in Oostenrijk (1897-1957). Van ieder van deze personen is een fascinerende biografie te schrijven.

* Door Marx beinvloede geestelijke bewegingen
Hieronder worden cnkele denkers en groepen verstaan, die in belangrijke mate door Karl Marx
beinvloed zijn, maar toch een zelfstandig denkmodel hebben ontwikkeld. De sociaalfilosoof Jean
Paul Sartre (1905-1980), de psychoanalyticus Erich Fromm (1900-1979), de filosoof Bertrand
Rüssel (1872-1970), de “kritische theorie” van de Frankurter school (Max Horkheimer: 18951973, Toedor W. Adorno: 1903-1969, Jürgen Habermas: 1929, Herbert Marcuse. 1898-1979)
68 Agitatie- en propagandakunst, die in dienst van de partijpolitiek Staat.
69 Grieks: hedone= lust
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zijn slechts enige namen, die gekenmerkt zijn door een radicaal humanisme en in vele elementen
met Karl Marx verwant zijn. Zij hebben in de laatste decennia het denken van de westerse wereld getekend en ook een invloed op de fdosofen uit de zuidelijke wereld uitgeoefend. Wegens
hun inzet voor de arbeiders, de zwakkere leden van de maatschappij, werden zij vaak ook de socialistische of sociaal-democratische bewegingen tot het marxisme geteld, ofschoon ze hun relaties met Marx slechts los is of niet (meer) bestaat.
* Het marxisme in de derde wereld
Op basis van een zelfstandig denken en onder invloed van de bijzondere socio-politieke situatie
ontwikkelde zieh in Latijns-Amerika, Afrika en Azie een andere varieteit van marxisme, respectievelijk socialisme. Zo ontwikkelde bijvoorbeeld Julius Nyerere op basis van de Ujamaa (betekenis van de grote familie) een Tanzaniaans socialisme. Gelijkaardige pogingen waren er in
Zimbabwe en Egypte, terwijl Angola, Mozambique, en Ethiopie het marxisme van de sovjet
ovemamen. Aan deze voorbeelden spiegelden zieh op verschillende manieren ander marxistischsocialistische bewegingen in Afrika. Azie wordt beheerst door volkrijke communistische regime.
De eigen Chinese weg, die Mao Tse-Tung gewezen heeft, leidde tot Sterke spanningen met de
Sovjet-Unie, die er op beriep, de zuivere leer van het marxisme te behoeden. Deze beide com¬
munistische modellen, het Chinese maoisme en het sovjetcommunisme straalden op verschillen¬
de manieren uit op de andere Aziatische landen. Andere vormen van marxisme zijn tot op vandaag niet herkenbaar in Azie. Wegens zijn bijzondere invloed op het kerkelijk-theologisch den¬
ken willen wij nader ingaan op het Latijns-Amerikaans marxisme, vooral omdat ze door de verscheidene vormen van de bevrijdingstheologie wereldwijde betekenis kreeg.
Om het marxisme van Latijns-Amerika te verstaan, is een blik op de geschiedenis nodig. Het
waren geen intellectuelen, die het marxisme naar Latijns Amerika brachten, maar arbeiders, die
uit Europa migreerden. Zij verspreidden in de eerste plaats niet de leer, maar een bepaalde verwachting. En niet Marx werd vervolgens verkondigd, maar het sociaalrevolutionair gedachtegoed van M. Bakunin (1814-1876), dat onder de sociale omstandigheden van Latijns Amerika
eerder als een vage vorm, dan als händige theorie optrad. Bakunin heeft zieh sterk met Marx
verbonden, maar ging toch zijn eigen weg. Hij wilde een maatschappelijke ordening inrichten,
en wel op basis van de vrijheid van het individu en volgens de grondhoudingen van gerechtigheid, gelijkheid, broederlijkheid. In extreme gevallen wilde hij wel naar geweld en terreur grijpen om het communisme door te zetten. Het gedachtegoed van Bakunin leidde dan ook tot de
eerste communistische partijen in Latijns Amerika.
Dat K. Marx tenslotte van belang werd in Latijns Amerika, hangt wezenlijk samen met zijn partij kiezen voor de geknechte mens. “Karl Marx is dood. Terwijl hij zieh aan de kant van de
zwakken gesteld heeft, strekt hem tot eer”, schrijft de Cubaanse revolutionär en schrijver Jose
Marti 1883 als nagedachtenis aan K. Marx in de Argentijnse krant “La Naciön”. Van bij de aanvang facineert bij K. Marx dat, wat men in de 20e eeuw de “optie voor de armen” noemt. Tegenover de meedogenloze ontbindingen van de klassenstrijd zet hij de “zachte revolutie” van een
ontwikkeling, omdat hij het beängstigend vindt om mensen tegen mensen op te zetten. Volgens
Marti heeft Marx deze weg gekozen, terwijl hij nog wat in het duister stapte, “zonder te zien dat.
noch uit de schoot van een volk in de geschiedenis noch uit de schoot van een vrouw thuis levensbekwame hinderen kunnen komen, wanneer zij niet de vrucht van een natuurlijke en vleselijke ontwikkeling zijn' (cit. bij Fomet-Betancourt 26).
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Eerst de Oktoberrevolutie van 1917 door Lenin heeft ertoe geleid, dat K. Marx de voomaamste
motor van de reeds bestaande en nieuw opgerichte communistische partijen in Latijns Amerika
werd. Zij nemen verregaande de leninistische interpretatie van het marxisme over en blijven his¬
torisch gezien onbeduidend. Anders is het gesteld met de vroege Stellingen van een eigen Latijns
Amerikaans marxisme. Voor alles moet aan Jose Carlos Mariätegui gedacht worden, die in de
jaren 1928-1930 een eigen marxistisch programma ontwikkelde, dat niet meer vanuit de Europcse worteis denkt, maar vanuit de context van Peru. Hij geldt als de “eerste marxist” van Latijns
Amerika. Maat er zijn tegelijkertijd in de meeste landen van dit continent personen, die gelijkaardig denken. Mariätegui wijst een dogmatisch marxisme af, wiens inhoud moet overgenomen
en doorgegeven worden. Dergelijk marxisme hoort volgens hem thuis in de 19l eeuw en geldt
niet voor de 20e eeuw. Marxisme is voor hem veel meer een methode om de Peruaanse respectievelijk Latijns Amerikaanse werkelijkheid te ontleden. Anders gezegd: “De enige weg om het
marxisme voort te zetten en te overwinnen”, bestaat erin het als methode en niet als leer te verstaan (cit; bij Fomet-Betancourt 107). Natuurlijk is dat vanuit het standpunt van de Sovjetunie
een ketterij.
Bij Mariätegui wordt ook duidelijk, wat onder “marxistische methode” moet verstaan worden:
de benadering van een wel bepaald probleem
*** vanuit het economisch aspect en de sociale uitbuiting
*** vanuit het standpunt van de getroffenen
*** met als doel, de situatie, wanneer nodig, revolutionair te veränderen.
Wat Mariätegui in 1928-1930 schreef, kon ook vandaag geschreven zijn: “Wij stellen vast, dat
het economisch en politiek systeem, dat wij bestrijden, zieh stapsgewijs door middel van de kolonisatie van de landen door een buitenlands, imperialistisch kapitalisme voortzet. Daarom zijn
wij de opvatting toegedaan dat men in op dit ogenblik van onze geschiedenis geen echte nationalist of revolutionair kan zijn, zonder tegelijk socialist te zijn ” (cit. Fomet-Betancourt 109 v.)
De positie Mariätegui is des te belangrijker, omdat ze thesissen vooropstelt, wiens draagwijdte
eerst na de ineenstorting van het sovjetcommunisme ten volle verstaan kon worden. Het is te betreuren, dat ze in Latijns Amerika geen onmiddellijk gevolg vonden. De Latijns Amerikaanse
marxisten werden met de tijd juist harde leninistische -Stalinisten, vooral onder invloed van de
“koude oorlog”.
Van groter betekenis voor het Latijns Amerikaans marxisme is de Cubaanse revolutie door Fidel
Castro in het jaar 1959. Daaruit ontstond een sociaal revolutionaire beweging met invloed op het
ganse continent.
De overwinning van Castro is in de eerste plaats de aanleiding tot een nieuwe bezinning op het
marxisme in de stijl van Mariätegui. Zo schrijft in het kaar van de Cubaanse revolutie de Brziliaan Leöncio Basbaum: “ De opdracht, die de huidige marxisten ons geven, bestaat erin, het
marxisme te bevrijden van het dogmatisme, zodat de achterstand, die het in verband met de his¬
torische ontwikkeling afwijst, overwonnen kan worden. Deze opdracht heet: het marxisme in tegenstellingen te denken ... Marxisme moet dagelijks opnieuw doordacht en voltrokken worden,
zodat men het op de feiten, op de nieuwe economische kennis, op de veranderingen van de socia¬
le werkelijkheid kan betrekken. Wellicht is juist deze opgave de belangrijkste erfenis van Marx”.
Daarmede herinnert hij aan de smartelijke ervaringen, welke de marxisten, die zelfstandig dach-
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ten, moesten beleven. Hij vervolgt: “'Wij moeten pogen, voor ons marxisten het recht te eisen,
het marxisme te bekritiseren, in het bijzonder het huidig geldende marxisme, en dit zonder derhalve ’uitgesloten ’ of ‘gezuiverd’ te worden. Een andere opgave, waaraan wij marxisten ons
moeten wiiden, is te verhinderen, dat het marxisme redeloos wordt" (cit. door Fomet-Betancourt
227).
** Na de ovenvinning van Fidel Castro vverd de sociale cn economische werkelijkheid van het
continent steeds meer en meer marxistisch geanalyseerd en geinterpreteerd.
*** In I960 verschijnt in Santiago de Chili de eerste verzameluitgave van de werken van K.
Marx in het Spaans. In hetzelfde jaar houdt J.P. Sartre in Cuba en in Brazilie een voordracht over
de samenhang van het marxisme en het existentialisme. Zij krijgt overal een grote invloed en
vormen een wezenlijk bestanddeel van het Latijns Amerikaans marxisme.
*** 1961 na ^ mislukte invasie van de gevluchte Cubanen uit Amerika in de Varkensbaai,
komt er een radicalisering van de Cubaanse revolutie en een solidariteitsbeweging in gans het
continent op gang: Castro aanvaardt het leninistisch marxisme; Cuba wordt onder druk van de
USA uit de OEA (Organizaciön de Estados Americanos - Organisatie van de Amerikaanse Staten) gestoten en tegelijk met een economisch embargo getroffen, dat tot op vandaag (1997) nog
aanhoudt. Cuba werd het slachtoffer van het Oost-West-conflict, dat in 1962 bijna tot een
atoomoorlog gclcid heeft.
*** 1965 publiceert Emesto Che Guevara zijn programma: “Het socialisme en de mens uit Cu¬
ba'’,
*** 1967 wordt hij in Bolivie vermoord.
*** 1968 houdt Fidel Castro een redevocring, die als een vuursignaal werkt voor gans Latijns
Amerika, in Cuba zelf echter helaas geen gevolgen had: “Ongetwijfeld bevinden wij ons voor
nieuwe feiten, voor nieuwe fenomenen; ongetwijfeld zijn de revolutionairen .. wij, die onszelf als
marxisten-lenisten beschouwen, verplicht, deze nieuwe fenomenen te analyseren. Daarom kan er
niets antimarxistischer zijn dan de verstening van de gedachten. En er zijn gedachten, die zogenaamd in de naam van het marxisme uitgesproken worden, die werkelijk als fossielen uitzien ...
het marxisme moet zieh ontwikkelen, een zekere verstening overwinnen; met objectieve en wetenschappelijke zin de werkelijkheid van vandaag interpreteren, zieh als een revolutionaire
kracht en niet als een pseudo-revolutionaire kerk gedragen. Dit is het paradox van de geschiedenis. Wanneer wij zien, dat sectoren van de clerus revolutionaire krachten worden, hoe kunnen
wij ons dan aanvaarden, dat sectoren van het marxisme kerkelijke krachten worden? ... wij moe¬
ten daarover nadenken, en in dialectische zin handelen ... ” (geeit, door Fomet-Betancourt 234
v ). Deze uitspraak werd juist de verstandelijke grond van de ondersteuning, die de revolutie van
Fidel Castro door de katholieke Kerk, juist door de nuntius, ondervond. Deze verstand de
revolutie als noodzakelijke sociale hervorming tegenover het afgeloste regime. In dezelfde jaren
neemt de “Junta Revolucionaria”, de het marxisme nabij Staat, de regering van Peru over.
*** 197Q kiest chiü m de persoon van Salvador Allende de eerste democratisch gekozen mar¬
xistische president.
*** 1979: De strijd van de Sandinistische7'" volksrevolutie in Nicaragua, die door marxistische
70 Naar Sandino, de succesvolle Nicaraguaanse vrijheidstrijder tegen het AS-bezettingsleger, die bij de
vredesonderhandelingen (1934) door de Nicaraguaanse nationale garde vermoord werd.
532

trek draagt en de dialoog tussen christenen en marxisten een nieuwe kwaliteit geeft.
In het midden van de jaren zestig wordt het steeds duidelijker, hoe de intelligentsia van Latijns
Amerika in een ongekende mate verscherpt werd. Dat had een marxistisch gemotiveerde ommekeer van het sociaal-politiek denken in gans Latijns Amerika tot gevolg. De economische commissie van de UNO voor Latijns Amerika formuleert de zogenaamde afhankelijkheidstheoric,
volgens dewelke de eilende in de Derde Wereld een onmiddellijk gevolg is van de uitbuiting
door de landen van het noordelijk halfrond. (vgl. Handleiding 20)
In dit kader past nu ook de ontwikkeling van de katholieke Kerk in Latijns Amerika. In 1968
vindt te Medellin de tweede algemene vergadering van de Latijns Amerikaanse bisschoppenconferentie plaats. Zij poogt het Tweede Vaticaans Concilie in hun realiteit om te zetten. Dit gebeurt
door twee sleutelwoorden: “optie voor de armen” en “heil als gehele bevrijding”. Om de situatic
van ongerechtigheid te beschrijven, welke ervaren wordt als gevangenschap en onvrijheid, be¬
dient de daaruit ontstane bevrijdingstheologie (handleiding 20) zieh de sociologie. Deze grijpen
onder andere ook terug op de uitspraken van het marxisme. De bevrijdingstheologie wordt zo de
plaats. waar het methodisch marxisme zijn juiste en natuurlijke toepassing vindt. Dat geldt ook
voor de katholieke sociale leer. Hoe onjuist de opmerking is dat de bevrijdingstheologie zieh beroept op het dogmatische marxisme, bewijst juist het feit dat het Latijns Amerikaans marxisme
deze rondweg afwijst.
Che Guevara (1928-1967), naast Fidel Castro de meest bekendste van de Latijns Amerikaanse
marxisten, keert zieh succesvol tegen iedere dogmatiek van marxistische Stempel. Ook voor hem
is het marxisme een methode, “handleiding voor handelen”, de creatieve wijze waarop men de
situatie verändert. De marxist moet steeds kritisch blijven. Er bestaat geen vaste leer, die zieh
tegen alle ervaringen in doorzet: “De enige vorm, die tot de bevrijding van de dwalingen leidt, is
deze, die de dwaling blootlegt; ze publiek maakt ... de enige revolutionäre vorm is de publieke
discussie over de dwaling; de discussie over onze eigen dwaling; over de dwalingen van onze
organisatie, ... om zo de consequenties te kunnen trekken; ... men mag geen angst hebben, zieh
met de werkelijkheid verklären ... ” (geeit, bij Fomet-Betancourt 247). Vanzelfsprekend komt de
communistische partij een bijzonder rol toe, maar ze wordt anders gedefinieerd als in het Leninisme: “De partij van de toekomst zal nauw verbonden zijn met de massa, en ze zal daarin groie
ideeen vinden, ... zij zal een partij zijn, die volgens het democratisch centralisme71 haar discipline consequent aanwenden, tegelijk ook een strenge open discussie, kritiek en zeljkritiek ...
Men moet zieh steeds voor ogen stellen dat de marxist geen automatisch, fanatiek machine is
... ” (geciteerd door Fomet-Betancourt 247). Voor Guevara Staat de mens centraal. Marxisme is
een methode van zelfbevrijding. Daaruit ontstaat voor haar een consequent vormingsprogramma
De school wordt het belangrijkste middel om de mens zelfbewustzijn te bezorgen en zo het ideaal van een waarachtige communistische maatschappij te bereiken. In tegenstelling tot het leninisme is het niet een elite of een partij, dat de kennis heeft en ze aan anderen overdraagt. Opvoeding is veeleer een aangelegenheid van de sociale dynamiek. Wanneer Guevara toch tot een gewapende revolutie oproept, dan gaat het om onrechtvaardige structuren. Die moeten eerst overwonnen worden, zodat de mens zieh kan ontwikkelen.
Interessant is de weg van de historicus en filosoof Enrique Dussel (*1934). Als Argentijnse katholiek is hij eerst gekenmerkt door het “antimarxistische gevoel” (Fomet-Betancourt 272), dat
wil zeggen, voor hem zijn het christendom en het marxisme twee absoluut onverenigbare denk71 Uit de verkiezing naar voren gekomen partijleiding
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richtingen. Vanaf 1976 echter bestudeert hij nauwkeuriger K. Marx en werd een van de voornaamste vertegenwoordigers van een eigen weg van het marxisme in Latijns Amerika. Zijn /elf
verstaan als “marxist” is in een echter Latijns Amerikaanse zin te verstaan. Dat betekent een radicale breuk met het dogmatisme naar Europees model: "... het gaat om een creatieve benadering, ... dat Marx voortzet, blijft marxist in de zin, dat het deze logica niet verraadt. ... Het La¬
tijns Amerikaans marxisme is scheppend, terwijl het ... zieh nieuwe horizonten opent, die door
Marx gedacht werden ...” (geeit, door Fomet-Betancourt 287). Ook voor Dussel is het marxisme
een methode en geen doctrine. Dit betuigt zieh vooral in twee probleemstellingen:
*** de afhankelijkheid van de ontwikkelingslanden van de industrielanden (kapitalistische kritiek) en
*** de bevrijding van de Volkeren uit onwaardige afhankelijkheden.

De jarenlange dialoof onder de marxisten zelf, tussen marxisten en niet-marxisten, tussen het
marxisme en de Kerk voerde in Latijns Amerika tot een strijdcultuur, die van algemene betekenis is. In Latijns Amerika heeft zieh een vorm van marxisme ontwikkeld, dat niet veel meer te
maken heeft met de Europese vormen. Dit moet men bij de beoordeling van het marxisme en de
bevrijdingstheologie in acht nemen.

* Terroristische bewegingen, die zieh op het marxisme beroepen.
Terwijl de vormen van Latijns Amerikaans marxisme, die wij in de handleiding beschreven hebben, zieh tot een geestelijke benadering beperken en tot samenwerking met de maatschappelijke
krachten bereid waren, ontstonden er tegelijkertijd groepen en bewegingen, die naar de middelen
van geweld en terreur teruggrijpen, om een andere “betere” maatschappij in te voeren. Het gebruik van geweld en terreur om de verandering van de maatschappij te bereiken is niet op staat¬
kundige politiek gebaseerd, maar groeit vaak uit de vertwijfeling over de eigentijdse situatie. Het
beroepen op het marxisme is daarbij op de voorgrond tredend. Voorbeelden daarvan zijn: Sedero
Luminoso in Peru (het lichtend pad), Pol Pot in Cambodja, Brigate Rosso (de rode brigade) in
Italie, R A F. in Duitsland, de P.K.K. in “Kurdistan”. Ter afsluiting is het waarschijnlijk noodzakelijk de verwijzing naar het kader van het Oost-West-conflict waardoor velen in het socialistisch kamp gedreven werden, om zieh tegen het koloniale verleden af te zetten en zieh te bevrijden. Het marxisme bleef hier meer een uiterlijk etiket dan een innerlijke overtuiging.

1.3. Samenvattende beschrijving van het marxisme
Wat laat ons toe de verschillende, met elkaar moeilijk verdragend, soms elkaar uitsluitende leer,
die zieh op Marx beroepen, toch onder een gemeenschappelijke noemer te brengen, ze allen als
marxistisch te bestempelen? Aan alle marxisten is een conceptuele kem gemeenschappelijk alleszins een veel smallere dan men meent. Ons aanvoelen is een leer marxistisch, in zover ze
gelooft dat ze mogelijk en nodig is om de klassenstrijd, de uitbuiting, de onrechtvaardigheid, de
politieke, sociale, nationale en culturele contracten en - bijgevolg - het sociaal bepaalde lijden
van de mensheid te overwinnen en een harmonische, desalienerende73, conflictloze maatschappij
te bereiken. Aan alle marxisten is gemeenschappelijk de idee van een maatschappelijke gelukstoestand, een aardse, eigentijdse “gouden tijdperk”, een in dit leven gebeurende verheerlijking,
een op het domein van de maatschappelijk tot stand körnende paradijselijke toestand” (Ignatovv
72 van vervreemding bevrijdende
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20). Zo stelt het marxisme zieh geheel op als een geseculariseerde sociaal-politieke eschatologie,
dat wil zeggen, een van de godsdienst losgemaakte eindverwachting, de mensheid als geheel in
een gelukzalige toestand wil plaatsen. De verscheidene vormen van het marxisme onderscheiden
zieh daarbij door de wegen, die ze volgen.

_2. Kritische opmerkingert_
De hierboven gedane uiteenzettingen over Karl Marx en de verscheidene uitdrukkingen van zijn
denken lieten reeds een fundamentele kritiek herkennen. De verengde kijk op de mens en zijn
geschiedenis moet in de mate, dat ze consequent doordacht worden, tot moeilijkheden voeren.
Op de manier, waarop ze politiek omgezet worden, leiden ze tot vemietigende gevolgen. Menselijkheid (gelukkig leven, vrijheid, gerechtigheid) kan niet bereikt worden op basis van een vals
mensbeeld. Hoge morele doelen kimnen niet met immorele middelen bereikt worden. In zover is
de ineenstorting van het Oost Europese communisme niet alleen terug te voeren tot de onbekwaamheid en misbruik van politieke leiders, maar ook tot de logica van een onvoldoende inzcl
en een vals principe. Daar waar deze inzet verbeterd wordt, treft deze kritiek niet. Men mag jet
marxisme niet te vlug dood verklären. Emstige wetenschappers, denkers en politiekers beroepen
zieh nog steeds op K. Marx.

2.1. Het marxisme als erfgenaam van het humanisme._
Wij herinneren ons: de vroege Karl Marx verstond zieh als hartstochtelijke vertegemvoordiger
van het humanisme. Ofschoon hij in de latere jaren de mensen eerder als product van de maatschappelijke verhoudingen ziet, toch treden de moderne marxisten opnieuw de opvatting van de
vroege Marx bij, dat de mens het wezen is, dat de geschiedenis verantwoord maakt.Ook de mens
zelf Staat tegenover de veranderingen: de mens bevraagt zichzelf en ontwikkelt zieh. Hij is het
voorwerp van de geschiedenis. De mens, en juist de arme en uitgebuite, wordt opgevorderd, tegen ieder vorm van onderdrukking te vechten. De geschiedenis is niet een eenvoudige beschikking, lot. Ze is veeleer een gebouw, dat de mensen tezamen moet opbouwen.
Het marxisme is gegroeid uit het protest tegen de onderdrukking van de arme, uitgebuite arbeidersklasse en van de armen. Daarom stelt het voor vele huidige marxisten een soort “mystiek”
voor, een bijna religieuze ervaring van vrijheid en strijd; het beweegt zieh op een zeer hoog niveau van menselijke verantwoordelijkheid en bijgevolg ook van de ethiek. Deze vorm van mar¬
xisme verstaat zichzelf als erfgenaam van de humanistische idealen van gerechtigheid en vrij¬
heid. Het heeft niets van zijn actualiteit verloren.
Maar alleszins moet het marxisme zijn eigen geschiedenis voor ogen houden, die juist de latere
Marx gevolgd is en voor wie de mens slechts een product van de geschiedenis is. De hier volgendc tekst van A. Ignatow mag in zijn voorstelling overdreven en eenzijdig zijn, hij legt nochtans de vinger op de wonde: “Het mislukken van het realistisch socialisme was ook een mishikken van zijn mensbeeld’ (Ignatow 119). “Het mislukken van het communistische antropologisch
project is zodanig verstaanbaar geworden, dat het een wonder is, als dit project niet mislukt
was. Het heeft iets fundamenteels niet in acht genomen: het heeft over het hoofd gezien dat een
onbetwistbaar element van de menselijke zeljverwerkelijking en vervolmaking zoals het menselijk geluk de vrijheid is. Had het communisme daadwerkelijk zijn beloften ingelost, had het
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daadwerkelijk een zekere welstand bereikt, ook dan waren de mensen onder zijn heerschappij
ongelukkig geweest. De economische catastrofe van het Oostblok was slechts een extra, het hele
psychologische lijden verschaffende factor, maar echter niet de oorzaak. Meer nog: de onderdrukking van de vrijheid is de oorzaak van de economische catastrofe. De oorzaak van het fiasco van het communisme is van metafysische aard: zij bestaat erin, dat het communisme tegen
een grondstructuur van de mensen streed, tegen de vrijheid. Eigenlijk is dan geen ontdekking.
Het is sinds lang bekend, dat het communisme in strijd met de “menselijke natuur” was. Maar
nu weten wij het heel concreet, welke de gevolgen van dit conflict tussen de vrijheid als dimensie
van de mens en het communisme zijn, en door welke mechanismen de val van het communisme
tot standgekomen is” (Ignatow 125 v.)

2.2. Het marxisme a[s sociale theorie
Het marxisme is een denksysteem (principes, methoden, theoretische inzichten), dat zieh tegenover het kapitalisme ontwikkeld had. Zolang het kapitalisme bestaat, zal er ook een marxisme
zijn. Vooral in Latijns Amerika stellen de moderne sociale wetenschappen onderzoekselementen, begrippen en methoden ter beschikking, om de sociale werkelijkheid kritisch te benaderen.
Het marxisme verwijt aan het kapitalisme terecht de volgende “geloofsuitspraken” voor:
*** de economie hccft voorrang op de politiek, de rechtspraak, de sociale werkelijkheid en het
denken en willen van de mensen;
*** Waardegewin wordt aan het materiele gewin toegekend;
*** Om de winst te bereiken, moet de armoede op de koop toe genomen worden.

2.3. Het marxisme als filosofie van de geschiedenis
De filosoof K. Marx onderwerp de filosofie van zijn tijd aan een strenge kritiek. Daarbij had ook
hij tijdgebonden grenzen en blinde vlekken. Zo verwijdert hij de geestelijke-religieuze dimensie
uit het mensbeeld en plaatst als hedendaags inzicht een nai'eve economisch- en ontwikkelingsgeloof; natuur, denken, geschiedenis en toekomst van de mensen zijn wetenschappelijk ervaarbaar
en voorspelbaar, alleszins niet als een rechtlijnige ontwikkeling maar als contrasterende spran¬
gen. Deze leer noemt hij het “dialectisch materialisme”.
Tot de principes van het “dialectisch materialisme” behoren:
*** De geschiedenis verloopt noodwendig over de “dictatuur van het proletariaat” naar "het rijk
van de vrijheid”; anders gezegd. het kapitalisme wordt, vvanneer bepaaldc voorwaarden optreden, door de loonarbeider (= proletariaat) ten val gebracht; deze zal zieh met macht en geweld
doorzetten, tot de voorwaarden voor een nieuwe wereld geschapen zijn, die voor allen vrijheid
betekent.
*** Klassenstrijd en revolutie zijn de “motor van de geschiedenis”; anders gezegd: de geschie¬
denis bereikt een menselijker toestand slechts door de opstand van de ontevreden massa.
*** Het socialisme doet aanspraak op wetenschappelijkheid, meer nog: wetenschap is slechts
dan wetenschap, wanneer zij de socialistische principes volgt. Dat geldt ook voor de literatuur,
kunst, muziek, sport .... zij worden “wetenschappelijk” uitgevoerd en aan de socialistische poli-
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tiek, aan de krachten van de revolutie, van de klassenstrijd onderworpen.
***In de afzonderlijkheid en algemeenheid, waarin deze principes geformuleerd werden, zijn ze
vandaag niet meer aanvaardbaar. Dat de maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling zieh ech¬
ter vaak genoeg in spanningsvolle sprangen (=dialectisch) voltrekken, behoort tot de ervaring
van de mensheid. Andere ideeen van de marxistische geschiedenis kunnen vandaag niet meer
bijgetreden worden, omdat de uiterlijke voorwaarden veranderd zijn. Omdat de economische
productie door arbeidskracht verregaande onafhankelijk geworden is, is aan “de dictatuur van
het prolctariaat" zijn grond ontnomen. Er kan geen revolutionäre kracht meer uitgaan vanuit de
loonarbeiders. Nog duidelijker voorbijgestreefd is de opvatting, dat de wetenschap haar wetenschappelijke aanspraken verliest, wanneer zij niet onderworpen is aan de vooraf bepaalde doelen
van het marxisme.

2.4. Het marxisme als politiek denksysteem in de communistisch bestuurde lan¬
den._
Voor allen die onder het communisme te lijden hadden en nog hebben, is het marxisme gelijk
aan dictatuur en politieterreur, met onderdrukking van de individuele vrijheden, de democratie
en het geloof. De profetische visie, die volgens het “Communistisch manifest” een socialisme
van gerechtigheid en gelijkheid voor alle zou brengen, wordt door de aanspraken van de communistische staten vemietigd. De mislukte ontwikkeling van het reele socialisme is reeds bij
Karl Marx terug te vinden. Bijvoorbeeld:
*** hij verwaarloost het kritisch denken ten gunste van het handelen;
*** hij houdt niet veel van mensenrechten en belasten deze als “burgerlijk”;
*** het is zeer onverdraagzaam tegenover andere opvattingen en meningen;
*** het wijst andere vormen van socialisme resoluut af;
*** het idealiseert de arbeidersklasse;
het schrijft de partijactivisten een voorvechters rol toe.
*** Zulke ingesteldheid voert noodzakelijk tot staatsterreur, die bijvoorbeeld onder Lenin, Stalin
en Mao een verschrikkelijk omvang bereikt heeft.

2.5. Het marxisme als bijbelse eschatologie
Wie de geldige Verlangens van het marxisme afwijst, wijst tenslotte ook het bijbels visioen van
een rechtvaardige en gelukkige toekomst af. Het kan niet voldoende benadrukt worden dat Karl
Marx vanuit bijbels worteis leeft. Zijn ouders waren Joden, hijzelf Protestant. Het optreden van
de bijbelse profeten voor de armen en de zwakken gaal over in het marxistisch denken en handelen. Eveneens neemt K. Marx de inhoud over, die de bijbel als doel aan van de geschiedenis aangeeft. Alleen verlegt K. Marx dit doel van de geschiedenis in het zuivere aardse. Zo komt hij
eruit zonder God. de mens kan het doel op eigen krachten bereiken.
Hoe vals ook deze beide inzichten vanuit de bijbel ook zijn, K. Marx blijft een natuurlijke gesprekspartner voor de christenen. Daarom werd er in de zestiger en zeventiger jaren een emstige
dialoog tussen de christelijke theologen en marxistische denkers gevoerd. Zulke gesprekken
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vonden over heel de wereld plaats, zo bijvoorbeeld in München rond de wereldberoemde theoloog Karl Rahner, in Wenen met kardinaal Köning, in Chili in de beweging “christenen voor het
socialisme” met Miguez Bonino, in Zimbabwe met de President en de methodistische theoloog
Canaan Banana, in Bangalore om de gebroeders Femandez. Ook in de vroegere DDR hebben
marxistische wetenschappers gepoogd, zieh van de atheistische achtergrond van het marxismc
los te maken door bijvoorbeeld aan te tonen, dat het atheisme niet tot het onomstotelijk erfgoed
van deze filosofie behoorde.
In de vele kritieken op het marxisme werd gemeenschappelijk basis eveneens verkend zoals in
het op gang gekomen gesprek. De bevrijdingstheologie, die voor een deel de marxistische ge¬
dachte verder doordacht, voor een deel echter onafhankelijk van K. Marx de bijbelse inhoudt
weerspiegelt, werd zowel door onafhankelijke critici als door de hoogste kerkelijke instantie ten
onrecht als “marxisme” gekenmerkt. In zijn beroemd geworden artikel heeft Oswald von NellBreuning SJ, sinds de dertiger jaren tientallen jaren de raadgever van de paus in verband met de
kerkelijk sociale leer, de positie van de Kerk duidelijk gemaakt:
“In verband met het marxisme maken wij het ons nog steeds gemakkelijk ... Vooral moeten wij
steeds juist onderscheiden:
1. Wat met het geloof in een persoonlijke God en namelijk met het christelijke openbaringsgeloof
onverenigbaar is en dus voor ons onaanvaardbaar is;
2. welke niet direct de geloofs- en zedenleer rakende uitspraken van Marx zij niet slechts als
dwaling, maar tegelijk ook als gevaarlijk beschouwen ...;
3. welke uitspraken van zuiver praktische aard Marx over de economische, sociale en politieke
stand van zaken doet, en welke van deze uitspraken kloppen en dus aanvaardbaar zijn, en welke
onaanvaardbaar zijn op grond van een betere kennis van zaken ...;
Ofschoon deze dingen zijn duidelijk onderscheiden zijn ..., veroordelen wij graag globaal het
marxisme zonder de voorliggende marxistische analyse’. Bovendien zijn wij geneigd, ... ‘mar¬
xistische analyse ’ te veronderstellen, ... zonder ons in te spannen te verduidelijken wat wij met
deze beschuldigingen beduiden ...
Steeds worden deze dingen ... door elkaar gehaald en in cumulo73 als marxisme of marxistische
analyse veroordeeld, zonder dat men de mensen daarover inlicht over wat Marx daarover leert
... Niet zelden heeft men de indruk, dat de waarschuwer of afrader het zelf niet weten, maar
slechts alarm slaan voor iets wat hen niet nader behend is en daarom echter een meer verschrikkelijk kwaad is.

‘Marxistische analyse’
De grootste onduidelijkheid bestaat in betrekking met de steeds weer geciteerde ‘marxistische
analyse ’ ...
Bij velen. die het hier aan het noodzakelijke onderscheid ontbreekt, ligt het vooroordeel aan de
basis, tenminste in het geval van Marx laten de feiten en waardering zieh niet laten scheiden, en
dus een globale beoordeling onvermijdelijk is. Weliswaar laten zieh juist volgens onze leer ...
zijn en waarde, vakkundige vragen en waardeoordelen zieh niet in de extreme scherpte onder73 zonder nader onderscheid
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scheiden, zoals in een waarderingsstrijd geeist wordt; dit mag in geen geval er toe voeren, vaststellingen van feiten en hun waardering samen te voegen en de analyse als ‘marxistisch ’ af te
wijzen, wanneer de vastgestelde feiten ons niet bevallen ...
eerst Marx heeft deze ‘rij van fundamentele feitelijkheden ... van de nieuwe maatschappelijke
werkelijkheid ... op een politieke werkzame wijze geformuleerd (Besluit ‘Kerk en arbeid’ van de
Würzburger Synode, 1.5.1.). Sindsdien zijn deze inzichten met de naam van Marx verbonden en
wordt wereldwijd de door hem beinvloede taal verkondigd.
’

Niet deze inzichten zijn Marx ten laste te leggen en noch minder zijn ze als ‘marxistisch ' te diskwalificeren; verwijten kan men hem, dat hij ze met zijn dwaling, waaronder zijn wereldbeschouwing, vermengd heeft...
Onze fout laat zieh aldus omschrijven. Vertrekkend met het vermelden van de valse belichting,
waarin Marx de feiten geplaatst heeft, redeneren wij meestal zo, dat wij ... onvermijdelijk de indruk wekken, alsof wij tegen ons beter weten in de feiten, die wij even goed kennen, verloochenen; ... Deze houding maakt ons ongeloofwaardig enplaatst ons tegenover de opwerping van de
marxistische kant, die tegen deze feiten sinds Leo XIII (Rerum Novarum, nr. 2 ‘slavenjuk) verheven verbale kritiek juist scheper is als de hunne; daarom is het oneerlijk, wanneer wij hen ver¬
wijten, datzij de feiten niet slechts kritiseren, maarze willen opheffen.

Klassenstrijd
Omgekeerd maakt het ongenuanceerd gebruik van termen als klassen, klassenmaatschappij en
vooral klassenstrijd, ofschoon ze op zieh niets met het marxisme te maken hebben, ons bij de katholieken verdacht als marxist of marxistisch gericht ... Pius XI onderscheid het verwerpelijk,
door haat en nijd gedragen, klassenstrijd en de naar rechtvaardigheid streven klassenstrijd,
waarvoor hij de term “klassenonderscheid ’ (classium disceptatio ) gebruikt. De verwerpelijke
klassenstrijd gaat gemakkelijk over in een klassenonderscheid (‘paulatim transire ) en deze vergifiigde klassenstrijd duidt hij aan als voor de opbouw van een klassenvrije maatschappij niet
slechts geoorloofd, maar geboden (QA 114).
Deze belangrijke verduidelijking vindt men lange tijd niet terug in de ambtelijke documenten;
eerst de ecycliek van Johannes Paulus II Laborens exercens ’ (1918) neemt dit opnieuw op (nr.
20).

Klassen
Onder het begrip ‘klasse is een maatschappelijke grote groep te verstaan, die niet geheel bin¬
nen het maatschappelijk geheel thuis hoort, zei het, omdat ze niet gecorrigeerde voordelen bezit
'heersende klasse ’, zei het, omdat ze niet op rechtvaardige wijze op onvoldoende deel bijdragen
tot het algemeen welzijn en daarom in beperkte mate van het algemeen welzijn genieten (onderdrukte of uitgebuite klasse). Deze in de kapitalistische klassenmaatschappij door de falende
scheiding tussen arbeid en kapitaal verwekte toestand laat zieh volgens Pius XI niet op logische
gronden in orde brengen; daarvoor is een strijd nodig.
’

Volgens Marx is de tegenstelling van de klassen (in het kapitalisme) absoluut en niet op te heffen; daarom moet de onderdrukte klasse het geweld gebruiken om de heersende klasse te liqui¬
deren (uit te roeien), en kan slechts zo een klassenloze maatschappij opgericht worden. Volgens
onze leer is deze tegenstelling slechts relatief en dus overwinbaar, indien men de foutieve schei539

ding tnssen arbeid en kapitaal corrigeert en de juiste verhouding tussen beiden overvoert; daarom mag men niet alleen, maar moet men strijden om de maatschappij klassenvrij te maken, zonder dat het daarbij nodig is, een van de beide klassen te vemietigen. Dat is de positie van de
Kerk.

Slot
Zolang wij Marx, zijn leer of zijn terminologie globaal verwerpen, ... zijn wij in het ongelijk (O.
von Nell Breuning, ingekort).

2.6. Marxisme en de franciscaanse familie
Wanneer het Marxisme en het christendom daadwerkelijk gemeenschappelijke worteis hebben
en gelijkaardige visies, dan moet ook de franciscaanse familie in het marxisme verwante doelen
ontdekken. Zij moet in ieder geval de verschillende vormen van marxisme kunnen herkennen en
kritisch beoordelen. Zij moet echter voor alles een dialoog aangaan met hen, die zieh tot mar¬
xisme verklären en zieh inzetten voor een betere wereld.
Na de ineenstorting van het communisme in Oost Europa zei de communistische schrijver,
Stephan Hermlin: “/£ ben overtuigd dat een communistische schrijver de erfgenaam van alle
dromen en visioenen is, en dat tot zijn voorbeelden buiten Marx en Lenin ook Franciscus van
Assisi zal behoren.” (geeit door Ignatow 140).Juist zulk een uitspraak moet tot een kritische
overweging leiden. Franciscus van Assisi is voor de franciscaanse familie een “dromer en visionair”, maar tegelijkertijd beleefde hij de solidariteit met de armen in een consequente armoede
en in een concrete broederlijkheid. De franciscaanse familie moet opmerkzaam op gemaakt wor¬
den, dat de jonge Marx er in elk geval, maar niet de latere Marx en Lenin helemaal niet, een
voorbeeldkarakter kunnen hebben.
Om de onrechtvaardighcid te overwinnen lijkt de samcnwerking tussen de franciscaans - en
marxistisch denkende mensen juist noodzakelijk te zijn. Wanneer wij ons als franciscaanse mensen deze overweging niet maken, al is het wegens onwetendheid, gemakzucht of angst, dan ma¬
ken wij ons schuldig. De manier waarop dit kan gebeuren, moeten de zusters en broeders van de
franciscaanse familie ter plaatse zien. Zoals de bisschop Prof. Dr. R. Gräber schreef, heeft Lenin
kort voor zijn door aan een toenmalige klasgenoot gezegd: “Ik heb me vergist. Ongetwijfeld was
het nodig, een massa van onderdrukten te bevrijden; maar onze methode heeft andere onderdrukkingen en afschuwelijke bloedbad tot gevolg. Ge weet dat ik doodziek ben. 1k voel me verlo¬
ren in een oceaan van bloed van een onzalig offer. Om ons Rusland te redden was het zeker no¬
dig. Maar het is te laat om terug te leeren. Wij hebben tien Franciscussen van Assisi nodig.'’

III.Franciscaanse Stellingname tegenover de politieke
_en economische macht_
Over het kapitalisme en het marxisme heen stelt zieh de volgende vraag:
In welke relatie Staat de franciscaanse beweging tot de maatschappij?
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1. Franciscus en Clara en het politiek-economisch conflict.
Franciscus was geen revolutionär noch een sociaal wetenschappelijker. Maar hij doorzag het
sociaal-economisch en politiek systeem van zijn tijd. De maatschappij waarin hij leefde, was gekenmerkt door diepe verdeeldheid tussen de adel en de burgers (vgl. Herinn 35, 2 Cel 37), tussen
lijfeigenen en hun heren, tussen Assisi en Perugia, tussen de paus en de keizer. Steeds opnieuw
voorden deze verdeeldheid tot opstanden en oorlogen.
Clara, Franciscus en de jonge franciscaanse beweging wezen het heersende feodale systeem met
zijn machtsstructuur af, en nog veel sterker het opkomende kapitalisme, dat de rijkdom en het
geld vergoddelijkte. Geen wonder dat Franciscus eerst gemarginaliseerd en veracht werd en nict
kon gezien worden als een profeet, die hij was.

1.1. Het systeem van de macht_
Franciscus verachtte de “vertegenwoordiger van de macht” niet. Hij herkent dat zij menselijke
wezens zijn zoals alle andere mensen. Hij weet dat ‘'onze God ook hun Heer is, en Hij was in
Staat hen tot zieh te roepen en, na ze geroepen te hebben hen op het pad van de gerechtigheid te
brengen” (3 Gez 58). Franciscus breekt nochtans jet dit systeem, hij kiest vrij en bewust voort
een andere ordening, terwijl voor hem en zijn medebroeders de logica van een systeem, dat op
macht gebaseerd is “waardeloos is”. Hij wijst voor zieh en zijn broeders alles functies af, welke
in het Stedelijk systeem voor begerenswaardig geacht werden, kamenier, secretaris, geldbewaarder, President ..., alles, wat macht en geld vertegenwoordigde of tot gevolg had. Hij wilde
geenszins heersen (“Dominatio”) en geen macht (“Potestas”), zoals hij in zijn Regel schrijft
(RegNb 7).
Zijn houding verdedigde Franciscus tegenover de machtsdragers van zijn tijd (paus, bisschop,
feodale heren, gemeentevertegenwoordigers ...).
Franciscus, Clara en hun zusters en broeders wezen de kenmerken af, die een maatschappij aannam om “respect uit te oefenen”: wapens dragen, een paard bezitten, munten vcrhandelen, in
pracht en praal leven, vrije tijd genieten, zieh in fijne elegante klederen hüllen, is kasteien leven,
boeken bezitten, titels dragen, met gekozen woorden bidden. Franciscus voert nieuwe kenmer¬
ken in, die juist het tegengestelde willen uitdrukken: hij gaat te voet, draagt geen wapen, werkt,
bedelt om aalmoezen als men hem het loon weigert, kleedt zieh in een eenvoudig landelijk gewaad, leeft in holen en arme kerken, wil niets van boeken en wetenschap weten, die tot ijdelheid
voeren; in plaats van hoge titels te dragen zet hij eenvoudige namen; minderbroeders, minister
(=dienaar), gardiaan (=wachter); zijn taal is eenvoudig en vredig (vgl. RC1 6, 7 w.).
Veel sprekender is het afwijzen van ieder machtsuitoefening naar binnen. Franciscus en Clara
zien af van het ambt, waarin zij hun broeders en zusters moeten besturen: de Orde is een familie
van “minderbroeders” en van “mindere zusters” (vgl. RegNb 5, 12; 2 Cel 184; 1 Cel 38; RC1 4,
22; Regel van de TOR 7, 23; 8, 25.27). Zij zullen voor elkaar de liefde van een “geestelijke
moeder” voelen, die haar kinderen zoals een lichamelijke moeder liefheeft en voedt (vgl. RegB
6, 9; RegNb 9, 10 + 11; RC1 8, 15; Regel van de TOR 7, 23). In haar Regel schrijft Clara voor
dat de abdis eenmaal in de week haar zusters tezamen roept in een kapittel; waar zij wederzijds
"nederig schuld belijden over overtredingen en tekortkomingen” (vgl. RC1 4, 12). “Broeder”,
“zuster” en “broederschap” worden theologisch gefundeerd “in de liefde van God”. Deze begrippen kunnen het denken en de ervaring van onze tijd slechts begünstigen en bekrachtigen.
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Clara bezit een Sterke zin voor democratische medeverantwoordelijkheid, die ze in de hoofdstukken 4 en 5 van het Regel met een serie tot dan toe onbekende voorschriften uitdrukt: wekelijks overleg van alle zusters over de opgaven die zieh voor doen en de aangelegenheden van het
klooster; de keuze van acht zusters als raadgeefsters van de abdis; de keuze van een plaatsvervangende abdis. Waar het franciscaans-clareaans charisma betreft, kunnen onmogelijk een regeringsvormen optreden, die de macht huldigen of de uitsluiting of uitbuiting toepassen (vgl. RegNb 5, 9 vv.). Franciscus en Clara geven de veel voorkomende begrippen van hun tijd een tegenovergestelde betekenis: de echte edelen en heren zijn de armen, de armoede is de koningin van
de orde, de minister of abdis is de dienaar en kunnen respectievelijk zullen meermalig afgezet
worden (vgl. RegNb 5, 6; RC14, 15; 14, 22 w.).

1.2. Het systeem van het geld

_

Maar niet alleen de macht en haar structuren worden afgewezen, maar ook het geld en zijn
dwang. Franciscus en zijn medebroeders wezen voor hun leven alle geld af. Daarmede verzetten
zij zieh tegen de sociale controle en de ongerechtigheid. Dank zij deze volhardende houding
konden de broeders zieh vrijwaren van de heerschappij van het socio-economische systeem.
Bij Clara en haar zusters was het iets anders. Zij kenden geen absoluut geldverbod zoals Francis¬
cus. Zij konden wegens het monastieke leven, dat ze omwille van de omstandigheden moesten
leiden, niet volledig het geld afwijzen. Maar met een bewonderenswaardige standvastigheid verdedigde ze tegenover Kerk en Staat haar “absolute armoede”.
Franciscus en Clara wilden in de eerste plaats en hartstochtelijk volgens het evangelie leven.
Hun ervaring de met economie, cultuur en politiek van hun tijd leidde hen naar een altematieve
levensvorm.

2. Gerechtigheid en vrijheid als centrale franciscaanse aangelegenheid._
2.1. De vrijheid
De communistische idee werd oorspronkelijk gedragen door de wil om voor allen gerechtigheid
te verschaffen: iedereen zou de goederen met de anderen delen. Dit motief doordringt ook de
franciscaanse beweging, waarbinnen het privaatbezit en eigendom “vreemde woorden” moeten
zijn.
Wat Franciscus echter van het communisme onderscheid is de vrijheid. Jacobus van Voraigne,
die op het einde van de 13e eeuw het leven van de Poverello beschrijft, benadrukt dat, Franciscus
een man was, die “vrank en vrij” was en van wie een bevrijdende werking uitging. Daarom heette hij ook Franciscus. Franciscus zoals Clara toonden steeds weer hun zelfstandigheid. Zo
schrijft Franciscus: "niemand toonde mij wat ik moest doen, maar de Allerhoogste zelf heeft mij
geopenbaard dat ik moest leven volgens het model van het heilige evangelie” (Test 14). Francis¬
cus onderlijnt zijn verbondenheid met God en zijn vrijheid, en hij doet dit gelden tegenover de
paus en de keizer. Daarom is het voor hem belangrijk, dat iedere broeder op grond van een eigen
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goddelijke ingeving kan leven (RegNb 2, 1; RegB 12, 1). De brief aan broeder Leo kan als een
hartstochtelijk pleidooi voor een eigen weg en voor een vrije keuze gelezen worden.
De Fioretti schilderen daadwerkelijk in de inlciding zeer plastisch de individualiteit van de afzonderlijke broeders: broeder Egidius wordt gekenmerkt door zijn mystieke verrukking, Filippus
Longus door zijn profetische welsprekendheid, broeder Silvester door zijn intieme vriendschap
met God, broeder Bemardus door zijn scherp verstand, broeder Rufinus door een vol zijn van
God. Ieder mag, ja zal daarom een originaliteit zijn, dat zijn eigen bekwaamheden creatief in de
gemeenschap inbrengt. Communisme is slechts dan een menselijk perspectief, wanneer het de
gerechtigheid, die hem oorspronkelijk eigen is, met de vrijheid verbindt.

2.2. Gerechtigheid
Anderzijds is de vrijheid in het kapitalisme op een absolute wijze verstaan. Deze let er niet op.
dat de menselijke vrijheid ook de vrijheid van de anderen is. Vrijheid kan daarom niet absoluut
zijn, zij wordt steeds gerelativeerd door de broeder en de zuster, die mij ontmoeten.
Franciscus en Clara waren er zieh duidelijk van bewust, dat de vrijheid steeds ingebed is in een
sociaal netwerk. Daarom plaatst Franciscus zieh binnen de Kerk; hij laat zijn levensvorm bekrachtigen. Franciscus verbindt de vrijheid met de gehoorzaamheid, vrij niet in de betekenis van
gedachteloze onderwerping, maar in een gevoelige luisterbereidheid voor de behoeften van de
anderen. Gehoorzaamheid is voor Franciscus het gehoor, dat hij aan de anderen en geheel groepen, de kerk, ja heel de wereld schenkt. Gehoorzaamheid is voor Franciscus toebehoren en verbondenheid op alle domeinen. Vrijheid wordt bij hem op een gans eigen manier tot een scheppende ontmoeting met de mensen, die met hem in contact kwamen.
Met andere woorden. vrijheid, die da anderen geen recht doet, was voor Franciscus helemaal
geen vrijheid meer. Vrijheid in deze betekenis is slechts dan vrijheid, wanneer zij met de gerech¬
tigheid verbinden is (vgl. Handleiding 23).

2.3. De franciscaanse beweging: samen voor een nieuwe politieke cultuur.
Franciscus en Clara dachten niet slechts aan het hiemamaals, maar geheel concreet ook aan het
tegenwoordige. Het was voor hen niet gelijk, welke gevolgen hier en nu de macht en het bezit
konden hebben. Zij leefden in de geschiedenis een nieuwe, vrije en rechtvaardige cultuur, die
ook voor de toekomstige generaties van betekenis zal zijn. Daarom dacht Franciscus ook aan ‘ de
broeders die na ons körnen”, aan een gemeenschap die “van nu tot het einde van de wereld”
(BrOrd 47) bestaat, niet slechts in Italie, maar ook in, anderen landen en in andere gebieden. Hij
wou een ontmoeting van de politieke gemeenschappen met elkaar en ook de over geordende
maatschappij een nieuwe impuls geven (vgl. BrBestuur).
Als franciscaanse familie moeten wij de vermelde kritiek op het kapitalisme en marxisme en de
daarbij voorgestelde waarden zeitkritisch op onself toepassen en dan in een profetische maat¬
schappij verwezenlijken.

* Een gemeenschap met elkaar
De franciscaanse spiritualiteit viseert een maatschappij met elkaar, die de harmonie onder de
mensen, die geen verstoring van het milieu, door vijanden, door onderdrukkers noch door etal543

sehe of culturele identiteit toelaat. Wanneer dit met elkaar binnen de ruimte van de franciscaanse
familie beperkt blijft. voldoet dit niet aan datgene, wat in het begin van de franciscaanse bewegmg als ideaal beleefd vverd.

*De franciscaanse opvatting over de mens
De franciscaanse beweging ziet in de mens een zuster en een broeder. Alle mensen, mannen en
vrouwen, kinderen en bejaarden, verdienen hetzelfde respect en achting, die vvij aan Jezus van
Nazareth verschuldigd zijn (vgl. Mt 25). Aan de mens, ook de ongelukkigste, onfatsoenlijkste en
gevaarlijkste, zal de waarde niet ontzegd worden, die een kind van God toekomt. De francis¬
caanse spiritualiteit wijst het nuttigheidsprincipe af, dat zieh zo sterk in onze maatschappij profi¬
leert. De mens is niet eerst dan mens, wanneer hij bruikbaar en nuttig is. Zelfs wanneer iemand
niet in de arbeidswereld kan ingezet worden, is hij mens. Het kapitalisme verlaagt de mens, het
laat hem zonder gelaat en betekenisloos worden. Het sluit diegenen uit, die voor de markt onbruikbaar zijn: kinderen, bejaarden, werklozen, zieken en gehandicapten. Niemand wil de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. In de socialistische-communistische gestructureerde staten
is de enkeling even waardeloos. Hij wordt niet aan de afgod “markt” maar aan de afgod "betcrc
toekomst” opgeofferd.

* De betekenis van de uniciteit en eenmaligheid
In de crisis, die wij vandaag beleven, kunnen wij opnieuw bij de franciscanen Duns Scotus en
Willem van Ockham te leer gaan. Zij hebben de betekenis van de uniciteit en de eenmaligheid
van de concrete dingen, de geschiedenis en van het individu benadrukt. Deze gedachten kunnen
ons hclpen, wanneer het er om gaat, en nieuwe houding tegenover de natuur en de geschiedenis
te vinden.

* Nieuwe waameming
Door het Tweede Vaticaans Concilie (GS 4) worden wij franciscanen opgeroepen “de tekenen
van de tijd te verstaan” en ons te oefenen in een nieuwe waameming.
Het feit, dat niemand meer tijd heeft, en het vergeten van de geschiedenis, staan in tegenstelling
tot de christelijke geloofservaring. Een wezenlijk element van het geloof is de gedachtenis, de
herinnering aan een vergankelijkheid, die wij in onze eredienst steeds opnieuw laten herleven.
Eveneens behoort het tot ons geloof de blik op een beloftevolle toekomst van God. wij verwach¬
ten de terugkomst van God, een volkomen en totaal andere in ons leven. Onze hoop gaat in de
alledaagse sleur ten onder in twijfel. De mens, die geen herinneringen en geen verwachtingen
meer heeft, wordt zwakker cn sterft geestelijk en politiek af, zoals een boom, wiens worteis een
na een worden afgehakt.
Het tekort aan tijdsgevoel en het vergeten van de geschiedenis staan tegenover de franciscaanse
visie op de dingen. Omdat het gelijk Staat het vergeten van de oorsprong, is het een afkeren van
het oorspronkelijk plan van de Schepper, het verliezen van het normatieve karakter van de bronnen.

* Gemeenschappelijk zelfbew ustzijn
De consequentie van deze handleiding is een nieuw gemeenschappelijk zelfbewustzijn van de
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franciscaanse familie. Wij kunnen vanuit onze eigen geloofsovertuiging vrij van angst met alle
groepen van goede wil samenwerken. In detail betekent dit:
*** Samenwerken in bovenregionale en internationale volksbewegingen en organisaties, die
zieh met vragen over maatschappij, politiek, milieu enz. bezig houden;
*** een nieuwe omgang met de macht, die de afzonderlijke mensen ruimte geeft;
*** een democratische stijl van besturen, die afgeleid is van de franciscaanse ambtsopvatting;
*** verbinden van mensen, groepen en inrichtingcn;
*** samenwerken ook met niet godsdienstige groepen en politieke krachten;
*** solidariteit over partij, klasse, nationaliteit, cultuur en geslacht heen;
*** samenwerking met alle krachten, die geinteresseerd zijn in een positieve verandering.
*** Daarbij zullen wij ons bewust zijn, dat Franciscus en Clara een grote weerklank vinden, niet
wegens hun politiek juiste ideeen, maar omdat ze vanuit een diepe üefde voor de mensen sociale
rechtvaardigheid zöchten en de solidariteit beleefden.

Kerkelijke en franciscaanse bronnen
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Mt 25
QA 114; GS 4; Pueblo 210
BrBestuur, BrOrde47; Reg Nb 2, 1; 52, 7; 9, 10 vv.;
RegB 6, 9; 12,1 w.; Test 14,1; 1 Cel38, 2; 2 Cel37;
184; 3Gez 14, 58; RegCl 4 vv; 8, 14; 12, 12; 14, 22
vv.: Herin 35

Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Regel 7, 23; 8, 25.2 7
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
1e oefening
In deze oefening wordt de werkelijkheid van de afzonderlijke deelnemcrs aan de cursus ontdekt.

Opgave
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1. In eerste instantie breng drie belangrijke Problemen van uw land, uw regio of uw
continent in;
in twecde instantie noem de voornaamste gevolgen;
- in derde instantie noem de vermoedelijke oorzaken
in vierdc instantie geef de sleutelwoorden
2. Overleg met elkaar wij we tezamen kunnen doen.

2e Oefening
De onderzoeker van de sociale ethiek, H. Ruh onderscheid zeven in elkaar verweven (arbeids)tijden voorde industriele maatschappij:
1. De vrije tijd: Hier voltrekt de mens die activiteiten, welke als vakantie, als recreatie en als
compensatie van de andere arbeidsvomien aangeduid wordt en juist daarom noodzakelijk zijn.
2. De loonarbeid: Daarbij gaat het om die arbeid, die door geld vergoed en een deel van het levensonderhoud verzekerd wordt: gedacht wordt normaler wijze aan een deeltijds werken voor
mannen en vrouwen, alleszins verbonden met de vrijheid, zoveel arbeid te verrichten, als zij of
hij wenst. Verondersteld wordt echter, dat deze arbeid in ecologisch en sociaal perspectief niet
schadelijk is en de behoeften van de anderen niet beperken. Verondersteld wordt ook - en juist
onafhankelijk van de prestatie - een basisloon voor iedere volwassene.
3. De eigen arbeidstijd: Bedoeld wordt de tijd, die men creatief gebruikt om zieh een bepaald
niveau van welvaren te verschaffen: activiteiten voor de gezondheid van de familieleden, voor
het verschaffen van voedsel, voor de huishouding, de opvoeding, cultuur, voor reizen, voor het
herstel van beschadigde machmes, werktuigen, klederen, enz..., voor het maken van een eigen
huis ...
4. De verplichte sociale tijd in een tijdspanne van zowat drie jaar (het eerste rond zijn twintigste
levensjaar; het tweede over verschillende jaren verspreid, en zo verder ieder jaar tot 2 of 3 weken; het derde rond zijn vijftigste levensjaar): Hier gaat het om een tijd, welke de maatschappij
verplichtend voorschrijft, om activiteiten, die voor anderen en voor de gemeenschap gedaan
worden, zoals: sorteren en recycleren van afval, het saneren van het woud en de meren, dienstverlening aan oudere mensen, gesprekken met oudere mensen, hulp aan gehandicapten, medische verzorgen bij het benaderen zwakken, ondersteuning van behoeftigen aan verzorging, hulp
voor meer beweeglijkheid van gehandicapten en oudere mensen, intensieve begeleiding van psy¬
chische ziehen, communicatie bij schisofrenen, hulp bij verslavingsproblemen, voorkomende acties en beschermingsmaatregelen bij geweldproblematiek, verspreiden van sportieve en culturele
activiteiten, de inzet van geweldloze troepen in crisisgebieden, veiligheid bij avond- en nachtrei¬
zen, kinderopvang, bijscholing ...
5. De ‘informele’ sociale arbeid. bedoeld wordt gelijk welke vrijwillige en onbezoldigde ar¬
beid: burenhulp, privaatles, familiebezoek ...
6. De ‘ik-tijd’: hier gaat het om activiteiten voor eigen nut: gezondheid, sport, cultuur, gods546

dienst, innerlijkheid, spiritualiteit.
7. De reproductietijd: daaronder verstaat men icdere activiteit, die op de toekomstige generatie
gericht is; de verzorging, verzorging en opvoeding van kinderen en kleinkinderen, om het beoefenen van een verantwoord ouderschap..(Ruh 30, in het bijzonder 37 vv).

V ragen:
1. Wat zegt u deze verschillende vormen van arbeid?
2. Welke vormen van arbeid ken je?
3. Welke vormen van arbeid moet je ontdekken?

_3. Oefening_
De gehele en bijna niet gecompliceerde geschiedenis van de schuld.
(door Traude Novy)
Regieaanwijzingen:
Drie deelnemers voeren de volgende sketch op.
Acteurs:
Anita - een vrouw uit Manila
George - een man uit Amerika
een spreker
Anita: Heer, wilje dit hem van mij niet kopen?
George: Toon het. In feite. Hoeveel vraagje er voor?
Anita: 5 dollar.
George: Ik geef je er vier. Maar ik kan je een krediet geven, zodat je daarmede een modern
naaimachine kirnt kopen. Dan kan je 4 hemden naaien in dezelfde tijd en 20 dollar verdienen.
Anita: Dank je, Heer
Enige tijd later
Anita: Heer, hier heb je vier hemden. Die nieuwe machine is werkelijk wonderbaar.
George: Ik kan slechts 2 hemden van je kopen. Ikheb er geen klanten voor.
Anita: 10 dollar, a.u.b.
George: Ik kan je geen 10 dollar geven. Ik koop reeds hemden in China aan 2 dollar het stuk.
Van de 4 dollar moet ik alleszins een aftrekken voor de interesten. Je moet ijveriger naaien,
want volgendjaar moet je met de terugbetaling van het krediet beginnen.
Een jaar later
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George heeft geen hemden niet meer nodig. Anita verkoopt haar hemden aan 1 dollar het stuk
aan een winkelketen - de naaimachine is verpand. De schulden zijn gebleven ...
Vragen en opgaven.
1. Toon de oorzaken van de schuldcnspiraal aan.
2. Hoc had dezc gcschiedenis anders kunnen vcrlopcn?
3. Spcel een nieuw ontworpen gcschiedenis (mogelijk door andere deelnemers dan bij
de eerste sketch)

4. Oefening
Sabbatjaar en jubeljaar
In de Bijbel bevinden zieh uitspraken, die in het licht van de huidige schuldendiscussie
niets aan actualiteit hebben ingeboet. Het theologisch kader van alle eigendoms- en grondrechten is de gedachte, dat Jahwe de eigenaar is van het land (Lev 25, 23). Privaateigendom gold als “toevertrouwde levensruimte”. Dat betekent dat niemand het recht heeft, het
van zijn naaste onverbiddelijk te ontzeggen of zieh op de rüg van de economisch zwakken
te verrijken. Dit principe leidt in de eerste plaats tot een renteverbod voor volksgenoten
(Dt 23,20 w.); vervolgens tot het sabbatjaar (Dt 15,1 vv.), dat alle zeven jaar plaats grijpt;
en ten derde het zogenaamde jubeljaar (Lev 25, 8), waarbij de tijdens de voorbije vijftig
jaar verworven land naar de oorspronkelijke bezitter teruggaat en alle schuldslaven naar
hun familie kunnen terugkeren.
Dit bijbels principe van het sabbat- en jubeljaar kunnen niet zomaar op de huidige, volledig anders gestructureerde maatschappelijke, culturele en economische structuren overgedragen worden. Maar de principes zijn ook vandaag nog geldig.
Lev 25, vv. Jubeljaar
Na verloop van zeven sabbatjaren, zeven keer zeven jaar, tezamen negenenveertig jaar, moet u
op de dag van verzoening, de tiende dag van de zevende maand, de bazuin luid laten klinken. In
heel uw land moet u de bazuin laten schallen. Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar zijn. Dan
moet u in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jubeljaar"
voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie.
Ex 23, 10 vv. Sabbatjaar
Zes jaar kunt u uw land inzaaien en de opbrengst oogsten. Maar tijdens het zevende jaar moet u
het niet bebouwen en het braak laten liggen. Dan kunnen de behoeftigen van uw volk ervan eten.
Wat zij overlaten is voor de dieren die in het wild leven. Dat geldt ook voor uw wijngaard en uw
olijftuin.
Dt 15,1 w. Sabbatjaar
Om de zeven jaar moet u een kwijtschelding houden. Bij deze kwijtschelding gaat het als volgt:
leder die iets aan zijn naaste heeft geleend, moet hem die schuld kwijtschelden. Hij mag zijn
naaste of broeder niet tot betaling dwingen, omdat er een kwijtschelding ter ere van de HEER is
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uitgeroepen

Methode:
Van leven naar de Bijhel - van de Bijbel naar het leven
Om de situatie van het volk van Israel te verstaan en om de situatie van de mensen vandaag te
vatten, moet echter het economische, sociale, politiek en religieuze domein in beschouwing genomen worden (de techniek van de vier domeinen).
*** Kies een van de drie teksten uit en vormt kleinere groepen.
1. Stap:
de huidige situatie
*** Aan het begin van iedere bijbelstudie Staat de noodzaak naar de factoren (de vier domei¬
nen van de werkelijkheid) te zoeken, die onze situatie tekenen: de economische, sociale, politieke en religieuze factor. Wie zijn situatie niet kan herkennen, kan ook de boodschap van de
bijbel in dit verband niet ontdekken en haar betekenis niet herkennen.
***. Wisselt van gedachte over de gebeurtenissen en analyseert onze situatie volgens de vier
factoren.

2. Stap:
Bestudering en beschouwing van de tekst.

Bestudering van de tekst.
1. Waar gaat het om? Wat is juist de inhoud van de tekst?
2.

De situatie van het volk: welke zijn de economische, sociale, politiek, religieuze bevolkingslagen, die ons in deze tekst tegemoet treden?

3.

Hoe duidt de Schrift deze economische en sociale bevindingen in het licht van het geloof?

4.

Welk recht hebben de armen? Waarop berust het?

Boodschap van de tekst
1.

In hoeverre eist deze tekst een geloven in God van ons?

2.

Wat voor een God is het, waarin wij geloven?

3.

Hoe kan vandaag deze sociale vereffening, die de wet eist, concreet worden: op het persoonlijke en maatschappeüjke domein, in familie, gemeente, regio, land. continent. intemationaal?

Best uit
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***Vat in een sfeer van bidden samen, waar het op dit ogenblik om gaat, en kiest tenslotte een
sleutelwoord. dat samenvat, wat wij bestudeerd hebben.

_5. Oefening
Lees de volgende tekst:

1. Het socialisme heeft in zijn uitwerking niet verwezenlijkt, wat Karl Marx zieh had voorgcsteld.
Nochtans houdt het “werkelijk bestaande socialisme” - zoals Marx - zieh aan de grondstellmg:
de productieverhouding als vaste grondstructuur. Bijgevolg werd het privaatbezit van de productiemiddelen afgeschaft. Daardoor kon geen bezittende klasse, zij het grond of kapitaal, allen beslissen over wat er geproduceerd wordt en hoe de verdeling van de meerproductie over de prijzen geschiedt.
Het kan na het mislukken van deze poging niet geheel ontkend worden, dat daardoor gedeeltelijke gevolgen bereikt werden. Vergelijkt men de bevrediging van de basisbehoeften of de rechtvaardige verdeling van de goederen voor een vijfde van de mensheid in China voor en na de revolutie, of ook de vanzelfsprekende relaties tussen China en India of ook tussen Cuba en de an¬
dere landen van Latijns Amerika, dan kan dit vanuit het aspect van de bevrediging van de basis¬
behoeften geen vragen oproepen, wat het succesvolst is. Afgezien van de bewuste inspanningen
van de westelijke-kapitalistische wereld om dit model tegenovergesteld model zonder gevolg te
makcn, is het duidelijk dat op innerlijke gronden dit model moest mislukken. Deze gronden zijn
niet slechts de bekenden, zoals de oprichting van een nieuwe klasse van bureaucraten. die zelf
opnieuw de meerwaarden uitzogen en de politieke onderdrukking van de Volkeren doorzetten.
Het is duidelijk, dat de economische opzet zelf grote gebreken vertoont. Vroeger werd erop gewezen, dat de economie ook in de socialistische staten op basis van goederenuitwisseling georganiseerd werd. Robert Kurz heeft in zijn boek “De collaps van de modemisering - van de ineenstorting van het kazemesocialisme tot de crisis van de wereldeconomie” er op gewezen, dat
daardoor ook de abstracte vomi van arbeid bestaat en de accumulatie (=opeenhoping) in geldwaarde beslist blijft. In plaats van de markt treedt slechts de centrale planning op. Dat leidt in
een complexe economie tot mislukken. Hier kan daar niet dieper op ingegaan worden. In ieder
geval is de aanduiding staatskapitalisme voor dit bureaucratisch socialisme geschikter dan de
naam socialisme, zoals het door Marx werd verstaan.
Ten aanzien van de ecologische gevolgen, die de economie van het “reeel bestaande socialisme”
kenmerken, is er op te wijzen, dat “staatseigendom” het eigendomsbegrip van het oude Rome en
van John Lockes omvat, namelijk de totale gewelddadige beschikking. Daar komt nog bij, dat in
verband met de consumptieverwachting het kapitalistische ontwikkelingsmodel overgenomen
werd. Zo bracht de staatskapitalistische Industrie nog ergere milieuverontreiniging met zieh mee
dan de privatkapitalistische economie. Het is geen wonder dat het de mensen naar de kapitalis¬
tische centra stuurt (waarbij men de verpaupering in de periferie verbergt), wanneer het dezelfde
consumptieverwachtingen verzorgt, maar met minder succesvolle middelen de productie van
goederen aanpakt (volgens Duchow - licht ingekort).
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2. De verdediging van de thesis, dat er geen alternatief bestaat voor het kapitalistische systeem. wordt grotendeels op de overwinning op het socialistisch systeem gefundeerd. Deze overwinning wordt als bewijs voor de geldigheid van de kapitalistische doelen en voor haar rechtvaardigheid voorop gesteld. Alle andere definities van gerechtigheid - zoals bijvoorbeeld "de
sociale gerechtigheid - die tegen de het begrip van de kapitalistische gerechtigheid ingaan. dat
op privaateigendom en de wetten van de markteconomie gebaseerd is, worden als vals gezien en
haar vooruitgang bestreden.
Deze identificatie van overwinning en macht met waarheid en gerechtigheid, en in de grond met
God, is niet nieuw in de geschiedenis. De joodse geschiedschrijver Josephus Flavius verhaalt in
zijn boek "De joodse oorlogen” de toespraak van de legeraanvoerder Agrippa aan de Joden,
waarin hij hen wil overtuigen van geen oorlog tegen het Romeinse Rijk te voeren. Zijn argument
berust op de algemene bekende feiten: “Omdat nu allen, die onder de hemel leven, de wapens
van de Romeinen vrezen en eerbiedigen, waarom zouden jullie alleen een strijd tegen Rome voe¬
ren? Met wie willen jullie tezamen deze oorlog voeren ? Er bestaat geen andere hulp dan die van
God; maar ook Deze is met de Romeinen, want zonder zijn bijzonder hulp wäre het onmogelijk.
dat een zo groot rijk bestaat en behouden blijff ’ (39).
Bekend is ook het gebruik in de middeleeuwen, om meningsverschillen tussen twee ridders door
een duel op te lossen. De logica is dezelfde. God Staat aan de zijn van de rechtvaardige, die de
waarheid spreekt. Wie de waarheid spreekt, zal in het duel overwinnen, zelfs wanneer hij de
zwakkere is. God zal de rechtvaardige in het duel niet in de steek laten en hem de overwinning
schenken. De overwinnaar is de rechtvaardige, die de waarheid spreekt.
Deze logica wordt door de kapitalisten gebruikt om te bewijzen, dat de markteconomie rechtvaardig is en dat de rijken hun rijkdom verdienen. Hetzelfde geldt voor de critici van het kapita¬
listisch systeem, die met deze logica argumenteren, maar echter vanuit omgekeerde vooronderstellingen. Zij geloven dat de strijd voor de armen een rechtvaardige strijd is en de overwinning
zeker is. Voor hen is het niet zo belangrijk te weten, of er objectieve redenen zijn voor deze politieke strijd of niet. Zij geloven immers, dat God of de wetmatigheid van de geschiedenis aan hun
zijde Staat, omdat ze rechtvaardig zijn en dus niet overwonnen kunnen worden, zelfs wanneer
deze zegen op zieh laat wachten. Dat blinde vertrouwen brengt vele ijverigen en groepen van
goede wil ertoe, wezenlijke strategische fouten te begaan. Bovendien bevestigt het de logica,
waarmede de kapitalistische dominantie gelegitimeerd wordt. Het christelijk geloof baseert zieh
niet op deze voorstelling va n God, die steeds aan de zijde van de rechtvaardige overwinnaar
Staat. Integendeel, het baseert zieh op de belijdenis, dat Jezus van Nazareth is opgestaan als kern
van ons geloof. Deze belijdenis dat Jezus - gevangen genomen, veroordeeld en gedood door het
Romeinse rijk en de tempel - verrezen is, is een geloof in een God, die niet met de overwinnaar
- het Romeinse rijk en de tempel - verbonden is. Dit geloof maakt het mogelijk de overwinning
en de macht van de waarheid en de gerechtigheid te scheiden.
De volgelmgen van Jezus worden niet gevangen genomen omdat ze leerden dat er een leven is
na de dood, mar omdat ze “in Jezus de verrijzenis uit de doden verkondigden' (Hand 4, 2). De
grote revolutionäre nieuwheid bestaat erin, dat niet de verrijzenis van de overwinnaars en de
mächtigen verkondigd wordt, maar van degene, die politiek en religieus bestreden worden en in
de ogen van God “heilig en rechtvaardig” zijn (Hand 3, 14). In zover wij ontdekken, dat Jezus,
de gekruisigde, opgestaan is, ontdekken wij ook, dat de heersende sociale ordening en de machthebbers niet gerechtvaardigd zijn, en niet de wil van God vertegenwoordigen. Dit geloof motiveert ons getuigenis af te leggen van de verrijzenis van Jezus, doordat wij het leven en de mens551

waardigheid van de armen en kleinen verdedigen. Lucas verhaalt ons hoe de eerste gemeente getuigenis van de opstanding van Jezus aflegde: de grote groep gelovigen was een van hart en ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond
ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de
opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand
onderhen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen
met de opbrengst naar de apostelen, en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld
aan een ieder, al naar gelang hij nodig had. (Hand 4, 32-35)
Deze mooie tekst heeft iets zeer merkwaardigs. De kern van de boodschap is het getuigenis van
de verrijzenis van de Heer. Maar deze boodschap is ingebed in twee gelijkaardige alinea’s, die
niet over de verrijzenis spreken. maar over economische vragen: het inzamelen van goederen en
bezittingen volgens het vermögen van ieder, om ze vervolgens te verdelen volgens de behoefte
van ieder, zodat onder hen geen noodlijdende meer is. Dit delen verändert de hoeveelheid in een
gemeenschap. Sommige kunnen zeggen dat beide alinea’s, waartussen de centrale boodschap is
ingebed, bij vergissing door Lucas daar geplaatst zijn en dat daarom de verrijzenis van de Heer
niets met de economische vragen te maken heeft. Anderen kunnen terecht aanvoeren, dat men
juist met deze houding tegenover de concrete goederen getuigt van de opstanding van de Heer.
Het geloof in de verrijzenis van Jezus maakt echter duidelijk, dat de verlossing niet ligt in het
ophopen van macht en rijkdom, maar in de opbouw van menselijke gemeenschappen, waarin al¬
le mensen gewaardeerd worden, ongeacht hun rijkdom of andere sociale kenmerken. Het geloof
in de verrijzenis van Jezus is een epistemologische revolutie - een revolulie van de kennis -, die
het ons mogelijk maakt, het werkelijk gelaat van God en van de mens te ontdekken. Wanneer wij
het werkelijk gelaat van God en de fundamentele menselijke waarde van alle mensen ontdekken,
dan voelen w ij ons aangesproken door de kreet van de armen en opgeroepen, een menselijker en
rechtvaardigere maatschappij op te bouwen (Jung Mo Sung).
Opgaven:
1. Vat de kemuitspraken van beide teksten samen.
2.

Begin een gesprek over de hier verdedigde standpunten

E. Toepassingen
1. Toepassing
Meditatie over een bankbiljet
Leg een bankbiljet van uw geld op de bodem, in het midden van de kring. Lees langzaam de
tekst Neem de tijd om bij de afzonderlijke thema ’s stil te staan. De meditatie zal de vele fenomenen van het geld in het bewustzijn roepen. In het geld speien vele domeinen, die tot diep in
het persoonlijk en collectieve bewustzijn dringen, een rol. Deze domeinen worden met deze
meditatie geevoceerd.
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Voorbereiding, inkeer
*** Zit ontspannen en let op uw armoede: waar gaat ze heen, vanwaar komt ze nu, wat
brengt ze met zieh mec cn wat vloeit er uit voort?
* Waar ben ik met mijn gevoel op dit ogenblik: wat houdt mij bezig, laat me niet los?
* Waar dragen mijn gedachten mij heen? Hoe nabij of hoc ver voel ik mij op dit ogenblik van
het thema?
Geleide meditatie
* Welke gedachten komen er bij mij op bij het zien van het vertrouwde bankbiljet?
* In welke omstandigheden had ik het voor het laatst in de hand?
* Waarvoor heb ik het uitgegeven of aangenomen?
* Wat zou ik er het liefst mee doen?
* Welke rol speelt het geld in mijn leven?
* Hoe dikwijls of in welke zin is het voor mij een onderwerp?
* Hoe is mijn verlangen naar geld in de loop van mijn leven veranderd?
* Hoe komt het in mijn familie ter sprake?
* Wat betekent het vandaag?
* Is mijn waardeschaal door deze bankbiljetten veranderd?
* Wanneer een onder welke omstandigheden heb ik voor de eerste maal geld verdiend? Welke
herinneringen en gevoelens heb ik daar aan?
* Hoeveel geld heb ik bij mij? Gaat het om een bedrag, waarbij ik me zeker voel, of waarbij ik
me arm voel?
* Voel ik en drempel bij het beginnen van een groot biljet?
* Is er een innerlijke grens, waar de maat “zoveel” begint?
* Heb ik ooit een groot bedrag verloren? Welk gevoel had ik toen?
* Geef ik mensen, die bedelen, geld? Hoeveel en met welk gevoel?
* Is er voor mij een verband tussen geld en zelfwaarde? Heb ik schuldgevoelens in de omgang
met geld?
* Wat zou er vandaag veränderen, als ik geen geld had?
* Wat is voor mij het belangrijkste, dat door geld in mijn huidige leven mogelijk wordt?
* Is er ook iets dat door het geld verhinderd wordt? Ken ik zijden in mij, die waarschijnlijk zonder geld gans anders te voorschijn zouden komen?
Einde
***Keert stilaan terug, rieht uw aandacht terug naar buiten, op de anderen.
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Opgave:
Schrijf de belangrijkste gedachte van uw geldreis op een briefje. (Verzamel de briefjes, deelt ze
nadicn volgens toevalsprincipe uit, leest ze voor en geef commentaar volgens uw inzicht).

_2. Toepassing_
Lees het economisch deel in uw regionale krant.
Opgave:
1.

Welke economische activiteiten verschonen er in?

2.

Welke doelstellingen vervullen ze?

3.

Wie zijn de genieters en wie de slachtoffers van zulke manier van economic?
Noem ze concreet.

3. Toepassing
Lees de vollende tekst uit “Mystiek en tegenstand” van Dorothee Solle:
Tot hoever deze vrijwillige armoede gaan kan, heb ik kunnen opmaken in een interessant document, de brief van “Catholic Worker” aan de schatbewaarder van de stad New York. Deze stad
had een stuk grond onteigend, waarop een huis van de gemeenschap stond, omwille van een metro. Tweed erde van de schadeloosstelling werd vooraf betaald. De uiteindelijke afrekening liet
een anderhalf jaar op zieh wachten. Uit de overige 68.700 dollar had de stad de gebruikelijke
rente tcr waarde van 3.579,39 dollar weten overhouden. Dorothy Day (katholieke radicale 18971980, opmerking van de redactie) als uitgeefster van de “Catholic Worker” schreef daarover in
juli 1960 aan de financiele overheid.
“Hiermede geven wij de rente voor het geld terug, dat wij tot voor kort jullie onthouden hebben,
omdat wij niet geloven in het lenen tegen rente. Als katholieken zijn wij met de vroegere leer van
de Kerk vertrouwd. Alle vorige Concilies hebben het lenen van geld verboden en het voor verwerpelijk gehouden om door rente op leningen geld te verdienen. Het canonieke recht van de
middeleeuwen heeft het verboden, en het verordende door verscheidene decreten het profijt ervan terug te storten.De christelijke nadruk van de plicht, goed te doen beveelt ons, zelfs in geval
van onteigening, zoals in ons geval - niet te weerstaan maar het welbewust te doen.
Wij geloven niet in het systeem van profijt, en daarom kunnen wij geen profijt en geen rente voor
ons geld aannemen. Mensen, die een materialistische visie op de menselijke zorg, zijn er op uit,
profijt te maken. Wij willen echter onze plicht vervullen, doordat wij onze diensten aanbieden,
zonder daarvoor onze broederlijke betaling te verlangen, zoals Jezus het bevolen heeft in zijn
evangelie (Mt. 25). Een rente opleverende lening wordt door een franciscaan als een fiundamentele gesel van de cultuur beschouwd. De Engelse kunstenaar en schrijver Eric Gill wijst woeker
en oorlog aan als de grootste prob lernen van onze tijd.
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Omdat wij sinds 1933 met deze Problemen in iedere uitgave van de “Catholic Worker” bezig
zijn geweest - de vrijheid van de mensen, oorlog en vrede, de mens en de Staat, de mens en zijn
arbeid en omdat de h. Schrift leert dat de liefde voor geld de wortel van al het kwaad is, gebruiken wij deze gelegenheid, om ons geloof praktisch te beleven, en stellen wij een teken om de¬
ze liefde voor het geld te overwinnen, doordat wij jullie de rente temggeven
-

Vragen:
1. Hoe komt dit teken bij jullie over?
2. Watzeg jij hiervan?

4® Toepassing
Franciscaanse mensen moet men niet eerst van de waarde van visioenen en utopieen (ou-topos =
is nergens verwezenlijkt) overtuigen. Julius K. Nyerere, eerste President van het onafhankelijke
Tanzania en “vader van het Afrikaanse socialisme”, had een visioen voor zijn land (het vroegere
Tanganika), voor Afrika en de gehele wereld. Hij noemde het “socialisme". Volgende tekst is uit
de toespraken en de geschritten van Julius K. Nyerere samengesteld.

Ujamaa- fundamentvan het Afrikaans socialisme
Socialisme is - zoals democratie - een geesteshouding. De bedoeling van deze Studie is deze
houding te onderzoeken. Het is die geesteshouding, die de socialisten onderscheid van hen, die
het niet zijn; dit geldt zowel voor het individu als voor de gemeenschap. Het heeft geen belang,
dat men rijkdom bezit of niet. Noodlijdenden kunnen potentiele kapitalsten zijn - uitbuiters van
hun medemensen.
Miljonairs in gelijk welke maatschappij bewijzen niet haar rijkdom; in zeer arme landen zoals
Tanganika kunnen ze evengoed voorkomen als in de rijke landen. Het fundamentele onderscheid
tussen een socialistische en kapitalistische maatschappij ligt niet in de methode, waarop de rijk¬
dom verworven wordt, maar in de manier, waarop deze rijkdom verdeeld wordt.
Omdat de aanwezigheid van miljonairs in een maatschappij niet afhankelijk is van har rijkdom,
moet het voor de sociologen werkelijk interessant zijn, om te ontdekken en te onderzoeken,
waarom onze maatschappijen in Afrika geen miljonairs hebben voortgebracht. Ik vermoed dat
zij zullen ontdekken, dat het aan de organisatie van de traditionele Afrikaanse maatschappij ligt
- als ook aan de verdeling van de rijkdommen, die ze produceert -, dat nauwelijks ruimte laat
voor parasieten. Men, kan ook zeggen dat op basis hiervan Afrika geen werkloze klasse van
grondbezitters kan voortbrengen en dat daarom er niemand is om kunstwerken of wetenschap te
scheppen, waarop de kapitalistische maatschappij zo trots is. Maar kunstwerken en verworvenhedcn van de wetenschap zijn het resultaat van het verstand, terwijl het land een geschenk van
God aan de mensheid is.
Er moet iets fout lopen in een maatschappij, waarin een man, hoe sterk en hard werkend hij ook
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mag zijn, zieh evenveel “beloning” kan toe-eigenen als duizend van zijn medeburgers tezamen.
Winstbejag om macht en prestige te verwerven, is onsocialistisch. In een op winstbejag gcrichte
maatschappij neigt de rijkdom ertoe, ieder te bedriegen, die haar bezit. Het zichtbare onderscheid
tussen hun eigen welstand en het relatieve gebrek in de andere maatschappijen is bijna noodzakelijk voor het genieten van haar rijkdom.
Naast dit onsociaal gevolg van de opeenhoping van private rijkdom moet de eigenlijke behoefte,
daarin verweven, als “wantrouwen” tegenover het sociale systeem beschouwd worden. Wanneer
een maatschappij zo georganiseerd is, dat men zieh om de medeleden bekommert, dan zal men
zieh niemand zieh in deze maatschappij zorgen maken, wat er morgen met hem zal gebeuren.
wanneer hij vandaag geen rijkdom heeft - in de vooronderstelling dat hij wil arbeiden. De maat¬
schappij zelf zal naar hem omzien, of naar zijn weduwe en wezen. Juist dat beoogt de traditione¬
le Afrikaanse maatschappij met succes. Natuurrampen brachten hongersnood. maar allen werden
er door getroffen - de “armen” zowel als de “rijken”. Dat was socialisme. Dat is socialisme. Socialisme betekent eigenlijk rechtvaardig verdelen.
Om rijkdom te verwerven, of het op een primitieve of moderne manier gebeurt, zijn drie dingen
noodzakelijk: in de eerste plaats land. God heeft ons het land gegeven, waaruit wij de grondstoffen trekken, die wij volgens onze behoefte juist bewerken. Vervolgens werktuigen. Vanuit de
ervaring hebben wij ontdekt dat werktuigen ons helpen! En ten derde menselijke inspanningen
of arbeid. Wij moeten noch Karl Marx noch Adam Smith lezen om te ontdekken, dat in feite
noch de grond noch het houweel de rijkdom produceren. Wij hebben geen academische graad in
de economie nodig om te weten, dat noch de arbeider noch de grondbezitter het land maken.
Land is een geschenk van God aan de mensheid.
In de traditionele Afrikaanse maatschappij was iedereen een arbeider. Er bestond geen andere
mogelijkheid om in het levensonderhoud van de gemeenschap te voorzien. Zelfs de stamoudsten, die zonder zelf gelijk welke arbeid te verrichten, de dag doorbrengt en voor wiens aanwezigheid allen werken, heeft naar waarheid in al zijn voorbije jaren zeer hard gewerkt. De rijk¬
dom, die hij nu schijnbaar bezit, is niet zijn persoonlijke rijkdom; slechts in de functie van stamoudste van de groep, die de rijkdom geschapen heeft, bezit hij haar. De jongeren zullen hem respecteren, omdat hij ouder is dan zij en de gemeenschap langer gediend heeft. Voor zover ik vaststel, dat in de traditionele Afrikaanse maatschappij iedereen arbeider was, gebruik ik het woord
“arbeider” niet eenvoudig als tegengesteld aan “ondememer” maar als tegengestelde van “luiaard” of “leegloper”. Niet alleen de kapitalist of de grondbezittende uitbuiter waren ongekend in
de Afrikaanse maatschappij, mar het gaf ook geen kans aan die andere moderne manier van parasiteren - de luiaard of leegloper, die op de gastvrijheid aanspraak maakt, maar tot geen wederdienst bereid is! Degene onder ons, die over de Affikaanse levenswijze spicken, doen er goed
aan, zieh de volgende spreuk in het Swahili te herinneren: “Behandel uw gast twee dagen als
gast, geef hem een trap op de derde dag!” Er bestaat geen socialisme zonder arbeid.
Een andere betekenis van het woord “arbeider” in de zin van “loonarbeider” in tegenstelling tot
“ondememer” weerspiegelt een kapitalistische visie, die met het begin van het kolonialisme in
Afrika geimporteerd werd en aan onze manier van denken volkomen onbekend is. Er is niet verkeerds aan dat wij welvarend willen zijn. het is eveneens geen siechte zaak dat wij de macht wil¬
len verkrijgen, die de rijkdom met zieh meebrengt. Het is in ieder geval verkeerd dat wij de rijk¬
dom en de macht verlangen om deze over anderen uit te oefenen. Helaas zijn er slechts weinige
onder ons die geleerd hebben, de rijkdom voor dit doel te gebruiken. Onze eerste stap moet
daarom gericht zijn op de eigen heropvoeding, om onze vroegere houding terug te vinden.
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Wanneer wij de kapitalistische houding afwijzen, die het kolonialisme naar Afrika gebracht
heeft, dan moeten wij ook de daarmede verbonden kapitalistische methoden afwijzen. Een ervan
is het privaat grondbezit. Wij in Afrika hebben het land altijd als de eigendom van de gemeenschap beschouwd. Het recht van de Afrikaan op land was slechts een gebruiksrecht. De buitenlanders brachten een volledig andere opvatting - de opvatting, dat het land een marktwaardige
handelswaarde is. Zulk een systeem is niet alleen vreemd, het is ook volledig vals. In een maat¬
schappij, die de privaateigendom kent, kunnen de grondbezitters tot dezelfde klasse behoren, en
zij doen het gewoonlijk ook, zoals die leeglopers, waarover wij zojuist gesproken hebben: in de
klasse van de parasieten. De groei van het parasietendom kunnen wij hier in Tanganika niet dul¬
den. Maar, zoals ik heel in het begin gezegd heb, is het echte socialisme een geesteshouding. Het
is daarom de opdracht van de bevolkingen van Tanganika er voor te zorgen, dat deze socialistische geesteshouding niet verloren gaat door pogingen tot persoonlijke winst.
Sommige groepen zullen immers meer bijdragen tot het nationale inkomen dan anderen, door de
marktwaarde van de productie in hun branche. In werkelijkheid kunnen echter de andere groepen
goederen en dienstverleningen produceren, die van gelijke of daadwerkelijke grotere waarde
zijn. Bijvoorbeeld heeflt het voedsel, dat een boer produceert, een hogere sociale waarde dan de
diamanten, die in de mijnen van Mwadui gewonnen worden.
Een van de opdrachten van de vakbonden is de arbeider een rechtvaardig deel in de winst te verzekeren. Maar een rechtvaardig aandeel moet in verhouding staan tot de hele maatschappelijke
rechtvaardigheid. Wat voor de groepen geldt, telt ook voor het individu. Er zijn bepaalde vaardigheden, kwalitciten, die op rechtvaardige basis beter betaald worden dan anderen. Maar ook
hier zal de echte socialist voor zijn vakwerk een aangepast aandeel verlangen en niet zoeken,
tenzij hij een potentiele kapitalist is, de maatschappij te onderdrukken, doordat hij een waarde
verlangt, dat zijn collega’s in een rijkere maatschappij verkrijgen. Het Europees socialisme is uit
de agrarische revolutie en de daarop volgende industriele revolutie, ontstaan. De eerste schiep
een klasse van“landbezitters” en een “van zonder land”; de andere bracht het moderne kapitalisme en het industriele proletariaat voort. Beide revoluties verwekken samen het conflict in de
maatschappij, en het is niet alleen uit deze conflicten dat het Europees sociahsme ontstaan is,
maar zijn apostel verheft het ook nog tot een filosofie. Burgeroorlog wordt niet meer dan een
kwaad of cen ongeluk gezien, maar dan goed en noodzakelijk. Zoals het gebed voor het christendom of de Islam zo is de burgeroorlog (die ze “klassenstrijd”noemen) voor de Europese versie van het socialisme een middel, dat van het doel niet mag losgemaakt worden. Zo worden
beiden tot fundament van een geheel eigen levenswijze. De Europese socialist kan zieh zijn so¬
cialisme niet voorstellen zonder zijn vader- het kapitahsme!
Voor mij, die in een stammensocialisme opgegroeid ben, is deze uitspraak ondragelijk. Het verleent het kapitahsme een filosofische rang, waarop het geen aanspraak heeft noch het verdient.
Deze verheerlijking van het kapitahsme door de Europese doctrinaire socialisten, ik moet het
herhalen, vind ik ondragelijk.
Afrikaans sociahsme begint niet met het bestaan van elkaar bestrijdende klassen of maatschappijen. Ik feite twijfel ik, of er iets gelijkwaardigs is voor het woord “klasse” in gelijk welke Afri¬
kaanse taal. Het fundament en het doel van het Afrikaans sociahsme is de grote familie. “Ujamaa” of “familiaal gemeenschapsgevoel” beschrijft ons socialisme. Het Staat in tegenstelling tot
het kapitahsme, dat poogt een gelukkige maatschappij te scheppen op bases van de uitbuiting
van de mensen door de mensen; het Staat ook tegenover het doctrinair socialisme, dat poogt een
gelukkige maatschappij te scheppen op basis van een filosofie van onvermijdelijke conflicten
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tussen de mensen. Wij in Afrika hebben er nood aan om ons tot het socialisme te bekeren, zoals
wij over de "dcmocratie” onderwezen moeten worden. Beiden hebben hun worteis in de traditio¬
nele maatschappij, waaruit wij voortgekomen zijn. Het moderne Afrikaanse socialisme kan vanuit zijn traditioneel erfgoed het domein van de ‘'maatschappij” als uitbreiding van de grondeenheid van de familie verstaan. Maar de idee van de sociale familie kan niet langer beperkt blijven
tot de stammen, noch tot de naties. Toen wij streden om de macht van het kolonialisme te breken, hebben wij geleerd hoe noodzakelijk de eenheid is. Wij kwamen tot het besluit, dat dezelfde
socialistische geesteshouding, die in de oude stammentijd ieder individu zekerheid gaf, omdat
hij tot een uitgebreide familie behoorde, ook in de groter maatschappij, de natie, behouden moet
blijven. Maar wij zullen hier geen halt houden. Het domein van de familie, waartoe wij allen behoren en zoals ij ze ons voorstellen, moet nog verder uitgebreid worden - over de stammen, de
maatschappij, de natie of juist over de continenten heen - het zal de hele mensheid omvatten.
Dat is de enige logische consequentie van het echte socialisme.
(Origineel versehenen in “Freedom and Uni tu”, Oxford Universitu Press, Copyright bij Julius
K. Nyerere; vooreerst gepubliceert in april 1962).

Vragen en opgaven
1. Zoek die punten, waardoor het Afrikaans socialisme van het socialisme in de ande¬
re continenten verschilt.
2.

Vergelijk deze punten met de voorstellingen van de katholieke sociale leer (vgl.
Handlciding 24, C., 1.4: Arbeidsmarkt).

3. Vindt je parallellen met de franciscaans bijbelse Utopie?
4. Wat betekent in deze samenhang: optie voor de armen?
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Om na t denken
_Herinneringen aan de toekomst.
Op de plaats van de hemelse vrede
gebeurt het:
vele mensen waar daar bijeen,
uit verschillende rassen, naties,
godsdiensten en eeuwen.
Plotseling begon de wonderschone naam
van deze plaats te vloeien
werd tot een daadkrachtig woord:
de hemelse vrede haast zieh
over de mensen.
Allen gingen naar elkaar toe,
als door een
onzichtbare hand gedreven,
keken elkaar in de ogen,
begonnen met elkaar
te spreken
- en verstünden elkaar.
Hoe komt het, verwonderden zij zieh,
dat wij elkaar verstaan?
Spreekt niet ieder zijn moedertaal!
Onder ons zijn er Chinezen en Amerikanern
Hottentotten en eilandbewoners van de Zuidzee,
spleetogen uit Japan
en gespleten oren van Wall-Street
en uit de bedwelmende onderwereld;
er zijn mensen uit Albanie en Soweto,
aanhangers van Komeini en Lefebre,
Boeddhisten, Hindoes en New-Age fans.
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Ook katholieken zijn er
en de paus met enkelen
uit het Vaticaan,
gelovigen uit de basisgemeenschappen in Nicaragua
en mensen uit Leipzig.
Christenen, mannen en vrouwen
die zieh tot nu bestreden
of nauwelijks
elkander kenden.
Zulke
die tot dusver
meer het geld dan de geest
meer de wet
dan de liefde gevolgd waren.
Daar vinden wij Rosa Luxmburg
en Mirjiam uit Nazareth
Che Guevara en Elias,
Jeanne d'Arc
en de “vrouwen voor de vrede”
Mozes en Gorbatschow
Nelson Mandela met Botha aan zijn zijde.
Velen zij er
met geschonden lichamen
- de ketens vallen juist op de grond
anderen met zwepen in de hand
- ze laten ze juist vallen ...
Plots
verstaan ze allen.
Verwonderd en verward vragen zij elkander,
wat dat betekent...

Daar hoorden zij en stem
niet een, die mächtig over de grote plaats schalt.
Een stem m hun eigen binnenste,
een geheel zachte, nauwelijks hoorbare:
in jullie innerlijke ben ik de vrede
DE HEMELSE VREDE
Louis Zimmerman (naar Apok 2)
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Handleiding 22: “Als man en vrouwschiep Hij hen ...”
een franciscaanse uitdaging_

Uit de bronnen
_Franciscus en de vrouwen_
Franciscus had een eigen verhouding tot de vrouwen. Enerzijds was hij getekend door zijn tijd.
Deze zag in de vrouw Eva, die er op uit is Adam, de man, te verleiden, en daarom vermeden
moet worden. Anderzijds stond Franciscus met drie vrouwen in een vriendschappelijhe verhou¬
ding.
Er was Clara, de stichters van de clarissen; zij noemde zichzelf Christin (=christiana), terwijl ze
voor hem gewoonweg de christelijke vrouw was.
Er was Praxedis, een vrouw uit Rome, die bij hem om raad en orientering zocht, - haar wees hij
een afgescheiden mimte toe, waar zij op haar manier aan zijn leven en boete (leven in navolging
van Christus= Derde Ordejdeel kon hebben.
En er was tenslotte Jacoba de Settesole, een adellijke dame uit Rome, bij wie hij vaak logeerde
en van Wiens amandelgebak hij genoot. Franciscus wenste haar met haar gebak aan zijn sterfbed en noemde haar “broeder”, omdat voor haar de slotbepalingen niet zouden ge Iden.
Zijn houding tegenover de vrouwen als aldus niet zonder tegenspraak. Eerst tegen het einde van
zijn leven schijnt hij die innerlijke vrijheid gevonden te hebben, die hem in zijn ziekte de nabijheid van Clara en haar zusters lietzoeken (naar 3 Cel 37 w., 181).

Inleiding
_Netwerk van solidariteit_
Nadat wij in de voorbije handleidingen verschillende vormen van onderdrukking en uitbuiting
ontmoet hebben, houdt deze handleiding zieh bezig met het probleem van het “seksisme”, dat
betekent, met de vooroordelen en de achteruitstelling, die vrouwen op basis van hun geslachtelijkheid ervaren, en met de vragen en de perspectieven, die daarmede samenhangen. Het rieht
zieh op het geheim van de menselijke verscheidenheid en op de onrechtvaardige structuren,
waaronder deze vrouwen alleen te leiden hebben, omdat ze vrouw zijn.
Als franciscaanse mensen hebben wij de gezamenlijke plicht, - zoals Jezus - naar allen toe te
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gaan, die om gerechtigheid en medelijden roepen. Wij moeten de prioritaire optie voor de armen
cn machtelozen opnieuw herdenken, omdat de grootste meerderheid van de armen en machtelozen in onze wereld vrouwen en kinderen zijn. Wij zullen de wereld vanuit him perspectief zien
en pogen hem te verstaan. De geschiedenis wordt voor het grootste deel door mannen en voor
mannen geschreven. Daarom kan het niet verwonderlijk zijn, dat de tragische ervaringen van het
“seksisme” niet geacht worden. Het misbruik van vrouwen en kinderen en het geweld jegens heil
wordt verregaande ontkend, verontschuldigd, verdedigd, vals geinterpreteerd, ja zelfs er over
heen gekeken.
De laatste tijd hebben geschiedkundigen de verborgen geschiedenis van vrouwen en hinderen
grondig bloot gelegd. Die naamloze offers zijn niet langer onzichtbaar of zonder stem.
In geheel de wereld is er een netwerk van solidariteit en verzet. Deze hebben vrouwen en kinde¬
ren er toe gebracht, vrees en schaamte achter zieh te laten, het onrecht bij name te noemen en tegen de onderdrukking en de onrechtvaardige structuren te vechten. Na eeuwen van zwijgen en
van censuur is het vandaag mogelijk geworden het seksisme als wereldwijd verschijnsel aan te
klagen.
Maatschappijen kunnen de ervaring van wat het betekent, vrouw te zijn, niet volledig los van
stand en rol beschouwen, die hen door de religieuze traditie toegeschreven wordt. Dus mögen de
geloofsgemeenschappen tegenover de onrechtvaardigheid, die door de vrouwen ervaren wordt,
niet nai'ef onverschillig of tweeslachtig blijven. De tekenen van de tijd maken ons bewust van de
manier en de wijze waarop het seksisme ook in de grote religieuze tradities van de wereld geworteld is, evenals overigens ook het racisme, het klassensysteem en het militarisme. Dit geldt
ook in het bijzonder van de rooms-katholieke Kerk.

B. Overzicht
_Stappen tot ommekeer_
Omdat wij over iets niet kunnen nadenken, wat theoretisch niet duidelijk is, richten wij ons in
een eerste hoofdstuk op vooral dat wat juist het gevolg van de seksistische kritiek is: wij omschrijven het “seksisme” en duiden enkele “mythen” en stand van zaken, die haar verder funderen of uitdrukken.
Het tweede hoofdstuk beschrijft een körte geschiedenis van de vrouwenbeweging en poogt enige
resultaten en instellingen van het “feminisme” samen te vatten. Het derde hoofdstuk tekent in
welke mate de kerk door het “seksisme” getekend is en hoe de vrouwelijke christenen daarm
staan kunnen blijven. Tenslotte wordt in het vierde hoofdstuk het seksisme als franciscaanse opdracht voorgesteld.

C Informatie
_1. Seksisme_
Het seksisme, dat betekent de benadeling van de vrouw op grond van haar geslacht, werden wij
ons sinds de zestiger jaren langzaam aan en steeds meer bewust. Het is een van de meest verbreide mensonwaardige vorm van structurele onderdrukking in onze wereld en vaak met de materiele armoede verbonden. In de landen van het zuidelijk halfrond is de vrouw daarom dubbel
arm. Hoofdzakelijk wordt het seksisme door historisch-culturele vooroordelen, socioeconomische voorwaarden en religieuze overtuigingen gefundeerd en verergerd.

1.1_. De mythe van de geslachtelijke rollen._
Overal op de wereld wordt de sociale rol van de mannen en de vrouwen geslachtelijk bepaald:
* Mannen nemen de productieve rollen buiten huis op. De man is de broodwinner van de familie. Zijn arbeid wordt betaald, gerespecteerd en erkend. Zo zijn tot op vandaag in alle landen van
de wereld de sleutelposities in Staat en kerk uitsluitend door mannen bezet.
* Vrouwen worden de reproductieve rollen toegewezen: kinderen baren en ze verzorgen, de ar¬
beid in het huishouden en een atmosfeer scheppen en onderhouden, waarin de familie kan leven
en gedijen. Deze “natuurlijke” opgave van de vrouw wordt ook op de beroepswereld buiten huis
over gedragen. Typische vrouwenberoepen zijn de volgende: onderwijs, ziekenverzorging, bu¬
reauwerk en andere dienende functies, die in de regel ook slechter betaald worden.

Tn de meeste domeilten »$ de weield nog steeds tmgelijk
Acmdeel van de vrouwen 1994 in %

Aandeel van de mannen 1994 in %

62

actieve bevolking

74

arbeidsinkomen

10

6

90

plaats in het parlemcnt

deelname aan de regering

94
Bron: Bericht over de menselijke ontwikkeling 1995

Vrouwen in het beroepsleven hebben een dubbele last: n een zware arbeidsdag moeten zij ook
het ganse huishouden behartigen. Daarom hebben de vrouwen eigenlijk längere arbeidstijden
dan de mannen. Volgens een onderzoek van de UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) is de onbezoldigde arbeid van de vrouwen, wanneer ze billijk vergoed zou worden,
tot 11 biljoen dollar per jaar (elf miljoen miljoenen) waard. Van de totale arbeid van de mannen
wordt tweederde vergoed door de op de arbeidsmarkt gestelde activiteiten en een derde onbe567

taalde activiteiten. Bij de vrouwen is de situatie omgekeerd. De mannen krijgen zowat het leeuwenaandeel van het inkomen en erkenning voor hun economische bijdrage, terwijl het grootste
deel van de vrouwenarbeid onbetaald. niet erkend en onder gewaardeerd wordt.
In het document van de UNDP heet het scherper, “armoede heeft een vrouwelijk gelaaf
* Vrouwen vormen de helft van de mensheid, leveren tweederde van arbeidsuren, maar verkrijgen slechts een tiende van het wereldinkomen en bezitten minder dan 1/100 van de eigendom.
* Vrouwen in de Derde Wereld produceren ongeveer 80% van de voedingsmiddelen en werken
in oogsttijd tot 18 uur per dag.
* Zij zijn meestal de kostwinner van de familie, verantwoordelijk voor de gezondheid en de opvoeding van de kinderen, veldarbeid, water, brandhout....
De mythe van de door de geslacht bepaalde rol voert tot benadeling van de vrouwen. zij zijn zowel actief in de productieve als reproductieve rollen van het leven, en genieten weinig of geen
maatschappelijke erkenning voor hun onafwijsbare bijdrage.

1.2. De mythe van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man
Even wijd verbreid als de mythe van de geslachtelijke rollen zijn de vele opvattingen, die de
vrouw onderwerpen aan de man. Ik alle godsdiensten en culturen zijn zulke fenomenen vast te
stellen.

* Misogynie:
mmachting en wantrouwen tegenover de vrouwen leiden ertoe, dat mannen de vrouwen als minderwaardig beschouwen en deze zieh hoogstens als maagd kunnen laten gelden. Waimeer wij
onze eigen geschiedenis kritisch bekijken, dan stellen wij vast, dat ook in onze franciscaanse
bronnen doordrongen is van minachting voor de vrouwen:
De man Gods zag vertrouwelijke omgang met vrouwen als een honingzoet vergif, waardoor
zelfs godgewijde mannen op de verkeerde weg gebracht konden worden. Hij beval daarom een
dergelijk contact onvoorwaardelijk te vermijden. Want hij vreesde, dat iemand, die geestelijk
nog niet rijp was, er spoedig door gebroken zou worden, en was ervan overtuigd, dat een Sterke
geest er vaak zwakker door werd. Voor de meest beproefden was het misschien weggelegd bij de
omgang met vrouwen niet onder haar invloed te körnen, maar anderen konden evengoed proberen, zoals de heilige Schrift zegt, op vurige kolen te lopen zonder hun voetzolen te verbranden.
Het was zijn gewoonte bij de beoefenmg van iedere deugd zelf het voorbeeld te geven. Hij wilde
namelijk zijn woorden kracht bijzetten door ook zelf te doen wat hij anderen voorschreef. Maar
bij zijn omgang met vrouwen stelde hij zieh zo afwerend op, dat je had kunnen denken, dat het
in zijn manier van optreden niet om voorzichtigheid ging of om een voorbeeld te geven, maar
dat hij er echt bang en huiverig voor was. Wanneer haar niets ter zake doende gepraat bij het gesprek hem tegen de borst stuitte, zocht hij zijn toevlucht in zwijgen. Hij zei dan hoogstens nog
een paar onbetekenende woorden en hield zijn ogen neergeslagen op de grond gericht. Soms ook
hief hij zijn ogen ten hemel als zocht hij daar wat hij op dat gezwets moest antwoorden. Wan¬
neer het echter ging om vrouwen, die een voortdurend heilige godsvrucht ontvankelijk had gemaakt voor Gods wijsheid, was hij wat soepeler. Maar ook dan waren de wonderbare uiteenzettingen, die hij hun gaf, altijd kort. Had hij een gesprek met een vrouw, dan zei hij met luide stem
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wat hij te zeggen had, opdat allen het zouden kunnen hören. Eens zei hij tot zijn metgezel: "Ik
zeg je eerlijk, dat ik geen enkele vrouw van gezicht zou herkennen, als ik ze zag, behalve twee.
Van die en die is mij het gelaat bekend, maarverder van geen andere.'
U had volkomen gelijk, Vader, want niemand wordt heilig door naar vrouwen te kijken; nog
eens, U had volkomen gelijk. Naar vrouwen kijken brengt geen enkel voordeel; integendeel, het
is de oorzaak van zeer veel verlies, al is het alleen maar in tijd. Vrouwen zijn een belemmering.
wanneer je de steile weg omhoog wilt gaan om daarlangs te komen tot de aanschouwing van
Gods van genade stralend gelaat! (2 Cel 112)

* Patriarehalisme:
Daaronder verstaan wij een maatschappelijke vorm, die door de macht en de absolute autoriteit
van de vader gekenmerkt wordt, een hierarchisch genuanceerd heerserssysteem, waar de mannen
aan de top staan. Historisch gezien, lijkt het, dat het “matriarchaat' er aan vooraf ging. Dat is een
maatschappelijk systeem, waarin de vrouwen en de moeders het voor het zeggen hadden. Het is
interessant om vast te stellen dat de eersten die van “patriarehalisme" spraken, mannen waren.
Zij vierden met deze Slogan de “bevrijding van het vrouwelijke”, de verheffing van de geest en
het verstand boven de natuur, de ontwikkeling van een hogere trap van het menselijk bestaan. In
de hedendaagse vrouwenbeweging betekent patriarehalisme juist het tegendeel: het is een afval
van een oorspronkelijke menselijke maatschappij, die door het vrouwelijke en totale waarde ge¬
kenmerkt was.

* Androcentrisme:
Wij bedoelen daarmede een visie, die de man tot het centrum maakt. Deze geldt onberedeneerd
en onbewust als norm van de mensheid en als voorwerp van de geschiedenis.
Dit androcentrisme, dat de vrouw hoogstens een passieve rol toestaat, moet met strijd en protest
teruggedrongen worden, zodat de vrouw ook in de literatuur, kunst en wetenschap, in politiek en
Kerk kan meepraten en opbouwen.

1.3. De mythe van Eva, de verleidster van de mannen.__
De mythe van de voorgegeven geslachtelijke rol en van de onderschikking van de vrouw aan de
man werden overal ondersteund door godsdienstige tradities. Als christenen zijn wij vooral getekend door het verhaal van de zondeval,, die meestal - zowel in het Oude - als het Nieuwe Tes¬
tament - door een bril van vrouwenhaat gelezen wordt. Zo heeft men de vrouw haar op God gelijkend beeid afgenomen en geloofde men, dat ze nauwelijks een echte mens was.
Nog in 1910 schreef Max Funcke, een filosoof uit de school van Schopenhauer, een boek met de
vraag of de vrouw een mens is; een vraag, die hij ongebreideld ontkent: “ Veroorzaakte niet een
vrouw de val van Adam; verleidde niet een vrouw de engel Barut en Marut; bracht niet een
vrouw de vrome David tot de moord op Urias; deed niet een vrouw de kuise Jozef in de kerker
belanden ... En als God Adam en Eva uit het paradijs stootte, richtte hij de vraag aan Adam:
‘Waarom heb je van de verboden boom gegeten? ’ — Elad God echter Eva als een mens erkend,
dan had hij zeker ook deze vraag aan haar gesteld’\ (Geeit, door Schüngel-Strauman 12).
Een samenvatting van de vrouwen vijandelijke traditie bevindt zieh in de “Heksenhamer”, een
werk uit 1487, dat de theologische grondslag verschaffe voor de heksenvervolging, waarin mil569

joenen vrouwen vermoord werden. “ Want ook de Schriften in het Oude testarnen! mögen het
slechtste over de vrouwen verholen en juist wegens de eerste zondares, namelijk Eva en haar
nakomelingen, ... Maar terwijl nog in de huidige tijd meer verdorvenheid onder de vrouwen dan
onder de mannen aanwezig is, zoals de ervaring het zelf leert, kunnen wij bij nauwkeurig onderzoek van de oorzaken over het veronderstelde heen zeggen, dat, daar zij tekort schiet in alle
krachten van de ziel als van het lichaam, het geen wonder is, dat zij tegen die, met wie ze wedijvert, meer schanddaden laat gebeuren. Wat het verstand betreft of het verstaan van het geestelijke, schijnen zij van een andere monier te zijn dan bij de man, waarvoor de autoriteiten een
grond en verscheidene voorbeelden in de Schrift aanwijzen ... en in de Spreuken 11 heet het, als
het wäre de vrouw beschrijvend: ‘Een mooi rouw die onverstandig is, is als een gouden ring in
de snuit van een varken
Het fundament ervan is aan de natuur ontsprongen: terwijl het vleslijker gezind is dan de man,
zoals het ook uit de vele vleselijke ontucht duidelijk is. Dit gebrek wordt ook aangeduid bij de
schepping van de eerste vrouw, daar zij uit een kromme rib gevormd werd, dat wil zeggen uit
een borstrib, die gekromd en volgzaam de man geneigd is. Uit dit gebrek volgt dat, daar de
vrouw slechts een onvolmaakt dier is, het steeds misleidf (geeit, door Schüngel-Strauman 17).
Wanneer men het verhaal over de schepping en de zondeval onbevooroordeeld leest, krijgt men
toch een volledig ander beeid. Eva is “vlees van zijn (Adam) vlees”, een volwaardige tegenpartij,
hem aan de zijde gegeven als partner. Eerst in het wederzijdse samengaan van man en vrouw is
de mens het evenbeeld van God. De onderwerping van de vrouw aan de man wordt als gevolg
van de zonde gesteld. Zij is het gevolg van schuld en falen, en is een tegen goddelijke onderschikking. Eigenlijk, fundamenteel, in het paradijs, is het partnerschap en de gelijke waarde
voorop gesteld? Zulk een interpretatie was in hoge mate maatschappelijk kritisch. Deze functie
kon de tekst niet uitoefenen, omdat de religieuze traditie het eerste hoofdstuk van de bijbel - met
weinige uitzonderingen - door een vrouw vijandige bril gelezen werd.
Tot deze uitzonderingen behoorde de martelares Julitta, die zieh in de 4e eeuw verzette tegen de
mythe van “het zwakke geslacht” en zieh tegen een valse verklaring van de bijbel weren moest:
“Wij zijn uit dezelfde stof als de mannen. Naar het beeid van God zijn wij geschapen, zoals zij.
Voor de deugd ontvankelijk is het vrouwelijk geslacht geschapen door de Schepper, zoals het
mannelijke. Zij wij dus niet aan de mannen verwant? Niet het vlees werd van hen genomen om
de vrouw te scheppen, maar een been van zijn beenderen. Daarom zijn wij de Heer zoals de
mannen standvastigheid, sterkte en geduld verschuldigd" (geeit, door Schüngel-Strauman 12).
Zulke uitspraken staan alleszins tegen de mening van Paulus, Augustinus, Ambrosius, Thomas
van Aquino, en een gans reeks van theologen, die de christelijke traditie gevormd hebben.

1.4. Seksuele uitbuiting_
Tezamen voeren deze drie mythen noodzakelijk tot seksuele uitbuiting. Zovele vrouwen zijn van
kindsbeen af en in gans hun volwassen leven door de dreiging van geweld buiten gezet. Er liggen weinig gegevens voor, maar de gedocumenteerde gevallen tonen, dat geweld jegens de
vrouwen in heel de wereld een alom bekend probleem is.
Het geweld van mannen tegen vrouwen en kinderen uit zieh in verscheidene vormen:
* Huiselijk geweld . volgens studies schat men, dat tweederde of meer van de gehuwde vrouwen
huishoudelijk geweld ondergaan. Vrouwen worden als bezit beschouwd, waarover de mannen
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kunnen beschikken als voorwerp van hun seksuele begeerte. Voor velen zijn deze geweldsvormen aanslagen op de deugd van kuisheid. Zij worden echter zeer vaak licht opgevat of geheel
ontkend. In werkelijkheid zijn het echter uitingen van geweld, van onderdrukking en overheer¬
sing.
* Pornografie, seksuecl misbruik van kindcren en jongeren, prostitutie: volgens schattingen
worden ongeveer een miljoen kinderen, meestal meisjes uit Azie, in de prostitutie gedwongen;
ongeveer 100 miljoen meisjes ondergaan de gedwongen verminking van hun genitalien. Wij
hebben nog altijd niet de omvang van de wijdverbreide industrie van het sekstoerisme begrepen,
die de verschillende vormen van seksuele uitbuiting systematisch opeist, vooral de prostitutie
van vrouwen en kinderen.
* Verkrachting: studies uit Canada, Nieuw Zeeland, Groot-Brittannie en USA wijzen er op. dat
een op zes vrouwen eenmaal in haar leven verkracht wordt.
* Moord en zelfmoord: studies hebben uitgewezen, dat meer dan de helft van de moorden op
vrouwen door hun huidige of vroegere partner begaan werden.
Er zijn bewijzen uit geheel verschillende cultuurkringen, die het geweld in het huwelijk als een
der hoofdoorzaken van de zelfmoord bij vrouwen aanwijzen.
* Sterilisatie, abortus en kindermoord: in verschillende landen werden in-utero-testen op geslachtsbepaling uitgevoerd, om vrouwelijke foetussen eventueel te kunnen afdrijven. De zieh
ophopende gevallen van gedwongen sterilisatie, abortus en kindermoord zijn symptomatisch
voor een wereldwijde economische orde, waarin vrouwen en kinderen als gebruiksgoederen beschouwd worden, waarvan de man zieh kan bedienen.

1.5. Onderdrukking
Het “zwakke geslacht” moet, zo zegt een valse traditie, moet door mannen geleid worden. Zo
worden de vrouwen aan het humeur van de mannen onderworpen. Sinds eeuwen worden zij
daardoor gehinderd om actief aan de beslissingen deel te nemen, die hun eigen leven betreffen.
Vaak is dit proces van de ontmenselijking van zijn offer, de vrouw zelf, verinnerlijkt geworden
Zij verzetten zichzelf tegen de pogingen, de duivelse kring van hun onderdrukking te doorbreken.
Zo sterk werken de beschreven filosofische en theologische vooroordelen na! En wij mögen niet
verrast zijn, wanneer wij ontdekken, dat de tragische ervaringen en de pijnlijke gevolgen van het
misbruiken en van het geweld tegenover vrouwen en kinderen ontkend, verontschuldigd, verdedigd, vals geinterpreteerd of helemaal over het hoofd gezien.

_2. De moderne vrouwenbeweging_
In de loop van de geschiedenis zijn er steeds periodes geweest, waarin de vrouwen zieh meer
dan anders tot gelding brachten. Sinds de 19e eeuw bestaat er een moderne vrouwenbeweging
onder de naam “feminisme”.
De feministische vrouwenbeweging concentreert haar aandacht op de grotendeels verborgen ge-
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bleven geschiedenis van de vrouwen. Geschiedenis wordt meestal door mannen voor mannen
geschreven, de vrouwen blijven op de achtergrond. Het feminisme stelt daarentegen de heersen¬
de sociale houdingen, structuren en perspectieven in vraag, die het seksisme vereeuwigen.
Het “feminisme” is meestal misverstandelijk benaderd.
Hier en daar roept het een sterk gepolitiseerde en vaak negatief beeid van een blanke westerse
vrouw op: door ras en klas geprivilegieerd, ondervragen zij stoutmoedig die S) stemen en structu¬
ren, die de heersende interesses van de westerse mannen bezig houden. Waar blijft echter de
vrouw mct andere huidskleur, die arm is en ergens in Latijns Amerika, Afrika of Azie leeft? De
kritiek van de vrouwen uit andere rassen, klassen en culturen is noodzakelijk. Zij toont scherpzinnig de rassistische, socio-economische en politieke vooroordelen van de westerse feministen
aan. Bij hen laten zieh vaal sporen van hetzelfde eigenbelang en dezelfde superioriteit, zoals zij
verbonden blijken met de ideologieen van de eerste wereld. Anderzijds worden de strijdsters
voor vrouwenrechten vaak geminacht en nauwelijks onderzocht. Zij worden vaak als “subversief’ of als “imperialistisch” beschimpt, door anderen echter als “verdedigsters” en “partners”
beschouwd. Vrouwen, die zieh inzetten voor sociale gerechtigheid en mensenrechten, worden
belasterd en verkeerd verstaan.
Feministen worden vaak gezien als personen, die de bestaande sociale ordening door onconventionele middelen in gevaar brengen. Zo is het niet verwonderlijk dat zij publiek als “gevaar voor
de maatschappij” gekwalificeerd worden, als “geleerde vrouwen” of “emancipeerden” belachelijk gemaakt worden door zowel mannen als vrouwen, wier sociale, politieke en economische
interessen aangeklaagd worden door een doorgedreven seksistische houdingen en praktijken.
In vele landen over de wereld hebben zieh in de loop van de geschiedenis groepen van vrouwen
met andere humanitaire bewegingen samengewerkt. Want onder de armen en rechtelozen vor¬
men de vrouwen en hun kinderen de meerderheid. Zo worden bijvoorbeeld in de USA de vrou¬
wen die vechten voor de vrouwenrechten tegelijk veroordeeld en geloofd voor hun niet aflatende
inspanningen voor de afschaffing van de slavemij, gevangenishervormingen, voor hun opkomen
voor psychisch zieken en gehandicapten, voor de integratie van de immigranten, voor de antialcohol-beweging, voor het vrouwenstemrecht en voor het pacifisme. Het socio-politieke onderzoek bewijst, dat deze ervaring niet tot Noord Amerika beperkt is. De thema’s en bekommemissen, die de feministen aanspreken, en die in de ervaring van de vrouwen overal ter wereld verankerd liggen, moeten daarom door ons emstig genomen worden en zorgvuldig onderzocht wor¬
den.
DE moderne vrouwenbeweging leidde tot verschilfende netwerken. Solidariteit en verzet hebben
de vrouwen in die netelige situaties ertoe gebracht, in vele culturen vrees en schaamte af te feggen. die hen tot dan toe belette om zieh tegen hun eigen onderdrukking en die van hun kinderen
te verzetten. De eigentijdse informatie stelt het seksisme voor als dat, wat het werkelijk is: een
wereldwijd verbrcid fenomeen, dat op verschilfende manicren in icder continent, in alle maatschappijen en klassen te vinden is.

2.1. Het manifest over seksisme van Simone de Beauvoir.
In 1949 publiceerde Simone de Beauvoir onder de titel “Het andere geslacht” een uitvoerige his¬
torische Studie over de positie en de rol van de vrouwen in de westerse cultuur. Wanneer Simone
de Beauvoir niet de eerste vrouwelijke schrijfster is die het seksisme bekritiseerde, dan is ze toch
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de meest gelezen en intemationaal bekendste. In het verloop van haar onderzoek ging de Franse
filosofe de seksuele, sociale, biologische en historische aspecten van het vrouwzijn na. In haar
inspanning om een authentiek antwoord op de vraag “wat een vrouw is' te vinden was de Beauvoir zieh duidelijk bewust, dat over de eeuwen heen de mannen deze vraag eenvoudig op hun
manier beantwoord hebben, zonder eerst een emstig onderzoek te verrichten, en zonder de overtuigingen, zienswijzen en ervaringen van de vrouwen - als vrouw - in hun antwoord op te ncmen. De man definieert de vrouw niet als zodanig, maar in haar relatie tot hem zelf. Gedefinieerd en bepaald wordt de vrouw dus door de man, maar de nam niet door de vrouw. Simone de
Beauvoir maakt duidelijk hoe de wetgevers, de theologen, en wetenschappers samenwerken om
aan te tonen, dat de “ondergeschikte rol” van de vrouw door de hemel gewild is en op de aardc
voordeel heeft'V Wat de Beauvoir echter over het hoofd heeft gezien, zijn haar eigen aan ras, cultuur, politiek en seksualiteit gebonden voorstellingen, de vooroordelen, die door haar eigen soci¬
ale situatie als West-Europese intellectueel bepaald zijn.
Toch is haar klassiek “manifest” een belangrijke bijdragen tot de vrouwengeschiedenis, in zover
het de oude voorstelling in vraag stelt, waardoor het lot van de vrouwen onvermijdelijk door fysiologische, psychologische en economische krachten bepaald werd. In haar onderzoek naar de
oorzaken, waarom de vrouw in het verleden als onderworpen aan de “andere gedefmieerd
wordt, beschrijft ze tot in detail welke rampzalige gevolgen zulke gegevenheden hebben zowe!
voor de vrouwen als voor de mannen. Ongetwijfeld is haar analyse een hoofdbijdrage voor de
opbouw van een nieuw bewustzijn over de plaats en de rol van de vrouw - in Europa en wereldwijd.

2.2. Conclusies van een analyse van het seksisme
Het werk van Barbara Bovee Polk beschrijft vier manieren om het seksisme in de maatschappij
te benaderen. Ofschoon het vroeger werk van Simone de Beauvoir een Synthese van deze manie¬
ren bevat, beklemtonen andere vorsers eerder de ene of andere richting, of een combinatie van
twee of drie manieren. De specifieke thema’s en inzichten, die in iedere richting benadrukt wor¬
den, zullen hiema ter sprake komen.

* De geslachtelijke rol
De benadering van het seksisme steunt op de socio-psychologische analyse van de onderscheiden geslachtsrollen. Vooropgesteld wordt, dat de onderdrukking van de vrouw een direct gegeven is van de innerlijke aanvaarding van de sociaal gedefinieerde geslachtsrollen. Deze theorie
besluit daaruit:
*** Maatschappelijke Systemen neigen er toe bepaalde relaties, aanleg en interessen aan het ene
of andere geslacht toe te schrijven.
*** Omdat de definitie van datgene, wat als 'mannelijk' of als ‘vrouwelijk’ aanzien wordt, ver¬
schilf in de onderscheiden maatschappijen, is het duidelijk, dat zulke defmities willekeurig zijn.
Zij berusten op sociale en niet op biologische factoren.
*** geslachtsrollen worden door sociale instituten en structuren (zoals familie, scholen, godsdiensten, media, economie, politiek, en wetten) systematisch versterbt en ondersteund.
*** Wamieer een individu zieh niet aan de van zijn geslacht verwachte rol aanpast, wordt hij
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vaak niet emstig genomen of voor ziek aanzien.
*** De mannelijke rol heeft een hogere standenwaarde. Hij brengt sociale beloning en een zekere toegang tot hoger geachte maatschappelijke posities.
*** "Macht” en “verstand” kenmerken de mannelijke rol, terwijl aan de vrouwen “zwakheid” en
“gevoel” toegeschreven worden. Deze vastlegging van de geslachtsrollen maakt het de mannen
mogelijk om macht uit te oefenen over de vrouwen.
*** De indeling van de arbeid volgens geslachten is een belangrijk structuurelement: het domein
van de productie en de voortbrenging worden gescheiden, en de vrouwen worden het laatste domein toegewezen.

* Het fundamentele onderscheid van de waarde: de dominerende mannelijke en de
altematieve vrouwelijke cultuur.
Deze benadering benadrukt minder het rollenonderscheid dan wcl de betekcnis van het funda¬
mentele waardeonderscheid, die tussen de geslachten bestaat. Daarom is de opvatting, dat de
vrouw de mogelijkheid heeft, haar positie te verbeteren door de ovemame van mannelijke rollen,
een ontoereikende oplossing. Terwijl deze richting de onderscheiden waarde van de man en de
vrouw benadrukt, noemt en eist en zo de positieve aspecten van een vrouwelijke cultuur vooropstelt, verschijnt ze als meer op de vrouw geconcentreerd (gynocentrisch) dan de andere richtingen. In feite houdt deze op waardeonderscheid berustende richting het volgende in.
*** Waarden worden aan een specifiek geslacht toegekend: mannelijke waarden sluiten agressiviteit, onafhankelijkheid, strijdvaardigheid enz. in; terwijl passiviteit, afhankelijkheid, behulpzaamheid enz. als vrouwelijke kenmerken teilen. In feite is geen enkele van deze waarden in wezen mannelijk of vrouwelijk, maar ze zijn sociaal bepaald en steunen op de vastgelegde ge¬
slachtsrollen. Alle genoemde eigenschappen zijn belangrijk voor het menszijn van de vrouw en
de man.
*** Mannelijke waarden hebben een grotere betekenis, zijn vertegenwoordigen namelijk de
waarden van een heersende en zichtbare cultuur van een gemeenschap. Zij vormen de norm voor
de volwassenheid en het normaal zijn.
*** Vrouwen worden afgewezen, wanneer zij een altematieve cultuur belichamen. Mannen zijn
als het wäre kolonisatoren, omdat zij de geest en de lichamen van de vrouwen veroveren als wa¬
ren ze “vreemdc culturen”.
*** Normaliter worden mannen vanzelfsprekend in het mannelijke waardesysteem gesociahseerd. Vrouwen daarentegen behouden een tweevoudige socialisering; doordat ze, om in een
mannelijke cultuur te overleven, in beide Systemen moeten terechtkunnen.
Wanneer men zieh slechts op de mannelijke waarde beroept, zoals agressiviteit, onafhankelijk¬
heid, strijdvaardigheid, valt men in een sociale crisis. Wanneer de onbekwaamheid, passiviteit,
afhankelijkheid, behulpzaamheid als menselijke eigenschappen herkend worden, voert dit tot instituten en Systemen, die onbekwaam zijn de gelijkwaardigheid van de geslachten te aanvaarden.

* De machtsverhouding tussen man en vrouw
De theorie van de “machtsanalyse” bestrijdt geenszins het belang van de geslachtsrollen en het
waardeonderscheid bij de onderdrukking van de vrouw. Zij gelooft echter dat de onderscheidene
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rollen en waarden Symptomen en niet de oorzaak van de onderdrukking zijn. Deze theorie concentreert zieh op de macht, die de mannen hebben, en niet zo zeer op de wijze waarop zij ze zieh
toe-eigenen. De machtsanalyse stelt vast:
*** Mannen hebben macht en Privileges doordat ze bij een geslacht behoren. Daardoor Staat
voor hen de mogelijkheid open, de vrouwen op de meest verscheiden manieren te onderdrukken,
vvat ze dan ook doen.
*** Het is in het belang van de mannen, hun macht en Privileges te behouden. De bekwaamheid
anderen te onderdrukken betekent meer macht, onverschillig of men zelf onderdrukt is of niet.

*** Mannen bezitten de positie van de politieke en economische macht binnen de maatschappij
en sluiten de vrouwen daarvan uit.
*** Het huwelijk wordt tot een instituut van onderdrukking en van seksuele verslaving.
*** Ofschoon ook de mannen vaak door het systeem, waarin ze leven, onderdrukt worden, toch
gebeurt dit niet op grond van het behoren tot een bepaald geslacht.
*** Mannen kunnen de vrouwen door brutaal geweld onderdrukken, maar ook op subtielere manier geweld gebruiken: beperking van de politieke rechten, van beroepsmogelijkheden, van opleiding, van financiele onafhankelijkheid.

* Economische uitbuiting.
Deze theorie ziet de onderdrukking van de vrouw als een vemietigend en onmenselijk gevolg
van een uitbuitend economisch systeem. Daarom ziet zij in het socialisme de basis van de bevrijding van de vrouw. Deze socialistische richting vertegenwoordigt volgende mening:
*** De onderdrukking van de vrouw volgt uit een socio-economisch wereldbeeld: de vrouw is
“eigendom”. In de mate, waarin de idee van het privaatbezit fundamenteel met de kapitalistische
structuren verbonden is, in die mate is de onderdrukking van de vrouw direct verbonden met het
kapitalisme.
*** Het kapitalisme wordt door het seksisme gediend, omdat het twee arbeidskrachten krijgt
voor de prijs van een arbeidskracht. Der mannen kunnen de betaalde arbeid niet verrichten zonder de onbetaalde arbeid van de vrouwen.
*** Vrouwen zij willige arbeidskrachten. Zij bekomen voor dezelfde prestatie minder loon. Hun
onderbetaling houdt de Ionen laag en verhoogt de winst van de werkverschaffer.
*** De ontvoogdingsstrijd van de vrouwen mag zieh niet van de andere bevrijdingsbewcgingen
afscheiden. Anders Staat het in dienst van het kapitalisme.

_3. Het seksisme en het Christendom_
Hierboven werd uiteengezet, welke negatieve invloed een bepaalde uitleg van de scheppingsverhalen de geschiedenis van de zondeval hebben. Het is dus noodzakelijk om deze aspecten nader
te beschouwen.
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3.1. Christelijk feminisme respectievelijk het seksisme hi de Kerk
Nadat ze de doctoraatstitel in filosofie en theologie aan de universiteit van Freiburg/Zwitserland
behaalde. keerde Mary Dalv naar de USA terug en publiceerde in 1968 een boek met de titel
“Church. Women and the Second Sex” (Kerk, vrouw en het tvvcedc geslacht). De arbeid van Daly was uitgesproken gedetailleerd en ontmaskerde de medeplichtigheid van de christelijke kerken - in het bijzonder van de Rooms katholieke Kerk - bij de verspreiding van een vrouwenbeeld, waardoor de vrouw tegelijk geidealiseerd en vemederd werd.
Belangrijke werken van andere vrouwelijke theologen, exegeten en historici volgen. Binnen de
Kerk, de academische wereld en de maatschappij vinden zij een grote opmerkzaamheid. Zij wa¬
gen het, enige bittere en tragische realiteiten bij naani te noemen, waarvoor de kerk mede verantwoordelijk is, en waartegenover zij zieh dubbelzinnig of stilzwijgend opstelt. De onderzoeksters tonen aan, hoe de discriminatie van de vrouw binnen de Kerk bijdroeg aan een grotere discriminatie in de zogenaamde christelijke maatschappij. Het besluit dringt zieh op, dat de seksuele uitbuiting, de morele ontering en de sociale ondenverping van de vrouw door de geschiedenis
heen een religieuze dimensie hadden. Pastorale nalatigheid, persoonlijke vemedering, geestelijke
onderdrukking, uitsluiting van het priesterambt en het terrorisme van de heksenvervolging bcvatten ervaringen, die de christelijke vrouwen in de geschiedenis hebben doorgemaakt. Met
voorbeelden uit alle eeuwen bewijzen de onderzoeksters de voortdurende en alom verbreide
“demon van de seksuele vooroordelen”. Niet alleen de Kerk als historisch instituut, maar ook de
Kerk als levend iichaam van Christus” wordt aangeklaagd. Zij ziet zieh geplaatst voor de opgave deze 'demon' - in al zijn verschijningsvormcn - te bestrijden. Wij mögen echter vaststellen,
dat in de loop van de drie laatste decennia niet weinig plaatselijke kerken en bisschoppenconfcrenties zulk een verantwoordelijke gedeeltelijk erkend hebben.
Vel theologen beginnen de heersende invloed volledig opnieuw te bedenken. Zij vragen een
vrouwelijk gelaat van God, een plaats voor de vrouw in de scheppingsorde en de betekenis van
de verlossing voor de grote helft van de mensheid. En zo worden - naast de aangelegenheden,
die de andere bevrijdingstheologen uitdrukken - deze vragen van het geloof en van gerechtigheid steeds weer gesteld, die op unieke wijze de ervaringen van de vrouwen weerspiegelen.

3.2. Het proces van de bewustwording door de vrouwen in de Kerk.
Het westelijk christelijk feminisme ontstond gelijktijdig met de ontwikkeling van een politieke
theologie in sommige delen van Europa, met het optreden van de bevrijdingstheologie in Latijns
Amerika, de theologie van de Zwarten in de Verenigde Staten en Zuid Afrika, alsook met de
aanzetten voor een inheemse theologie in Afrika, Azie en Oceanie.In ieder continent gaven
nieuwe theologische stemmen uitdrukking aan de profetische zelfVerplichting van de Kerk om
“ieder vorm van discriminatie in de maatschappelijke en culturele fundamentele rechten van de
personen, hetzij wegens geslacht of ras, kleur, maatschappelijke positie, taal of godsdienst te
overwinnen en te bestrijden” (GS 29). In de loop van de tijd begonnen dezelfde stemmen, afzonderlijk of gezamenlijk, een emstige vraag uit te spreken en het volk met een belangrijke opdracht
te confronteren; wanneer maatschappelijke discriminatie in tegenspraak is met het plan van God,
zijn dan de discriminaties in de Kerk zelf niet een afwijzing van Christus en een wonde in het
Iichaam van Christus?
Door het evangelie gelnspireerd en bemoedigd door de documenten van het Tweede Vaticaans
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Concilie. brachten vrouwelijke theologen uit geheel de wereld, en daaronder velen, die tot de
eerste vrouwen met een academische titel in de theologie, het schandaal en de verwoestende
uitwerking van het seksisme van de Kerk in het bewustzijn. Daar er een fundamentele samenhang bestaat tussen alle vormen van discriminatie en menselijke onderdrukking, vechten zij voor
de solidariteit onder de mensen. De verwijzing naar de vele pijnlijke discriminaties in gelijk
welke andere cultuur zal geen afbreuk doen aan het verbond om het recht van de vrouwen in ei¬
gen cultuur. De marginalisering van de vrouwen, die, om hun kinderen te voeden, tot de prostitutie gedwongen worden, en de uitbuiting van dagloonsters in fabrieken, in prive huishouding en
in de landbouw staan in direct verband met de uitsluiting van de vrouwen tot de kerkelijke ambten. ledere religieuze rechtvaardiging van vemedering, onderwerping en uitsluiting van de
vrouwen - omdat ze vrouw zijn en geen man - benadeelt de waardigheid en de waarde van iedcre vrouw en schaadt tenslotte ook de waardigheid en de waarde van iedere menselijke persoon.

3.3. De eisen ten gevolge van het optreden van de vrouwelijke theologen_
De laatste jaren heeft zieh een steeds omvangrijkere literatuur over de rol en de positie binnen de
kerk, materiaal en bedenkingen ter beschikking gesteld. Daaronder waren de wetenschappelijke
en pastorale bijdragen van rooms-katholieke vrouwelijke theologen belangrijk. Zij stieten daarbij
- binnen en buiten de Kerk - zowel op instemming als afwijzing. Een “hermeneutiek van argwaan74” voerend, stellen de bijbelwetenschappers vast, dat een historisch-kritische reconstructie
moet gemaakt worden van de vrouwengeschiedenis en de bijdragen van de vrouwen in het begin
van het christendom. Alleen zo kunnen de vrouwen hun rechtmatige plaats in de christelijkc traditie innemen en gedeeltelijk terug winnen. Androcentrisme, patriarchalisme en misogynie hebben de ontwikkeling van het christendom, zijn geschiedschrijving en interpretatie van de heilige
Schriften bemvloedt. Dat voerde tot een hardnekkig traditie, waarin de vrouwen niet siecht ver¬
borgen blijven maar onzichtbaar worden gemaakt of als verdacht wordt beoordeeld. Het groeiende inzicht in zulke samenhang fundeert bij de hedendaagse vrouwen de dringende en onafwijsbare wens tot verandering. het terugvorderen wat zij verloren hadden, hun afgenomen of
ontzegd werd.
Elisabeth Schüssler-Fiorenza beweert daarom: “De vroeg christelijke geschiedenis als onze ei¬
gen vrouwengeschiedenis terug te eisen en er op staan, dat die vrouwengeschiedenis een integraal onderdeel van de geschiedschrijving van de vroeg christelijke beweging is, voert ons ertoe
in solidariteit met onze vroegere zusters ook het verlangen naar onze worteis te voeden en hun
standvastigheid, hun strijd, hun macht als vrouwen te gedenken” (19).
Vele theologen en zielzorgers geven toe, dat een reconstructie van het christelijk begin van fun¬
damentele betekenis is voor de omgang met het seksisme in de Kerk. Zolang het seksisme in
samenhang met vele andere vormen van discriminatie in eenklank met de Schrift Staat” en gerechtvaardigd wordt, is het leerambt van de Kerk daar verantwoordelijk. Bijbelse teksten moeten
vanuit hun grondintentie verstaan worden. Zij willen het volk van God bevrijden en niet onderdrukken. Christelijke feministen zoeken een echte spiritualiteit, waarin hun menszijn als vrouw
en hun geschapen zijn naar het "beeid van God” einstig genomen worden. Zij kritiseren daarom
terecht het overheersende mannclijke beeid van God - alsook de macht van dit beeid, dat de seksistische houdingen ondersteunt. Het werk van Rosemary Radford Ruethers toont aan. dat het
74 Grieks: Hermeneuo = lezen van een tekst vanuit een bepaald gezichtspunt. Bedoeld is hier, de bijbel
vanuit de argwaan lezen, dat de geschiedenis van de vrouwen in de historie verborgen wordt.
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niet om een eenvoudige beeldenstorm gaat maar om een ontkennen van de traditie. Het gaat er
veeleer om in de bijbelse teksten en in de geestelijke literatuur door de eeuwen heen, het vrouwelijke beeid van God opnieuw te ontdekken.
De reconstructie van de oorsprong van het christendom en de herontdekking van het vrouwelijkc
gelaat van God hebben voor de gemeenschap van de christenen verreikende gevolgen. In de
praktische omgang met het seksisme worden de theologische Stellingen beoordeeld en verscherpt, en in de pastorale praxis wordt de gehele Kerk opgeroepen tot nieuwe uitspraken. Zij
moet uit de praxis leren, de betekenis van leven en dood, vrede en oorlog, liefde en haat. verlos¬
sing en zonde, schepping en vemieling, macht en machteloosheid, hoop en vertwijfeling, gezondheid en ziekte, geloven en ongeloof ook vanuit vrouwelijk standpunt te benaderen. Wanneer
de Kerk het vrouwelijk perspectief niet emstig neemt, is zij er mee voor verantwoordelijk, dat
talrijke vrouwen tot zwijgen veroordeeld en naar de rand van de maatschappij gedrukt worden.

_4. De franciscaanse uitdaging_
Het seksisme is een grote uitdaging voor de franciscaanse familie. Deze moet zieh afvragen, hoe
ver zij in de seksistische voorstellingen en mechanisme verankerd is. Slechts zo zal zij vandaag
het getuigenis van een echte broederschap kunnen geven.

4.1 De roep, elkanders zusteren broeder te zijn.
Voor ons voor franciscanessen en franciscanen behoort tot de navolging van Jezus ook de voorstelling, dat alle mensen zusters en broeders moeten zijn. Wij zijn geroepen, ons met de werkelijkheid en de levensomstandigheden vertrouwd te maken, die het geloven en het zelf verstaan
kenmerken van hen, met wie wij leven en die wij dienen. Maar dat alles volstaat niet. Wij zullen
ons ook inlaten met hun ängsten en hun bitterheid. met hun geleden vemederingen en hun marginalisering, zoals eertijds Franciscus zieh met de uitgestotenen van de maatschappij in Assisi
verbond. Zo zullen wij helpen, de spanningen tussen de geslachten te overwinnen. Als broeders
en zusters van een familie kunnen wij getuigenis afleggen van de mogelijkheid, dat vrouwen en
mannen het leven creatief met elkaar kunnen delen. Hert gaat in de franciscaanse familie echter
ook om een stand van zaken, waarover wij moeten nadenken in het licht van de herkenning, die
wij in een dieper gaande Studie van de franciscaanse bronnen vinden.

* Het klerikalisme7"
Tot deze stand van zaken behoort het klerikalisme in de Kerk en in de eerste orde. Onder klerikalisme verstaan wij de machtsuitoefening van een groep op basis van hun religieus bepaaldc
bijzonder positie. Priesterschap is in het algemeen met macht, Privileges en prestige verbonden.
Dit moet vanuit de bijbel en de franciscaanse familie kritisch ondervraagd worden, en dit juist
vanuit het standpunt van de lekenbroeders en, in samenhang met onze handleiding, vooral vanuit
het perspectief van de vrouwen
Het klerikalisme is een vorm van kerkelijke onderdrukking. Het brengt tot uitdrukking, hoe zeer
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Grieks: kleros- los, deel; clericus= behorend tot de clerus,eigenlijk “uitverkoren stand”.

Status, waarde, macht en economische voordelen er toe leiden, zieh boven de niet-priester te stel¬
len of zieh van hen af te scheiden. De laatste jaren zijn wij ons van deze realiteit vooral bewust
geworden. Omdat eerst na decennia lange discussies met kerkelijke instituten kon bereikt wor¬
den, dat de eerste orde als broederschap erkend werd, die zieh noch als klerikaal noch als lekenorde defmieert. Franciscus was diaken. Als zodanig behoorde hij tot de klerikale stand. Maar het
broeder-zijn was een hoofdvoorwaarde van zijn gemeenschap. De priesters kunnen geen rechten
tegenover de broeders doen gelden. hi dit verband zijn twee anekdoten van broeder Egidius betekenisvol. De eerste bekritiseert de klerikale theologie vanuit het perspectief van een oude
vrouw, de tweede bekritiseert de klerikale predikatie vanuit het oogpunt van de ongeletterde leken, waarmede Clara zieh identificeert: “Broeder Egidius zei eens tot zijn broeder generaal
Bonaventura: ’ Mijn vader, veel talenten heeft God u gegeven. Wij hebben geen talent ontvangen. Wat moeten wij onwetenden en dommen doen om gered te worden?' De generaal antwoordde: ’wanneer God aan de mens geen talent zou geven dan alleen zijn liefde -dan was dat
genoeg.' En broeder Egidius vroeg weer: 'kan jemand die geen ontwikkeling heeft, evenveel van
God houden als een geleerde? De generaal antwoordde: 'een oud vrouwtje kan Eiern nog meer
beminnen dan een leraar in de theologie.' Hartstochtelijk sprong broeder Egidius op. liep de
tuin in, tot aan de rand die aan de stadskant lag, en riep: 'kleine, arme, oude vrouw, eenvoudig
en dom, jij bemint God de Heer en kunt Hem meer beminnen dan broeder Bonaventura.' Ontroerd bleef Egidius drie uur lang onbeweeglijk staan. ” (Leven van de zalige Egidius) Het twee¬
de verhaal vertelt: “Een broeder uit Engeland, dieprofessor was in de theologie, preekte eens in
aanwezigheid van de heilige Clara en van broeder Egidius in het klooster San Damiano. Midden
onder de preek riep broeder Egidius met grote bewogenheid: ’Zwijg stil, professor, zwijg Stil,
want ik wilpreken. ’
Meteen zweeg hij. En begeesterd door Gods Geest vond Egidius heerlijke woorden. Na enige tijd
zei hij tot de professor: ’ga nu verder met de preek, die ik begonnen ben.' En de professor preek¬
te door tot het einde. Toen de heilige Clara dit zag, zei ze juichend van geestdrift: 'nu is de wens
van onze allerheiligste vader Franciscus in vervulling gegaan. Want mij heeft hij eens gezegd: '
ik zou dolgraag willen dat de clerici onder mijn broeders zo nederig waren, dat een professor in
de theologie zijn preek zou onderbreken, wanneer een leek het woord wenst te nemen.' ‘Ik zeg
jidlie, broeders, die professor sticht mij meer dan wanneer ik hem doden ten leven zag opwekken'. (leven van de zalige Egidius)

* De mannelijke interpretatie van de bronnen
Tijdens eeuwen werden de geschrillten van Franciscus en de eerste franciscaanse bronnen hoofdzakelijk en meestal door mannen onderzocht, vertaald en bestudeerd. Men neemt aan dat de
zienswijze van de geleerde franciscanen voor alle leden van de franciscaanse familie geldig is.
Omdat de zienswijze van de mannen niet zonder meer ook voor vrouwen normatief is, leidt deze
theologische opleiding en geestelijke leiding van de zusters tot eenzijdigheden.
Zulke opvatting is vanuit het huidige standpunt niet enkel vemauwend, belemmerend en zo mogelijkerwijze ook aanmatigend en daardoor onverantwoord. Eerst de verwijdering van de denkhorizon en de eerbied voor de theologische en geestelijke inzichten van de vrouwen maakt een
niet seksistische benadering van de bronnen mogelijk.
Daartoe hebben de laatste decennia een groeiend aantal vrouwen uit de tweede en de derde orde
zieh bij de mannen vervoegd in hun wetenschappelijke studies en bij de pastorale toepassing van
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de franciscaanse bronnen. Zij bewezen dat een op de mannen gecentreerde lezing van de franciscaanse teksten de aanzetten tot een vrouw vijandelijke houding in het denken en handelen van
Franciscus nog versterkte (vgl. RegB 12,2; 2 Cel 112w.; LM V,5). Hun onderzoekingen en
ovenvegingen tonen echter aan, hoe een zorgvuldig onderzoek van de geschriften een evenwichtig inzicht in de franciscaanse bronnen mogelijk maakt.

* Omgang met de bronnen
Onder 1.2 hebben wij uit de franciscaanse bronnen een voorbeeld geciteerd, waarin de vrouw
met de boze of met de zonde geidentificeerd werd.
Een zulke negatieve instelling tegenover de vrouwen is onder andere op de angst van de mannen
gegrond, ondergeschikt te worden en in afhankelijkheid van de vrouw te geräken.
Wanneer wij deze uitspraken vandaag lezen, zijn schematisch volgende reacties mogelijk:
*** Wij nemen het negatieve vrouwenbeeld uit de franciscaanse bronnen over. Daan zijn wij
echter onbekwaam tot een ommekeer en wijziging.
*** wij iaten het tweeslachtige vrouwenbeeld in de franciscaanse bronnen eenvoudig staan. Dan
bevorderen wij echter onbcwusl het seksisme, dat daarin tot uitdrukking komt.
*** Wij nemen het vertekende vrouwenbeeld van de bronnen juist als fundamenteel verkeerd,
maar dat echter in een concreet leven eveneens zijn geldigheid en waarheid heeft. Dan dragen
wij echter verder bij tot de devaluatie van de vrouw.
*** Wij zijn de mening toegedaan dat de duidende en bevrijdende elementen in de verklaringsgeschiedenis van de bronnen verborgen gebleven zijn of ook bewust niet waargenomen werden.
Dan moeten wij de traditie reconstrueren en de bronnen opnieuw lezen.
Voor ons huidig standpunt is alleen de laatste reactie aanvaardbaar en verantwoordbaar.

4.2. De reconstructie van de franciscaanse bronnen
Voor de relatie van Franciscus tot de vrouwen is zijn houding tegenover heerschappij, privilegies en prestige belangrijk.

* Franciscus en Clara en de ethiek van medelijden.
Naar de opvatting van de Noord Amerikaanse psychologe Carol Gilligan Staat iedere mens voor
de keuze, zieh vooral door de zin voor gerechtigheid of vooral door de zin voor medelijden te
laten leiden. Zij gelooft, dat - in overeenstemming met de culturele condities - bij de mannen de
zin voor rechtvaardigheid, en bij de vrouwen de zin voor medelijden overheerst.
De rechtvaardigheidszin is getekend door het recht, regels en concurrentie, de ethiek van het
medelijden daarentegen door relaties, verantwoordelijkheid en samenwerking.
De overtuigingen van Franciscus in verband met “minoritas” (vgl. RegNb 2; Lm 26) en de die¬
nende leidingstijl (vgl. Verm 4; RegNb 4, 5) zijn vooral gekenmerkt door een Johannei'sche benadering van "leerlingschap” (vgl. LM XIV,5; 2 Cel 217). Vanuit deze overtuiging defmieert hij
op een nieuwe wijze macht, autoriteit en gehoorzaamheid. De rol en de functie van de “minister”
(Latijns voor dienaar) onderscheidt zieh fundamenteel van de gebruikelijke rol van een Prior
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(Latijns voor Eerste), (vgl. RegNb 4; Verm 4). Zo ontstaat een altematief voor de hierarchische
structuren in de ander religieuze gemeenschappen van zijn tijd.
Franciscus en Clara zoeken een gemeenschap van gclijk gestelden naar het getuigenis van Jezus
te zoeken en te verwezenlijken. In hun afzonderlijke regels hebben zijn het niet slechts een
ethiek van gerechtigheid, maar ook een ethiek van medelijden opgenomen.
De bekwaamheid van beiden, het leven vanuit het “perspectief van een moeder” te zien, bracht
hen er toe, naast de gerechtigheid ook de verantwoordelijkheid en zorg te benadrukken (vgl.
RegNb 4; RegB 10). Ze hechten veel belang aan de onderlinge relaties tussen de broeders respectievelijk de zusters. Instituten en structuren zijn voor hen juist belangrijk, maar nog belangrijker zijn de relaties (RegNb 5; RegB 10).
Broederlijkheid, zoals Franciscus haar verstond, was onafhankelijk van het goede gedrag of falen van een broeder (vgl. RegB 11). De inspanning voor “echte relaties’' hield Franciscus even
wezenlijk en noodzakelijk in een gemeenschapsleven als het verlangen, correct in de zin van gerechtheid te handelen (Verm 3, Lm).
Wanneer wij vandaag over de “minoritas/ minder zijn” nadenken, moeten wij in de kring van de
bedelaars, uitgestotenen, uitgestotenen en randgroepen ook de vrouwen binnen brengen. Op die
wijze zal de solidariteit met de vrouwen en het “van-onder-uit-leven” (vgl. RegNb 9,2; 16,3) tot
de kemvraag leiden: wat betekent het voor de franciscaanse familie, als de vrouwen - niet uit
vrije keuze, maar op grond van onderdrukkingsstructuren - in de Kerk en de maatschappij de rol
van “minores” moeten speien? Als broeder en zuster hebben wij de kans, door de ethiek van ge¬
rechtigheid en medelijden met deze vraag te groeien.

* Solidariteit en tegenstand tegen het patriarchalisme: Franciscus, Donna Pica en
bisschop Guido
Voor het feministisch denken behoort de kritiek op het patriarchalisme tot de nieuwe uitspraken.
Het bericht over de vervolging van Franciscus door zijn vader verschijnt daardoor in een nieuw
licht. Vader Bemardone zoekt zijn wensen en plannen door ontmoediging, onderwerping en psy¬
chisch geweld door te zetten (vgl. 1 Cel 12; Begin 17; LM 11,2). Franciscus wijst het af, persoonlijk, politiek, economisch en kerkelijk overheerst te worden en wijst bijgevolg ook macht, Privi¬
leg ies en prestige van zijn vader af.
In dit vader-zoon-conflict grijpt Donna Pica in. Uit solidariteit met haar zoon keert zij zieh tegen
haar man - in het volle bewustzijn van haar persoonlijk risico’s, die met deze keuze verbonden
zijn (vgl. Cel 13; Begin 18b; LM II, 3).
Omdat zij haar zoon uit het gevangschap van de vaderlijke ketens bevrijdde, werd ook zij door
haar man mishandeld, die in zijn vrouw een “medewerkster” met de “vijand”, zijn zoon Francis¬
cus, ziet.
Ook Guido stelt zieh aan de kant van Franciscus op, wel wetend, dat zulk een standpunt van de
traditie afwijkt, waarvoor de Kerk juist zelf gewoon was in te staan.
Natuurlijk had Guido zieh ook buiten deze keuze kunnen houden. Maar na ontmoeting met
Franciscus kon hij niets anders meer kiezen.
Ook wij worden in het licht van de overgeleverde ongerechtigheid, duit op de patriarchale struc¬
turen teruggaat, voor een keuze geplaatst, die gelijkt op die van Franciscus, Donna Pica en bis581

schop Guido. Zekerheid en niet handelen betekenen geen neutraliteit, maar samenwerking met
de bedoelmgen en de inzichten van de mächtigen.

* Tegen het huiselijk geweld ingaan: de naamloze vrouw
In de geschiedenis van een genoemde adellijke vrouw, die door haar man gruwzaam mishandeld
werd (vgl. 2 Cel 38; Herin 27; LM XI, 6) rieht de aandacht zieh vooral op de bekering van haar
man. Gelezen met de ogen van en vrouw, Staat in het middelpunt de dialoog van Franciscus met
het slachtoffer van het huiselijk geweld. Een adellijke dame voelt zieh geroepen tot de onthouding en geraakt zo in conflict met haar man. Door Franciscus komt de man tot inzicht, dat zijn
vrouw recht heeft, haar roeping te beleven en over haar eigen lichaam te beschikken. Gezamenlijk besluiten zij zieh bij de boetebeweging aan te sluiten.

* De uitsluiting van de vrouwen nogmaals overdacht: vrouw Jacoba, Clara en haar
gezellinnen
De geschiedenis van “broeder Jacoba” neemt een bijzonder plaats in de franciscaanse traditie in.
Het is een voorbeeld van, hoe Franciscus de door hem opgesteld regel, volgens dewelke de
vrouwen Portioncula niet mochten betreden, buiten werking stelt (vgl. 3 Cel 37vv.; Herin 101).
Ook het gesprek, dat tussen Franciscus en zijn broeders over de maaltijd met Clara en haar ge¬
zellinnen, roept de vraag op naar de gronden en de omstandigheden voor de “regel” en haar “uitzonderingen” (vgl. Fior 15).
Voor Jacoba, Clara en haar gezellinnen worden de deuren van het slot geopend. Op een dan oplichtende grond gelde de regel hier niet meer. Dat toont hoe soeverein Franciscus met de Regel
omging. De uitroep: “Opent de deur en laat haar binnen - omdat onze broeder Jacoba de beschikkingen over de vrouwen niet moet volgen” geldt ook vandaag nog. Trouwens moeten wij
vanuit hedendaagse inzicht opmerken, dat daartoe geen “seksuele ommekeer” nodig is. Een uit¬
sluiting van de vrouwen, omdat ze vrouw zijn, mag - zeker in de franciscaanse familie - fundamenteel niet bestaan.

* Het geestelijk leiderschap van de vrouwen herkennen: Clara
Ons begrijpen van Clara is de laatste jaren gegroeid. In haar geschriften verschijnt ze als een
sterk vrouw en een geestelijke begeleidster. Franciscus zelf heeft haar raad gezöcht (vgl. Fior 16)
en zij heeft heel haar leven voor haar overtuiging van de armoede tegen de kerkelijke autoriteit
weerstand geboden. Zij was blijkbaar meer dan “het kleine plantje” van de heilige Franciscus.
Ook voor paus Gregorius IX was Clara een geestelijke autoriteit, zodat hij haar vroeg om bij zijn
bezoek aan San Damiano het brood aan tafel te zegenen (vgl. Fior 33). De geestelijke leiderskracht van de h. Clara tekent zieh ook af in haar briefwisseling met de h. Agnes van Praag. Zij
begeleidt als vrouw de geestelijke weg van Agnes en ondersteunt haar in haar strijd voor haar
geestelijke zelfstandigheid tegenover de paus: wat uw houvast is, blijf daaraan vasthouden; wat
gij doet, blijf dat doen en laat dat niet los, aar blij f met snelle stappen en lichte schreden zonder
uw voeten te stoten voortgaan, zodat gij bij het lopen niet toelaat dat het stof zieh aan u hecht.
Blijf onbezorgd, blij en opgewekt het pad volgen, dat u veilig naar de gelukzaligheid voert. Vertrouw niets, stem met niets in wat u van dit voornemen zou willen afbrengen en wat op deze weg
een struikelblok voor u zou vormen want dan zoudt gij niet in die volmaaktheid, waartoe de
geest van de Heer u geroepen heeft, uw geloften aan de Allerhoogste te kunnen volbrengen. (vgl.

582

Ps 50.14)
Nog duidelijker wordt het vrouwelijke zelfbewustzijn van Clara in de Ordesregel. Voor de eerste
maal in de geschiedenis schrijft een vrouw een Regel voor vrouwen. In de formulering van haar
“zegen” onderstreept zij de vrouwelijke spreekvorm, wat voor het traditionele kerkelijke
spraakgebruik volkomen ongebruikelijk is.

Zegen
In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.
De Heer zegene u en behoede u.
Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zieh over u.
Hij wende zijn gelaat naar u toe
en geve u vrede, (Nu 6,24-26)
mijn zuster en mijn dochter Agnes.
Ik, Clara, dienstmaagd van onze Heer Christus, plantje van onze zalige vader, de heilige Francis¬
co, zuster en moeder van u en van de andere arme zusters, hoewel onwaardig, ik vraag onze
Heer Jezus Christus door zijn barmhartigheid en door de voorspraak van zijn allerheiligste moe¬
der Maria, van de heilige aartsengel Michael en van alle heiligen van God, van onze zalige va¬
der, de heilige Franciscus, en van al zijn heiligen, mannen en vrouwen (sanctorum et sanctarum): möge de hemelse Vader u zijn allerheiligste zegen geven en deze bekrachtigen in de hemel en op aarde. Möge Hij u op aarde doen groeien in genade en in zijn deugden te midden van
zijn dienaren en dienaressen in de strijdende christenheid (inter servos et ancillas suas in Ec¬
clesia sua militanti). Möge Hij u in de hemel veiheffen en eren in de zegevierende christenheid
of gemeenschap te midden van zijn heilige mannen en vrouwen (in ecclesia triumphanti inter
sanctos et sanctas suas). Ik zegen u tijdens mijn leven en na mijn dood zoveel ik kan en meer dan
ik kan met al de zegen waarmee de Vader van alle barmhartigheid (2 Kor 1,3) zijn zonen en
dochters (filiis et filiabus)gezegend heeft en hen nog zal zegenen in de hemel en op aarde en
waarmee een geestelijke vader en moeder (pater et mater spiritualis) hun geestelijke zonen en
dochters (filiis suis et filiabus spiritualibus) gezegend hebben en nog zullen zegenen. Amen.
Altijd bemin ik uw ziel en die van al uw zusters. Ik vraag u dat gij u erop zult toeleggen datgene
te onderhouden wat gij aan onze Heer beloofd hebt. Onze Heer zij altijd met u en möge God ge¬
ven dat gij altijd met Hem zijt. Amen.

Het vrouwelijk gelaat van de gekruisigde: vrouw armoede
In de context van de optie voor de armen (vgl. Handleiding 19) was er sprake van een fascinerend boek, waarin van “Vrouw Armoede” gesproken wordt. Dit werk uit het midden van de 13*
eeuw, het zogenaamde “heilig verbond van de zalige Franciscus met vrouwe armoede” werd tot
op heden geheel vanuit de deugd van de armoede verstaan. Wanneer wij het met de ogen van de
vrouwen lezen, körnen andere aspecten tevoorschijn. Vooraleer wij dit werk bespreken, willen
wij op een ongeveer achthonderd jaar geleden ontstaan houten kruis, het zogenaamde “Volto
Santo” (het heilige gelaat) nader ingaan. In de voorstelling, die in de Dom van Lucca te zien is,
draagt de gekruisigde een lange armentuniek als priestergewaad. Afbeeldingen, die de kooplui
tot in Frankrijk, Holland en in het noorden van Duitsland verspreiden, geven een geheel en al
“vrouwelijke indruk van de gekruisigde. Dit gaf aanleiding tot een in de 12e eeuw ontstane le¬
gende van een gekruisigde heilige genaamd Kommemis of Wilgefortis (= Sterke, heilige wil).

De legende vertelt, hoe Kommemis als dochter van een heidense koning door een prins als
vrouw begeerd werd, zieh in trouw aan Christus, met wie ze zieh verloofd had, weigerde, waarop zij door haar vader in de kerker werd geworpen - nadat Christus haar bede verhoorde om
door een mannenbaard misvormd te worden - en tot straf gekruisigd werd.
De cultus van de heilige Kommemis deinde uit over half Europa en bleef tot in de 19e eeuw le¬
vendig. Ongeveer duizend schriftelijke en iconografische getuigenissen, waaronder kapellen, een
ongekend aantal geloftegiften en de opname van de mythologische volksheilige in het Romeins
Martyrologium met een eigen feest op 20 juli bewijzen de geliefdheid van de cultus, die een duidelijk diep verlangen van de volksvroomheid tot een heilige, in wie de seksualiteit op een positieve wijze opgeheven is.
Een beeid van de innigheid van de verering geeft ons de afbeelding. In de tweede helft van de
18e eeuw werd het als herinnering aan de h. Kommemis geschilderd uit dankbaarheid voor een
gebedsverhoring. De dankbare smekeling heeft zieh zelf- met een pasgeboren kind in de arm knielend voor het beeid van de heilige voorgesteld.
Vandaag zijn er regelmatig “geslachtoverstijgende” afbeeldingen van de gekruisigde, zoals de
gekmisigde in Afrika, Azie, Oceanie en Amerika het gelaat van ieder cultuur draagt. Vanuit de
voorstellingswereld van de vrouwen duikt vandaag het vrouwelijk gelaat van de gekmisigde op
en vindt - zoals bijvoorbeeld in de controversiele “Christa” van een Britse kunstenares uit het
begin van de tachtiger jaren - een artistieke uitdrukking. Iets dergelijks kan misschien gebeuren
met vrouwe armoede.
De jongste jaren kregen de bijbelteksten, die in “het verbond van de h. Franciscus met vrouwe
armoede” regelmatig geciteerd worden, in het licht van de moderne exegese een nieuwe betekenis. Vaak worden de daden en houdingen van vrouw armoede gelijkgesteld aan het handelen van
God. De ervaring, die de broeders met vrouwe armoede opdoen, gelijken opvallend op de ontmoetingen, die tussen de profeten van Israel en Jahweh plaats vonden. Het literaire genre, waarin
Franciscus zieh met “vrouwe armoede” verenigt, is de bmidsmystiek van de wijsheidsliteratuur,
de profetische boeken en van het Hooglied. De liefhebbende wordt met de geliefde een vlees en
een geest (vgl. 2 Cel 55; 70). De “vrouwe armoede” is alzo wezenlijk verbonden met Jezus
Christus. Zo is zijn geliefde de bruid, waarmede hij een onverbreekbaar verbond aangaat. Wij
kunnen ons ook in herinnering roepen, hoe de bijbel over de wijsheid (=sapientia) spreekt. Zij is,
zegt men vandaag, het vrouwelijk gelaat van God. Om dezelfde reden kan men ook zeggen:
vrouwe armoede is het vrouwelijk gelaat van de gekmisigde.
“Geen ogenblik bent u, zijn allertrouwste bruid, zijn allerzoetste minnares, van zijn zijde ge we¬
hen; integendeel, hoe meer u Hem door allen zag verachten, des te inniger hlemde u zieh aan
Hem vast. Als u niet bij Hem was geweest, hadden allen Hem immers nooit met zo'n diepe minachting kunnen bejegenen.” (Verbond 20)
En u is bij Hem gebleven tot aan zijn dood, zijn dood aan het kruis. Ja, tot op het kruis zelf, toen
Hij daar, reeds van zijn kleren beroofd, hing met uitgestrekte armen en doorboorde handen en
voeten, was u bij Hem en leed u met Hem mee, en wel zozeer dat er bij Hem niets te vinden was
dat roemvoller en prijzenswaardiger was dan u. ” (Verbond 21)
Vrouwen worden bijgebracht, zieh met de gekmisigde te identificeren.
Dat voerde meestal tot passiviteit en tot zwijgen tegenover onrecht en onderdrukking in het algemeen, ja zelfs tot overgave aan de eigen onderdrukking als vrouwen. “Vrouwe armoede”
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daarentegen stelt een bevrijdend beeid van het verlossende lijden voor, dat uit solidariteit en
weestand geboren is. Zij gaat onbevreesd en hartstochtelijk binnen het geheim van het kruis in.
Met heel haar bestaan neemt zij de mens geworden God aan, als “vrouw” omarmt zij hem en belichaamt hem in haar eigen lijden. Door haar radicale en innige verbondenheid met de gekruisigde roept vrouwe armoede iedere broeder op. alle zelfgenoegzaamheid en zelfvoldaanheid achter
zieh te laten. Zij roept haar zusters op, over medelijden en vertwijfeling heen naar buiten te treden:
“. En Iciatje nu niet afschrikken door de hevigheid van de strijd en de geweldige inspanning die
er van je zal worden gevraagd. Want groot zal jullie beloning zijn. Rieht je ogen op Hem die de
stuwende Kracht en de Voltooier is van alle goed, onze HeerJezus Christus, die in plaats van de
vreugde waar Hij recht op had, het kruis op Zieh genomen heeft zonder acht te slaan op de
schände. Blijft onwrikbaar vasthouden aan wat jullie in hoopvolle verwachting belijden. Beginl
bezield door de liefde de wedloop die je je voorgenomen hebt, en loopt ze met onwankelbare
volharding. Vooral dit laatste, dat je volhoudt, is noodzakelijk voor jullie, als je Gods wil wilt
volbrengen en de beloofde prijs ervoor wilt ontvangen. God is immers bij machte om het heilige
dat jullie onder invloed van zijn genade begonnen bent, succesvol tot voltooiing te brengen. En
Hij is trouw in zijn beloften. (Verbond 66)

5. Slotbemerking
In deze leerbrief ging het er om, de vooroordelen, misvattingen en blinde vlekken te herkennen,
die ons standpunt tot nu toe vervormden en ons hinderden in de navolging van Christus. Het seksisme is een sociale zonde en is als dusdanig even wijd verbreid als het racisme, klassen denken
en militarisme.
Bij onze bijzondere, franciscaans getekend verlangen, om getuigenis af te leggen van de gemeenschap van de goddelijke Liefde, de Drievuldigheid, kunnen de bevrijdende aanzetten. die
wij in onze verscheidene culturen ontwikkeld hebben, de volledige deelnamen en de menswording van alle broeders en zusters mogelijk maken.
Op grond van onze overtuiging “dat wij slechts in het wederzijds geven en nemen onze franciscaanse roeping kunnen vinden” (Mattli, 2), willen wij de uitdagen opnemen, tegen het seksisme
in al zijn zichtbare en verborgen vormen in te gaan en het te bestrijden. Wij moeten ons de voor
de hand liggen optie voor de onderdrukte vrouwen opnemen.

_Kerkeiijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkeiijke documenten
Bronnen

Lk 18,15 vv.; 24,1-10; Mt 28, 1-10; Joh 8; 13,1-20
GS 29
Verm 3; RegNb 2; 4-6; 12; RegB 10 v.; 1 Cel 11 v.; 2
Cel 38; 55; 70; 112v.; 3 Cel 191; 3Gez 17; 18b; Ver¬
bond 21 v.; 66; LMII, 2v.; V,5; XI, 6; XIV, 5; Lm;
Her 27; 101; Fior 15 v.; 33;
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Irtterfranciscaanse documenten Agn 3
OFM - OFMCap OFMConv
Mattli 2
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
AanvuUing
-

D. Oefeningen
_1e Oefening_
Een kerkelijk perspectief
Over gans de wereld hebben regionale en nationale bisschoppenconferenties erkend. dat er vor¬
men van sociale ongerechtigheid bestaan, waardoor de waardigheid van de vrouwen vemiinderd
wordt. In volgende citaten uit officiele kerkelijke verklaringen in Afrika, Azie, Latijns Amerika
en USA werden thema’s en aangelegenheden over de siechte positie van de vrouw opgenomen.

1. Uit het slotdocument van de 4e voltallige vergadering van de federatie van
Aziatische bisschoppenconferentie, Tokio, 1986:
33. Leken en de nood van de Aziatische vrouwen
3.3.1. De internationale media documenteren voortdurend hoe het toerisme en de onderhoudsindustrie de Aziatische vrouwen uitbuiten, onteren en ontmenselijken. Dit is echter slechts een aspect van de huidige situatie van de Aziatische vrouwen.
Veel onrecht wordt hen zowel door de traditionele kringen, als door de nieuwe industriele en
economische ordening aangedaan. Bruidschat, gedwongen huwelijken, afranselen en doden van
vrouwelijke hinderen nog in de moederlijke schoot wegen zwaar op hen en drijft velen in de vertwijfeling en de zelfmoord. De moderne industrie buit hun arbeidskrachten uit, doordat zij armzalige Ionen voor vrouwelijk zware arbeid in steenbakkerijen en op bouwwerven van plaatselijke
of multinationale firma’s betaalt. Op de arbeidsmarkt wordt de vrouw gediscrimineerd, en ook
op het huiselijke domein wordt zij misbruikt. In het algemeen ziet de Aziatische maatschappij op
de vrouw neer als een tweederangs wezen, dat dringend naar verandering verlangt.
33.2. Anderzijds is er een diepe en echter herkenning van de vrouw in Azie. De vrouw wordt als
middelpunt van de familie gezien. In crisismomenten is zij de moedige, waarop de anderen steunen. De groei van het aandeel dat de vrouwen beroepsmatig hebben, als arts, rechtsgeleerde,
leidster van firma’s, boekhoudster, politica, lerares enz. groeit, is fenomenaal, ondanks alle hindemissen, die hen door de traditie in de weg worden gelegd. Ook in de Kerk hebben de vrouwen
belangrijke dingen gedaan, vooral in het onderricht, de verpleging, catechese, beheer en als
competent lid van pastorale teams.
Wij hebben hen nu in onze bijeenkomst gchoord en zijn ons van de feiten en waarheden beter
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bewust geworden, in verband met de rol van de vrouw in Azie.
3.3.3. Een vrouw - in de volle zin - een menselijke persoon is, onafhankelijk van gelijk welk
ras, klasse, stam of godsdienst. Zij is ‘naar het beeid van God' geschapcn. Ook haar bereikt de
goddelijke roep, medeverantwoordelijk te zorgen voor de schepping (Gen 1, 27). Op een droevige manier wordt dit beeid en gelijkenis van God vemederd en vertrapt en op verschillende manier onderdrukt. Daarom roepen de vrouwen om bevrijding tot God.
Wij hebben deze bittere roep zelf geboord, omdat ze hier hun diepste wens naar waardigheid en
vrijheid uitgesproken hebben en ons herinnerd hebben, dat Maria de moeder van God is en dat
zij, een vrouw, op een unieke manier met Jezus heeft samengewerkt, opdat het rijk van zijn Vader zou körnen. Daarom is het niet alleen een menselijke noodwendigheid, maar een bevel van
het evangelie, de vrouwelijke helft van de mensheid te erkennen en hun waardigheid te herstei¬
len, zodat het de vrouwen mogelijk wordt, hun rechtmatige rol in de wereld en te Kerk op te nemen.
3.3.4. Daarom hebben de lckcn in hun actiedomein een bijzondere vcrplichting, zowel op het
economisch domein, als in de ontmoetingen, massamedia, politiek of opcnbare diensten, de
waardigheid van de vrouw te eren en te verdedigen en de houdingen, de politiek en de praktijken
te veränderen, die tot discriminatie en onderdrukken van de vrouw bijdragen.
3.3.5. Maar ook het volk van God, de Kerk, moet de volle, menselijke waarde van de vrouw her¬
kennen. Want de Kerk kan geen teken zijn van het rijk van God en van de eschatologische gemeenschap, wanneer de gaven, die de h. Geest de vrouw verschaft, niet rechtmatig gewaardeerd
wordt en wanneer de vrouwen geen deel hebben aan de “vrijheid van de hinderen Gods Zij
doen aanspraak op hun rechtmatige deelname aan de kerkeüjk ambten en aan het beslissingsproces in de Kerk.
3.3.6. Dan wordt het hele volk van God tot een geloofwaardig teken van de waarde en de vrij¬
heid van de vrouw in de maatschappij en de wereld; en de Kerk kan, als geen ander instituut, met
autoriteit spreken over de siechte positie van de Aziatische vrouwen spreken en zieh tot hun
spreekbuis maken.”

2.Uit het document van de 3e generale conferentie van de bisschoppen in Latijns Amerika (CELAM) in Puebla, 1979: _ _
_
3.6. De vrouw
Terwijl op verschillende plaatsen in dit document over de vrouw als religieuze, in de familie enz.
gesproken werd, zo onderzoeken wij nu haar concrete bijdrage tot de evangelisatie vandaag en in
de toekomst van Latijns Amerika.
De situatie
834. Op het domein van de gehende van buiten spei zetten van de vrouw als gevolg van een cultureel atavisme (dominantie van de mannen, ongelijke Ionen, gebrekkige opvoeding, enz.) die tot
uiting komt in het feit, dat zij in het politieke, economische en culturele leven niet vertegenwoordigd is, ontstaan nieuwe vormen van afzijdigheid in de maatschappij, welke door het consumptiedenken en hedonisme beheerst worden. Dit gaat zover dat zij een consumptievoorwerp
wordt, waarbij haar uitbuiting versluierd wordt onder het voorwendsel, dat het gaat om een mo-

deme ontvvikkeling (door de mediavoorstellingen, het erotismc, de pomografie, enz.).
835. In vele van onze landen is de vrouwelijke prostitutie toegenomen, hetzij vanuit de economisch neergeslagen lagen of vanuit een verscherpte morele crisis.
836. In de arbeidssector stelt men vast, dat de wetten ter bescherming van de vrouw niet uitgevoerd of ontweken worden. In deze situatie zijn de vrouwen nog steeds niet georganiseerd om de
eerbied voor hun rechten te eisen.
837. In de familie is de vrouw door de beroepsbezigheden naast het thuis werk overbelast, cn in
niet weinig gcvallen moet zij alle verantwoordclijkhcid op zieh nemen, terwijl de mannen het
gezin verlaten.
838. Aandacht verdient ook de beklagenswaardige situatie van het vrouwelijke huispersoneel,
dat vaak door de werkgever siecht behandeld en uitgebuit wordt.
839. hi de Kerk zelf wordt de vrouw somtijds nog in onvoldoende mate gewaardeerd, en komt
ze in de pastorale initiatieven nauwelijks aan bod.
840. Als positieve tekens zijn er toch delangzame, maar groeiende deelname van de vrouw aan
opdrachten in samenhang met de opbouw van de maatschappij naar voren te brengen, alsook de
toename van vrouwenorganisaties, die zieh inzetten voor de inspanningen om de vrouwen in te
schakelen in alle domeinen.

Reflexie
841. De vrouw is evenals de man beeid van God. 'God schiep de mens als zijn beeid; als het
beeid van God schicp Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’ (Gen 1, 27) De opdracht, de wereld te beheersen, het werk van de schepping voort te zetten, met God tezamen medeschepper zijn, komt zowel aan de vrouw als de man toe.

De zending van de vrouw in de Kerk
842. Reeds in het Oude Testament vinden wij vrouwen, die een belangrijke opdracht in het rijk
van God hadden. zoals Miriam, de zuster van Mozes, Anna, de profetes van Debora en Chulda
(2 Kon 22, 14), Ruth, Judith en andere.
843. In de Kerk heeft de vrouw deel aan de gaven van Christus en verbreidt zij zijn getuigenis
door haar geloofsleven en door de liefde zoals de Samaritaanse (vgl. Joh 4), zoals de vrouwen,
die de Heer vergezelden en hem met hun goederen dienden (vgl. Le 8,2), zoals de vrouwen op de
Calvarieberg (vgl. Joh 19,25), zoals de vrouwen, die door de Heer zelf gezonden werden om aan
de apostelen te verkondigen dat hij verrezen is (vgl. Joh 20,17), zoals de vrouwen in de eerste
christelijke gemeenschappen (vgl. Hnd 1,14; Rom 16,1-15).
844. In het bijzonder doet zij dat echter zoals Maria bij de verkondiging, die onvoorwaardelijk
het woord van de Heer aanvaardde (vgl. Lc 1,26 w.), die Elisabeth bezocht en die de aanwezigheid van de Heer aankondigde en haar diende (vgl. Lc 1, 39-45), in het magnificat, waarin zij
profetisch de vrijheid van de hinderen Gods en de vervulling van de belofte bezong (vgl. Lc 1,46
vv.),die bij de geboorte het Woord van God voortbracht en het ter aanbidding aanbood aan allen
die het zöchten, zowel aan eenvoudige herders als aan de wijzen uit verre landen (vgl. Lc 2, 1-8),
ffi de vlucht naar Egypte, waar zij de consequenties van verdenking en vervolging op zieh neemt,
welke de tegenstand van Gods Zoon is (vgl. Mt 2, 13 vv ), die ten opzicht van geheimenisvolle
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en aanbiddingwaardige verhouding van de Heer alles in haar hart bewaarde (vgl. Lc 2, 51), die
oplettend was voor de behoeften van de mensen, en terwijl zij het Messiaanse teken veroorzaakte, het feest redde (vgl. Joh 2,1-11), die naast het kruis strek, trouw en publiek voor de omvattende moederlijke aanvaarding was, die vol verwachting met heel de Kerk de volheid van de
Geest verwachtte (vgl. Hnd 1 vv.), die wij ten hemel zien opgenomen worden, die liturgisch met
de verwijzing naar de vrouw gevierd wordt, welke als symbool van de Kerk in het boek der
openbaring voorgesteld wordt (Apk 12).
845. De vrouw met haar eigen bekwaamheden daadwerkelijk meewerkt aan de zending van de
Kerk, terwijl ze in de Organen voor pastorale planning en coördinatie, aan de catechese enz.
deelneemt (vgl MR 49,50). De mogelijkheid ambten aan de vrouwen toe te vertrouwen. die niet
aan een wijding gebonden zijn, zal hen nieuwe wegen tot deelname aan het leven en de opdracht
van de Kerk openen.
846. Wij benadrukken de bijzondere rol van de vrouw als moeder, behoedster van het leven en
opvoedster van de familie.

De zending van de vrouw in de wereld (maatschappij en medewerking, een gezamenlijke opdracht)
847. Het streven naar bevrijding bij onze Volkeren sluit ook de menselijke eis van de vrouw als
echt ‘teken van de tijd' in, dat zieh op de opvatting van de bijbel over de heerschappij van de
mensen berust die als ‘man en vrouw ' geschapen zijn.
848. De vrouw moet in de tijdelijke realiteiten aanwezig zijn en volgens haar vrouwelijkheid een
bijdrage leveren aan de verandering van de maatschappij tezamen met de man. De waarde van
de arbeid van de vrouw mag niet slechts tot de bevrediging van de economische behoeften die¬
nen, maar moet een middel zijn, dat de vrouw in haar persoonlijke ontwikkeling sterkt om een
nieuwe maatschappij op te bouwen.

Besluiten
849. De Kerk is geroepen om de menselijke en christelijke eisen van de vrouwen te bevorderen.
doordat zij hen helpt, de arbeidssituatie, waarin ze zieh mogelijk bevindt, te overstijgen en door
ze voor te bereiden op haar zending in de kerkelijke gemeenschap en in de wereld”.

3. Uit de herderlijke brief van de katholieke bisschoppenconferentie van de USA
“Economische rechtvaardigheid voor allen, katholieke sociale leeren de Useconomie”, Washington D.C., 1986:
a) Kinderen in armoede
176. Vele groepen zijn sterker door de armoede getroffen dan andere. Het meest teneerdrukkend
is waarschijnlijk het groeiend aantal arme kinderen. Vandaag behoort ieder vierde Amerikaanse
kind onder zes jaar en ieder tweede zwart kind onder de zes jaar tot de armen. Het getal kinde¬
ren, dat in armoede leeft, steeg in tussen 1973 en 1983 tot 4 miljoen, met als resultaat, dat er juist
meer arme kinderen in de Verenigde Staten zijn, als voordien sinds 1965. Het probleem is bijzonder zwaarwegend bij de families met alleenstaande vrouwen, waarin meer dan de helft van
alle kinderen arm zijn. Tweederde van de zwarte kinderen en zeker drievierde van de Latijns
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Amerikaanse kinderen in zulke families zijn arm.
177. Zeer vele arme families met kinderen ontvangen van de regeringen geen ondersteuning,
hebben geen ziekteverzekering en kunnen hun artsenrekeningen niet betalen. Minder dan de
helft is ingeent tegen vermijdbare ziekten als difterie en kinderverlamming. Arme kinderen zijn
reeds van voor de geboorte bcnadeeld; hun moeders hebben geen toegang tot een kwalitatieve
goede zwangerschapszorg. Zij lopcn een veel groter risico op ontijdig geboren kinderen. Evenecns is het risico veel groter, dat hun kinderen een te klein geboortegewicht hebben, lichamelijk
en geestelijk benadeeld zijn en gedurende de eerste levensjaren sterven.

b) Vrouwen in armoede
178. In de laatste 20 jaar was er een dramatische toename van het aantal vrouwen die in de ar¬
moede vervielen. Dit aantal bestaat uit alleenstaande moeders en uit vrouwen met een ontoereikend inkomen. dat terug te voeren is op scheiding, de dood van de echtgenoot of de pensionering. Meer dan een derde van alle families met een vrouwelijke kostwinner zijn arm. Bij de fami¬
lies van minderheden met vrouwelijke kostwinner ligt de armocdegrcns boven de 50 procent.
179. De discriminatie van de vrouwen op het domein van de Ionen is een belangrijke oorzaak
van deze hoge armoedegraad. Vele vrouwen hebben werk, maar blijven arm, omdat hun loon te
laag is. Vrouwen, die heel het jaar buiten huis voltijds werken, verdienen slechts 61 procent van
wat de mannen verdienen. 60 procent van de vrouwen werken slechts in 10 bedrijfstakken, en de
meeste nieuwe arbeidsplaatsen voor vrouwen liggen op het domein van de laagste Ionen en met
beperkte promotiekansen. Daarom worden vele vrouwen met betrekking tot het loon en salaris,
arbeidsplaats en promotiekansenuitdrukkelijk gediscrimmeerd. Tengevolge hiervan bereiken zij
meestal die arbeidsplaatsen, die naar loon en Status de laagste zijn, weinig zekerheid bieden,
nauwelijks svndicaal georganiseerd zijn en geringe loontarieven bieden. Deze discriminatie is
immoreel; er moeten stappcn ondemomen worden, om de uitwerking van het seksisme in de
maatschappij uit te roeien.
180. De verantwoordelijkheid van de vrouwen voor de opvoeding van de kinderen is een ander
belangrijk punt, dat besproken moet worden. Ondanks de vele veranderingen in het echtelijke en
familiale leven in de loop der laatste decennia is de vrouw nog steeds de hoofdverantwoordelijke
op dit domein. Bij echtscheiding blijven de kinderen meestal bij de vrouw, die ook de financiele
verantwoordelijke voor hun verzorging draagt. Vrouwen gaan er vaak van uit dat zijn dat zij het
arbeidsleven moeten vertaten en de kinderen moeten opvoeden, en richten vaak hun beroep en
carriere daarop in. ln andere gevallen worden zij niet volgens hun taak van kinderopvoeding ingezet of op een beter betaalde plaats benoemd. Daarbij komt, dat de meeste gescheiden of al¬
leenstaande moeders geen onderhoudsgeld voor hun kinderen krijgen. In 1983 kregen minder
dan de helft van de vrouwen, die aanspraak op het onderhoudsgeld hadden, deze ondersteuning.
En van hen kreeg slechts de helft de hoogste uitkering, waarop zij recht hadden. Nog minder
vrouwen (14 procent) wordt alimentatie beloofd, en vele oudere vrouwen eindigen na lange jaren
werkzaam geweest te zijn als huishoudster en kinderopvoedster in de armoede.
Zulke vrouwen hebben het zeer moeilijk, arbeid te vinden, en om zieh tegen ziekte te verzekeren.
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4. Uit de herderlijke brief van de katholieke bisschoppen van Oeganda “Weest
mijn getuigen! De roeping en de zending van de vrouwen in de Kerk en de
maatschappij, 1996:_
Moderne kerkelijke leer over de vrouwen:
11. De gehele moderne sociale leer over de actieve deelname van de leken in de Kerk heeft duidelijk gemaakt, hoe dringend noodzakelijk het is, de vrouwen rechtvaardig tc behandclen, zowel
binnen de Kerk als in de maatschappij. Zij roept iedereen op, die in de pastorale dienst en in publieke ambten werken, gerechtigheid tegenover te vrouwen te eisen en te behartigen, zodat zij
hun rechtmatige rol in de Kerk en de maatschappij op zieh kimnen nemen.
Deze leer bevindt zieh in de volgende kerkelijke documenten, waarvan wij de Studie en het gebruik aan de katholieke vrouwen nadrukkelijk aanbevelen: de familie in de wereld van vandaag
(1982), De sociale zorg van de Kerk (1987), De waardigheid en roeping van de vrouwen (1988),
De roeping en opdracht van de leken (1989), De missionaire opdracht van de Kerk, Redemptor
Missio (1990), De 100 veijaardag van de katholieke sociale leer, Centesimus Annus (1991), De
glans van de waarheid (1993), Leraressen van de vrijheid (1994), Evangelisch leven (1995),
Brief van paus Johannes Paulus II aan de vrouwen (195), en aan de media: modern forum voor
het bevorderen van de rollen van de vrouw in de maatschappij (boodschap van paus Johannes
Paulus II ter gelegenheid van de 20 wereldcommunicatiedag, 1996).

13. Vooral moe vermeld worden de Afrikaanse Synode, die van 10 april op 8 mei 1994 in Rome
bijeen geroepen werd. Zij hield zieh emstig bczig met de situatie, de roeping en de dienst van de
vrouw in de Kerk en de maatschappij. Zij eiste “dat de vrouw een gekwalificeerde opvoeding
zou krijgen, om ze voor te bereiden op hun verantwoordelijkheid als echtgenote en moeder, maar
ook om voor haar vele maatschappelijke mogelijkheden tot carriere te openen, waartoe de tradi¬
tionele en moderne maatschappijen ze zonder reden zoekt uit te sluiten. De synode vraagt dat
aan de vrouw de plaats weer te geven, die uit haar wäre aard ontspringt en die haar door haar
uitgeoefende verantwoordelijkheid toekomt.
De synode wenst dat de vrouwen:
* volledig betrokken worden bij de besluitvorming binnen de Kerk en
* dat zij leidinggevende posities in de Kerk ovemeemt.
* Nieuwe diensten voor vrouwen in de Kerk ontwikkeld worden
* eerlijke Ionen voor de arbeidsters en medewerksters in de pastoraal betaald worden.

5.Uit de herderlijke brief van kardinaal Peter Seiichi Shirayangi, aartsbisschop
van Tokio, ‘Meevoelen voor anderen’, 1997.
8. De problemen van een buitenlandse in een Japanse familie:
De problemen, waamiede een buitenlandse in een Japanse familie moet klaarkomen, zijn zo
groot, dat wij ze noch op het pastorale noch op het humanitaire vlak buiten bcschouwing kunner.
laten.
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Binationale huwelijken hebben meer moeilijkheden dan huwelijken van mensen met dezelfde
nationaliteit. Buiten de beperkingen door een ontoereikende kennis van de landstaal hebben wij
ook nog het onderscheid in cultuur en gebruiken.
Wanneer wij het voorbeeld van een vrouw uit de Filippijnen nemen, die met een Japanner getrouwd is, dan kunnen wij de volgende sanienvatting maken. bi het algemeen is een familie in de
Filippijnen een grootfamilie. Geven en nemen speien hier een grote rol, en er is een constante
communicatiegolf. In Japan, waar de familie klein is en er slechts weinig kinderen zijn, bestaat
er dus geen dialoog. Dat betekent dat de vrouw vaak alleen thuis is en op de echtgenoot wacht,
die laat thuiskomt. Is de schoonmoeder een heersende persoon, dan wordt de jonge buitenlandse
echtgenote vaak betrokken in de strijd tussen hare man en zijn moeder betrokken. Er zijn ook vele gevallen, waarin de echtgenoten hun vrouwen slagen, wanneer zij hun wil niet krijgen.
In Margaritas geval gebeurde het volgende. Zij waren drie jaar gehuwd, toen haar man op een
dag geheel onverwacht verklaarde, dat hij op een andere vrouw verliefd was en de echtscheiding
wou. Hij wou haar de reis naar de Filippijnen betalen. Dat was als vanzelfsprekend. Na lang her
en der werden zij gescheiden, maar de vemedering, die deze vrouw verdroeg sinds hun huwelijk
tot aan de scheiding, is voor ons Japanners nauwelijks te verstaan. In een familie, waarin de
echtgenote geen vriendin of iemand heeft, bij wie ze om raad kan vragen, zal het voor haar onmogelijk worden, om de druk te weerstaan, en wordt zij tenslotte tot geestelijke en lichamelijk
ineenstorting gevoerd. De gevallen van vrouwen die hun toevlucht nemen tot drugs en alcohol,
nemen toe. Wij kennen ook mensen, wiens gehele persoonlijkheid verwoest werd. Gelukkig
kende Margarita een religieuze, bij wie ze om raad kon en had ze vriendinnen in de Kerk. Zij
waren haar redding.
Ik vraag jullie. heb een woord over voor iedere buitenlandse, die hier met een japanner tromvt,
en overleg, hoe wij nood en isolatie een beetje die zij doormaakt verlichten kunnen.

Vragen en opgaven:
1. Vergelijk de verschilfende uitspraken en situaties die je herkend hebt.
2. Neemt de hoofdbekommernissen van de afzonderlijke bisschoppenconferenties.
3.

Hoe reageer je persoonlijk op deze uitspraken?

_2. Oefening_
Religieuze-feministische perspectieven

_

In de volgende tekst onderzoekt Zr Caroly Osiek de betekenis en de noodzaak van de bekering in
de christelijke gemeenschap in verband met de seksistische vragen.
“Bekering betekent erkenning van een nieuwe waarheid, waardoor iets, dat tot dusver aanvaardbaar was, niet langer kan; maar ook de wens, zieh te veränderen, om zijn eigen leven met het
nieuwe inzicht overeen te stemmen. Morele bekering, waarvan meestal sprake is, verlangt het
opgeven van dat, wat als verkeerd en zondig herkend werd (ofschoon het niet steeds als zodanig
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gegolden heeft) opdat het - volgens het nieuwe verstaan, juist en goed wordt. De wil tot bekering is niet steeds verbonden met de herkenning, in schuld en onrecht te staan. Intellectuele bekering kan het inzicht bevatten, dat tot nu toe - door onwetendheid en tekort aan verklaring anders gehandeld of gedacht werd. Geestelijke bekering kan als roept tot een nieuwe levenswijzc
ervaren worden, zonder aanduiding, dat het vroegere zonder meer vals was, nu het niet langer
aangebracht is. Zo kan ieder bekeringsproces meerdere elementen van deze drie ervaringen
combineren.
Belangrijk is het niet, wat voorheen was, maar wat voor nu en de toekomst als ‘juist' herkend
wordt. De wortel van de zonder is de weigering zieh te bekcrcn en de noodzaak van een bekering
te ontkennen. Zonde is trots en zelfvoldaanheid, of misleiding van zichzelf en vertwijfeling. Ten
eerste weigert men zijn eigen onvermogen en de eigen armoede zowel individueel als collectief
te herkennen; ten tweede wil men niet toegeven dat trots en zelfvoldaanheid de mogelijkheid tot
zelfoverwinning in zieh dragen. ledere echte uitbreking uit deze gang van zaken veronderstelt
een bereidheid tot bekering, dat wil zeggen de bekwaamheid los te körnen van zichzelf en iets
van de anderen aan te nemen. Wanneer een gelovige feministe over bekering nadenkt, ziet zij
een noodzakelijke en duidelijke nood daarvoor in de institutionele Kerk. De systematische onderwerping, verlamming en onderdrukking van de vrouw in naam van het evangelie heeft gecn
verder bewijsvoering nodig. Hoewel er werkelijke uitzonderingen zijn, heeft zowel de theologi¬
sche alsook de praktische christelijke traditie in zijn geheel de gelijkheid van de geslachten voor
God en de fundamentele ongelijkheid voor elkaar staande gehouden. Seksisme en patriarchalisme heeft op drie manieren - zowel op de vrouwen als op de mannen - negatieve uitwerking.
Eerstens betwisten zij de vrouwen op basis van institutionele wegen de menselijke waarde, zodat
zij op grond van geslacht gediskwalificeerd worden voor iedere toegang tot het sacrale domein
en tot de leidende positie. Vervolgens pogen zij een theologische rechtvaardiging recht te houden, waardoor de patriarchale instelling in naam van God gerechtvaardigd lijkt. Ten derde is het
seksisme voor ons allen schadelijk, omdat het met het bewustzijn verweven is, tot zover dat onderdrukker als onderdrukte zieh de hen toegeschreven rollen aanvaarden en zieh ermee identificeren. Met de waarde van de vrouw wordt ook de waarde van de man aangetast, omdat wanneer
de vrouw tot een tweede klas burger gedegradeerd wordt, de mannen de illusie wordt gelaten.
dat zij van eerste klas zijn, en dat dit aan Gods wil ontsproten is en dus niet anders kan zijn. Op
deze manier neemt de Kerk een het structureel geweld tegen de vrouwen deel, aan een structureel geweld dat stilzwijgend persoonlijke geweld duldt of zelf eist.
Terwijl wij hier over een ‘sociale en kerkelijk structurele zonde’ spreken, is een morele bekering
noodzakelijk. Patriarchalisme is een vorm van klassenonderscheid, dat wil zeggen van onderwerping van de ene sociale groep door de andere. Het treedt een hierarchische visie op de men¬
selijke maatschappij bij, waarbij de onderwerping en de onderworpenheid de overheersende
vorm van menselijke ontmoetingen is en de gelijkwaardigheid van man en vrouw onmogelijk
maakt. Deze zienswijze maakt de gelijkheid voor God eveneens onmogelijk, omdat de sociale
condities en de culturele invloed onvermijdelijke factoren zijn bij de religieuze opvoeding van
individuen en groepen. Zo wordt het ideaal van een ‘gelijkwaardig volgelingen van allen
(Schüssler-Fiorenza), waamaar de vrouwen eigenlijk verlangen, geheel onbereikbaar. Dit is een
zonde tegen de mensheid en tegen God. De institutionele Kerk wordt ook tot een intellectuele
bekering opgeroepen. Zondigheid erkennen is niet genoeg, het gaat erom, dat degenen, die de
zonde begaan, ook inzien, waarom ze zondig gehandeld hebben. Het feminisme in de ontwikkelde landen wordt vaak verweten, elitair, oppervlakkig en zinloos te zijn voor de echter wereld-
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Problemen - zoals de armoede, de honger, ziekte en politieke onderdrukking. Eveneens wordt de
poging om de afschaffmg van de discriminatie van de vrouw in de Kerk, als egoistisch en kortzichtig beschouwd, omdat er voor geengageerde christenen zo veel belangrijker dingen in de
strijd voor de gerechtigheid in de wereld te doen zijn.
Wie zulk uitspraken doet, ziet niet, dat er een continue samenhang bestaat tussen al deze Pro¬
blemen, omdat het steeds gaat om de inenselijke waarde, die door inslitutionele discriminatie geschaad wordt. en om fundamentele mensenrechten, die onthouden worden. Het gezegde, dat men
noch in de maatschappij noch in de Kerk de tijd had, om zieh om de rechten van de vrouw t be¬
kümmeren, terwijl er zoveel belangrijker te doen is, is een afwijken van de centrale vraag. Wan¬
neer wij ons - zoals steeds - voor de herkenning van de menselijke rechten en waarden inzetten,
dan het niet juist zijn, een deel van deze opdracht ten gunste van een ander aspect op te geven.
Naast ieder intellectuele bekering gaat het om op het geestelijk domein anders te denken. Wor¬
den wij door de profetische vrouwenstemmen tot een dieper beleven van de navolging van
Christus opgeroepen? ?Niet alleen een menselijke gevoel voor ‘eerlijkheid’ roept ons op tot ge¬
rechtigheid; en niet alleen onze democratische ervaringen roepen ons op de totaliteit van de
waarde van alle mensen te erkennen, maar voor alles gaat het om de eisen van het evangelie.
Vrouwen roepen de kerk vandaag op, in het leven te verwezenlijken, wat hier verlangd wordt. In
de onthulling van het geheim der goddelijke openbaring in de geschiedenis neemt hun stem deel.
De geleidelijke erkenning van de waarheid over onszelf- en tegelijk ook over God - vraagt tijd.
hi vroegere eeuwen hebben de christenen de morele rechtvaardiging van de slavemij niet in
vraag gesteld, tot het ogenblik, als hun geweten voor deze vraag gevoelig werd. Nadat de waar¬
heid zieh eenmaal doorgezet had, duurde het nog eeuwen, vooraleer de gevolgen eruit getrokken
werden, maar de eenmaal erkende waarheid kon niet meer teruggeduwd of ontkend worden.
Hetzelfde kan in de Nieuwe Tijd van het kolonialisme en het probleem van de rechtvaardiging
van de oorlog gezegd worden. Ook het patriarchahsme behoort tot deze rij. Zoals bij de slavernij, het kolonialisme en de oorlog worden tot dusver slechts zijn meest onderdrukkende opvallendste vormen veroordeeld, binnen het kader van ‘de noodwendige’ maatregel, die de menselij¬
ke maatschappij binnen orde en tucht te houden. Ondertussen lieeft onze voorstelling echter een
bepaalde prijs veranderd, die voor het behouden van de orde te betalen is. Het gaat om een soort
ordening, die slechts kan bestaan, wanneer alle afwijkende stemmen tot zwijgen worden ge¬
bracht. Het gaat om een andere soort van ordening, waarbij eerst vele verschillende inzichten beluistert en gewaardeerd worden, zodat ze tenslotte tot een samenwerking leiden. Het religieuze
feminisme roept alle mensen op tot bekering, zodat allen tezamen, schouder aan schouder en
hand in hand, in een gemeenschap van gelijkwaardige navolgers en navolgsters zieh voor de uitroeiing van alle vormen van onderdrukking en voor de bevrijding van alle onderdrukten inzetten.

Opgaven en vragen:
1 Geef concrete voorbeelden voor de drie verschillende methodes, waarmede het
seksisme en patriarchahsme tegen de vrouwen en mannen voortgaan.
Wat kan vanuit moreel, intellectueel en spiritueel domein aangebracht worden om
het bekeringsproces te vergemakkelijken?
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_3. Oefening_
Mensenrechten en menselijkc ontmoetingen
In volgende citaten uit “Pacem in Terris” en “Gaudium et Spes” wordt de universele Kerk op de
menselijke waarden van de vrouw en op de door op gegeven fundamentele rechten van alle mensen gewezen.

1. Uit het rqndschrijven^“PacerrMn Terris” van paus Johannes_XXIII, 1963
’41. In de tweede plaats is er het algemeen bekende feit, dat de vrouwen aan het publieke leven
deelnemen, wat waarschijnlijk vlugger gebeurt bij de christelijke Volkeren en langzamer, maar in
alle breedte bij de Volkeren, die als erfenis andere overleveringen en andere levensvormen en
gebruiken hebben. De vrouw, die haar menselijke waarden vandaag de dag steeds meer bewust
wordt, is ver daarvan verwijderd, zieh als zielloze zaak of als gewoon werktuig te laten waardcren; zij neemt veel meer zowel in het huiselijk leven als ion de Staat die rechten en plichten op,
die aan de waarden van de menselijke persoon ontspruiten.”

2. Uit de pastorale Constitutie van het 2e Vaticaans Concilie “Gaudium et Spes,
1965

29. Natuurlijk zijn alle mensen niet gelijkwaardig in het opzicht van hun verschillende fysieke
kwaliteiten en uiteenlopende intellectuele en morele capaciteiten. Toch moet elke vorm van discriminatie t.o.v. de fundamentele rechten van de persoon, hetzij in maatschappelijk, hetzij in cultureel opzicht, vanwege geslacht, ras, huidskleur, maatschappelijke situatie, taal of godsdienst
overwonnen en terzijde gesteld worden, als tegengesteld aan Gods bedoelingen. Het is werkelijk
betreurenswaardig, dat die fundamentele rechten van de persoon nog niet overal een goed onderdak gekregen hebben. Zoals men bv. aan de vrouw soms het recht ontzegt om vrij haar echtgenoot te kiezen en eigen levensstaat te omhelzen, of het recht om dezelfde graad van opvoeding
en cultuur te bereiken die men aan de man toekent.”

Opgaven:
1. Zoek drie sociale, wetenschappelijk, economische en religieuze ontwikkelingen, die
op kerkelijk of sociaal domcin, de Kerk aangespoord heeft, zieh tegen het seksisme
te keren.
2.

Identificeer drie ontwikkelingen, die -integendeel - ertoe gclcid hebben, de Kerk
van zulk een weg af te houden.

3.

Wissel met de andere van gedachte over onze bevindingen
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E. Toepassingen
1. Toepassing
Opgaven:
1. Ncem uw Regel en Constituties in de hand en onderzoek ze op seksistische taal en
scksistische houdingen. Welke ervaring heb je?
2.

Hoe ver reikt de samenwerking tussen mannelijke en vrouwelijke gemeenschappen
op geestelijk, profetisch, sociaal gebied (=mensenrechten, enz.) in uw regio’s

2® Toepassing
_Strategieen van omgang met het seksisme in de Kerk_
Historische en culturele momenten tonen zieh als belastend voor een andere houding van de
Kerk tegenover de vrouw. En er is veel teenstand tegen iedere poging om met het seksisme om
te gaan. Nochtans zijn er voldoende gronden voor de Stelling, dat de inspanningen tegen het sek¬
sisme in de Kerk verder gaan. Vragen in verband met gerechtigheid en naastenliefde moeten opgenomen worden. Christenen van alle continenten zullen verder gaan in geloof en waarheid te¬
gen het seksisme, en zij kunnen een keuze van middelen herkennen. Nadat de christelijke ge¬
meenschappen het antwoord op de vraag “waarom” gevonden heeft, zoeken ze nu naar het
“hoe”. Zr. Carolyn Osiek RSCI somt vijf mogelijke wegen op.

* Aan de rand blijven
Deze Strategie bestaat in de keuze, in de Kerk te blijven, maar aan de rand. Vertegenwoordigsters van deze richtingzetten zieh niet in voor het verlaten van de Kerk, ofschoon ze overtuigd
zijn, dat de Kerk zieh kan en wil veränderen. Veelmeer brengen zij door hun eigen ervaringen
van pijn, verlaten en vervreemd-zijn van de christelijke gemeenschap de zonden en de misstap¬
pen van het instituut Kerk voor ogen. Deze Strategie voert normaal tot een volledige afwijzing
van de Kerk of ook tot de keuze voor een andere manier van optreden.

* Loyaal blijven
Vertegenwoordigsters van deze richting blijven binnen de traditie. Hun Loyaliteit is een middel
tot deelname en een weg om hun samenhorigheid te bewaren. “Loyalisten” beamen het fundamentele goede en heiligheid in de christelijke traditie als openbaring en geschenk. Zij zijn het
gelaat, dat het seksisme van de mensen gemaakt heeft, die onvolkomen, onrechtvaardig en op
macht gericht zijn. De Strategie van de loyalisten ligt in de oproep tot ommekeer. Het verlangen
naar werkelijke menswording wordt hersteld, en er wordt gehoopt, dat de doorzetting van Gods
wil voor de mensheid zieh kan verwezenlijken. Loyalisten benadrukken het moment van de per-
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soonlijke zonde en schuld. Zelden benaderen zij in hun overleg zij de betekenis van de historisch-culturele invloed, van de socio-economische werkelijkheid en het euvel, dat in de Systemen
aanwezig is.

* Symbolisch denken
Vertegenwoordigsters van deze richting benadrukken de symbolische functie van het vrouwelijke binnen de christelijke traditie en van de religieuze voorstellingen. Zij onderstrepen de waardc
van de eigenschappen, die vaak met het vrouwelijke in verband worden gebracht (zoals intuitie,
meevoclen, aanwezigheid, gevoeligheid). Zij geloven, dat door het vasthouden aan deze waarden
conflicten uit andere domeinen opgelost kunnen worden. Zij streven emaar de werkelijkheid van
het seksisme te overstijgen, terwijl ze verlangen, de problematiek van de geschiedenis en de
maatschappij te overstijgen. Dat doen ze, doordat zij hun scheppende kracht in een symbolisch
rijk brengen, waarin het vrouwelijke volledig verschillend van het mannelijke en dit naar voren
trekken. Voor de Symbolisten gaat het in het algemeen niet om de vraag naar rechtvaardigheid of
gelijkheid. Zij concentreren zieh nauwelijks op het oplossen van concrete vragen en Problemen.
Zij gaan met het seksisme veel meer zo om, dat zij de andere uitnodigen, scheppend en fantasievol te zijn, terwijl zij de christelijke gemeenschap oproepen, te dromen en te hopen.

* De geschiedenis ondervragen
Revisionisten concentreren zieh op de historische en culturele oorzaken van het patriarchalisme,
van het adrocentrisme en de misogynie in de Kerk en de maatschappij. Zij geloven dat er voldoende grond bestaat om de door mannen gedomineerd inzicht in vraag te stellen, waardoor de
geschiedenis van de vrouwen vertekend wordt, verborgen wordt gehouden of ontkent wordt. Re¬
visionisten gaan ervan uit, dat een ander en geloofwaardig zieht op de geschiedenis ook verandcringen in de relaties met zieh brengt. Zij geloven dat de institutionele autoriteiten zieh tot het betere bekeren, wanneer een vollediger en representatiever voorstelling van de geschiedenis en de
cultuur aangeboden wordt. Groot belang hechten zij aan de openbaringsthcologie en de wijze.
waarop God in de geschiedenis werkt.

* De bevrijding dienen
Vertegenwoordigsters van deze richting putten hun energie en inspiratie uit de religieuze overtuiging, dat zij als christenen geroepen zijn, zieh voor de ontrechten en gcmarginaliseerden, de
armen en machtelozen, de zwakken en kwetsbaren moeten inzetten. Zij geloven dat de heerschappij van God een concrete historische dimensie heeft, en niet alleen een wereld overstijgende. Daarom wijden zij zieh geheel aan de arbeid voor gerechtigheid, om zo voor de volledige ge¬
lijkheid en waarden van ieder mens te zorgen, ongeacht ras, klasse en geslacht. Bevrijdsters zorgen er niet voor, zieh aan de zijde van de armen te zetten, daar zij geloven dat God dat zelf doet.
Zo nemen zij in hun inspanningen om met het seksisme in de Kerk om te gaan, de fundamentele
optie voor de vrouwen op, die door de structuren van het instituut zowel aan de rand geduwd als
onderdrukt worden. Hoofdzakelijk wordt de Strategie van deze vrouwen gezien in nauwe verbondenheid met politieke modellen, en zij zelf worden in verband met bepaaldc politieke richtingen in de brede lagen van de maatschappij gebracht.
Wij moeten ons bij de bijdragen van de hier geciteerde manieren van omgaan met het seksisme
in de Kerk alleszins steeds bewust blijven, dat zulk een taster de veelheid van de werkelijkheid
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slechts ontoereikend weergeeft: ieder van ons wordt op verschilfende tijdstippen weer eens door
deze, dan door andere groepen aangesproken.

Vragen:
1. Welke ervaringen en houdingcn van de vrouwen vindt jij in je omgeving?
2. Welke houding neem jij aan?
3. Spreek hierover met elkaar

_3. Toepassing_
“Opent haar de poort, laat ze binnenkomen en breng haar hierheen; want voor ‘broeder Jacoba'
geldt niet wat in de regel voor de vrouwen geldt ” (3 Cel 37).

Vragen:
1. Wat betekent de uitdrukking ‘broeder Jacoba’?
2. Welke fundamentele gevolgen ziet jij in deze uitspraak?
3. Hoe is de omgang van zusters en broeders in uw omgeving?

_4. Toepassing_
Denk over de volgende ‘franciscaanse inzichtcn' na.

1 Uit de interfranciscaanse boodschap van Mattli, 1982:
2. Voor de vrouw - tegen de discriminatie
Wij zijn geschokt door de situatie van de vrouwen in de Derde Wereld. Onder armen behoren zij
tot de ärmsten. Zij wordt vaak vemederd, omdat ze vrouw is, omdat ze arm is en omdat ze tot
een ander ras behoort. Als vrouw wordt ze als een zaak of een waar misbruikt, vaak seksueel
uitgebuit (sekstoerisme, prostitutie, een nieuwe manier van slavemij in de ontspanningscentra
voor allen in de Eerste Wereld). Zij wordt als willige werkkracht misbruikt en van de vorming
uitgesloten.
Als franciscanen, die deze discriminatie van de vrouw duidelijk zien, herinneren wij ons aan het
feit, dat Franciscus het vrouwelijke in de schepping ontdekte en bijzonder waardcerde. Hij had
een bijzonder liefde en verering voor de Moeder van God, die de wereld Christus geschonken
heeft. Hij had zichzelf graag als moeder verstaan, die het feven ontvangt en behoedt (vgl. 1 Cel
16). Ook de intermenselijke relaties poogde hij vanuit het moederlijke te duiden. Binnen zijn
grote liefde voor God bloeide de echte vriendschap met Clara van Assisi en Jacoba en bracht hij
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zo beide geslachten tot een harmonische eenheid.
Als broeders en zusters in de franciscaanse familie geloven dat, binnen de optie voor de armen
een bijzondere optie voor de onderdrukte vrouwen moet genomen worden. Wij zijn overtuigd.
dat wij in een wederzijds geven en nemen onze franciscaanse roeping kunnen vinden. Vooral de
zusters van onze franciscaanse familie kunnen hun solidariteit bewijzen, door zieh daadwerkelijk
tegen de discriminatie van de vrouw' in te zetten. Zo worden zij een teken van de bevrijdende
houding van Franciscus temidden van de verschillende culturen. Zijn voorbeeld spoort ons aan,
ons ervoor in te zetten, dat de vrouw haar rechtmatige plaats in de kerkelijke en maatschappelijke besluitvorming kan opnemen.”

2. Uit de tweede levensbeschrijving van Thomas van Celano, hoofdstukJ-XXVn;
“Dat de broeders de vertrouwelijke omgang met vrouwen moeten mijden, en hoe hij erover dacht en hoe hij met vrouwen sprak
112 De man Gods zag vertrouwelijke omgang met vrouwen als een honingzoet vergif, waardoor
zelfs godgewijde mannen op de verkeerde weg gebracht konden worden. Hij beval daarom een
dergelijk contact onvoorwaardelijk te vermijden. Want hij vreesde, dat iemand, die geestelijk
nog niet rijp was, er spoedig door gebroken zou worden, en was ervan overtuigd, dat een Sterke
geest er vaak zwakker door werd. Voor de meest beproefden was het misschien weggelegd bij de
omgang met vrouwen niet onder haar invloed te komen, maar anderen konden evengoed proberen, zoals de heilige Schrift zegt, op vurige kolen te lopen zonder hun voetzolen te verbranden.
Het was zijn gewoonte bij de beoefening van iedere deugd zelf het voorbeeld te geven. Hij wilde
namelijk zijn woorden kracht bijzetten door ook zelf te doen wat hij anderen voorschreef. Maar
bij zijn omgang met vrouwen stelde hij zieh zo afwerend op, dat je had kunnen denken, dat het
in zijn manier van optreden niet om voorzichtigheid ging of om een voorbeeld te geven, maar
dat hij er echt bang en huiverig voor was. Wanneer haar niets ter zake doende gepraat bij het gesprek hem tegen de borst stuitte, zocht hij zijn toevlucht in zwijgen. Hij zei dan hoogstens nog
een paar onbetekenende woorden en hield zijn ogen neergeslagen op de grond gericht. Soms ook
hief hij zijn ogen ten hemel als zocht hij daar wat hij op dat gezwets moest antwoorden. Wanneer het echter ging om vrouwen, die een voortdurend heilige godsvrucht ontvankelijk had gemaakt voor Gods wijsheid, was hij wat soepeler. Maar ook dan waren de wonderbare
uiteenzettingen, die hij hun gaf, altijd kort. Had hij een gesprek met een vrouw. dan zei hij met
luide stem wat hij te zeggen had, opdat allen het zouden kunnen hören. Eens zei hij tot zijn
metgezel: 'Ik zeg je eerlijk, dat ik geen enkele vrouw van gezicht zou herkennen, als ik ze zag,
behalve twee. Van die en die is mij het gelaat bekend, maar verder van geen andere.'
U had volkomen gelijk, Vader, want niemand wordt heilig door naar vrouwen te kijken; nog
eens, U had volkomen gelijk. Naar vrouwen kijken brengt geen enkel voordeel; integendeel, het
is de oorzaak van zeer veel verlies, al is het alleen maar in tijd. Vrouwen zijn een belemmering,
wanneer je de steile weg omhoog wilt gaan om daarlangs te komen tot de aanschouwing van
Gods van genade stralend gelaat!”

Vragen:
1. Welke houding wordt in deze tekst beschreven?
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2. Wordt deze instelling in uw gemeenschap toegepast?

5. Toepassing
Om goed te besluiten een humoristische beschouwing. Apostolisch schrijven
over de aan de vrouwen voorbehouden priesterwijding:
Lieve zusters!
Met grote onrust nemen wij de toenemende eis waar om ook mannen tot priester te wijden. Dit is
echter niet i overeenstemniing met de goddelijke openbaring en de scheppingsorde. Daarom wil
ik in mijn schrijven nog eenmaal definitief zeggen, waarom mannen geen priester kunnen wor¬
den.
De man heeft weliswaar zijn waarde als echtgenoot en familievader. Vanuit zijn wezen is hij alleszins niet in de situatie, het priesterschap geloofwaardig uit te oefenen. Slechts voor de vrouw'
is het priesterlijk ambt toegankelijk. Dit laat zieh als volgt bewijzen.

1. Door de ambtstheologie
Het ambt in de katholieke Kerk veruiterlijkt dat de Kerk op de gave van God berust. De Kerk
heeft niet zichzelf geschapen, maar God heeft de gemeenschap van de gelovigen gerocpen door
zijn openbaring in Jezus Christus. Daar het ambt de betrokkenheid op God veruiterlijkt, kunnen
de ambtsdragers slechts vrouwelijk zijn. Reeds van in de aanvang van de Kerk heeft God de
vrouwen gekozen.
God koos een vrouw, Maria, om zijn Zoon ter wereld te brengen. Door de vrucht van de moeder
Gods kon het Woord vlees worden (Joh 1,14; Le 1,26-38). In dit voortbrengende gebeuren, dat
volgens Gods scheppingswil slechts de vrouwen kunnen volbrengen, ligt de preexistente (voorbestemming), het eigenlijke begin van de Kerk.
Ecclesiogenese (geboorte van de Kerk, Kerkwording) is daarom slechts aan vrouwen mogelijk
gebeuren. Slechts zij kunnen door hun eigen wezen geloofwaardig duidelijk maken, dat de Kerk
“moeder" is en een open schoot heeft voor Gods leven gevende werken. De belangrijkste opdracht van het kerkelijk ambt is echter, het geboortegebeuren van de Kerk voort te zetten door de
steeds voortdurende geboorte van nieuwe dochters (en zonen) van God, die door Hem in de
schoot van moeder de Kerk worden verwekt.
Omdat mannen onafhankelijk van sociaal-culturele condities nooit kinderen kunnen baren, kun¬
nen niet tot het ambt toegelaten worden, omdat daardoor de tekenwaarde van het ambt verloren
gaat. Het is ondenkbaar dat een man vanuit zijn wezen het moederlijke van de Kerk kan symboliseren. Het op activiteiten, doordrijven van de macht en geweld gerichte wezen van de mannen
zal nooit met het innerlijk geheim van het ambt verenigbaar zijn, maar zal het alleen belangrijke
handelen van God verduisteren en de mannen in een positie brengen, waarbij zij “god gelijkende" rollen speien. De mannelijke volgelingen strijden erom, wie van hen de grootste is (Mc 9,34
par.) en willen in het Rijk van God de macht hebben (Mc 10,37); Petrus gebruikt zijn zwaard om
erop in te slaan (Joh 18,10); de verloochening van Jezus willen de volgelingen met vuur uit de
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hemel vemietigen ( Lc 9,54) en zij willen anderen verhinderen, het goede te doen, omdat ze niet
bij hen hören (Mc 9,38). Het wezen van het herdersambt echter wordt in de schrift door het
voorbeeld van de vrouw en door vrouwelijke attributen uitgedrukt (bv. Lc 15,8 w.).

2. Door het bijbels getuigenis
De Heer gaf aan de vrouwen als eersten de opdracht om de blijde boodschap te verkündigen. De
\Touwen aan het graf, waaronder voomamelijk onze zuster Maria uit Magdala als "apostel van
de apostelen”, zijn de eerste getuigen van de verrijzenis. Jezus heeft vooreerst aan de vrouwen
de opstanding geopenbaard. Terwijl de mannen nog twijfelden (Lc 24,11 e.a.) voltrekken de
vrouwen juist hun aanbidding van de opgestane (Joh 20,16). Zij konden die ongrijpbare goddclijke dimensie in hun geest opnemen, terwijl ze nog voor de mannen verborgen bleef of deze nog
tastbare bewijzen nodig hadden (zoals bijv. Thomas, Joh 20,24-29). In dit eerstelingschap van de
vrouwen in de ontmoeting met de Verrezene en de opdracht van Jezus aan de vrouwen, deze aan
de mannen te verkündigen, ligt hun duidelijke voorrang op het kerkelijk ambt
Het waren ook de vrouwen, die als eerste Jezus als de Christus, dat wil zeggen de "Messias”, de
"Gezalfde” hebben erkend. Martha van Bethanie, de zuster van Lazarus, is het die dit tegenover
Hem belijdt (Joh 11,27). En het is een vrouw, die het Messiasschap van Jezus openbaar maakte
en verkondigde, als zij aan Jezus volgens oud joods gebruik het voltrekt (Mc 14,3-9). Jezus zelf
zegt aan deze vrouw, dat zij daarom ten allen tijde bekend zal zijn. Vrouwen zijn volgens het ge¬
tuigenis van de Schrift de eerste en de eigenlijke verkondigers van Christus.

3. Door de middelaresfunctie van de priesteres
De opdracht van een priesteres bestaat in haar middelaresfunctie. Alleen een vrouw, die dus in
biologische en gelovige navolging Staat van Maria en de vrouwen aan het graf, kan tussen de
goddehjke en menselijke sfeer bemiddelen.
De man vermag vanuit biologische en geestelijke gronden niet iets goddelijks voort te brengen,
zoals wij dat uit het moederschap van Maria eenduidig kunnen lezen. Ofschoon God ook de weg
over de man had kunnen kiezen om in de wereld te komen, omdat voor Hem niets onmogelijk is
(Lc 1,37). Deze had in het toenmalig wereldbeeld overigens eerder bevredigd, waarin de mannen
voorrang hadden. Terwijl God een vrouw koos om in de wereld te komen, gaf Hij daarmede de
Kerk voor alle tijden een blijvende opgave. Daaraan is de Kerk gebonden!

4. Door het wezen van de sacramenten
De bronnen van het kerkelijk leven, de ervaring van het heil van God, wordt aan de gelovigen
aangeboden in de sacramenten. Sacramenten zijn niet enkel een uiterlijk teken, zij bezitten een
innerlijke heilswerking. Vanzelfsprekend moet de bedienaar van de sacramenten een vrouw zijn.
Omdat het vrouwelijke lichaam een uitwendig teken is van bereidwilligheid, leven in zieh kan
opnemen. Slechts een vrouw kan “de kerk van de geest” en “ark van het verbond met God” zijn,
zoals wij in de oude gezangen over Maria zien. Zoals Maria het goddelijke door de vrucht vaan
haar lichaam voortbracht, brengt de priesteres het goddelijke door de vrucht van haar geest
voort.

5. Door het ofiferkarakter van de mis
Zoals de heilige Schrift ons zonder twijfel overlevert, waren het de vrouwen. die Jezus tot onder
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het kruis volgden (Mc 15,40). De mannen alleszins zijn met uitzondering van Johannes gevlucht.
Zij waren niet standvastig. Reeds voordien hadden zij steeds opnieuw de lijdensweg van Jezus
als consequentie van zijn leven te aanvaarden
Petrus haalt zieh de terechtwijzing van Jezus op de hals, hij moet uit zijn ogen gaan, omdat hij
een satan is en niet het aanvoelen van wat God wil heeft, maar wat de mensen verlangen (Mc 8,
32 vv.).
Hoe kunnen dan de mannen, die Jezus zojuist verloochend hebben en niet onder het kruis tonden. bekwaam zijn het misoffer te vieren, het tegenwoordig stellen van het kruisoffer?
Uit dit alles blijkt dat de priesterlijke dienst naar wezen aan de vrouwen voorbehouden is. Dit is
volgens de goddelijke wil zo voor alle tijden. En ik vraag voor alles de mannen, zieh daaraan te
houden. De huidige man met zijn functionalistisch denken zal zieh grote moeite getroosten om
deze verklaring langzaam van binnenuit te verstaan. Maar de Kerk is in alles een geheim. Dit gelovig als waarheid aanvaarden is de werkelijke christelijke opgave van de man. De waarheid
brcngt ontnuchtering. Deze brengt echter de waarheid aan het licht. En de waarheid alleen kan
vrij maken (Joh 8,32).
Johanna Paula III.
(Vgl. Apostolische schrijven van paus Johannes Paulus over de aan de mannen verhouden priesterwijding, 1994).

Opgaven:
Bespreek onder elkaar hoe gemakkelijk met theologische gronden het priesterschap van de vrouw als een normaal kan voorgesteld worden en mannen uit dit
ambt uitgesloten kunnen worden.
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Om na te denken
_Ben ik dan geen vrouw?
"De man van de andere zegt:
Een vrouw
moet de man in de koets helpen
en ze over de sloten heffen,
en zij zal overal de beste plaats krijgen.
Mij
heeft nog niemand in een koets geholpen
of over de waterp lassen ...
of de beste plaats gegeven ...
Ben ik dan geen vrouw?
Bekijk mij!
Zie rnijn arm!
Ik heb geploegd en geplant
en in de schüren opgestapeld,
en geen man was sneller dan ik ...
Ben ik dan geen vrouw?
Ik kon zoveel werken
en zoveel eten als een man,
wanneer ik het kon bekomen.
en de zweep ook verdragen.
Ben ik dan geen vrouw?
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Ik heb 13 hinderen gebaard
en gezien hoe ze allen
in slavemij verkocht werden.
En als ik de smart van een moeder
uitgeschreeuwd heb ,
heeft niemand mij gehoord behalve Jezus ...
Ben ik dan geen vrouw?
Zei de kleine zwarte man niet:
vrouwen kunnen nauwelijks zoveel rechten hebben als mannen,
omdat Christus geen vrouw was.
Hoe komt Christus dan hier?
Van God of van een vrouw?
Mannen hebben daar niets mee te maken!
Wanneer de eerste vrouw, die God geschapen had, sterk genoeg was,
de ganse wereld op zijn kop te zetten,
zullen alle vrouwen tezamen
toch ook in Staat zijn,
ze weder op haar voeten te plaatsen."

Toespraak van een Afroamerikaanse en vroegere slavin Sojoumer Truth in een vroegere Euro¬
pees-Amerikaanse vrouwenrechtenconferentie in het jaar 1852.
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Handleiding 23: Franciscaans vredesarbeid

Uit de bronnen
Hoe Franciscus de wolf van Gubbio temde
Gubbio, een stad in Umbrie, werd eens door een verschrikkelijke angst overvallen. Buiten in de
wouden huisde een boosaardige wolf, voor wie niets veilig was. Vele dieren en mensen had hij
gedood, zodat men een hoge muur bouwde en de toren afsloot. Niemand waagde zieh meer naar
buiten, tenzij gewapend.
Op een dag kwam Franciscus in de stad. Hij verwonderde zieh over de angst van de mensen. Hij
herkende, dat niet alleen de wolf daar schuld aan had. Er was in het diepste van de ziel der men¬
sen een basis, die even zo boos was, als dat wat bij de wolf tevoorschijn kwam.
Nu bood Franciscus zijn hulp aan: hij wou onbewapend, maar vervuld van welwillendheid en
genegenheid de wolf tegemoet gaan - in de kracht van het kruis, zoals hij aan de mensen zei.
Daadwerkelijk kwam de wolf tenslotte likkebaarden op hem af. Toen hij echter het goede hart
van Franciscus zag en toen hoorde hoe hij als broeder aangesproken werd, bleefhij verwonderd
staan. Met grote ogen zag hij hoe deze mens hem ingoed aankeek. Daardoor verloor hij zijn
boosheid. Hij legde zijn poot in de open hand van de heilige Franciscus. Met de belofte niet
meer een mens of een dier aan te vollen, ging hij met Franciscus de stad in. Ook de burgers legden hun boosheid af en noemden de wolf broeder. Zij zorgden ieder dag voor hem. En toen hij
dan tenslotte van ouderdomszwakte stierf was gans de stad in rouw. Vandaag toont men in
Gubbio de stenen sarcofaag, waarin het gebeente van de wolf een eeuw lang rust.
(volgens Fior 21).

A. Inleiding
_Inzet voor de vrede_
Geen enkel aangelegenheid van de h. Franciscus is zo actueel als zijn inzet voor de vrede. Overal
waar men vandaag over vrede spreekt, wordt zijn naam genoemd. Velen, die zieh voor gerechtigheid en vrede inzetten, beroepen zieh graag op Franciscus, die in de 13e eeuw de man van de
vrede was.
In vele landen bestaat er “franciscanen voor de vrede”, broeders en zusters, die elkaar gevonden
hebben en georganiseerd hebben om de vrede en de gerechtigheid te dienen
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B. Overzicht
_Franciscus leefde een alternatief_
Vooreerst gaat het er om, het woord vrede juist te verstaan. Reeds van alle tijden spreekt men
van vrede, maar verstaat men er iets anders onder. Franciscus spreekt van "de wäre vrede’’ op
basis van de augustijner traditie. (s.C. 1.1.)
Franciscus moest wel van de "wäre vrede” spreken, omdat de stad Assisi door haar vredesverdragen van 1203 en 1210 concrete voorstellen over de vrede ontwikkelde, die zieh onderscheiden van de levensvorm van Franciscus. Franciscus leefde met zijn broeders een alternatief, op
een niet polemische manier. Daarbij dient op het fijne onderscheid gelet te worden, dat Francis¬
cus tussen de mensen en het onrechtvaardig systeem maakt, waarin deze mensen leven. Ook
wanneer aan het systeem niet veel te veränderen was, bleef er voor de mensen van Godswege
nog steeds een hoop. Daardoor komt, dat binnen het alternatief, dat Franciscus beleefde, maar
ook in de verhouding tot de maatschappij, een conflictbekwaamheid en hartstochtelijkheid voor
Franciscus een grote betekenis heeft. Vrede is niet de zaak van een betere wereld, maar kan vaak
slechts onder dagelijkse smarten en dagelijkse inspanningen bereikt worden. Deze hartstochte¬
lijkheid en conflictbekwaamheid hebben zeer veel van doen met het principe van de geweldloosheid. Franciscus behoort tot degenen, die alleen op de kracht van het kruis vertrouwen en
daarom ieder vorm van geweld afwijzen. Dit afwijzen van geweld geldt ook, tenminste theore¬
tisch, voor de Privileges en processen. Vaak zocht hij de beschutting van de Kerk.
Daar er geen vrede zonder gerechtigheid kan bestaan, moet tenslotte uiteengezet worden welke
voorstellingen Franciscus met deze begrippen verbond.

C. Informatie
_De franciscaanse familie als vredesbeweging_
Vrede is voor de franciscaanse familie niet zomaar een randwaarde, vrede Staat in het centrum
van haar zending.

Franciscus stelt zijn familie onder de gedachte van een vredesbeweging: zij is gezonden om een
ommekeer te prediken en vrede te brengen. (Gez 39)

1. De wäre vrede
Wij moeten tot een fundamenteel verstaan van de vrede körnen. Franciscus van Assisi spreekt
daarom van de “wäre vrede uit de hemel”. (2 BrGel 1) Daarom is de vrede voor hem een gave
van de hemel. Vrede is wezenlijk verbonden met Jezus Christus (vgl. Ef 2), “Jn Hem is immers al
wat in de hemel en op aarde is, tot vrede gebracht en verzoend met de almachtige GocT (BrOrde

608

13). De wäre vrede ervaart men, wanneer men geheel in God leefl. Daarom kan Franciscus vaak
ook zeggen, dat men de vrede moet “bewaren” (vgl. Verm. 15; Zonnclied 11). Vrede is aldus iets,
dat paradoxale wijze gegeven en toch steeds eerst na te streven valt.
De rede over “wäre vrede” bekomt vanuit de achtergrond der augustijner traditie, waarin Francis¬
cus leefde, een concrete betekenis. ln zijn “De stad van God” (boek 19,17) onderscheidt Augusti¬
nus twee staatsvormen en twee verschillende betekenissen van vrede:

1.1. De wereldse Staat zoekt de vrede op aarde
Hij vindt haar in de mate, wanner het hem gelukt, een zo groot mogelijke overeenstemming van
de burgers te bereiken (“concordantia civium”. De burgers moeten zieh tezamen sluiten en zieh
door een veelvoud van concrete beslissingen verenigen, opdat zij hun basisbehoeften kunnen bevredigen (“compositio voluntatum”). Het doel van de staatkundige wetgeving bestaat erin te
“regelen dat het behoud van het sterfelijk leven bevorderd wordt”, en dat te organiseren “wat
noodzakelijk tot het leven behoorf (res huic vitae necessariae). Vrede wordt derhalve als bevredigen van de menselijke behoeften binnen een staatsgemeenschap gedefinieerd. Economische
politiek is als vredespolitiek te begrijpen.
De vrede is volgens Augustinus een binnen staatkundig thema. Wij moeten deze gedachte vandaag verder ontwikkelen, door haar op de staatsgemeenschappen, ja op de wereldwijde volksgemeenschap over te dragen. ln deze zin is “globalisering” een noodzakelijk postulaat van de
vrede (vgl. daartoe Handleiding 21)? Vrede in de betekenis van de bevrediging van de basisbe¬
hoeften van allen kan slechts vandaag ontstaan, terwijl de gehele wereld in ogenschouw genomen wordt. Vrede en gerechtigheid vloeien zo in mekaar. Vrede is slechts dan gegeven, wanneer
alle mensen hun basisbehoeften bevredigd zien.
Van dit begrip van de vrede uitgaand, hebben de franciscanen en franciscanessen in de tachtiger
jaren samen gesloten om op het domein van de UNO deze ffanciscaanse vredesmissie te vertegenwoordigen. Zij hebben de Status van een niet gouvemementele organisatie met de naam
“Franciscans International” (Franciscanen bij de Verenigde Naties), (vgl. Handleiding 3 C.3.1.)
en hebben hun visie als het volgt verwoord:
Visioen van de “franciscanen bij de Verneigde Naties”:
Wij franciscanen,
mannen en vrouwen
in navolging van
de h. Franciscus
van Assisi,
geloven
dat geheel de schepping,
van het kleinste
organisme
tot met de mens
in wederzijdse
afhankelijk
op
de planeet aarde leeft.
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Wij zijn ons bevvust.
dat deze relatie
bedreigd wordt
door een weigering
deze afhankelijkheid
te herkennen,
door uitbuiting
en heerszucht
Wij verplichten
ons zelf
de wederzijdse afhankelijkc
ontmoetingen te hebben,
zo dat
de gehele schepping
in harmonie leven kan.
Wij zullen
daartoe bijdragcn
door de dienst
aan onze
eigen medeleden
en medewerksters,
van de Verneig de Naties
en de anderen;
door vomiing
en voordragen
van thema's:
ecologie - milieu
vredesstichtende
methoden conflictbeheers ing.
Wij willen zoeken,
bij deze inspanningen
met de medearbeiders
van de Vemeigde Naties
en andere
niet gouvemementele organisaties
samen te werken.
Onze inspanningen
zullen de franciscaanse
waarden weerspiegelen met betrekking tot
het behoud
van het milieu,
het stichten van de vrede
en de zorg voor de armen.
Dit zijn uwerzijds de waarden,
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door de Verenigde Naties in haar Charta
en in haat Verklaring van de mensenrechten
tot uitdrukking worden gebracht.

_

1.2. De “Godstad”_

De “Godstad” deelt voor zover zij een werkelijkheid van de geschiedenis is en in de Kerk tcgenwoordig gesteld wordt, de inspanningen van de Staat. De Christen moet aldus aan de zingeving van de burgers deelnemen, om het menszijn van de mensen met alle krachten te bevordcren. Tegelijkertijd moet hij zieh vanuit een ander inzicht de inspanningen van de Staat overstijgen en zieh kritisch met hem in gesprek gaan. Omdat de Christen leeft van een visie, die zieh
rieht op meer dan anders dan het bereiken van een algemene welstand. De mens zal, gelooft de
Christen, steeds nog niet “verzadigd” zijn, als zijn aardse behoeften voldaan zijn. Hij beschouwd
het nog niet bereikte, het overschot aan hoop, een utopisch verlangen naar vrede, die door de politiek en de economie alleen niet vervuld kunnen worden.
* De Christen kan niet aan de grenzen van de dood blijven staan. De mens is niet alleen materie.
niet alleen door biologische behoeften bepaald. Hij is een wezen, dat voor het Rijk van God bcstemd is en daarom aan deze zijde van de dood door een basisbehoefte geleid wordt, dat over de
dood heen reikt.
* De Christen kan niet bij de nationale Staat blijven staan. De Christen wijst naar de aan de basis
liggende eenheid van het menselijk geslacht. Daarom zijn alle staten verplicht om niet alleen
voor hun eigen interessen in te zetten, maar zieh met alle mensen in een enige familie te verenigen. Nationalisme is met het christelijk geloof en de franciscaanse geest niet te verenigen.
* De Christen mag niet tevreden zijn met de historische verwezenlijkingen. Er is altijd een meer,
waarvoor hij zieh kan inzetten. Hij moet alles doen, om het Rijk van God op aarde ervaarbaar te
maken, wel wetend, dat het hier op aarde niet volledig bereikt kan worden.
De “wäre vrede” neemt aldus in de aardse werkelijkheid zijn aanvang, maar zal nochtans eerst
over de grens van de dood en in het Rijk van God zijn volkomenheid bereiken, namelijk, wanneer de mens zijn laatste en diepste behoefte, de behoefte aan God, gestild is.

Het onderscheid tussen de “aardse Staat” en de “stad van God” van de h. Augustinus toont, hoe
zeer de franciscaanse armoede, die op de menselijke basisbehoefte gericht Staat en ook de solidariteit bedoelt, met gerechtigheid en de inzet voor de vrede samenhangt.

_2. Niet-polemisch alternatief_
De franciscaanse levensvorm is wezenlijk gekenmerkt door het “vertaten van de wereld" (vgl.
Test 3; RegNb 22,9). Zij kan nu als alternatief voor een burgerlijk leven begrepen worden.
Dat toont zieh ook op de manier en wijze, waarop men de basisbehoefte vervult: in plaats dat ieder om geld en zieh doen gelden vecht, die eigen nood door eigen kracht, door zelfhandhaving
en egoistische fixering zoekt te vervullen, vertrouwt Franciscus op de wederzijdse zorg, op de
toewending, het vertrouwen, dat ieder moederlijk voor de andere zorgt (RegNb 9). Toch doelt dit
alternatief niet louter het economisch domein. Het gaat er ook om, dat men anders met elkaar
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omgaat: wij zullen geen wolf zijn voor elkaar, maar broeders en zusters.
Franciscus vertegenwoordigt dit altematief noch agressief noch polemisch. Hij is veeleer overtuigd, dat de nieuwe vredige gemeenschap slechts kan ontstaan, wanneer doel en methode in
overeenstemming zijn. De zendingsrede (vgl. Mt 10,1-42), die geheel wezenlijk in de franciscaanse levensvorm is opgegaan, bevat onder andere de overtuiging, dat men de vrede slechts
door vrede scheppen kan. Daarom beleeft Franciscus met zijn broeders het principe, dat "dat zij
geen ruzie maken of woordenstrijd aangaan” (RegNb 16,6) en “wanneer wij zien of hören dat er
iets kwaads gezegd ofgedaan wordt of dat God gelasterd wordt, laten wij dan iets goeds zeggen en
iets goeds doen en laten wij God loven die gezegend is tot in eeuwigheid(RegNb 17,19)Hoe vals
en boos hem de tendensen in Assisi ook lijken, toch wil Franciscus door een geheel engagement
andere krachten mobiliseren en door het evangelisch getuigenis andere historische realiteiten
scheppen.
Belangrijk is ook de verwijzing, dat Franciscus een duidelijk onderscheid kent tussen het systeem
en de enkeling. Hoe siecht Franciscus het systeem mag zien, toch wil hij de mensen, die in dat sys¬
teem leven, moreel niet veroordelen. “Ik vermaan de broeders, die mensen niet te verachten of over
hen te oordelen”. (RegB 2,17) Volgens de biografische literatuur zou Franciscus voor dit regelvoorschrift een verklaring hebben gegeven:
“ Want onze God was ook hnn God en Hij was in Staat hen tot zieh te roepen en, na ze geroepen
te hebben, hen op het pad van de gerechtigheid te brengen. Uitdrukkelijk gafhij als zijn verlan¬
gen te kennen dat zijn broeders in dergelijke mensen hun broeders en heren moesten zien, en hen
met eerbied moesten behandelen: hun broeders waren ze immers omdat dezelfde Schepper hen
geschapen had; hun heren kon je ze noemen omdat ze het de goeden mogelijk maakten de weg
van de boetvaardigheid te begaan door hen van het nodige te voorzien. En wanneer hij dit zei,
voegde hij er vaak aan toe; ’Eigenlijk zouden de broeders onder de mensen zö moeten leven dat
jeder die hen hoorde of zag, er vanzelf toe gebracht werd de hemelse Vader te verheerlijken en
in diepe eerbied te prijzen.' Wat hij immers bovenal verlangde, was dat hijzelf en zijn broeders
zo goed als alleen maar daden zouden stellen waarom men de Heer zou verheerlijken. Een van
zijn uitspraken was ook: 'Met jullie mond verkondigen jullie de vrede; zorgt ervoor dat die in
nog hogere mate leeft in jullie hart! Geeft anderen nooit aanleiding om toornig te worden of zieh
te ergeren; integendeel, laat jullie zachtmoedigheid voor allen een uitdaging zijn tot vredelievendheid en welwillendheid, en om in eendracht met elkaar te leven!’'’ (3Gez 58)
Franciscus ziet aldus voor de mensen, die in een onrechtvaaidig systeem leven en door hun houdingen daaraan deelnemen, slechts een uiteg: God is hun toekomst. Hij kan ze veränderen. Dit geloof moet voldaan worden in een concrete houding: hen niet verachten en veroordelen, die door
een systeem gevangen zijn, maar vredelievendheid. Franciscus heikent bovendien, dat zelfs het al¬
tematief nog van het systeem leeft, ook wanneer het in een profetische houding er tegenover Staat.
Zeer vaak wordt in deze samenhang beweerd dat Franciscus de kritiek afwijst. Dat is slechts dan
waar, wanneer men kritiek van begin af in een negatieve zin verstaat. Wanneer ze echter let een
woord in verbinding gebracht wordt, dat in de avondlandse geschiedenis van grote betekenis is,
dan verdwijnt deze bedenking. Van oudsher wordt het “onderscheidingsvermogen” (= “discretio,
"disccmcre”) als gaven van de heilige Geest (vgl. 1 Kor 14,29) en als onmisbare deugd geprezen.
Dit is ook het geval bij Franciscus, die onderscheiden wil wat goddelijk en wat al te menselijk is,
zelfs tegenover de heiligen (Herin 10) en de priesters (vgl. test 9). ln de Nederlandse vertaling is de
zin alleszins niet geheel juist vertaald; juist is: "‘En ik wil bij hen niet op de zonden letten
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(=considerare”), weint ik onderscheid (= discemo) in hen Gods Zoon
Zeker heeft Franciscus dit onderscheidingsvermogen, deze kritische instelling op de stad, de Staat
en de hele maatschappij toegepast, anders had hij zijn altematieve positie niet kunnen innemen.

_3. Conflict- en lijdensbekwaamheid_
Het moet benadrukt worden, dat Franciscus zijn altematieve levensvorm niet in een geheelde
wereld zoekt, maar in de werkelijkheid van deze wereld. Er is een brief van hem (vgl. BrMin),
die de Romanist E. Auerbach als volgt duidt:
“De inhoud van deze brief is een tot het uiterste grensgeval hoogstaande leer, die het kwaad niet
verzwijgt en het niet weerstaat. Een bezwering, niet om de wereld te verlaten, maar om zieh
midden in haar pijn te mengen en het kwaad hartstochtelijk te lijden ... Franciscus gaat daarbij
tot een moraaltheologisch bijna bedenkelijk extremisme, wanneer hij schrijft: ‘ Gij zult niet wensen, dat zij betere christenen zijn ’, want kan men, omwille van eigen beproevingen door lijden,
de wens onderdrukken dat de naaste een betere Christen zou zijn? Slechts in de onderwerping
aan het kwaad kan men volgens zijn overtuiging de kracht van de liefde en gehoorzaamheid bewijzen ... Dat is meer dan een eenzame meditatie ver van de wereld'. (E. Auerbach)
Deze zeer uitdrukkelijke woorden moeten alleszins nog in een zeer concrete context geplaatst
worden. De vermelde brief van de heilige (BrMin) handelt over een dagdagelijks conflict in een
concrete gemeenschap. De eerste stap naar de grote vrede gebeurt aldus in de conflictbekwaamheid, die in de intermenselijke relaties geoefend wordt.
Dit conflict - en de lijdensbekwaamheid is voor Franciscus van Assisi nog met een andere zeer
belangrijke grondhouding verbonden: de “compassio” (meelijden). In de biografische literatuur
wordt duidelijk hoezeer Franciscus van Assisi in de ontmoeting met de Gekruisigde een nieuwe
bekwaamheid verlangd. Het gaat om een zekere vomi van solidariteit, welke het lijden van de
anderen tegelijk met het eigen lijden bespeurt. Deze bekwaamheid wordt vaak vergeten. Francis¬
cus is eveneens de “lijdende” en de “wenende”, als hij de “vrolijke bedelaar” en “broeder steeds
opgewekt” is. Dagenlang lijdt hij onder het lijden. Vanuit dit lijden wendt hij zieh naar de broe¬
der, de melaatse en de bedelaar, de worm op de straat en het lam op het veld, de boom, die omgehakt zal worden, evenals de rotsen, waarop hij loopt. Hij zoekt deze houding om de beschouwing van het lijdensverhaal levendig te houden. Tenslotte wordt ze zo lichamelijk in een verschijning, wanneer hij twee jaar voor zijn dood de wondentekenen ontvangt. Deze bekwaam¬
heid, mee te lijden met het lijden van de anderen, heeft een belangrijke plaats in de rij van de
eerste stappen, welke met de vrede van doen hebben.

_4. Geweldloze vrede stichten.__
Franciscus was altijd een bekende vredestichter. Hij is niet alleen een vredelievend mens, maar
iemand, wiens opdracht het is, vrede te scheppen. Deze uitspraak moet echter voor misverstand
behoed worden, opdat ze ten volle tot haar recht zou körnen.
In een commentaar op Mt 5,3 (“Zalig de vredestichters, want zij zullen hinderen van God ge613

noemd worden”) verbindt Franciscus de vredesbekwaamheid van de mens met zijn lijdensbekwaamheid, vvat bij hem ook de houding van geweldloosheid insluit. Lijdensbekwaamheid
wordt al te licht, zoals geduld, als een passieve verhouding gezien. Bedoeld wordt veel meer de
innerlijke krachten, die tegen het lijden in gebracht worden. Voor Franciscus gaat het erom, dat
zovvel het denken en het voelen (=ziel) alsook de sociale verhoudingen (=lichaam) door de vrede
gekenmerkt worden.
'Gelukkig zij die vredelievend zijn, want zij zullen hinderen van God genoemd worden' (Mt 5, 9).
Diegenen zijn echt vredelievend, die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, in ziel en
lichaam de vrede bewaren om de liefde van onze Heer Jezus Christus.’
Deze uitspraak wordt duidelijk, wanneer men bijv. de concrete ervaring van de franciscanen ten
noorden van de Alpen bekijkt, waar ze wegens verdenking ketterij erg gekweld werden:
“Sommigen kregen van hen en pak slaag, anderen werden in de herher gezet en waar anderen
van hun kleren beroofd en naakt voor de stadsrechter gevoerd en dienden de mensen als
schouwspel ... Door dit voorval kreeg Duitsland bij de broeders de naam zo wreed te zijn dat ze
er niet durfden terugkeren, tenzij uit verlangen naar het martelaarschap”. (Jor 5)
Deze lijdensbekwaamheid en geduld (=patientia) had zijn uur juist in het conflict en is geen abstracte deugd (vgl. Venn. 13).
Geweldloosheid is een actieve innerlijke houding van de mensen en kan niet enkel uiterlijk verstaan worden. Ook het denken en de taal moet geweldloos zijn:
“ Ik raad mijn broeders aan, ik vermaan en waarschuw hen in de Heer Jezus Christus om, terwijl
zij door de wereld gaan, geen ruzie te mähen en geen woordenstrijd te voeren (vgl. 2 Tim 2, 14) en
niet over anderen te oordelen. ” (RegB 3,10) Geweldloosheid verschijnt hier niet als een program ma, maar als een omgangscultuur. Jeder van de in het citaat vermelde cigenschappen is belangrijk
voor het verstaan van de franciscaanse grondhouding.
Door deze houding gelukt het Franciscus in verscheidene Italiaanse steden vrede te stichten: in Pe¬
rugia (vgl. 2 Cel 37), Bologna (vgl. Thomas van Split), Arezzo (vgl. 2 Cel 108), Siena (vgl. Fior
11), Assisi (Herin 84) ...
Belangrijk lijkt het feit dat de gedachte aan vrede voor Franciscus iedere ontmoeting en iedere
preek tekent. Hij neemt de beide bijbelse grondformules “Vrede aan dit huis” (Lc 10,2 = RegB
3,14) en “De Heer geve u vrede” (Num 6,24 vv. = Test 23 en ZegenLeo) en varieert zij vanuit zijn
geadresseerden tot de vorm “vrede en heil”. Deze formules zullen ieder gesprek en preek openen,
wat duidehjk voor zijn tijdgenoten een vemieuwing is, die niet alleen tot verwondering leidt:
“Toen hij in het begin van zijn orde eens met een van de twaalf eerste broeders onderweg was,
groette deze de mannen en vrouwen die ze tegenkwamen en die op de akkers waren met de
groet: 'De Heer geve u vrede! ' De mensen, die van religieuzen nog nooit een dergelijke groet
gehoord hadden, verbaasden zieh zeer erover. Er waren er zelfs die hun bijna verontwaardigd
vroegen: Wat moet dat met die groet?' De broeder begon er zieh onbehagelijk onder te voelen
en zieh te generen. Hij vroeg daarom de zalige Franciscus: 'Broeder, Jaat me liever een andere
groet gebruiken. 'Maar de zalige Franciscus antwoordde: ’Laat ze toch praten, ze begrijpen immers niets van wat met God te mähen heefl. Maar schaam je er niet voor! Want ik zeg je, broe¬
der, dat nog edelen en vorsten van deze wereld jou en de andere broeders om die groet met eerbied zullen bejegenen. ” (Herin 101)
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In verscheidene. conflictgeladen situaties (oorlog, familiestrijd) maakt Franciscus de groetformule
tot een preek om - zeer vaak met resultaat - tot vrede op te roepen. In andere gevallen gebruikte
hij het Zonnelied en het gebed. Andere middelen om vrede te stichten worden in de biografische
literatuur niet genoemd, wat tot de conclusie leidt, dat het resultaat van de vredesactie niet zo zeer
het gevolg van de middelen zijn, maar aan de fascinerendc. in God verankerde persoonlijkheid van
Franciscus zelf.
De houding van de h. Franciscus in verband met de wapens is duidelijk. Een reden, waarom Fran¬
ciscus de bezitloosheid als fundament van zijn gemeenschap maakt, ügt in de erkenning, dat tussen
bezit en oorlog een innerlijke samenhang bestaat:
''Als we ook maar een paar bezittingen zouden hebben, zouden we ook wapens nodig hebben om
ons te beschermen. Want bezittingen zijn een voortdurende bron van geschillen en twisten, en
gewoonlijk kamt hierdoor de liefde tot God en de evenmens danig in het gedrang. Juist daarom
willen we in deze wereldgeen enkel aards bezit hebben.” (3 Gezel 35)
In deze samenhang wordt gewoonlijk ook het verbond op het dragen van wapens voor de wereldlijke Derde Orde vermeld: "Dodelijke wapens zullen zij tegen niemand gebruiken noch dra¬
gen” (Memoriale 15,3). Eveneens belangrijk is de weigering van de eed aan het vaandel, dat
slechts in dringendste gevallen door de paus opgeheven kon worden (Memoriale 16). Om de
juiste draagwijdte van deze voorschriften te kennen, moet men bedenken, dat de communcs en
de edelen hun onderdanen konden dwingen, krijgsdienst te verlenen. Juist daartegen gaan deze
voorschriften. Daarom “is aanwijsbaar menig stedelijke en burgerlijke oorloog bij gebrek aan
deelname weggevallen”. (L. Flardick) De formulering van de Derde Orde Regel gaat weliswaar
niet op Franciscus van Assisi terug, maar Staat in de traditie van de openbare boete in het vroege
christendom. Volgens deze zijn de wäre boete en het militaire beroep niet met elkaar verenigbaar. (vgl. daarvoor de commentaar bij Meersseman) Zulke vaststellingen raken het franciscaanse ideaal en bekomen in Franciscus van Assisi een nieuwe dynamiek. Zo werd juist de boetebeweging, respectievelijk de Derde Orde, in de 13e eeuw een belangrijk werktuig voor de vrede.
Vanuit deze houding stelt Franciscus ook een altematief voor de kruistocht voor. Hij ontwierp
zijn missie-idee (zie Handleiding 7) en begaf zieh ongewapend naar de Sultan van Egypte.
Deze houding van de heilige verdicht zieh in de “Fioretti” (21) tot een uitdrukkelijke legende
van de “ongehoord verschrikkelijke wolf. De inwoners van Gubbio leefden “in grote angst ...
iedereen die zijn huis verlief was gewapend alsof het oorlog was. Het werd zelfs zo erg, dat
niemand de stad meer durfde te vertaten ... Franciscus van Assisi besloot de wolf te gaan opzoeken ... Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God
en ... en tenslotte alleen naar de piek waar de wolf leefde. De wolfkwam met opengesperde muH
op Franciscus af maar toen hij naderbij kwam maakte Franciscus een kruis over hem en Fiep
hem bij zieh: “Kom hier, broeder wolf, ikgebiedje namens Christus mij noch anderen kwaad te
doen. ” ... Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis gemaakt had, kwam de wolf mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten liggen.” De legende vertelt verder dat Franciscus
een vredesverdrag opstelde tussen de wolf en de stad, met het feit, dat de wolf zelf is de stad kon
leven, "en ging als een tarn dier de huizen längs, van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastigviel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed en wanneer hij
door de stad en längs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte.”
Hier wordt duidelijk waarop Franciscus zijn hoop stelde: niet op wapens en op hun uiteindelijk
ongeschikt voorwendsel van zekerheid te geven, maar op God, Jezus, het kruis. Deze geschiede615

nis heeft iets van een exegese van het psalmvers: “De een zweert bij wagens, de anderen bij
paarden, maar wij zweren bij de naam van de Heer onze God. Zij gaan door de knieen, zij vallen
voorover. maar wij houden stand, wij staan rechtop”. (Ps 20,8-9)
Een ander bijzonder gezichtspunt op de geweldloosheid is dat, wat men het beroep op “juridisch
geweld” kan noemen. De h. Franciscus wou zijn altematieve levenswijze niet door middel van
het publieke recht, namelijk niet door kerkelijke Privileges doorzetten:
“Ik verbied uitdrukkelijk op gehoorzaamheid aan alle broeders waar zij ook zijn, zieh aan te
matigen een document aan te vragen bij de curie van Rome, niet zelf noch door een
tussenpersoon, niet voor een kerk, noch voor een andere plaats, niet met het oog op preken, noch
om de vervolging van him lichaam. Maar als zij ergens niet ontvangen worden, zullen zij naar een
andere streek vluchten om er met Godszegen te leven in boetvaardigheid. ” (Test 25-26)
Voor Franciscus waren Privileges in tegenspraak met zijn levensvorm, welke de deemoed en de
geweldloosheid centraal plaatste: “Ay wilde alle tegenslagen liever te boven körnen door nederigheid dan door de macht van het recht” (Jor 13)

_5. Vanuit de gerechtigheid Gods leven__
De aspecten van het juridisch geweld en van het martelaarschap voeren ons in de wereld van het
recht en de gerechtigheid. Meer dan in de tijd van de heilige Franciscus behoren volgens de beleving van de mensen gerechtigheid en vrede bijeen. Op een zelfde manier werd deze gedachte
in de encycliek van paus Johannes XXIII, “Pacem in Terris”, uitgedrukt. “ De vrede moet echter
een leeg woord blijven, wanneer ze zieh niet binnen een ordeningsgeheel ontwikkelt, dat wij de
volledige hoop geschetst hebben m dit rondschrijven: wij bedoeling de ordeningsgeheel dat op
de waarheid gegrondvest is, volgens de richtlijnen van de gerechtigheid opgebouwd is, van le¬
vendige liefde vervuld is en zieh tenslotte in de vrijheid verwezenlijkt”. (PT 167, volgens Fior
21)
Hiermede wordt een gedachte opgenomen, die wij in aansluiting bij Augustinus in het begin van
onze handleiding voorop gesteld hebben. Vrede is slechts dan mogelijk, als de eisen van de ge¬
rechtigheid vervuld zijn. Welke houding had Franciscus echter tegenover de gerechtigheid? En
welke aspecten ervan kunnen wij vandaag vruchtbaar maken?
In de Geschriften van de heilige Franciscus zijn er drie posities ten opzichte van het thema ge¬
rechtigheid.

* Gerechtigheid is een theologisch begrip
Voor Franciscus zijn gerechtigheid en God identisch. Gerechtigheid en God zijn verwisselbaar.
Waar gerechtigheid is, is God, en God is daar, waamaar gerechtigheid wordt gestreefd en ge¬
rechtigheid ervaren wordt. In zijn grote litanie Gods (vgl. LofGod 4) zegt Franciscus: “Gij zijt
gerechtigheid!” En daar God niet buiten de wereld bestaat, maar elke werkelijkheid vervult, durven wij besluiten, dat iedere ervaring van gerechtigheid ook een ervaring van God is. Weliswaar
is in deze samenhang niet in de eerste plaats aan de verdelende rechtvaardigheid gedacht, maar
veel fundamenteier aan het recht gevend en recht verschaffende werken van God. God is het, die
ons schiep, die opricht, op hem kunnen wij gerast toevertrouwen. En zo durven wij er aan toe616

voegen, ieder inzet voor de waarde van de mens is een dienst aan God. Interessant is ook, dat
Franciscus in zijn litanie in de context van de aanroepingen de gerechtigheid vermeldt. Daar gaat
aan vooraf de "hoop” en de “vreugde” en aansluitend de “matigheid” en “onze hele rijkdom”. In
het denken van Franciscus roept het ene woord het andere op. Met andere woorden: van God
gaat de eigenlijke hoop uit, de wäre vreugde en ook de gerechtigheid. Het ascetisch begrip "ma¬
tigheid” en het economisch begrip “rijkdom” moeten vanuit de gerechtigheid gezien worden.

* Gerechtigheid is ook een eschatologisch begrip
In het lijdensofficie spreekt Franciscus enige malen van de rechter, die de gerechtigheid doorzet.
Het gaat hier om de gerechtigheid, welke iedereen ten deel valt, die vervolgd. geofferd. ten onrechte veroordeeld en gehangen, gekruisigd wordt. God Staat aan hun kant, tegen alle ervaringen
in. Het lijdenschap voor de gerechtigheid leefi in hem, die zieh in het aanschijn van het verschrikkelijk lijden in de wereld wenend en biddend tot de eeuwige rechter wendt, in de joop, dat
deze gerechtigheid verschalt. Deze gedacht ontwikkelt Franciscus in zijn psalm 6 (vgl. OffLijden 6), aldus op het hoogtepunt van het Goede Vrijdaggebeuren, op het negende uur, daar, waar
de ongerechtigheid de overhand neemt en al het duistere over de wereld zinkt. Ook dan nog
geldt het om te getuigen van de zekerheid en de hoop op de oordelende God Vader.Hetzelfdc
vers bidt Franciscus als aanhangsel van de vespers van Goede Vrijdag tot de Hemelvaart van
Christus (vgl. LijdOff 7). De nacht van Goede Vrijdag wordt helder in het zieht van de heerschappij van Christus, die ons de onoverwinbare hoop geeft, dat de rechter het onrecht vergeldt
en Gods gerechtigheid doorvoert. Deze verwachte hoop is steeds tegenwoordig. Zij heeft zieh in
de verrijzenis van Jezus reeds duidelijk getoond, juist in het aangezicht van de ongelovigen
(LijdOff 9,3). Wij zijn niet gewoon op de toekomst aangewezen, maar zullen op Pasen Gods ge¬
rechtigheid reeds als bereikt vieren. Gedurende jaren vierde Franciscus Jezus Christus als degene, van wie de gerechtigheid op alle Volkeren inwerkt (LijdOff 11,6). En zo wordt tenslotte het
verlangen naar gerechtigheid tenslotte steeds weer een uitgeroepen gebed: “In uw gerechtigheid
bevrijd mij, haal mij hier uit, uit de ongerechtigheid.” (LijdOff 12,1)

* Tenslotte js de gerechtigheid ook een sociaal begrip
Dit aspect ontvouwt Franciscus vooral in zijn Regel. Bedelaars, mensen, wiens levensonderhoud
niet verzekerd is, herinneren hem aan Jezus van Nazaret: “En Hij was een arme en een vreemdeling en Hij leefde van aalmoezen, Hijzelf en de zalige maagd en zijn leerlingen.” (RegNb 9,5) Hier
licht voor Franciscus de goddelijke gerechtigheid op; Ja, Jezus heeft voor alle armen van deze we¬
reld het recht op bedelen bewerkt. Uit gerechtigheid moeten de mensen de noodlijdenden helpen
en de nood keren. Het is betekenend, dat Franciscus niet met naastenliefde en barmhartigheid argumenteert, maar met gerechtigheid. Daarvoor gebruikt hij een uitsluitend juridisch vocabulaire:
“£>7 wanneer de mensen hen beschaamd maken en hun geen aalmoes willen geven, zullen zij God
daarvoor danken, want om de schände zullen zij grote eer ontvangen voor de rechterstoel van onze
Heer Jezus Christus. En zij moeten weten dat de schände niet toegerekend wordt aan hen dis ZS
ondergaan maar aan hen die ze aandoen. En de aalmoes is een erfdeel en een recht dat aan de
armen toekomt en dat onze Heer Jezus Christus voor ons heeft verworven. En de broeders die ge¬
buht gaan onder het inzamelen ervan, zullen een groot loon hebben en zij zorgen ervoor dat de gevers erbij winnen en verwerven. Want alles wat de mensen in de wereld achterlaten, zal vergaan,
maar van de liefdadigheid en van de aalmoezen die zij gegeven hebben, zullen zij loon ontvangen
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van de Heer” (RegNb 9, 6-9) Wie zieh op Christus rieht, beoordeelt de verdeling van de goederen
dezer wereld naar zijn maatstaven. Dit geldt niet slechts voor de broeder, maar vooral voor de ar¬
men. Paus Johannes Paulus II heeft deze gedachte in zijn encycliek, Sollicitudo Rei Sociales” uit
1987 opgenomen. Hij schrijft: “Oe stimulerende zorg voor de armen, die volgens de sprekende
zegswijze "de armen van de Heer" zijn, moet zieh op alle niveaus vertaten in concrete daden om
met heslistheid tot een reeks van noodzakelijke hervormingen te körnen. De vaststelling van de
meest dringende hervormingen en de wijze van verwezenlijking ervan hangen. (SRS 43)
”

Franciscus heeft het leven van de armen gezöcht, omdat hij solidair hen nabij wilde zijn, en heeft
voor zieh en de armen de gerechtigheid geeist, ook wanneer hij ging bedelen.
Hier werden thema aangeraakt, die in andere handleidingen ter spraken kwamen (vgl. Handleiding
19 en 20).

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Rijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Num 6,24 w.; Ps 20,8 vv.; Mt 5, 3.9; 10,1-42; Lc
10,5; 1 Kor 14, 29; Ef2,2; 2Tim 2,14.
PT 167; SRS 43
LijdOff 6; 9,3; 11,6; LofGod; ZegenLeo; Zonnelied
11; 2BrGel 1; BrMin; BrOrd 13; Verm 13; 15; 3Gez
35; 39; 58; Fior 11; 21; Test 3; 6; 9; 25; Reg Nh 6; 9;
16,6; 17,19; 22,9; RegB 2, 17; 3, 10-14; 2 Lei 37;
108; Jord 5,13; Herin 10; 84; 101; Memoriale 15,3;
16

Interfranciscaanse documenten
OFM - OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
_1e Oefening
Lees volgende teksten:

Vermaning 15:_
’Gelukkig zij die vredelievend zijn, want zij zullen hinderen van God genoemd worden' (Mt 5, 9).
Diegenen zijn echt vredelievend, die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, in ziel en
lichaam de vrede bewaren om de liefde van onze Heer Jezus Christus.

Vredesstrofe in het Zonnelied
“Geloofdzijt Gij, mijn Heer,
door hen die vergiffenis schenken
door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig zij die dat zullen dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, zullen zij worden
gekroond; ”

RegNb 9,5_
En Hij was een arme en een vreemdeling en Hij leefde van aalmoezen, Hijzelf en de zalige maagd
en zijn leerlingen.

_

RegNb 9,6-9

_

En wanneer de mensen hen beschaamd maken en hun geen aalmoes willen geven, zullen zij God
daarvoor danken, want om de schände zullen zij grote eer ontvangen voor de rechterstoel van onze
Heer Jezus Christus. En zij moeten weten dat de schände niet toegerekend wordt aan hen die ze
ondergaan maar aan hen die ze aandoen. En de aalmoes is een erfdeel en een recht dat aan de
armen toekomt en dat onze Heer Jezus Christus voor ons heeft verworven. En de broeders die
gebukt gaan onder het inzamelen ervan, zullen een groot loon hebben en zij zorgen ervoor dat de
gevers erbij winnen en verwerten. Want alles wat de mensen in de wereld achterlaten, zal
vergaan, maar van de liefdadigheid en van de aalmoezen die zij gegeven hebben, zullen zij loon
ontvangen van de Heer.

Opgave:
Formuleer uit dezc vier teksten geboden voor een franciscaanse vredescultuur

2® Oefening
Lees de proloog van de h. Bonaventura op “De weg die de Geest naar God
voert:
Bij dit begin roep ik het Eerste Beginsel aan, van wie alle verlichtingen neerdalen als "van de
Vader van de lichten," en uit wie "iedere voortrejfelijke gave en iedere volmaakte gift" voortkomt, de eeuwige Vader: ik roep Hem aan door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, opdat Hij
op voorspraak van de allerheiligste maagd Maria, de moeder van dezelfde God en onze Heer
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Jezus Christus, en van de zalige Franciscus, onze gids en vader, "de ogen van onze geest mag
verliebten," om "onze schreden te richten op de weg van die vrede," "die alle begrip te hoven
gaat." Deze vrede heeft onze Heer Jezus Christus verkondigd en gegeven, en deze verkondiging
heeft onze vader Franciscus herhaald; hij al zijn preken verkondigde hij aan hei begin en aan
het einde de vrede; hij iedere begroeting wenste hij de vrede toe; hij ieder schouwen hunkerde
hij naar de vrede van de extase; hij was als een burger van dat Jeruzalem, waarover die man
van vrede, die "m et hen die de vrede haatten in vrede leefde," zei: "Bidt om wat Jeruzalem tot
vrede strekt." Want hij wist dat de troon van Salomo alleen op de vrede kon steunen; er Staat
immers geschreven. "Op de vrede is zijn woonplaats gevestigd, zijn huis op Sion."

Vragen en opgaven:
1. Herken je een zeker ontwikkeling in de vredesgedachte van de h. Bonavcntura tegen opzicht van deze van de h. Franciscus?
2. Bcschrijf ze.

3® Oefening

_

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Sinds de aanvang van de 20e eeuw bestaat dit wereldwijd verspreid gebed. Het wordt vaak aan
Franciscus toegeschreven en ademt zijn geest uit.
Heer,
maak mij tot een Instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer,
help mij
niet zozeer om
niet zozeer om
niet zozeer om
niet zozeer om

zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken;
zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen;
zelf getroost te worden als anderen te troosten;
bemind te worden als te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
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Vragen en opgaven:
1. Lccs deze tekst meermaals mediterend.
2. Wissel daarover met anderen van gedachten.
3. Welke consequenties heeft het voor u?

_4e Oefening_
Op het congres in Mattli (1982) gaf kardinaal Paulo Evaristo Ams de lijst van de mensenrech¬
ten weer, zoals ze in Puebla 1979 opgesteld werd:

Individuele recht
op leven
op fysische en psychische ongeschondenheid
op wettelijke bescherming
op godsdienstvrijheid
op vrijheid van meningsuiting
op deelname aan goederen en dienstverlening
op het recht zijn eigen lot gestalte te geven
op verwerven van eigendom
op “een zekere mate van beslissingsmacht over uiterlijke goederen”

Maatschappelijk recht:__
op
op
op
op
op
op
op
op
op

opvoeding
vrij verenigingsleven
arbeid
woning
gezondheid en vrije tijd
ontwikkeling
een goede regering
sociale vrijheid en gerechtigheid
deelname aan de beslissingen, die het volk en de natie betreffen

Aanvullend recht_
op zelfverwezenlijking
op een goede reputatie
op privaatleven
op objectieve informatie en uiting
oni de aan eigen geweten ontspnngend bezwaren te uiten
op een persoonlijke wereldbeschouwing
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_

Internationaal recht:_

_

_____

op een rechtvaardige internationale samenleving van de naties met volledige achting voor hun
economisch, politiek, maatschappelijk en culturele zelfbeschikking
op het recht van ieder natie, hun eigen interessen tegenover de transnationale ondememingen te
verdedigen en op te eisen
op een nieuwe internationale samenwerking
op een nieuwe internationale ordening, die gekenmerkt wordt door de mensehjke waarde van solidariteit en gerechtigheid.

Vragen en opgave:
1. Bcschouw ieder van deze mensenrechten en vraag je af, hoever het gesteld is met
deze rechten in uw land, provincie, gemeenschap.
2. Welke plichten ontstaan er uit deze rechten?
3. Welke waarde wil je vanuit uw cultuur bijzonder benadrukken,
4. Welke verplichtingen tot inzet voor gerechtigheid en vrede volgen eruit?

5® Oefening
Franciscans International: een profetische stem:
“Het klinkt ongeloofwaardig, maar Lenin zei eens: ‘Om Rusland te redden, waren slechts tien
Personen als Franciscus van Assisi nodig.' Vennenigvuldigen wij de heiligen en gans de wereld
wordt gered”. (Paus Johannes Paulus I “Gente Veneta”, Band 2, Nr 38, Oktober 1976)
Met het binnentreden in de 21c eeuw wordt het verlangen naar een betere wereld dringender,
naar een wereld, die opnieuw verenigd, verzoend en geheeld is. Door haar dienst als niet gouvemementele organisatie is de Franciscans International geroepen en gemachtigd, het ontwerp
voor deze nieuwe wereldordening mee gestalte te geven. De franciscaanse wereldvisie benadrukt
de eenvoud, deemoed, naastenliefde en vreugde. De gemeenschap van de Verenigde Naties roept
de franciscanen en franciscanessen op om haar inwendige critici en profeten te zijn: zieh in te
zetten tegen geweld en uitbuiting van de Volkeren en van de rijkdommen van de aarde. Zij zullen
aandringen op rechtvaardige en liefdevolle toenaderingen tussen de naties en zoeken Gods plan
voor de ontwikkeling van het Universum te ontdekken en te interpreteren.
Met de woorden van de vroegere assisterende UNO-secretaris Rober Müller, rector van de vredesuniversiteit van Costa Rica:
“Dat is het domein, waarop de franciscanen een grote bijdrage tot de zending van de Verenigde
Naties hinnen geven: door de verkondiging van de centrale betekenis, van de schoonheid en van
de ongehoorde rijkdom van de spiritualiteit tot heling van de wonden van deze wereld. Er zijn
vele groepen en afeonderlijke mensen, die de armen helpen, die het milieu en de natunr verdedi¬
gen en zieh voor hun redding inzetten; maar er zijn er niet velen, die zoals de Franciscanen een
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integrale geestelijke visie op de mensheid, op alle leven, op de natuur, onze planeten en onze
plaats, onze rol in het Universum en in de tijd die wij hebben(Internationale franciscaanse conferentie. Assisi, 14-20 mei 1989)
Dit is het testament, dat de Franciscan International toevertrouwt aan de Verenigde Naties in
1995 bij haar vijftigste verjaardag van haar bestaan en aan de 21e eeuw: de geest van Franciscus
opnieuw ontdekken en overeind te houden, en daardoor de Problemen op te lossen: “dat men een
weg gaat, die men verstaan moet: de weg van de liefde” (Paul Sabatier), waardoor men altijd
“Vrede en alle goeds” verkondigt. Pace e bene!
Uittrekscl uil het bulletin ...)

1.

Hoc kan Franciscans International de besluitvorming bei'nvloeden? Ken je daar
een voorbeeld van?

2. Hoe kan Franciscans International vermijden om door de Verenigde Naties tot mo¬
rde rechtvaardiging of als legitimering gebruikt te worden?
3.

Hoe kan Franciscans International voor de Verenigde Naties dienen als geweten en
innerlijke kritiek?

4.

Er wordt gezegd, dat de franciscaanse familie verscheurd is, omdat de verscheidene
takken als zelfstandig gezien wordt. Vindt je dat ook? Zo ja, geloof je, dat dit een
hindernis is om de Franciscans International als hun aller organisatie te herken¬
nen?

5. Waar vindt je in het leven van de h. Franciscus en in de geschiedenis van uw fran¬
ciscaanse gemeenschap aanzetten, die vandaag tot een actieve samenwerking van
de franciscaanse familie als NGO aan de UNO te voeren (Vgl. Visioen van de franciscanen bij de Verenigde Naties in C 1).
6. O’ Morchu beschrijft in zijn boek “Ordensleven: een profetische visie” profetische
mensen als volgt: “Profetische mensen: mensen wiens roeping het is, de kracht in
de mensen en in ons Universum te bevrijden, doordat zij alles afwijzen, wat de betekenis van de mensen tegenspreekt, en alles ondersteunen, wat de transformeren¬
de kracht van Gods rijk vrrijmaakt”. (Religious Life: A prophetic Vision, p. 243)
Vergelijk deze beschrijving met de bovenstaande tekst over de franciscaanse niet
gouvernementele organisaties als profetische dienst. Breng deze beschrijving van
een profeet met uw huidige situatie in verband.

E. Toepassingen
1* Toepassing
Bij het einde van de UNO conferentie in Istanbul van 3 tot 14 juni bracht de vertegenwoordiger
van de Franciscans International de volgende verklaring:
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De solidariteitsverklaring van Franciscans International:_
“ Wij, die sinds 1996 als vertegenwoordiger van Franciscans International uit Afrika, Azie.
Noord-Amerika, Europa en Latijns Amerika aan de UNO conferentie Habitat II in Istambul
deelgenomen hebben, stellen verblüff en beschaamd vast, dat het woningprobleem in andere ek¬
len van de wereld nauwelijks zo groot of nog erger is als in onze eigen landen. Zelfs gedurende
de conferentie bereikte ons tegenstrijdige berichten, dat in Turkije, het gastland voor Habitat 11,
huizen en dorpen verwoest worden. Het is goed om eraan te herinneren, dat in de resolutie
1993/77 de gewelddadige opruiming door de UNO zelfveroordeeld werd, en dat Habitat II deze
veroordeling bevestigd.

De politieblokkade tegen de protestmars van de niet gouvernementele organisaties op 6 juni,
waarbij meer dan 1000 mensen de drie fietsers bevonden, die uit solidariteit met daklozen in
Frankrijk naar Istanbul kwamen, zoals andere represailles gedurende de conferentie bevestigen
ons, wat wij voor dit internationale treffen vermoed hadden. De vergelijking tussen deze voorvallen, en, wat elders gebeurt, verbiedt ons de luxe van te zwijgen. Zo hebben in Brazilie vele
mensen hun leven verloren in de inzet voor land en woning, zoals onlangs in Corumbiara en El¬
dorado in het zuiden van Para. Voor de meerderheid van de regeringen en overheden geldt
blijkbaar: ‘laat ze maar over habitat spreken en schrijven; zo ruim, zo goed’. Maar het is een
lange weg naar de verdediging van het recht op woning, zelfs door vredige demonstraties.
Terwijl wij onze solidariteit met de slachtoffers van ieder tragische gebeurtenissen, verklären
wij onze bereidheid om te weerstaan aan een rechtssysteem, dat in de theorie alles verplicht, in
de praxis alles echter negeert, zelfs al moeten wij dezelfde ontgoochelingen lijden als de armen.
Wij weigeren de beslissingen te nemen, die het recht van de armen op levensruimte raken, wanneer deze beslissingen zonder inspraak van de armen tot stand körnen.
... Er bestaat geen algemeenheid als de wereld niet aan allen behoort. Dat is, wat een andere
monier van globalisering bewerkt, die op de verwezenlijking van een wereldwijde zusterlijkheid
bedoelt. Franciscus noemde de aarde ‘moeder De toegang tot de aarde, tot land, mag dus niet
verder door gelijk welke wet verhinderd worden.

Het recht op leven stelt het recht op een plaats om te leven voorop. ‘Ik ben gekomen opdat zij het
leven zouden hebben en wel leven in overvloed’ zegt de Heer. De huidige monier, waarop in de
hele wereld het land verdeeld wordt, is in duidelijke tegenstelling met deze geest.
Het is tijd om te handelen! Wij moeten ons inzetten, opdat deze rechten werkelijkheid worden,
die tot nu toe uitgesproken maar nergens vervuld werden. Dat is de sloteis van onze deelname
aan Habitat II: het universele delen van woonruimte, land, brood, levensruimte, thuis, leven en
vrijheid onder alle mensen. ”

Vragen:
1. Bcrcik je in je gemeenschap de opgave over de daklozen.
2. Bezoek het onderkomen voor daklozen, voor asielzoekers.
3. Wat doe je, wat doet jouw gemeenschap voor deze mensen?
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2® Toepassing_
Beschouw de beeiden op de volgende bladzijden? Het gaat om voorstellingen van het kruis uit
vier continenten.

Beeid uit Latijns Amerika
Het stelt een “campesino” (= landarbeider) voor. Zijn kruis bestaat uit slechts een schop en een
vork, kenmerkend voor zijn zware arbeid, maar ook daadwerkelijk zijn marginalisering en verdrijving van het land: zijn gelaat is verborgen; hij is niemand.
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Beeid uit Azie
(van de Indische Schilder Arup Das): Het lijden van Christus had voor de niet-christelijke kunstenaar in India een grote betekenis.
India lijdt veel, maar het gaat steeds om gezichtspunten, die een schijn van een psychische werkelijkheid wegneemt. Een Avatara, een heropstanding van God, werd tenslotte als een alsof beschouwd. Jezus daarentegen lijdt werkelijk. Aan de voeten van de gekruisigde hurken degene,
die dat erkend hebben, en daarom ook beter de zege van de Verrezene op lijden en dood verstaan. Dood en verrijzenis zijn onverbreekbaar met elkaar verbonden.

Beeid uit Afrika
(plakkaat voor het 43e intemationaal eucharistisch congres in Nairobi 1985): De christelijke familie leeft van de eucharistie. De boom heeft een bijzondere betekenis in de Afrikaanse traditie:
onder de heilige boom worden de gaven gebracht, verzoening tot stand gebracht, kwam de raad
van de oudsten samen, en werd de eredienst gehouden. De mensen zijn in de boom gestopt, die
tegelijk de levensboom en het kruishout is. Wij zijn deze boom en wij brengen vruchten voort,
waarvan de mensheid zal leven.
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Beeid uit Europa
(van Tony Schreiben): Het heeft het inschrift: “Ons kruis - wij kruisigen Christus”. Onze tijd
kruisigt Jezus door de atoomoorlog en de bommen, met verschrikking en angst.

Opgave en vragen
1. Laat de beeiden op u inwerken: welke gevoelens worden daarbij opgewekt?
2. Welke verschillende ängsten en ervaringen bevinden zieh in de voorstellingen?

_3e Toepassing
Stel op grafische wijze uw relaties voor (sociogram):

Opgave en vragen:
1. Plaats een punt in het middel van het blad als symbool van jezelf. Plaats punten
eveneens in grotere nabijheid of op afstand de mensen, met wie je samenleeft of
samenwerkt.
2. Maak je bewust van de relaties, die je met deze mensen hebt.
3. Verras je door het getekende relatieveld?
4. Watvindje:
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Relaties, waarvoor je dankbaar bent, die verbeterd moeten worden, die beeindigd wor¬
den?

Conflicten, die voorgesteld zijn, die opgelost kunnen worden, die verder gedragen worden?

4e Toepassing

__

Dagelijkse strategieen om beter met elkaar om te gaan
Wat zieh bij het oplossen van conflicten als hulp wordt aangewezen:

Behendigheid in onderhandelen
Wij zijn allen op enige wijze onderhandelingspartner, of het gaat om termijn of arbeidsverdeling
of een dagindeling of een beslissing over een aanschaf, planning van het verlof, enz.
Onderhandelen is een middel, om te bekomen, wat ik van anderen wil verkrijgen of gebruiken.
Het is een interactieve communicatie, die op een overeenstemming steunt, waarbij twee partijen
gezamenlijke respectievelijk tegenstrijdige interessen vertegenwoordigen.
Meer frequenter zijn de ondcrhandeling vereist, waarbij steeds meer mensen in het beslissingsproces betrokken zijn en niet eenvoudig aanvaarden, wat anderen voor hen beslist hebben. Zowel in de regering, in de politiek, in het beroepsleven of in de familie en in de gemccnschappen:
de meeste besluiten körnen door onderhandelingen tot stand.
Ofschoon wij alle dagen moeten onderhandelen, is het voor ons moeilijk om de juiste methode te
gebruiken. Menig onderhandelingsmethoden laten ons onbevredigd, moe en vervreemd achter.
Wij staan vaak voor de beslissing, of wij hard of zacht gaan onderhandelen. De zachte wijze
tracht een persoonlijk conflict te vermijden om tot een overeenkomst te komen. Wie deze manier
kiest, zal zieh vaak op einde gebruikt voelen en een bitter gevoel hebben. Spreuken als ‘"de wijze
geeft toe", “met de dommen exploiteert men de wereld”, enz. zijn te ondervragen.
De hardc onderhandelingspartner daarentegen beleeft iedere situatie als een krachtmeeting tussen twee verschillcnde willen. Wie daarbij de extreemste positie in neemt en het langst volhoudt,
heeft de grootste kans om te winnen. Een zulke harde onderhandelingspositie bewerkt vaak een
even harde reactie bij de andere.
Er is nog een derde weg om te onderhandelen, die noch hard noch zacht is, maar beide in zieh
verenigt. Deze methode van onderhandelen laat zieh leiden door principes en niet door touwtrekkerij vaan beide partijen, warbij ieder vasthoud aan wat hij/ zij doen of niet doen zal. Het
gaat er veel meer om zieh te concentreren op de interesses en voordelen, die niet slechts op eenzijdig persoonlijk nut gericht staan. Het gaat dus om het nut en niet om de positie. Men bekijkt
vooreerst zo ver mogelijk de wederzijdse voordelen en behoeften; en waar er een interesseconflict bestaat, zal men op een fair resultaat letten.
In deze methode zijn de onderhandelingspartners hard in de verdediging van de waarden en
zacht tegenover elkaar.
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Er worden geen trucks gebmikt, en men wil niet imponeren.
Er wordt op gelet om de andere niet te manipuleren of druk op hem uit tc oefenen.
Deze op principes en waarden georienteerde methode van onderhandelen zegt je, hoe je kunt bereiken, waar je recht op heb, en juist op een menselijk goede manier.
Ze helpt je, eerlijk te zijn en beschul je tegen degenen, die je eerlijkheid willen uitbuiten. Ze keilt
geen overwinnaar en overwonnene, maar opent een begaanbare weg voor beide partijen.
Ieder onderhandelingsmethode laat zieh volgens drie gezichtshoeken beoordelen:
* Zij zal een wijze overeenkomst tot doel hebben, waar het enigszins mogelijk is.
* Zij zal werkzaam zijn.
* Zij zal de intermenselijke relaties verbeteren of op zijn minst niet schaden.
Een wijze overeenkomst is deze, die
*** die zoveel mogelijk de rechtmatige interesses van beide kanten tot hun recht laat körnen
*** duurzaam is
*** de interesses van de gemeenschap in aanmerking neemt.
Het vechten voor een positie voert op geen enkele manier tot een overeenkomst.
Wanneer de onderhandelaars om een positie strijden, lopen ze het gevaar zieh in deze positie te
verharden, zieh erin op te sluiten, zieh met de positie te identificeren. Hoe sterker wij onze posi¬
tie vastleggen en tegen aanvallen verdedigen, des te meer worden wij een met de positie en verliezen wij de mensen uit het oog.
Hoe meer wij de andere kant proberen te overtuigen dat wij onze uitgangspositie niet kunnen
opgeven, hoe moeilijker het is ons inzicht eventueel te overdenken. Ons ego wordt identiek met
de positie. Nu hebben wij een toegevoegde interesse: in ieder geval geen “gezichtsverlies te lijden”, wanneer wij toekomstige handelingen met de vroeger ingenomen standpunten moeten
overeenstemmen. En dat maakt het onwaarschijnlijker, dat er een overeenkomst tot stand körnt,
die de interesses van beide partijen met elkaar verzoent.
De opdracht is: gezamenlijk en oplossing te vinden. Wij moeten een onderscheid maken tussen
mensen en hun Problemen. Dat is een proces, dat tijd en geduld vraagt. Daarbij kan vaak een
derde, neutrale persoon hulp bieden.
Strijd (en bepaalde vorm van conflict) betekent steeds vijandschap en oorlog. Vijandschap en
oorlog mikken op vemedering, of de uitschakeling van de tegenstander. Beiden laten het recht
op respect en leven slechts voor ene kant gelden. In beiden woont de dood. Strijd wil klaarheid
in betwiste posities tussen tegenhangers van gelijk waarden. Niet de oplossing, maar de verzoening is de inhoud van de strijd. Met menselijke middelen gevoerde strijdt betekent verzoenende
vrede.

Dertien regels voor communicatie in conflictsituaties
De communicatie in een conflictsituatie onderscheidt zieh van een gewone dagelijkse communi¬
catie. Zij behoeft een andere orientering, omdat de verhoogde mogelijkheid tot misverstanden en
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tot een smartelijke breuk van de menselijke relaties speciale regels vereist:

1. Bedwing uw neiging om te oordelen.
In plaats van “gij hebt de siechte gewoonte me steeds te onderbreken”, maak een beschrijvende
vaststelling “gij hebt mij onderbroken”

2. Concentreer je op de huidige onderhandelingen
Het helpt niet, het verleden te bezweren of vermoedens over een ongekende toekomst te uiten.
Aldus niet: “.. toen heb je ook ...”-“Je hebt steeds ...”-“Je zulter nog eens aan denken ...”
Wanneer de dialoog in het verleden of naar de toekomst uitwijdt, dan kan men tot het thema terugkeren, doordat men vraag “hoe kan dat ons nu hclpen?” of “wat kunnen wij doen. met wat
juist gebeurd is?”

3. Let op de toon, de niet-verbale communicatie
Hier ligt een bron van misverstanden. “De toon maakt de muziek” Vaak zenden onze woorden
en onze toon of onze lichaamstaal tegengestelde boodschappen uit.

4. Gebruik “Ik”-zinnen
Ze helpen gevoelens uit te drukken. “ik voel met ontmoedigd, als je zo met mij spreekt” - Ik
maak me zorgen om jouw, wanneer je laat naar huis komf’. Dat klinkt beter dan: “Waar heb je
nu weer rond gehangen?”

5. Openheid moet met liefde gepaard gaan
Ze mag niet bedrieglijk zijn. Slechts wanneer de andere daartoe bereid is, werkt ze bevorderend.
“Rijd niet met een vrachtwagen vol waarheid over de brug van vertrouwen, zolang ze niet te
zwak ervoor is!” “De kunst van de communicatie is de bekwaamheid volledig open en tegelijk in
dezelfde mate volledig goed te zijn.” (John Powell) Openheid zal helpen Problemen op te lossen,
maar mag niet gemanipulccrd worden.

6. Weeg uw woorden zorgvuldig
Vermijd woorden, die een verscherping van het conflict bewerken: “Gij zult ...” - “maakt nicts
...” “gij maakt steeds ...” - “gij zijt altijd ...” - “gij moet ... ”. Het kind in ons reageert op zulkc
woorden defensief.

7. Laat de andere informatie achterhouden
of geef de zekerheid, dat het geen gevolgen of uitwerking heeft voor hem. “Zeg me eenvoudig,
wat je mij graag zou zeggen. Als er iets is, waarover je niet wilt sof kan spreken, dan is het OK”.

8. Luister goed
Herhaal in het kort, wat je uit het gesprek van de andere verstaan hebt. Het helpt misverstanden
te vermijden, wanneer de andere misschien veel en verwarrend gesproken heeft. Het draagt bij
tot helderheid: “Heb ik je goed verstaan?” - Wou je dat... zeggen?”
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9. Wees voorzichtig met vragen
Vaak worden vragen gebruikt om aan te vallen of te manipuleren. Bijvoorbeeld "geloof je niet,
dat ...?” - “is het waar, dal
"Doe je nog altijd ...?” - “Was jij niet degene, die ...?” De
straffende vragen. die de anderen vastnagelen wil of de zwakke belachelijk wilt maken: “Waarom heb je zo een onnozelheid gedaan?” - “wanneer zal je eindelijk bereid zijn ...?’- “Heb je
nog steeds niet geleerd?”
Waarom vragen voeren het gesprek niet verder.

10. Maak gebruik van de macht van het zwijgen en aarzel met je woorden
Het zwijgen mag niet overdreven worden. Men kan door (beledigend of trots) zwijgen macht
uitoefenen op de andere.

11. Heb geen angst om toe te geven aan de andere, wanneer hij juist is
“Je hebt gelijk...” - “Je kunt gelijk hebben.” Wanneer e niets is, dat je kan bevestigen. dan kan
je nog steeds het gevoel van de andere bevestigen: “ik versta, dat je dit opwindt ...” - “Ik zou in
jouw plaats ook woedend zijn. Hoe kunnen wij dit probleem nu oplossen?”

12. Vermijd het om motieven te interpreteren
Aldus niet: “ik geloof dat je dat doet om mij te ergeren” - “dat doe je met opzet, omdat je ...” “Je hebt een ongelukkig jeugd gehad en daarom ...” - “Je hebt een minderwaardigheidscomplex
en daarom ...” - “Je bent verwaand en nu ...” - “Je wilt je kennis ten toon spreiden ...”

13. Geef geen raadgevingen
Raadgeven is een vorm van beleren, preken, bevelen of voorstel (“ik weet meer dan gij!”)

Grondhoudingen voor een gesprek om de onderliggende conflicten op te klaren
1. Het gaat om het helen van de relaties, niet om recht te hebben.
2. Het gaat om het verstaan en inzicht en niet om een oordeel en waardering.
3. Het gaat er om de eigen houding te duiden en de achtergronden (ängsten, onwetendheid, zorgen, nood, woede en de eigen godverlatenheid) te tekenen, niet om te rechtvaardigen en te verantwoorden.
4. Ik kan ondervinden, denken, vragen, kritiseren - nu kan ik niet verwachten dat mijn gesprekspartner op dezelfde wal springt.
5. Ik moet mij duidelijk verstaanbaar maken en zoeken, niet gekrenkt te reageren. Het best antwoord ik eerst na een overleg (dat kan ook biddend gebeuren).
"Ja, dat is zo bij mij! ... Ik voel het zo ...” - “Ik zie en voel het anders.”
6. Het helpt om zieh te herinneren, dat God ieder mens in zijn eenmaligheid onvoorwaardelijk
aanvaardt en dat daardoor krachten in hen vrijkomen om te worden wat hij zijn kan.
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Opgave:
Mediteer hierover!
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Om na te denken
_Onder het teken van de vrede

_

Wie een dialoog
Hierbij voeren wil
Moet zieh neerbuigen
neerbuigen
Zieh verloochenen
Zieh toewenden
en neigen naar
moet niet willen bezitten
mag niet
bezitterig zijn
Slechts weinige
voorschriften maken
beter geen
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gelegenheid voorzicht
aanvoelend aanbieden
Onzichtbaar de hand crboven houden
onhoorbaar anders denken
zieh niet als volwassener voordoen
zwakte niet als schände vinden
dwalingen toestaan
Nochtans het recht hebben zieh zorgen
te niaken
kommer op te sporen en te delen
Elkaar wederzijds op te voeden
elkaar wederzijds emstig te nemen
tezamen eten en drinken
De fantasie bevorderen
ongeduld creativeren
begeren volhouden
tezamen treurig zijn
Rusteloosheid delen
warme herstellen
condities laten sporen
liefde

Hanns Dieter Hüsch

Handleiding 24: Onze houding tegenover wetenschap
en techniek

Uit de bronnen
_Hoe Franciscus over de wetenschap dacht_
“Het deed de heilige Vader altijd pijn, wanneer hij iemand zieh op wetenschap zag toeleggen,
terwijl hij daarbij zijn deugdenleven verwaarloosde. En dat vooral, als dat de oorzaak was, dat
iemand zijn oorspronkelijke roeping niet trouw bleef. Meer dan eens zei hij: "Mijn b weders. die
zieh door weetgierigheid laten leiden, zullen op de dag van de vergelding hun handen leeg vinden. Het zou me liever zijn, als ze hun deugdenleven sterker maakten, opdat ze, wanneer er
moeilijke tijden körnen, de Heer in hun nabijheid vinden. Want, bedenkt het wel, een tijd van beproeving is op körnst. Dan zullen boeken volkomen nutteloos zijn en kun je ze gerust in nissen en
hoeken gooien. Het deugdenleven zal de beproeving afwenden(volgens 2 Cel 195)

A. Inleiding
_Verworvenheden en verwoestende gevolgen_
Wetenschap en techniek zijn twee belangrijke factoren in de huidige wereld. Wij danken niet alleen vele verworvenheden aan hen, ze zijn ook getekend door verwoestende gevolgen, die we nu
eerst langzamerhand te begrijpen. (Handleiding 12)
Een grondige uiteenzetting over wetenschap en techniek is daarom noodzakelijk. Natuurlijk gaat
het om een moeilijk thema, omwille van zijn betekenis willen wij het echt niet overslagen.

B. Overzicht
_Een ander opvatting over wetenschap en techniek_
In een eerste hoofdstuk willen wij de vraag nagaan, hoe men gekomen is tot dat, wat wij onder
“wetenschap en techniek” verstaan. Wij pogen beiden te definieren en hun verhouding tot het
geloof aan te wijzen. Dan moet ter sprake gebracht worden, hoe wetenschap en techniek niet al-
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leen goede dingen voortbrengen, maar ook negatieve gevolgen hebben. Dit feit toont aan, dat
een nieuwe bezinning noodwendig is.
In een tweede hoofdstuk sommen wij de elementen op, die tot een nieuw verstaan van wetenschap en techniek voeren: wij spreken over het einde van een nai'ef geloof in de wetenschap, van
de vrees en de verwachtingen, welke met de techniek verbonden zijn, en wij wijzen erop dat de
natuur meer is dan dat, wat men nieten kan.
In het derde hoofdstuk keren wij ons naar het christelijk verstaan van de schepping. Tenslotte
gaat het erom, van een naieve opvatting over de schepping los te komen. Wij benaderen de na¬
tuur niet slechts als sporen van God, maar overal ook als werken van de mensen.
Daarom moeten wij voor alles het bijbels scheppingsbericht opnieuw leren verstaan, zo dat zijn
duiding zowel de openbaring als de gegevens van de huidige natuurwetenschappen recht doet.
Steeds gaat het om een worsteling tussen de verworvenheden van de natuurwetenschappen en
techniek enerzijds, en de theologie anderzijds. Dit inzicht, dat de Kerk vandaag hieromtrent bijtreedt, zal de wrijvingsvlakken verminderen.
In een vierde hoofdstuk wenden wij ons naar de franciscaanse aspecten: de instelling, waarmedc
Franciscus de wetenschap benaderde, en zijn verstaan van de natuur, de schepping en de arbeid.
Dan stellen wij de vraag, hoe onder deze vooropstellingen een wetenschap er kan uitzien, die
zieh als "franciscaans" verstaat.
ln een vijfdc hoofdstuk tenslotte tekenen wij enige gevolgen voor een andere opvatting van we¬
tenschap en techniek. Beiden moeten het leven dienen en steeds ook vanuit het standpunt en de
interesse van de armen beschreven worden.

C. Informatie
1. De twee gezichten (ambivalentie) van wetenschap en tech¬
niek
1.1. Van kinderlijke vragennaarwetenschap
Als met verstand begaafde wezens hebben de mensen steeds gezöcht de dingen te doorgronden
en hun samenhang te herkennen. Reeds bij een klein, kind kondigt zieh het eerste ontwaken van
het zelfstandig denken aan met de vraag: waarom?
Volwassenen stellen op hun manier dezelfde vragen.
Zo werden in de loop van de eeuwen wetmatigheden in de natuur, in de verhouding van de men¬
sen onder elkaar en in zichzelf ontdekt, als algemeenheden bewaart en aan de toekomstige generaties doorgegeven. Van “wetenschap” spreken wij wanneer deze vragen systematisch en met
geeigende methoden gesteld worden.
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_1.2. Wetenschap en geloven_
Gelovige mensen zien achter de gevonden wetmatigheden de goddelijke Wil en de goddelijke
scheppingskracht. Dat geldt voor het verleden, en geldt ook voor grote wetenschappelijke persoonlijkheden in onze eeuw.
Albert Einstein zei: “Ik kan me geen echte wetenschapper voorstellen, die geen diep geloofheeß
... Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind” Eveneens open voor
het religieuze was de atoomwetenschapper en Nobelprijswinnaar als Niels Bohr, Wemer Hei¬
senberg en Erwin Schrödinger. Uitdrukkelijk heeft Friedrich Dessuaer het over de verhouding
van wetenschap en geloof in zijn boek “‘Het geval Galilei en wij’ en Carl Friedrich von
Weizsäcker in zijn boek “De mens en zijn geschieden is”. Hierin komt de auteur tot het besluit
dat wij nood hebben aan “weten en openbaring”.
Daarentegen loochenen wetenschappers als S. Hawkin het bestaan van God en laten een andere
benaderingswijze dan de wetenschappelijke niet toe. (vgl. Stephen Hawking "De biografic )
Precies deze zuivere “wetenschappelijke benaderingswijze is voor de fysicus en Nobelprijswin¬
naar Gerd Binnig te kortzichtig. Hij vraagt een noodzakelijke bijdrage van de filosofie en beweert met een blik naar de religie: “Geen wetenschapper heeft tot nu toe het niet-bestaan van
God hinnen bewijzen.” Wanneer de godsdiensten over het ontstaan van het leven en de mensen
zeer verschillend berichten, moet dat geenszins tot een conflict met de wetenschappen voeren.
Omdat “de godsdiensten de diepere regionen van ons fragmentarisch verstaan aan, dan deze die
de wetenschappen kennen. Wat wij echter als ‘irrationeel ’ bestempelen, is een belangrijker bestanddeel van onze ratio ’ en gebruikt evenzoveel voedsel(G. Binnig)
Volgens Matthew Fox, de wegbereider van een scheppings- en kosmosbetrokken spiritualiteit en
directeur van het instituut in culturele en scheppingsspiritualiteit in Oakland: California, heeft de
wetenschap juist een geestelijke wortel (paradigmawissel) ingenomen. De wetenschap ontdekt
vandaag opnieuw het geheimenisvolle van ons Universum en ontwikkelt een nieuwe scheppingsgeschiedenis.
Ander natuurwetenschappen laten zieh niet als metafysici, dat wil zeggen als vraagtellers, die het
meetbare van de natuur overstijgen. Zij beperken zieh tot de herkenbare wetmatigheden. Waarom deze er zijn, wie ze in de schepping heeft neergelegd, daar vragen ze niet naar, op zijn minst
niet openlijk.

1,3._Wetenschap en vooruitgang
Zonder de wetenschap, zoals ze sinds 3 eeuwen intensief beoefend wordt, zou de vooruitgang in
de kennis en in de techniek niet mogelijk geweest zijn.
Een voorbeeld: de wetenschap erkent, dat geluid, en ook het menselijk spreken, fysisch uit onderscheiden geluidsgolven bestaat, en dat ook het licht een golfkarakter heeft. Dit is de basis
voor de techniek, die onze wereldwijde communicatie mogelijk maakte. Zulke technische hulpmiddelen geven wij artistieke, wetenschappelijke namen met behulp van dode talen zoals het
Oudgrieks en Latijn. Zo is onze telefoon een Grieks woord, televisie een Grieks-latijnse samenstelling, zoals het woord automobile.
Met behulp van de telefoon kunnen wij met mensen spreken, die duizend kilometers van ons
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verwijderd zijn, en miljoenen kunnen längs het beeldscherm getuigen zijn, hoe de eerste mens
voet zette op de maan. Intussen kan men over het internet geheel bibliotheken aan kennis en
werken ophalen.
De techniek is een toepassing, een nuttig maken van het weten, dat wij door de wetenschap ver¬
woben hebben. Daarbij gaat de wetenschap op ongekende wegen, blijft als vakkennis onder
vakmensen, terwijl de techniek direct op ons leven inwerkt. Er bestaat geen enkel winkel meer
op deze aarde, die onberoerd is gebleven door de techniek en haar uitwerkingen.
Wij danken aan de wetenschap en haar toepassing, de techniek, vele verworvenheden, die ons
leven verlichten.

1.4. Negatieve gevolgen van wetenschap en techniek
Wij stellen vast dat wetenschap en techniek ook negatieve gevolgen voortbrengen, waarvan de
mensen in de industrielanden zieh langzaam bewust worden.

* Arbeidsmarkt
Het sterkst ervaren wij deze gevolgen op de “arbeidsmarkt”. Reeds in de eerste sociale encycliek
voor honderd jaar beklaagt paus Leo XIII de “ongehoorde kloof van een twee klassenmaatschappij met een “steenrijke partij, die de industrie en de markt overheerst” en aan de andere
kant de massa van hen, die slechts in die mate gewaardeerd wordt, als haar arbeidskracht voor de
niaximalisering van de winst bruikbaar is. (vgl. RN 35) Terugblikkend vat Johannes Paulus II in
zijn herdenkingsencycliek van “Rerum Novarum” de situatieanalyse van Leo XII als volgt tezamen: "Fr was een nieuwe vorm van eigendom, het kapitaal versehenen, en een nieuwe vorm van
arbeid, de gesalarieerde arbeid ... die alleen bepaald wordt door ejficientie met het oog op de
vermeerdering van de winst. Zo werd de arbeid koopwaar, die vrij gekocht en verkocht kon wor¬
den op de markt en waarvan de prijs geregeld werd door de wet van vraag en aanbod, zonder
rekening te houden met het noodzakelijke minimum voor het levensonderhoud van de mens en
zijn gezin. Bovendien had de arbeider zelfs niet de zekerheid dat hij erin zou slagen zijn ‘eigen
koopwaar ’ te verkopen. ”
Hij stelt verder vast dat deze beklagenswaardige situatie, vooral in de landen van het zuidelijk
halfrond, niets veranderd is. Intussen geldt het ook sterker voor de industrielanden, “waar de
ononderbroken vooruitgang in de productiewijzen en in de consumptiehouding de arbeidende
mensen weder overbodig maakt, nadat ze voordien miljoenvoudig naar haar productieplaatsen
gelokt werden. En terugkeer naar de traditionele arbeidswijze wordt hen verhinderd. De mensen
blijven zo afhankelijk van gereglementeerde arbeidsplaatsen, die het inkomen voor het dagelijks
overleven verzekert. Dit voert uiteindelijk tot een moordende strijd om een arbeidsplaats. zonder
dewelke in een moderne maatschappij geen menswaardig leven mogelijk is.
Waar deze negatieve ontwikkeling tot nu toe tot weinig industriestaten beperkte, heeft ze met de
groeiende industrialisering in steeds meer landen bijna de gehele globus bereikt.

* De oorlog als “vader van alle dingen”
Wij moeten vaststellen, dat juist de hulprijke technieken voomamelijk eerst voor oorlogsdoeleinden gezöcht, gevonden en aangewend werden. De Griekse filosoof Pindar verklaarde uit ge-
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lijkaardige ervaringen voor tweeenhalf eeuwen de oorlog tot “vader van alle dingen”, dat wil
zeggen van alles, wat wij vooruitgang noemen. Ook vandaag wordt het weten veelvoudig onder
de druk van de rust gevonden en rechtstreeks voor de oorlog, de vemietiging van het leven ingezet.
Dat geldt bijv. voor de eerste inzetbare vliegtuigen, evenals voor de lange vluchttoestellen, die
de continenten en aldus de mensen verbinden. Eerst die snelle verbinding heeft de huidige globalisering mogelijk gemaakt. Het is nagenoeg onbelangrijk, waar, in welk land, op welk continent
een product gemaakt wordt en waar de marktplaats ligt. Daardoor heeft echter de vrije markt zogezegd oorlogszuchtige tendens aangenomen. Het gaat niet mcer om de uitwisseling van goederen, maar om het uitschakelen van de concurrentie, om de uitbouw en vestiging van het monopolie, om de winst te verzekeren. Bij deze vorm van een “toomloos kapitalisme”, zoals het de Latijns Amerikaanse bisschoppen uit pijnvolle ervaringen van hun volk het noemen, wordt scrupuleus menselijke waarden, menselijk geluk en zelfs mensenlevens opgeofferd. (Handleiding 21,
deel1)
De wetenschappelijk kennis van de bouwstenen van de materie werd vooreerst benut voor de
bouw van de atoombom, de waterstofbom en de neutronenbommen. Eerst later werd ook gepoogd de kemenergie “vredelievend” te benutten. Het ongeluk van Tschernobyl heeft onze aandacht getrokken op het gevaar ook voor vredelievend gebruik van de atoomkracht. Ware dit
krachtw erk in een strijd verstoord met nog ergere gevolgen voor mens, dier en natuur, de aanvallers zouden dit als een bijzonder gevolg gevierd hebben.

*Gentechniek
Ook het onderzoek naar de bouwstenen van het leven en de daaruit ontwikkelde gentechniek
roepen ängsten op, tenslotte is te duchten, dat wij daannede niet slechts onze nuttige planten
voor schadelijke insecten, ziekten als malaria, kanker of aids te bestrijden en het bedreigde leven
te helpen vermijden. Er heeft zieh een geheel nieuwe vorm van uitbuiting en sluikse roof ontwikkeld, die erin bestaat planten, insecten en dieren met bijzondere eigenschappen voor de gen¬
techniek op te sporen en deze als patent - dat wil zeggen patent van leven, te behandelen alsof
het gaat om een technische uitvinding. Bij de zogenaamde Harvard muis, dat in 1988 een
vreemd gen in haar DNA ingeplant kreeg, wordt in de USA eerstdaags in de geschiedenis van de
mensheid een zoogdier gepatenteerd.
Het duurde geen tien jaar voordat niet slechts planten, maar ook de eerste grote zoogdieren, een
schaap in Groot Britannie en een aap in USA gekloond werden. Intussen worden planten en nuttigheidsdieren vanzelfsprekend gekloond.
Steeds luider worden de stemmen om met de hulp van deze nieuwe mogelijkheid, de mensheid
met een tweede uitgave van vroegere eenmalige genie’s te verbinden. Daarbij dornen de ene van
wetenschappers, van politiekers of grote sportmensen, anderen hebben de "perfecte mens” voor
ogen. Het smeken van vertwijfelde ouders, die hun kind verloren hebben en nu van de weten¬
schappers verwachten hun kind weer te geven met behulp van de kloontechniek, stijgt tot duizenden roepen.
Tweevoudig of meervoudig een en dezelfde mens te scheppen, zal in de nabije toekomst slechts
vaklui mögen zijn. Een intussen wereldwijd nagestreefd verbod, mensen te klonen, is zeker te
begroeten. Het klonen van mensen zal echter even weinig te verhinderen zijn, als de andere criminele handelingen, zoals deze waarop de doodstraf Staat. Wij moeten mogelijk voortaan leven
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met mensen, die het gevolg van deze wetenschap en techniek zijn. Daarvoor zullen de heerzuchtige wetenschappers en technici zowel als potentaten en de groten van wetenschap, politiek en
sport zorgen.
De nieuwe mogelijkheden van vroege herkenning van het geslacht van een kind, de planning van
een mannelijk of vrouwelijk kind, voor allen, echter de herkenning van verhindering van een nog
ongeboren kind, stellen de betrokken ouders, hier in het bijzonder de moeders, maar ook de
menselijke maatschappij als geheel, voor een tot nu toe ongekende verantwoordelijkheid.

* llitbuiting
De dieper kennis van de menselijke psyche door de wetenschap dient ongetwijfeld tot een bcter
beheersen van het leven, maar tegelijkertijd wordt ze misbruikt om de politieke opvattingen van
de mensen en hun consumptiehoudingen in het voordeel van de machthebbers en bedrijfsleidcrs.
Daar zijn wereldwijde ervaringen voor. Voor de meeste mensen in het Zuiden komt het er op
neer, dat het grootste deel nauwelijks deel heeft aan de “zegeningen van de techniek”, technische
vooruitgang als een vloek ervaart: zij ervaren hoe de industrielanden hun bodemschatten plünde¬
ren, hun giftafval bij hen dumpen en gevaarlijke, zelfs voor de gezondheid schadelijk producten
naar hun landen overbrengen. Dat dit in overeenstemming met hun regeringen geschiedt, die
handelen zonder rekening met de bevolking te houden, is niet belangrijk.
Mensen, die de vooruitgang, die meestal met wetenschap en techniek gelijk gesteld worden, als
nadelig voor zieh, zelfs als schadelijk ervaren, worden mistroostig. Te vaak moeten zij vaststel¬
len, dat beiden, wetenschap en techniek, de interesses van het kapitalisme en van de politieke
mächtigen dienen en niet de mensen, vooral niet de miljoenen armen. Daarenboven wordt hun
eigen levenservaring en de door de eeuwen bewaarde kunst van overleven, hun wijsheid, op vernietigende wijze als achterstand afgedaan. Zij gelden als “onderontwikkeld”, "derde wereld”.
Daarbij moet vastgesteld worden, dat hun tot nu toe overigens bescheiden levenswijze, veelal
ook armoede, eerst door het invoeren van de techniek in hun levenswereld tot afhankelijkheid
voert en daardoor tot eilende wordt.

1.5. De noodzaak van een nieuwe benadering van wetenschap en techniek.
Ondanks de negatieve erv aringen, die aan de wetenschap en de techniek verbonden zijn, kijken
vele mensen uit het Zuiden gefascineerd naar hen, als of zij de nieuwe heilsbrengers van de
mensheid zijn, gelijk aan de oude God, waarvoor vanzelfsprekend offers moeten gebracht wor¬
den.
Zulke wereldwijde ervaringen en inzichten dwingen ons over de werenschap en techniek opnieuw grondig na te denken. De toekomst van de mensheid hangt af, of wij erin slagen weten¬
schap en techniek in dienst van de mensen en de schepping te maken.
Franciscaanse mensen hebben een wereldvisie, die een eigen verstaan van wetenschap en tech¬
niek heeft. Zij kan tegelijk als fundamentele christelijke orientering gelden.
Het ligt dus ook aan ons, of en in hoever de “dwang van de zaken”, die door politiekers, weten¬
schappers en technici vaak aangevoerd worden, het leven bepalen of bepalen mögen.
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2. Op de weg van een gezamenlijke erkentenis
2.1. Het einde van een na'i'ef wetenschapsgeloof_
Vooreerst moeten wij vaststellen, dat op grond van de vermelde ervaringen de tijd van het naief
wetenschapsgeloof voorbij is.
In de laatste drie eeuwen heeft de wetenschap een standvastig groeiend, en nauwelijks in vraag
gesteld aanzien genoten. Wetenschappelijk was niet slechts een waarmerk, het was zoveel als
definitief: “het is wetenschappelijk bewezen” luidde de form ule, die geen twijfel noch argument
meer toeliet.
Met de aanspraak "uiteindelijke geldigheid” te zegge, worden een na een alle domeinen van het
leven in ogenschouw genomen: dit geldt voor de filosofie, ethiek en Psychologie evenals voor
pedagogie en godsdienst.
Buiten dat wat binnen de eventuele methodisch kritisch ervaring en ervaarbare, lijken slechts
geestelijke blindheid en bijgeloof te bestaan.
Hedendaagse wetenschappers lijken voorzichtigcr geworden. Zij weten uit de geschiedenis van
hun eigen vak, hoe vaak “uiteindelijke geldigheid” van wetenschappelijke bewijzen zieh als
voorlopig, niet zelden als juist vals getoond heeft. Wie met “poogt en dwaal” (trial and error) als
methode arbeidt, kent zijn begrensdheid en de begrcnsde geldigheid van zijn weten.
In het aangezicht van de atoombedreiging, de milieuvervuiling, van de dreunende samenvoeging
van natuurlijke Systemen van onze planeten en de groeiende sociale Problemen, hebben ook “leken” op het gebied van de wetenschap twijfels aan de uiteindelijke geldigheid van de weten¬
schappelijke kennis, vooral in haar technische toepassingen.
Niet weinige wetenschappers vragen zieh af, hoe men tot deze manier van wetenschappelijk
denken, vooral echter tot de verschrikkelijke onverantwoordelijkheid tegenover de gevolgen van
hun vorsers werk kunnen komen is.
Zo groeit het inzicht, dat de afzonderlijke wetenschap slechts een deelgebied kent en nood heeft
aan vervolledigen; dat ze vaak met voorlopige Stellingen werkt en voor alles, dat ook zij door
“kennisleidende interesses” bezwijkt. Dat kan nu eens liggen aan de persoonlijke eerzucht van
de wetenschapper, een andere maal aan de opdrachtgever. Volgens de ervaring is het niet gelijk
of een onderzoeksproject door de politiek, de economie en industrie of door de militairen gefinancierd wordt. Vaak zijn de genoemde krachten gezamenlijk voor hun doel aan een zelfde we¬
tenschappelijk gegeven geinteresseerd. Zo mag men de geheelvisie, die het geheel, de mens en
zijn levensfundament, de schepping niet uit het oog te verliezen. Een vooropStelling daarvoor is
de “samen weven van het denken” op alle domeinen.
Het steeds dieper doordringen in het geheim van de schepping en van het leven heeft de weten¬
schapper er niet toe gebracht de schepping en zijn Schepper te bewonderen. Het bracht hem er
toe, zelf schepper te willen speien, de natuur te “verbeteren”, door bijv. licht te maken, dat het
gesternte in de schaduw stelt, hitte te verwekken die dat van de zon nabij komt, en leven voort te
brengen of te corrigeren, zodat het voor een nieuw doelstelling bruikbaar is.
Zulke plannen, zijn ze eenmaal gelukt, in de hand van zwakke mensen te weten, die steeds door
het verlangen naar macht en machtsmisbruik geleid, doet ons naar een bindende ethiek uitkijken.
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2.3. De natuur is meerdan het meetbare aan haar. _
Wetenschap en techniek hebben noodzakelijkerwijze hun eigen begripsvvereld. taal en methoden
ontwikkeld. Wat ze echter zeggen blijft even begrensd als hun methode.
Als voorbeeld mag de menselijke genegenheid. Wij ervaren haar als lichamelijk vvelbehagen. dat
vvetenschappelijk als meetbare veranderingen in ons lichaam geregistreerd kan worden. Maar de
genegenheid of afkeer echter uitsluitend zo verklären, dat de “chemie” tussen twee mensen overeenstemt of niet, doet geen recht aan de ervaring van hen, die genegen of afkerig zijn. Dat deze
manier van spreken in de technische omgangstaal van beroepsgroepen ingang gevonden heeft,
wijst een bedenkelijke ontwikkeling aan: de verhouding van de mensen tot elkaar wordt niet
meer met een karaktereigenschap, met de persoonlijke rijping en met de ethiek in verband ge¬
bracht, maar met de natuurwetmatige chemische reactie.
De wetenschap kan eigenlijk niet uitdrukken, wat de betekenis van een beker fris water voor een
dorstige, een stuk brood voor de hongerige, een troostend woord voor de lijdende en een blik of
een handdruk voor de beminde. Zij kan ook de waarde van eigen arbeid of de neerslachtigheid
van zonder werk te zijn niet vatten. De verlichting die de techniek biedt, belast tegelijk sterk het
milieu en verhindert zeer vaak de scheppende arbeid van enkelingen.
Zulke inzichten wijzen de rol noch de waarde van de wetenschap en techniek af, maar benadrukken haar grenzen en de gevaren en tonen de noodzaak aan van de inschakeling in het geheel en
ondergeschiktheid aan een globale visie op mens en schepping.

3. De christelijke visie op de schepping.
3.1. de werken van een scheppende geest.
De alledaagse kennis en de alledaagse ervaring hebben dezelfde oorsprong als de wetenschap en
de techniek: de mens, zijn intelligentie, zijn verlangen om gestalte te geven en tenslotte God, die
de mens naar zijn beeid geschapen heeft en daardoor de kennis bekwaamheid en wil tot gestalte
geven zijn beeid heeft gelegd. Met de hulp van de wetenschap en de techniek zijn de menselijke
geest en zijn scheppingskracht tot grandioze prestaties körnen, zoals een blik op de cultuurgeschiedenis van de volken bewijst. Daamaast zijn, juist in de jongste tijd door het ingrijpen in het
erfgoed van het leven, creaties gemaakt, die voor velen een misdaad aan de natuur of als godslastering lijken. Misschien hclpt het woord van paus Johannes XIII in zijn rondschrijven ‘Pacem
in Terris” van 1963 als orientering: “De vooruitgang van de wetenschappen en de uitvindingen
van de techniek openharen voor alles de oneindige grootheid van God, die het geheel van de
dingen en de mensen zelfschiep” (PT 2)

_

3.2. Onderwerp de aarde (Gen 1,28)

Wanneer wij in het eerste deel van de bijbel, het priesterlijk scheppingsbericht aandachtig lezen,
dan valt het op, dat God de aarde eerst bewoonbaar maakt met de woorden “Er moet ... zijn”, “er
was ...”, “het verzamele zieh’’’ ... Dan vangt hij nogmaals feestelijk aan: "Nu gaan Wij de mens
maken, als beeid van Ons, op ons gelijkenä'(Gen 1,26)
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God schiep aldus de mens naar zijn beeid, naar het beeid van God schiep Hij hem. Als man en
vrouw schiep Hij hem. God zegende hem en sprak: “ Wees vruchtbaar en xvordt talrijk, bevolk de
aarde en onderwerp haar ..(Gen 1,28)
Tot aan de zegetocht van de natuurwetenschappen, die ongeveer een 300 jaar geleden begon.
werd de bijbelse opdracht de aarde te onderwerpen niet anders verstaan als in de tijd van het ter
boek stellen van het scheppingsbericht.
"De aarde onderwerpen' betekende de bodem het nodige voedsel de doen verschaffen, huizen
en steden bouwen, menigmaal ook aquaduct voor watervoorziening te bouwen, wallen voor zekerheid opwerpen en bruggen en straten voor de handel en verkeer aanleggen.
Eerst door de natuurwetenschappen en haar toepassingen in de techniek werd het bijbelwoord
anders verstaan. Uit het bebouwen en behoeden, dat de mens in het tweede scheppingsbericht
opgedragen werd (vgl. Gen 2,15), wordt een bedwingen en neerslaan. De aarde gedwee maken
werd als triomf van de menselijke geest op de natuur begrepen.
Zolang deze ten dele verwoestende gevolgen van de technische vooruitgang nog niet of niet genoeg erkend worden, wordt het bijbels woord “onderwerp de aarde" ronduit als vooruitgang
verstaan en de christelijke godsdienst als de godsdienst van de toekomst geprezen, terwijl ze
vanuit haar wezen de vooruitgang mogelijk maakt, juist bepaalt. Theologen spannen zieh in de
waarde van een godsdienst aan haar openheid voor de vooruitgang te bepalen.
Intussen weten wij dat het bijbelwoord zo niet bedoeld kan zijn: als onbewuste, en onoverzichtelijke verstoring, eerloze uitbuiting en bewust misbruik van de schepping. De moderne bijbelwetenschappen hebben er veel meer op gewezen, dat het scheppingsbericht van aanvang een op¬
dracht betekent, de door de menselijke inspanningen ontstane wanorde te verklären en te corrigeren. Daarom betekent het “onderwerp de aarde": God verwijdert van de chaos, Hij wil, dat alle
verwarring tot zijn juiste bestemming komt. De mens moet de orde opnieuw hersteilen, gelijk
Mozes het geknechte volk uit het onrecht voeren zal. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de
schepping. Daarom wordt een scheppingstheologie gezöcht, die zowel de herkenning van de wetenschappen als ook de openbaring recht doet.

3.3. Spanning tussen theologie en wetenschap ervtechniek_
Tot in de Nieuwe Tijd gelde de theologie onbetwist als moeder en rechter van alle wetenschappen. Uiteindelijk leek ze volgens de algemene overtuiging uiteindelijk op de eeuwige waarheid
van de openbaring en niet, zoals de overige wetenschappen, op de feilbaarheid en onzeker menselijk stand te berusten.
Zolang het wereldbeeld van de oudheid ongeschonden gelde, dat ook het wereldbeeld van de
bijbel is, kon God zijn zon over rechtvaardigen en onrcchtvaardigen laten schijnen, zonder dat
tegengesproken werd. Om bij het voorbeeld te blijven: het thema van de bijbelse uitspraak is
geenszins de loop van de zon, maar de goede God, die kan toekijken; zijn erbarmen, dat de zondaar niet vemietigt en tenslotte de gerechtigheid van God, die zo grondig verschilt van ons
rechtvaardigheidsgevoel.
De tragische dwaling, die de theologen in hun gesprek met de groeiende kennis van de natuur en
de opkomende natuurwetenschappen maakten, bestaat erin, dat zij het beeid van de opgaande
zon als openbaringswaarheid verstanden en in plaats van de geestelijke uiteenzetting aan te ne643

men, him Suprematie op de kennis van het verstand in brachten. Het “geval Galilei (1564-1642)
geldt voor deze houding als schoolvoorbeeld. Het dient echter tot op onze dagen als bevvijs voor
de vijandigheid van de Kerk tegenover de wetenschappen. De onderzoeker had op grond van
zijn berekeningen twijfelloos herkend, dat de aarde om de zon draaide. Natuurwetenschappelijk
gezien, gaat niet de zon op of onder en beschijnt ze ons dag en nacht, maar de aarde draait zieh
tegenover haar lichtbron, de zon. Voor Galilei was de zon nog een vaststaand hemellichaam en
het centrum van het Universum. Wegens de vermeende tegenspraak van zijn mathematische berekeningen met de “waarheid van Gods woord” werd de onderzoeker en mathematicus veroordeeld en gedwongen zijn Stelling te herroepen. Vandaag weten wij dat de baanbrekende ontdekking van Galilei slechts een eerste stap was in vergelijking met onze hedendaagse kennis. Het
probleem, dat aan de basis ligt van het “geval Galilei”, was de aanleiding voor paus Johannes
Paulus II om een studiecommissie op te richten. Hij zelf behandelde op 31 Oktober 1992 voor de
pauselijke academie voor wetenschappen bij de gelegenheid van de honderdste verjaardag van
Einstein zijn geboorte het thema “Wetenschap en Openbaring” in samenhang met het geval Gali¬
lei. De paus komt in zijn voordracht tot het besluit, dat het ook in de toekomst niet uit te sluiten
is, dat gelijkaardige conflictsituaties tussen wetenschap en theologie kunnen ontstaan, wanneer
de wetenschap of de theologie zieh niet bewust zijn van hun grenzen zowel in het eigen arbeidsveld als hun algemene competentie. (vgl. Ad eis qui conventui Romae habito «de sententia saeculo XVII volvente, super Galilei doctrinis pronuntiata» interfuerunt: A.A.S. 1993,9.
Voor een orientering vanuit het geloof van een scheppingstheologie voor onze tijd, wijst de
hoogste autoriteit van de Kork de weg, zoals ze in het Tweede Vaticaans Concilie samenkomen.

3.4. Wetenschap en techniek vanuit het hedendaagse inzicht van de Kerk
Vaticanum II heeft het verstand van de mens en zijn scheppende kracht - gesteund op bijbelse
gronde - sterk gemaakt. (vgl. GS 4) Het ziet in de wetenschap en de techniek twee menselijke
activiteiten, die steeds nauwer samengroeien, steeds sterker onze tijd kenmerkt en tegelijk de
angst voor de toekomst wegneemt. (vgl. GS 5) Als gevolg van het samenspei van wetenschap en_
techniek. zoals het vandaag gebeurt, voert het Concilie aan: veranderingen in de sociale orde
verbonden met een veranderde geestelijke instelling tegenover het leven, die niet zonder uitwerking is op de geestelijke, morele en religieuze voorstellingen. Valse verwachtingen en niet vervulbare hoop voeren tot verstoring van het evenwicht op alle domeinen. Dat geldt voor het individu, de familie, tot gehele volksgroepen en naties. De moderne wereld toont zieh aan de Concilievaders als “ tegelijk mächtig en zwak, in Staat om het beste öfhet slechtste te realiseren; voor
de mensheid Staat de weg open naar vrijheid of slavernij, naar voortgang of teruggang, naar
broederschap ofhaat. Voorts wordt de mens zieh bewust, dat aan hem de taak is om de krach¬
ten, die hijzelf heeft opgeroepen, en die hem kunnen terneerdrukken of optillen, in goede banen
te leiden. Daarom bevraagt hij zichzelf” (GS 9)
Het Concilie werkte aldus de tweeslachtigheid van ieder menselijk handelen duidelijk uit. Dit
geldt ook voor wetenschap en techniek. Maar toch moeten wij in deze samenhang ook eraan her¬
inneren, dat het Concilie de eigen wetmatigheid van het menselijke en geestelijk domein en de
autonomie van wetenschappen onderlijnde. De opgave van de christelijke wetenschapper en
technicus bestaat derhalve erin, zieh op bijbelse maatstaven te bezinnen en ze in de aandacht te
brengen, zodat over de detailkennis en de specialisatie heen het geheel, namelijk het welzijn van
de mensheid en van de schepping, niet uit het oog verloren wordt. Daarin hebben volgens de op-
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vattingen van de vierde generale bisschoppenconferentie van Latijns Amerika in San Domingo
(1992) de christenen gefaald. “Als gevolg orienteert de wereld van de arbeid, de politiek, de
economie, de kunst, literatuur en massamedia zieh niet op de waarden van het evangelie” (SD
96)
Een onderwerp, dat nog behandeld moet worden, dat Vaticanum II slechts kon bevroeden, moet
door de Kerk nog geschreven worden: het onderwerp van de gentechniek. Het gaat om de verantwoordelijke omgang met de bouwstenen van het leven, onderzoek van de erfelijkheid en de
erfelijkheidstechniek. Sinds eeuwen geeft de mens in de natuur ingegrepen door kweek. Hij
heeft uit wilde planten rijst, mais, tarwe en gierst geteeld, wilde rendieren, paarden en kameelrassen getemd en gekruist, om ze voor zijn diensten bruikbaar te maken. Hij wilde bereidwilligheid van een ezel en de kracht van een paard paren en schiep daarbij een nieuw dier, de muilezel,
dat onbekwaam was zichzelf voort te planten, en steeds weer opnieuw door de mens uit een
paard en een ezel moet gekruist worden. Het verst ging de mens daarbij met de hondenrassen.
Het is nauwelijks te geloven dat volwassene dwerghonden, nauwelijks groter dan de welp van
een wolf, die deze als voorouders hebben.
Zo heeft de mens vanzelfsprekend met zijn kennis en mogelijkheden steeds gepoogd planten en
dieren te vormen om dienstbaar te zijn aan zijn voorstelling en nut.
Nu zijn de onderzoeken vandaag op een ander punt aangekomen. Ze kan geheel bedoeld de eigenschappen van een levend wezen in het erfgoed van een ander kan inplanten, zo dat deze verder geerfd worden. Tot nu toe moesten aangeboren, gedeeltelijk ongewenste erfelijke kenmerken
door moeizame inspanningen overwonnen worden. Als uitdrukking van dwaling van het menselijk onderzoek gaat het beeid van de zogenaamde “genmuis” door de wereldpers. Aan deze muis
groeide een buitenmatig oor, dat aan het erfgoed van een ander levend wezen ontnomen was en
in het erfgoed van de muis ingeplant. De muis zou haar nieuwe gestalte verder doorgeven, maar
had buiten het laboratorium geen enkele overlevingskans. Ook leken beseffen welke verantwoordelijkheid hier op de mensheid rust en op haar toekomst.

4. Franciscaanse aspecten
4.1. Franciscus en de wetenschap
Franciscus kende de moderne wetenschap noch de techniek. Wat in de tijd van Franciscus onder
wetenschap verstaan werd, is vandaag de filosofie en de theologie. Beiden onderzoeken de wa¬
gen naar de waarde van de mensen, zijn aardse en eeuwige bestemming en naar de verhouding
met de schepping met de middelen van het verstand en de herkenning van de Openbaring als basis. hi een maatschappij, waarin de elementaire schoolopleiding een grote uitzondering was, za¬
gen de “wetenschappers” zieh als de elite van het volk, die vanzelfsprekend hoogmoedig op het
eenvoudig volk neerkeken. Dat was waarschijnlijk de ervaring van broeder Franciscus, op basts
waarvan hij de wetenschap afwees. Eerst als broeder Antonius, de latere h. Antonius van Padua,
overtuigend voorleefde, dat wetenschap de vroomheid en de bescheidenheid niet uitsloten, was
Franciscus bereid haar ruimt te geven in zijn broederschap.
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4.2. Natuuren schepping_

__

_

_

Het Universum, arbeid en vveten zijn elementen, waarin de scheppende geest van Franciscus - in
het licht van Christus en het evangelie - indrukwekkende inzichten kon verkrijgen. Het Univer¬
sum was voor hem als een trap, waarop de mens ononderbroken tot de Schepper opstijgt. (LM
IX, 8) Deze intuitie heeft zijn zonnelied groot gemaakt, niet alleen als poezie, niaar als theologie
en gebed. Het hele Universum, de kosmos “heeft zijn betekenis van u, Allerhoogste”. (Zonnelied
4; vgl. 1 Cel 80 vv.; Herin 83; Sp 119)
De natuur, zo verstaan en beleefd, openbaart hem sporen van de liefde, de wijsheid en de al¬
macht van Hem, die haar het begin gaf. (LM VIII, 6) Hij sprak met de schepselen, overtuigd dat
zij zijn taal van bewondering, lof en dankbaarheid tot God verstonden; hij riep ze met hun naam,
was hen dienstbaar en behandelde hen met achting. Zijn gelovige blik op de schepping was totalitair. Hij zag in hen niet tot toegang tot een vage schepper of bouwmeester, maar tot God, de
vader van Jezus Christus: “AIle schepselen beminde hij, maar als hij in hen een zinnebeeidige
gelijkenis kon vinden met de Zoon van God, was zijn gehechtheid nog inniger en zag hij ze nog
lie\’er(1 Cel 77)
Uit deze benaderingswijze ontstaat een hulprijke wegwijzer:
* De natuur is een weg, een straat, een reisroute, een opstijgen naar God
* De dingen zijn ons niet gegeven om ze te bezitten of te overheersen, maar om ze te beminnen
en te verstaan; om ze te dienen en te achten; om hun waarde en hun schoonheid te ontdekken,
met hen te spreken en door hen in gebed tot God te körnen.
* De schepping wordt de mens toevertrouwd, zodat hij haar trouwe beheerder is, voor haar zorgt
en door zijn werken tot nu toe ongekende mogelijkheden in haar opwekt.
* De schepping behoeden en voor haar zorgen is geen passieve verhouding, maar integendeel
iets zeer actief, omdat ze op die manier bevrijd wordt van de tweeslachtigheid, die het gevolg is
van de menselijke zonde (vgl. Rom 8, 22) zodat ook in haar de “heerlijke vrijheid van de hinde¬
ren Gods " zichtbaar wordt. (vgl. Rom 8,21)
* Ieder schepsel wordt veranderd en aan God teruggegeven, bekwaam gemaakt liefde, wijsheid
en macht uit te drukken. (vgl RegNb 17, 17; 2 Cel 213; 217; Herin 7; 83; Sp 100; 123)
Franciscus toont ons dat iedere ontmoeting tussen mensen en schepping van een dynamische gelijkwaardigheid geinspireerd moet zijn, waarbij de natuur geacht en ondersteund wordt, tot ze
aan de volheid van haar uitdrukkingsmogelijkheid beland is. (vgl. Handleiding 12) Bij hem treft
men niet de minste aanduiding van een tiranniek heerschapsdenken, dat de natuur uitbuit en vernietigt. In tegendeel: de schepping is een gave van God voor alle mensen, en besternt om leven
te geven en te onderhouden, en in haar schoonheid en grootheid bestemd tot de lofprijzing van
God.

4.3. De arbeid vanuit franciscaans oogpunt_
Franciscus stelt de wetenschappelijke activiteit op hetzelfde niveau als de arbeid. Beiden zullen
de geest van overgave en gebed niet uitsluiten. Dit inzicht komt vandaag weer langzaam tot
doorbraak, wij kunnen namelijk een kentering in het denken vaststellen.
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In 1747 formuleerde de franse filosoof Julien de la Mettne het kort en bondig: “ de mens is een
machine” (L’homme machine). Sindsdien zweeft die planbare, bestuurbare en steeds verbeterbaar machine als denkmodel door ons hoofd.
Het Universum, de natuur en de mens functioneren als machines. De volmaaktste manier, waaraan het principe van de schepping ontspringt, is de bediening van de machine door de machine
mens. Deze is fundamenteel en om zo te zeggen volgens zijn aard verwisselbaar en kan, omdat
er weinig substantieel te verberen is, zonder schade vervangen worden. Arbeid wordt daarmede
als een gewone functie en waar verhandeld, los van de mensen, die ze verrichten.
De jongste fysica daarentegen is gegrond op de herkenning van de gemeenschappelijke oorsprong van alles. Zij verstaat daarom het hele Universum als een organisme, dat zieh in continue
ontwikkeling bevindt. De mens begrijpt zichzelf evenwel als wezen, dat in dit universeel orga¬
nisme ingebed is, en zijn arbeid wordt een deel van de “scheppende gewoonten van het Univer¬
sum” (Matthew Fox). Want, volgens het nieuwe uit de fysica gewonnen denkmodel, ook de kosmos behoort niet tot “vroegere wetmatigheden” Het is veeleer een “vruchtbare chaos”, dat door
'vrijhcid en Spontaneität” gekenmerkt wordt. Dit inzicht suggereert zieh op grond van de
waamemingen in het klimaat- en zonnesystemen. Weten bestaat niet meer, zoals sinds Isaak
Newton (+ 1727) gewoon uit neutrale waamemingen van de ogen, maar als ’deelhebben aan de
waamemingen en de waamemers” (M. Fox, 99).
Tegenover zulke geestelijke achtergrond verliest de “arbeid” die hierboven gewone mechanische
inschatting. Zij herwint voor de mens en voor zijn zelf verstaan opnieuw een bijna mystieke betekenis, zoals bij Franciscus van Assisi. Voor hem is de mens een schepsel, nauw verbonden met
het Universum, met waarden beladen en getekend door een bijzonder opdracht. Dat uit zieh in de
bekwaamheid. niet een gewone realiteit, maar God, de allerhoogste God, te erkennen en te beminnen. met andere woorden: intelligentie, wijsheid, vrijheid, kracht en liefde zijn in deze wonderbare Synthese van een Universum, dat de mens betekent, typische goddelijke eigenschappen.
Zij leiden zieh af van zijn aard als schepsel, beeid en gelijkenis van God, maar vooral van zijn
genadevolle verheffing en roeping mee te arbeiden aan de gestaltegeving van de schepping.
In zijn uiteindelijke regel schrijft Franciscus: “Die broeders aan wie de Heer de genade heeft gegeven om te arbeiden, zullen arbeiden in trouw en toewijding”. (RegB 5,1) Het inzicht dat de ar¬
beid ook genade is, brengt de verscheidenheid aan gaven en talenten tot gelding. Zij verduidelijkt
de verantwoordelijkheid zieh voor het welzijn van de anderen in te zetten. Zo kan men arbeid niet
volstrekt niet met loon in verband worden gebracht. Over de arbeid van de eerste minderbroeders
heet het: “Overdag verrichtten zij, die daartoe in Staat waren, handenarbeid, werkten in melaatsenhuizen of ergens anders, waar ze nuttig en eerzaam werk konden doen. Onderdanig en met
toewijding deden ze overal wat er van hen werd gevraagd. Ze weigerden echter een dienst te
verlenen, waaruit ergemis zou kunnen ontstaan. Maar terwijl ze zieh bezighielden met eerzaam,
nuttig en verantwoord werk, waren ze voor allen, met wie ze in contact kwamen, door hun voorbeeldige nederigheid en geduldige verdraagzaamheid een uitdaging om ook zo te doen.” (1 Cel
39)
Tot de onbetaalde arbeid behoort o.a. de inzet voor vrede of voor de armen te kiezen, alsook
voor zulke mensen, die - naar de woorden van Christus - niet in Staat zijn iets terug te geven
(vgl. Lc 6, 27-28). In ieder geval heeft de arbeid niet de materiele welstand tot doel, maar de
geestelijk groei van de persoon, de “overgave” (=devotio), welke door de arbeid niet uitgesloten
wordt, maar integendeel er door versterkt wordt (RegB 5). Op basis van dit alles heeft de arbeid
een bevrijdend aspect: “Dagelijks kwamen er zo broeders bij, hun aantal werd steeds groter en
647

het duurde niet lang of ze drangen door tot de grenzen van de aarde. Want de heilige armoede,
die ze als enig bezit met zieh meedroegen, gaf hun de bereidheid om te gehoorzamen aan wat
hm maar bevolen werd, schonk hun de kracht om zware inspanningen te verdragen en maakte
hen opgewassen tegen de moeilijkheden van verre tochten. Omdat ze geen enkel aards bezit
hadden, waren ze aan niets gehecht en kenden ze daarom ook niet de vrees iets te zullen verliezen. Waar ze ook waren, voelden ze zieh op hun gemak; nooit waren ze ergens bevreesd voor en
werden ze door ängstige zorgen afgeleid; ze leefden immers zonder zieh innerlijk ergens druk
over te maken, wachtten steeds rüstig af wat de dag van morgen zou brengen, en maakten zieh er
niet de minste zorg over waar ze 's nachts een onderdak konden vinden.” (LM IV, 7)

4.4. Wetenschap vanuit franciscaans oogpunt_
Wetenschap, zoals Franciscus haar verstaat, rieht zieh voor alles op de goddelijke werkelijkheid.
Zij omvat het Steven van het hart, de inzet van de wil, de dagelijkse inspanningen om verder te
komen, en niet een abstract en intellectueel bezit, dat behouden en vermeerderd moet worden.
Bij zijn volgelingen heeft zieh, na zijn door een wetenschap ontwikkeld, wiens doel de wijsheid
(=sapientia) was. Daaronder verstond men het proevend nadenken (sapere = proeven) over de
schepping en de sporen van God in haar. “Veel weten en weinig proeven, wat betekent dat?” vraagt
bijvoorbeeld de h. Bonaventura.
Men zegt van hem dat hij, “de stichter van de eerste franciscaanse school” is, gepoogd heeft in wetenschappelijke begrippen weer te geven, wat Franciscus voorgeleefd heeft.
Duns Scotus, de stichter van de tweede franciscaanse school poogde, de schepping, die Franciscus
in zijn zonnelied tot lof van God opriep, als “netwerk van liefde” te zien, waarin het midden Jezus
van Nazareth Staat. In de 15e eeuw richten de franciscanen zieh uitdrukkelijker tot de wereld van
de geschapen dingen. Zij poogden het concrete en het afzonderlijke te doorgronden, en werden zo
filosofisch de wegbereiders van de latere natuurwetenschap (vgl. W. van Ockham). Niet zonder
gevaar is de franciscaanse broeder Wilhelm van Baskerville, die in de beroemde roman van Um¬
berto Eco “In de naam van de roos” de hoofdrol speelt. Hij ontwikkelt onder de ervaringen van het
franciscaans denken een instinkt voor ervaringen en zoeken.
Franciscaanse wetenschap kan daarom de beide fundamentele ideeen van het Tweede Vaticaans
Concilie volledig onderschrijven. De eerste luidt: “Dit a/vast is voor gelovigen een vaste overtuiging, nl. dat de individuele en gezamenlijke activiteiten van de mensen, anders gezegd, die
grootse ondememing waarin de mensen in de loop der eeuwen moeite doen om hun levensvoorwaarden te verbeteren, in zichzelf beschouwd met Gods bedoeling correspondeert.”(GS 34) De
tweede Stelling luidt: “Verre van te menen dat de werken die de mensen door hun natuurlijke talenten en werkkracht presteren aan de macht van God tegengesteld zijn en dat het redelijk
schepsel een soort concurrent van de Schepper wordt, zijn de christenen er derhalve van overtuigd, dat de overwinningen van de mensheid veeleer een teken zijn van Gods grootheid en de
vrucht van zijn onuitsprekelijk raadsbesluit.” (GS 34)
Dat moet ook gelden voor de ontdekkingen met verregaande gevolgen zoals deze van de erfelijkheid (DNS en DNA). Hun toepassingen in de gentechnologie wordt verstaan als “het summum van
alle methoden, die zieh met de isolering, karakterisering, vermenigvuldigen en nieuwe combinaties
van de genen over de eigen grenzen heen bezig houdt. In het bijzonder wordt onder gentechnologie
verstaan het isoleren van een gen uit een organisme en zijn vermenigvu/diging in een ander orga648

nismey Dat wordt mogelijk doordat de bouwhandleiding van alle Organismen door een basenopvolging in het DNS van de kemcellen vastgelegd is. Niet alleen de chemische structuur van de erfelijke substantie is in alle Organismen is gelijk, maar ook de genetische code. Er wordt niet alleen
hetzelfde alfabet gebruikt, dat aan vele talen eigen is, maar overal wordt dezelfde taal geschreven
en verstaan. Dit feitenmateriaal, dat met het begrip “universaliteit van de genetische code” omschrijft, is het “overtuigendste bewijs van de gemeenschappelijk oorsprong van alle Organismen"
(vgl. K. F. Fischbach). Het onderzoek heeft nog een verdere ontdekking gedaan: ieder cel van een
levend wezen draagt alle erfelijke informatie in zieh. Daardoor wordt het “klonen” mogelijk, namelijk, dat gelijke levende wezens met geüjke erfelijke eigenschappen van de ene cel praktisch
naar believen kunnen gekopieerd worden. Welke gevaren er uit die “kunnen” voortkomen, begint
duidelijk te worden.
Voor de eerste maal in de geschiedenis van de mensheid körnen wetenschappers tezamen om, in
het licht van de hoge verantwoordelijkheid, ethische vragen te bestuderen, die uit hun arbeid voorkomen. Zij hebben zichzelf grenzen gesteld. Daarmede is het gevaar van misbruik niet verbannen,
maar toch wezenlijk vermindcrd (vgl. Asilomar-conferentie 1975, die de richtlijnen opstelde voor
een zekerheid van gentechnische veranderde organisme.

_5. Een andere opvatting van wetenschap en techniek
Franciscus wist dat alle wetenschappen, zelfs de “wetenschap van God”, de theologie, het gevaar
lopen, misbruikt te worden. Hij zelf ging daarom een andere weg. Hij poogde de liefde als uitgangspunt van kennis en wetenschap te maken. Anders gezegd, de wetenschap moet de mensen
dienen. Hetzelfde geldt voor het handelen: men bereikt gaan echt en rechtvaardig gebruik van de
dingen, indien men macht op hen uitoefent, maar indien men hun eigen waarde als schepsel van
God waardeert. Deze beide uitspraken zijn ook vandaag van belang, als wij willen dat er nog een
toekomst voor de mensheid is. Deze ingesteldheid tegenover de schepping vraagt een grondige bekering van iedere mens en van elke gemeenschap; een volledige ommekeer van de instituten als
van de voorwaarden waarmede men zieh in het domein van de wereld bcgeeft. Wetenschap en
techniek zijn daarbij twee onontbeerlijke en krachtige werktuigen.

5.1. Een alternatief project voor de techniek_
Algemeen wordt veelal over het hoofd gezien, dat wetenschap veel meer met vermoedens dan met
zekerheid van doen heeft, meer met subjectiviteit dan met algemene wetmatigheid. meer afhankelijk is van een ideologie dan van de waarheid. Vaak is ze eerder een oorzaak dan een oplossing van
Problemen, omdat de gehele werkelijkheid niet gelijktijdig voor haar toegankelijk is.
Dit gebrek wordt door de wetenschappers vandaag zelf erkend. Opvallend is het dat natuurwetenschappers in de filosofie of in de meditatie vervolledigen zoeken, zoals de Duitse atoomfysici Al¬
bert Einstein, Werner Heisenberg, Carl-Friedrich von Weizsäcker, de Canadese astrofysicus H.
Reeves, de Amerikaanse biochemicus E. Chargaff, de Britse fysici B. Benson en F. Dvson. Uit de
natuurwetenschappelijke omgeving (vgl. L. White) komt ook de idee om Franciscus de patroon
van het milieu te maken. De tijd van de universele geleerdheid is voorgoed voorbij. Wetenschap¬
pers vandaag beseffen de relativiteit van hun eigen kennen en hun activiteiten. Zij zoeken daarom
meer de samenwerking met andere disciplines, ja met de geesteswetenschappen, als filosofie,
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ethiek, godsdienst en kunst. Voor deze samenwerking is er voor de theologie een belangrijke rol
weggelegd.

5.2. Techniek is niet neutraal

___

_

Zoals de wetenschap weerspiegelt ook de techniek het waardegevoel van de gemeenschap, waarin
ze tot ontwikkeld komt. Daar, waar de basisgedachte geldt, dat "tijd geld is’", wordt met behulp van
de wetenschap technieken ontwikkeld om de lästige factor tijd zo gering mogelijk te houden. Ook
daar waar deze manier van techniek bedrijven ingevoerd wordt, worden de traditionele gewoonten
en met hen ook de waardevoorstellingen die aan de basis ervan liggen, veranderd.
Dit geldt voor alle levensdomeinen, voor de productietechnieken, de communicatie en verkeerstechnieken alsook voor de voorbereiding en het gebruiken van voedsel. De tijdrovende koken
wordt met behulp van technieken tot een aangelegenheid van weinige minuten. De invoering van
"fast food” - snel gekocht en vlug verorberd - dient een hele keten van industrieen. Op de eerste
plaats is er de agrarische industrie, waar dieren en planten industrieel gekweekt worden. Daarbij
komt de factor tijd, dat wil zeggen de tijdruimte van de natuurlijke groei met behulp van de chemie
en hormonen ingekort. De jongste tijd dient het direct ingrijpen in het erfelijk materiaal dit zelfde
doel.Vleesfabrieken, monoculturen, oogst- en conserveringsmachines en een vanzelfsprekende sorterende markt - een Supermarkt - liggen in de logica van zulk een denken.
De Problemen, die met deze massaproductie van dieren opduiken, zijn bekend. nieuwe, op de
mens overdrachtelijke ziekten, resten van hormonen en medicamenten in de voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong. Om nog over de ethische kant van de zaak te zwijgen. Tenslotte worden menselijke middelen tot voedselverbouwing voor dieren gebruikt, wordt kostbare akkergrond voor extensieve veeteelt gebruikt of bijvoorbeeld wordt gevoelige opbouw van het regenwoud voor noden
op körte termijn verstoord. Dat alles gebeurt niet om de honger te bekampen, maar wereldwijd gezien, om de bijzondere Verlangens van een kleine minderheid te bevredigen.
In de industrielanden worden landbouwmachines ontwikkeld, die daar een eenmansbedrijf toelaten. het werk van 10 tot 20 personen over te nemen. Deze “ontwikkeling” was een soort van noodverweer, omdat de arbeidskrachten door de industrie opgeslorpt werden. Daarentegen ontneemt de
export van zulke machines in de meeste landen de mensen van hun levensonderhoud, dient de verrijking van de grootgrondbezitters en tegelijkertijd de agrarische industrie. In een woord. techniek
is niet zomaar techniek. Er moet nauwlettend toegekeken worden, waarvoor ze uiteindelijk moet
dienen: de mens of de markt. De voortdurend groeiende eis naar "aangepaster technieken” rieht
zieh het meest op de landen van het Zuiden en heeft als doel een eenvoudige handhaving, niet een
daadwerkelijke behoefte, waaraan het aangepast moet worden.
Deze behoefte vaststellen is een opdracht van de plaatselijke bevolking, zodat ze niet de gevolgen
van de vreemde, maar de eigen beslissing moeten dragen.
"Hulp tot zelfhulp”, een vorder basisprincipe, stelt voorop, dat er moet gewerkt worden aan het
doel van zelfverantwoordelijkheid. Dit geldt zowel voor de mensen in het Zuiden als in de indu¬
strielanden. Juist hun verleiding tot nieuwe, overbodige tot zelfs schadelijke technieken is zo aan te
tonen. Een verantwooide en verantwoordbare inzet voor technieken moet aan de volgende criteria
beantwoorden:
* Het natuurlijk, cultureel en sociaal miheu bepaalt welke techniek er nodig is en eventueel nog
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moet ontwikkeld worden.
* Die techniek te gebruiken, die in verhouding het minst risico met zieh meebrengt.
* De aangepaste techniek moet dienen om de sociale ongelijkheid te verbannen en niet om ze te
bevorderen.
* De inheems bronnen en de inheemse technologie is te verkiezen boven dune, geimporteerde ma¬
terialen en technische werktuigen.
Deze vier genoemde criteria staan natuurlijk lijnrecht tegenover een denken, dat de inzet van tech¬
niek en hun verdergaande ontwikkeling uitsluitend vanuit het oogpunt van concurrentie en
marktaandelen ziet. Dit denken sluit tegelijk het gevaar in voor alle Problemen, die de technische
beschaving oproept, uitsluitend technische oplossingen klaar te houden of in vooruitzicht te stellen.
Zo worden werkelijkheidsvreemd schijnop lossingen vermeden, terwijl het zelfvertrouwen, de wil
tot zelfverzorging of zelfstandigheid groeit. Technische vooruitgang, die slechts de behoeflen
dient, die eerst geschapen moeten worden, voert tot onwaaidige afhankelijkheid.
Het lot van de armen ligt Franciscus nauw aan het hart, het slagwoord: “meer produceren, beter
produceren”, vaak genoeg als heilmiddel tegen eilende en nood verkondigd wordt door Franciscus
als groei naar zelfverslaving ontmaskerd.
Paus Johannes Paulus II heeft de Afrikaanse Volkeren in Abidjan reeds in 1980 gewaarschuwd:
“Het is zeer gevaarlijk te willen namaken of te importeren, wat elders gemaakt werd, met als enige
grond dat het uit “ontwikkelde ” landen komt. Ontwikkeld zijn ze wel, maar in welke richtingT
’

De uittocht uit de ontmenselijking, de slavemij en de uitbuiting wordt slechts bereikt, wanneer, zoals in het Oude Testament, God met het slavenvolk is, voor hen uitgaat. Dat wil zeggen, wanneer
het volk van God niet terugkeert naar “de vleespotten van Egypte” en de oude goden afzweert, om
tot volk van God te worden, waarin de liefde van God en de naastenliefde de peilers ook van een
politieke maatschappij worden.

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Gen 1, 26.28; 2,15; Lc 6, 27-28; Rom 8,21 vv.
CA 4,33; Gs 4; 5; 9; 34; PT 2; SD 96; EV
1 Cel 39; 77; 80; 2 Cel 195;213; 217; Reg Nb 17,17;
RegB 5; 10, 7-9; Verm 7, 1-4; LMIV, 7; VIII, 6; IX,
8; Zonnelied 4; Herin 7, 83; Sp 100; 119; 123.

Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling
-
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1e Oefening
*

in de regel_van 1223 (RegBJO, 7 w.)_

Ik vermaan mijn broedere en spoor hen aan in de Heer Jezus Christus, dat zij zieh hoeden voor elke
vorm van hoogmoed, ijdele roem, afgunst en hebzucht, voor elke zoig en bekommemis van deze
wereld, voor kwaadspreken en kankeren. En wie niet geletterd zijn, zullen er niet naar streven het
te worden, maar zij zullen voor ogen houden dat zij boven alles moeten verlangen de Geest van de
Heer en zijn heilige werking te bezitten; steeds tot Hem te bidden met een zuiver hart, deemoed en
geduld te hebben in vervolging en ziekte en hen lief te hebben, die ons vervolgen, verwijten maken
en beschuldigen. Want de Heer zegt: 'Bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen en belasteren.

__ -Ulde Vermaningen (Venm 7, 1

VV..)

_

_

(7. Het weten moet leiden tot goede daden)
De apostel zegt: 'De letter doodt, maar de Geest maakt levend' (2 Kor 3, 6). Zij zijn dood door de
letter, die uitsluitend woorden verlangen te kennen om bij anderen voor wijzer te worden
aangezien en om grote rijkdom te kunnen verwerven, die ze dan aan familie en vrienden uitdelen.
En die religieuzen zijn dood door de letter, die de Geest van de heilige Schrift niet willen volgen,
maar er meer naar verlangen uitsluitend de woorden te kennen en aan anderen uit te leggen. En zij
zijn levend gemaakt door de Geest van de heilige Schrift, die elke letter die zij kennen en
verlangen te kennen, niet aan het lichaam toeschrijven, maar deze door woord en voorbeeld
teruggeven aan de allerhoogste Heer God, van wie al het goede is.
Vragen:
1. Zoek naar de gronden, die Franciscus kunnen bewogen hebben, uitspraak te
schrijven.
2. Welk verstaan van de wetenschap door Franciscus kan je in deze tekst herkennen?
3. Hoe zou je deze tekst vandaag herformuleren?

2e Oefening
De hersteiler van de belangrijke zuurstof, M. Thürkauf
heeft zieh jarenlang bezig gehouden op het gebied van de atoomenergie (de isotopensplitsing) en
genoot het hoogste aanzien, tot hij met het systeemgebonden denken van de moderne weten schappers brak. Hij schreef een boek: “Technomanie, die Todeskranheid des Materialisms.
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Ursachen en Konsequenzen der technologischen Maßlosigkeit unseren Zeit70”, waaraan wij het
volgende citaat ontlenen:
“De in het voorliggende boek tot woord körnende kritiek door met harde lijnen getekend. Ze is de
kritiek van een veertig jaren lange liefde voor de natuurwetenschappen, die vandaag door een
mateloze aanwending van haar kennis door technomanen van de profijtindustrie misbruikt
wordt. Decennia lange ervaringen zowel in het onderzoekslaboratorium als in de industrie behoren tot de basis van de beschrijving van de betrachtingen. Mijn arbeid op het domein van de
atoomenergiewinning, de splitsing van isotopen en de thermodynamische substantie van isotopen hebben mij gebracht tot een “Damascusbeleving ”, dal mij van het materialistisch natuuronderzoek deed afstand nemen, langzaam tot een kritisch standpunt brachten, die in dit boek tot
uitdrukking körnen. Voor de lezer kan het werkelijk interessant zijn, dat mijn eigen weg een verandering inhoudt ten opzicht van de geinteresseerde kringen van de industrie: de bekende vakman en expert Thürkauf werd een dromer, die niets van atoomenergiewinning verstond. Dit
moest voor de leek uitgesloten zijn, die van de regeringen steeds weer te hören kreeg, dat men
onderscheid moet maken tussen wetenschappers, die iets van atoomenergie verstünden, en degene, die er niets van verstanden. Ik ga met de naluurwetenschap niet onder handen nemen - ze is
mijn geliefde - maar wel het weten, dat misbruikt wordt voor de oprichting van materialistische
ideologieen en voor de plundering van de aarde door het technologisch gigantisme. ”

Vragen:
1. Welke kritiek heeft M. Thürkauf op de moderne wetenschap?
2. Ken je gelijkluidende uitspraken van wetenschappers in uw regio?

_3e Oefening_
Gij ontmoet de wetenschap / techniek in uw privaat en beroepsleven.

Vragen:
1. Waar heeft zieh fundamenteel wat veranderd?
2. Waar moest ge uzelf aanpassen?
3. Waar werd je door de ontwikkeling overrompeld?
4. Welke gevolgen trek je eruit?

76 “Technomanie, de dodelijke ziekte van het materialisme. Oorzaak en consequenties van de technologi¬
sche mateloosheid van onze tijd”.
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_

4e Oefening_

Lecs de volgende teksten

* Uit Afrika
Aime Cesaire, de dichter van de negritude, benadert in zijn gedichten de franciscaanse mentaliteit:
“Juist degenen, die nooit iets uitvonden.
die nooit iets onderzochten,
en nooit iets bedwong,
maar, zelf ontroert, zieh open aan het wezen van de dingen overgeeft,
die. door de beweging der dingen vat,
het uiterlijke niet acht
en, geen macht begeert, het spei van deze wereld meespeelt;
de waarachtige eerstgeboren zoon van de wereld,
die, ieder levendige waas verwacht,
zieh broederlijk bij ieder adem van de aarde vervoegt.
in wie de strömen van de wereld
zieh onverdroten verzamelen,
in wie de vonken van het heilig vuur der wereld gloeit.
lid van het lichaam van deze wereld.
door de hartslag van de aarde doorbloed.”

* Uit Azie
Reeds in 1910 had Martin Buber de “uitspraken en gelijkenissen van Tschuang-Tse" samengevat, om de taoistische leer van China voor het Westen toegankelijk te maken. Wij ontlenen
aan dat boek de gelijkenis van de “tuinier”:
Tse-Kung kwam eens op de terugweg van Tschu naar Tsin aan een plaats ten noorden van de
Hanrivier voorbij. Daar zag hij een oude man, die een gracht aanlegde, om zijn groetentuin met
een bron te verbinden. Hij schepte in een emmer water uit de bron en goot het in de gracht - een
zeer grote arbeid met zeer weinig resultaat. “Als je een drijfwerk hier had”, riep Tse-Kung, “kon
je in een dag uw stuk land honderd maal bevloeien met minder inspanningen. Bezit je er geen?”
“Wat is dat?” vroeg de tuinman.
"Het is een hefboom uit hout”, antwoordde Tse-Kung, “die vanachter zwaar en van voor licht is.
Het haalt water uit de bron, zoals gij met uw handen doet, maar in een steeds overvloedige
stroom. Het wordt drijfstang genoemd.”
De tuinman keek hem geirriteerd aan, lachte en sprak. “Dit hen ik van mijn leraar gehoord: die
listige raadgevingen hebben zijn listig in hun ondememingen, en die listig in hun ondememingen zijn, hebben listen in het hart, en die listen in hun hart hebben, kunnen niet rein en onbedorven blijven, en die niet rein en onbedorven blijven, zijn rusteloos in de geest, en die rusteloos
zijn in de geest, in hen kan Tao niet wonen. Niet dat ik deze dingen niet ken, maar ik zou me
schämen ze te gebruiken.”
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Ts-Kung was verlegen, boog het hoofd en zei niets.
Na een wijle vroeg de tuinman hem: “Wie zijt gij?”
Ik ben een leraar Kung-Tse”, antwoordde Tse-Kung.
“Ben je er dus”, zo zei de tuinman, “een van hen die weten uitbreiden om wijs te schijnen, de
grootspreker om zieh boven de menigtc te zetten, die eenzaam zwaarmoedige liederen zingen,
om hun rast te verspreiden.
Kunt ge al die geestkracht vergeten en die houding afleggen — dan eerst zult ge nabij zijn. Gij
vermoogt uzelf niet te regeren en wilt de wereld regeren? Gaat je weg en stoort mijn arbeid niet
langer.”

Vragen:
1. In welke verhouding staan deze teksten tot de spiritualiteit van Franciscus van As¬
sisi?
2. Zoek teksten uit de geschritten van Franciscus, die een gelijkaardige houding tegenover de natuur en van de schepping tot uitdrukking brengen.
3. Wat is er in deze “naTeve” wereldbeschouwing vandaag nog geldig? Wat niet?

5* Oefening
Leven zoals broeder Franciscus?_
Zij waren als ontwikkelingshelpers uit Europa in het land gekomen, de beide jonge lieden. In
werkelijkheid hadden de agrarische expert en de etnoloog op de vlucht voor de civilisatie elkaar
midden in Afrika gevonden.
Sinds lang zoeken zij de wijsheid van de ouden. Reeds gedurende hun studies namen ze ijveng
aan meditatiecursussen deel, zaten meermaals aan de voeten van een Indische goeroe en zetten
zieh voor de mensenrechten in. Door de ecologische beweging waren ze uiteindelijk met Fran¬
ciscus in contact gekomen. De arme van Assisi leek hen orientatie aan te bieden: herontdekking
van het eenvoudige leven, harmonisch samenleven van mensen van andere culturen, godsdiensten, eerbied voor de schepping, en - voor hen heel belangrijk -: zieh een weten met de kosmos.
Wanneer zij ’s avonds, rees lang een paar, beiden sokken en pull-over breiend voor hun Afri¬
kaanse hut van de avondschemering genietend, versterken zij zieh in de overtuiging, het echte
leven gevonden te hebben: zeker zonder elektrisch licht en telefoon, koelkast of televisie, maar
met veel tijd voor elkaar en de mensen, die zij, volgens het arbeidscontract, zouden “ontwikkelen”. Zij hadden tijd voor een palaver, die uren duurde tot allen aan het woord gekomen waren
en nog meerdere uren vooraleer een door allen gedragen besluit genomen was. Bij zulke beraadslagingen kregen uitgerekend de beide ontwikkelingshelpers de rol van bedachtzaamheid, omdat
zij beiden uit landen kwamen, die ook de schaduwzijdcn van de ontwikkeling kenden. Niet ten
laatste door het vermögen tot invoelen van zijn vrouw als etnoloog werd de agrarische expert tot
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een grote waarschuwer voor te veel ontwikkeling. Veel van wat velen als vooruitgang prijzen,
herkende hij als verstorend.
Zo vergingen jaren van een consequent altematief levcn, tot over het hele dorp het grote ongeluk
kwam waardoor het leven van allen in het dorp veranderde. Op een buitengewoon hard droog
seizoen volgde een dagcnlange, zondvloedachtige regenval.
En op een nacht zette de heuvel zieh in beweging, aan wiens voet sinds mensenheugenis het
dorp zieh uitstrekte. Door verdacht geruis verwittigd waagden de volwassenen nauwelijks te slapen. Als echter plotseling een geraas losbrak, ritsten zij de kinderen uit de slaap en liepen zonder
hoofd en wenend de donkere nacht in, rennend voor hun leven. Meerdere hutten werden onder
de slijkmassa bedolven, andere als luciferdoosjes in elkaar gedrukt. Doelloos en met blote handen zöchten enigen bedolven op te graven. Zij konden niet ophouden, tot bij de dageraad de zinloosheid van hun werk duidelijk werd. Als door wonder was niemand om het leven gekomen.
Velen waren gewond, sommigen tamelijk zwaar, de meesten waren verkouden en hadden koorts.
Ook de hut van de ontwikkelingshelpers was ingestort. Zij vonden, zoals alle anderen na een
tweedaagse mars in de stromende regen, volledig doomat en verkilt, in een naburig dorp bereidwillige opname. Als ze de volgende dag van de schok bekomen waren, kwamen de kwellende
vragen: zijn wij mislukt? Als we telefoon hadden gehad, hadden de Soldaten uit de nabije stad
ons kunnen helpen. De kinderen hadden wellicht droge kleren en ook een warme maaltijd gehad.
De verschrikte, gewonde en zieke mensen waren ten minste de lange voettocht bespaard gebleven. En ze vroegen zieh af of ze te mensen niet te veel voor de technische vooruitgang gewaarschuwd hadden. In de laten namiddag kwam de werkelijke hulp. Een dokter met meerdere verpleegsters bekommerden zieh om de gewonden en voor alles om de kinderen, die allen hoge
koorts hadden. De zwaargewonden werden door een militaire terreinwagen naar het nabije ziekenhuis. Er werden dekens, hete the en voor ieder ook een warme maaltijd uit de militaire keuken gegcvcn.
Als de ontwikkelingshelpers dat zagen wisten ze, hun gedroomde paradijs was voorgoed verlo¬
ren. maar mensenlevens waren gered. De volgende avond brachten zij door met over hun houding tegenover wetenschap en techniek te bekijken. Steeds openlijker vroegen zij zieh af. hoe
broeder Franciscus vandaag zou denken en leven. (Othmar Noggler OFMCap)

Vragen:
Lees deze geschiedenis.
1. Voel je in de rollen in en vraag je af, waarom is deze eigenlijk goed hedoelde poging
mislukt?
2. Spreek er met elkaar over, hoe Franciscus vandaag zou handelen.
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6e Oefening
De architectuur van de kosmos

_

Supermarkt - een wereld van wanden met soepdozen, wanden van melkzeef; fruitbergen en pie¬
pende kassas. Een wereld, die ons steeds toe brengt, meer te nemen dan we nodig hebben. iets
anders te kopen, dan we voorhadden, langer te blijven dan geplant.
Ieder Supermarkt begint rechts, de mens is rechts georienteerd, en zijn blik gaat eerst naar rechts.

Vlak bij de ingang blinken de tomaten, glanzen de appels, en veldfris groent de salade. Na de
groenten en het fruit duikt men in de gangenlabyrint van de Supermarkt. Op de rechterzijde zoe¬
men de koelruimte met yoghurt, quark en melk. In het hoofd van de kopen wordt onmerkelijk
zijn dagindeling in gang gezet: de vroege morgen, het ontbijtmelk moet er zijn, maar ook toespijs en verse kaas zijn leuk. En terwijl de melk meestal geheel van achter Staat, moeten de ogen
van de verkoper eerst de lange rij van melkerijproducten längs. Als toevallig glinsteren de koffieverpakking en de dozen met the en de confituurpotten.
Volgens een innerlijke landkaart van de koper ordenen de Psychologen de volgorde van de wa¬
ren. Van de morgen naar de middag - aldus vlees, vis, kruiden en groenteconserven.
Dan komt de avondzone. wijn, bier, Sterke dranken, zoutstokken en chocolade. Bij alle warenhuisgroepen regeert dit principe.
Na gemiddeld 20 minuten belandt de koper met een volgestapeld karretje in de kassazone, de
grootste stressfactor in ieder Supermarkt: wachten en kinderterreur. vele markten hopen hier ook
op de kleine kopers en stellen traktaties met kauwgum, chocolade en vaak ook speelgoed in de
weg. De beladen moeders - en nog meer de vaders in de rei van de wachtende - geven snel toe
en vlug belanden een paar zoete kalmeermiddelen in het inkoopwagentje.
Aan de uitgang, wanneer de koper weer veel meer genomen heeft dan geplant, vermoedt hij
waarschijnlijk, wat het marktonderzoek al lang weet. 20 tot 35 procent van de inhoud van de
koelrekken belanden - volgens de vaststellingen van een wetenschappelijk onderzoek - onaangeroerd op de vuilnis (C. Haag).

Vragen:
1.

Wat heeft deze beschrijving met wetenschap en techniek te maken?

2.

Welke ervaringen heb je met deze inzichten?

3.

Welke consequcntics trck je eruit?

_T Oefening_
Volgens Matthew Fox heeft de wetenschap juist een geestelijke positiewissel (paradigmawissel)
ondemomen. De wetenschap ontdekt vandaag opnieuw het geheimzinnige van onze Universum
en ontwikkelt een nieuw schcppingsverhaal.
657

Om deze positiewissel te onderbouwen, neemt Fox de volgende punten van de bioloog Rupert
Sheldrake over:
1. In de voorbij drie eeuwen is de belangrijkste metafoor voor de wereld de machine geweest...
Men heeft ons geleerd, dat zowel de wereld als ons lichaam een machine is.
De nieuwe metafoor voor de wereld is in contrast hiermede het organisme. Uit zijn oorsprong
als kleine vuurbal groeide het Universum en gaat steeds voort met te groeien. De passende meta¬
foor voor deze wereld is het organisme, een embryo of een zaad, dat tot een boom wordt.
2. Het Universum en het lichaam daarin zijn levenloos en zinloos. Dingen hebben geen ziel.
Het nieuwe model gaat in tegenstelling hiermede uit van de idee, dat het Universum en zijn li¬
chaam op “het terrein ” ofvanuit het vertrekpunt werkt, die zoals het verlangen zelf in de universele ordening van de dingen volledig beleefd wordt. Zoals magnaten door krachtvelden aangezogen worden, zo is ook de acmtrekking van dat, wat de oude denkers ‘het laatste doel” noemen,
voor de voortdurende activiteit van het Universum wezenlijk ... Als aantrekkingsveld tussen bezielde wezens verstaan, krijgt het begrip “ziel“ een nieuwe belekenis.
3. De atomen, die alle materie samenbrengen, zijn wezenlijk traag.
In tegenstelling daarmede leert het nieuwe paradigma, dat atomen activiteitsstructuren in de
krachtvelden zijn. De fysicus Fritjof Capra beschrijfi de atomen als een dansvloer, en de fysicus
Brian Swimme duidt de atomen als “zelf organiserend systeem ” en als een “storm van geordende activiteiten
4. De aarde is dood.
In tegenstelling hiermede leert het nieuwe paradigma dat de aarde Gaia ’ is, een levend orga¬
nisme
Niet-Europeanen hebben dat steeds zo verstaan, zoals menig mensen in het avondland, zoals
Hildegard van Bingen of de Kelten - en wij durven et aan toevoegen: ook Franciscus van Assisi.
5. Alle krachten van het Universum en tenslotte de aardse Systemen zijn gedetermineerd en
vooraf bepaald
In contrast hiermede acht het nieuwe paradigma de chaos. Overal in de natuur bevindt zieh
vrijheid en spontaneiteit, zoals bijvoorbeeld in het systeem van het klimaat en van de zonnen.
6. Kennis is lichaamloos en in het günstigste geval objectief. De ideale manier om de waarheid
te ervaren, is kijken van buiten uit.
In contrast hiermede brengt het nieuwe paradigma de deelname van de waamemers en het
waargenomen. De sleutel tot kennis is de ontmoeting, en de creativiteit is de sleutel tot de gehele
kosmos.
7. De hele natuur wordt door eeuwige wetten naar het model van mathematische wetmatigheden
bestuurd. God, de hoogste ingenieur of mathematicus van het Universum, bracht deze wet in beweging.
In tegenstelling hiermede leert het nieuwe paradigma, dat de wetten zelf zieh met de ontwikkeling van het Universum ontwikkelen. Volgens de uitspraak van Sheldrake laten de weten zieh beter definieren als “gewoonten ” van het Universum.

658

Fox vervolgt: “ Welke wereldbeschouwing wij hebben, werkt zieh uit in de ontmoeting met de wereld, waarin wij leven ... Met andere woorden: De wereld, waarin wij geloven (kosmologie) te
moeten leven, is de wereld waarin wij leven”.

Vragen en opdrachten:
Lees de punten over de natuurwetenschappen meermaals.
1. Vraag je af welke paradigmawissel ging aan de jongste vooraf?
2. Welke paradigmawissel heeft er plaats in de Kerk?
3. Welke paradigmawissel ken je:
>

in de voorstelling van wat de kerk is,

>

welke rol de Kerk heeft in het heilsgebeuren voor alle mensen,

>

welke opgave de eerste verkondiging (missie) toekomt?

4. Welke paradigmawissel erken je: in de voorstelling van wat het ordesleven is, wat
franciscaans / clareaans is?
5.

Welke paradigmawissel heb je in je leven als lid van een orde / congregatie of van
een wereldorde beleefd?

6. Welke paradigmawissel heeft zieh in jezelf voltrokken?
>

Wat betekent de uitspraak van M. Fox voor u als franciscaanse mens: ‘Welke we¬
reldbeschouwing wij hebben, werkt zieh uit in de ontmoeting met de wereld, waarin
wij leven ... Met andere woorden: De wereld, waarin wij geloven (kosmologie) te moe¬
ten leven, is de wereld waarin wij leven

>

Wat kan deze uitspraak betekenen voor een franciscaanse visie?

>

Wat betekent hij vanuit de optie voor de armen?

_E. Toepassingen_
_1e Toepassing_
Voorbeelden van hoe de gevolgen van de moderne wetenschap en techniek verwoestend
gewerkt hebben:

* Uit Afrika

__

In 1960 werd met de bouw van de stuwdam van Assuan, het grootste bouwwerk van Afrika, in
Boven Egypte begonnen. De Sovjet-Unie nam de financiering en uitvoering op zieh. De dam
zou 111 meter hoog en 3,8 km lang zijn en aan de basis 1 km breed zijn. Hij zou Egypte een pa-
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radijselijke toekomst geven:
* Geen droogte en overstromingen meer,
* twee tot drie oogsten per jaar;
* Vergroting van de landbouwoppervlakte met 750 000 hectarcn;
*Elektriciteit voorheel her land: elektriciteitswinning vcrdubbcld;
* nieuwe industrieen in Boven Egypte;
* meer arbeidsplaatsen werden gepland.
Maar 25 jaar na het begin van de bouw en 14 jaar na het in gebruikneming wordt het duidelijk,
dat de stuwdam het ecologisch evenwicht catastrofaal gestoord heeft.
* Omdat de stuwdam als een gigantische filter het slib van de Nijl opvangt en kalihoudende slijk
niet meer in de velden doordringt, is Egypte noodgedwongen verplicht geworden de grootste invoerder van kunstmeststoffen te worden.
*Omdat de Nijl geen slib meer in de middellandse zee stört, bleef de voeding voor ontelbare visscholen uit. De vissen verliezen hun levensonderhoud.
* Ieder jaar gaan er tienduizend hectaren vruchtbare grond verloren, omdat de boeren - zoals het
sinds eeuwen gebeurde - het slijk van de Nijl gebruikten om bakstenen te maken voor hun huizen. Dit slijk wordt niet meer vemieuwd. Het stapelt zieh op achter de stuwdam in het 5000
kwadraatkilometer grote Nassermeer. Als er niets tegen deze roofbouw gedaan wordt, zal er bin¬
nen tien jaar geen landbouwgrond meer zijn! Slcchts 4 procent van de oppervlakte van Egypte is
vruchtbaar.
* Het van slib gezuiverde water vloeit sneller, is harde en ondermijnd bruggen en stuwdammen.
* De vlugger vloeiende Nijl erodeert de oevers van de middellandse zeekusten. De delta van de
Nijl wordt afgebroken en verzandt.
*Het versterkte gebruik van kunstmeststoffen brengt meer zout in de bodem.
* Nutteloze waterplanten verstoppen de vloed.
* De waterspiegel van het grondwater längs de Nijl stijgt en bedreigt woningen en oude Egypti¬
sche tempels.
* De stoutmoedige plannen voor nieuwe industrieen in Assuan tonen zieh bedrieglijk. Nog
steeds moet de stroom voor de industriecentra in de delta, 1000 km. ver getransporteerd worden.
Ongeveer 20 procent van de stroom gaat onderweg verloren.
* Zwakke aardbevingen hebben reeds fijne scheuren in de stuwdam gemaakt. Niemand weet wat
er gebeurt als er een grotere schok optreedt.
De Egyptische geoloog Fouad Ibrahima zei op 31.05.1984 op de internationale conferentie in
Otsu, Japan, dat de Assuan-dam een zo groot milieuprobleem is, dat het lonender wäre, een deel
van het geld. dat voor het herstel van de schade gebruikt wordt, beter zou gebruikt worden om de
stuwdam af te breken.

* Uit Azie

_

Op 2 december 1983 kwam er in Bhopal, India, bij de Firma Union Carbide (India), een dochter-
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firma van de Noord Amerikaanse Union Carbide (USA), dat een plantenbeschermmiddel voor
de landbouweconomie maakt. een uitstoot van het giftige gas Methylisocyanaat (MIC) vrij. Volgens de ofliciele schattingen waren 2500 mensen, die in de omgeving leefden, in enkele uren
dodelijk vergiftigd en verder vertoonden nog 140000 mensen nog maanden na het ongelijk kenmerken van een zware vergiftiging:
* Het gaat om gevallen van gedeeltelijke tot gehele blindheid.
* Vele duizenden mensen hebben sedertdien longziekten, die naar alle waarschijnlijkheid ongeneesbaar zijn.
* Vele zieken lijden aan gastritis, koortsaanvallen en psychische storingen.
* Het ergst getroffen werden de moeders: miskramen, gehandicapte hinderen, gynaecologische
anomalieen worden steeds weer vermeld
* De firma poogde haar verantwoordelijkheid voor het voorval af te wenden. Natriumhiosulfaat,
het enig bekende tegengif tegen MIC-vergiftiging, was op het ogenblik van het ongeval niet
voorradig, maar werd eerst twee maanden later uit de USA overgevlogen en ter beschikking gesteld, maar nog steeds niet in voldoende dosis. Eerst drie maanden na het gebeuren verklaarde
Union Carbide (USA) dat er een grondig onderzoek naar de toxicologische gevolgen van MICvergiftiging bij dieren op te zetten. Omdat er onvoldoende medische verklaringen over de oorzaken en de gevolgen van de vergiftiging gegeven werden, leefde de bevolking in angst en paniek.
Later werd Bhopal door een leger van Amerikaanse rechtsgeleerden overspoeld, die de betroffen
bevolking een reusachtige schadevergoedingssommen beloofden, in het geval zij de opdracht
kregen, hun geval over te nemen. Onwetende mensen lieten zieh ompraten en gaven de advocaten de schriftelijke volmachten, vaak zonder naam en adres van deze te kennen of zonder vast te
stellen, hoe groot het winstaandeel van de juristen bij eventuele schadeloosstelling zou zijn. Zij
voelen zieh dus overrompeld en uitgebuit.

__

_ ^_Uit Europa

Op 26 april 1986 gebeurde in blök IV van de kerncentrale van Tschernobyl in Ukraine tot nu
de grootste catastrofe van de atoomindustrie. Een experiment geraakte buiten controle, een explosie vermeide het reactorhuis, de brandstaven begonnen te smelten en de radioactiviteit ontsnapte. Hoeveel radioactief materiaal in de atmosfeer geslingerd werd, laat zieh siecht bij benadering vermoeden. Het ging op zijn minst om zeven ton. Daarmede was de GAU, het grootste
voorzienbare ongeval. voor de eerste maal op het gebied van het commerciele gebruik van de
atoomenergie voor gekomen.
Terwijl het alarm voor stralingsgevaar in het Zweedse elektriciteitscentrale Forsmark twee dagen
later de Noord en Midden-Europese staten in opschudding bracht, poogde men in Ukraine en de
omliggende Sovjetrepublieken poogde, de grootte van de catastrofe te verdoezelen, om iedere
publieke onrust te vermijden. Slechts talmend werden de evacuatiemaatregelen genomen, en ve¬
le in de verwijderde omgeving van de ongeluksreactor levende mensen stelden zieh, onvoldoen¬
de geinformeerd, onbeschermd aan de dodelijke stralingen bloot. Dat geldt ook voor iedere arbeider, de zogenaamde liquidatoren, Soldaten, technici, brandweermannen en anderen, die bij de
opruimingsarbeid in Tschernobyl ingezet werden en de reactor met een meterdikke betonnen en
stalen mantel, de zogenaamde sarcofaag omgaven. Hun getal wordt door de UNO op 800 000
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geschat. Talrijken van hen zijn ziek, invalide en zowat 10 000 ondertussen gestorven. Hun kinderen lijden veel meer dan andere kinderen aan steeds sterkere immuniteitsziekten.
Tweederde van alle uitgestoten radioactiviteit is in het gebied van Wit-Rusland neergevallen.
Getroffen is ieder vijfde van de totaal zowat 10 miljoen inwoners, waaronder ook 500 000 kinde¬
ren. Dricderde van het territorium van Wit-Rusland is radioactief besmet (ter vergelijking; 4,8%
van de Ukraine en 0,5% van de rest van het Russisch territorium werden eveneens besmet). De
halveringstijd van de uitgestoten radioactiviteit is, Cesium - 137 en Strontium - 90, bedraagt zo¬
wat 30 jaar. 1994, acht jaar na de catastrofe, is de besmetting met 18% toegenomen, maar de oplosbaarheid van de radioactiviteit verhoogt zieh en dus wordt zij door planten, uiteindelijk door
zwammen en beren opgenomen en vergiftigen deze. Na het ongcluk brandde het sinds 1993 nog
minstens driemaal in de reusachtige krachtcentrale. Nochtans werden de drie niet vemietigde reactorblokken terug in gebruik genomen. Onder internationale druk besloot in 1991 het Ukrainse
parlement de kemcentrale tegen eind 1993 stil te leggen. Op 21 Oktober 1993 stemden de afgevaardigden met 221 tegen 38 stemmen om de reactor verder te gebruiken. Hun reden luidde:
slechts met de atoomenergie uit Tschernobyl kan aan de aanhoudende tekort aan energie in
Ukraine overwinnen.
Nieuwe alarmerende berichten laten de wereld intussen opschrikken. De sarcofaag is broos ge¬
worden en er ontstaan barsten, waardoor geringe wölken vemieuwde radioactiviteit ontsnappen.
Mocht de betonplaat ineenzakken en in de reactor vallen, dan kan volgens de mening van de experts een grotere radioactieve wolk ontstaan dan deze van 1986.
Tien jaar na de Super-GAU heefit het ongeval met de reactor het langst de rang van een wereldhistorische gebeurtenis bewaard. Sinds de tragedie van Tschernobyl ongecontroleerd kon plaats
vinden en haar gehele omvang publiek werd, is de naam van het ongeluksoort synoniem gewor¬
den voor de mensen van schuldige technische catastrofen. (E. Schuchardt/ L. Kopelew)

_* Uit Latijns Amerika
De vernietiging van het tropische regenwoud in Brazilie heeft dramatische vormen aangenomen. De Braziliaanse regering heeft voor het eerst sinds het begin van de jaren negentig juiste
cijfers gcgeven. Volgens deze gegevens werd in 1995 een oppervlakte van 29 059 kwadraatkilometer oerwoud vemietigd, nagenoeg dubbel zoveel als in 1994. Sindsdicn is de dramatische
kappen van de bomen teruggelopen, maar de brandrooien duurt nog voort. Van 1978 tot 1996
werd meer dan 500 000 kwadraatkilometer, een achtste van het regenwoud, aan landbouwgrond
opgeofferd. Per minuut worden er ongeveer twintig hectaren jungle vemietigd, dat is gelijk aan
de oppervlakte van dertig voetbalvelden, of jaarlijks zowat de oppervlakte van de Duitse Bondsrepubliek.
Ofschoon de grote ecologische betekenis van het regenwoud reeds lang bekend is, wordt zonder
rekening te houden met de gevolgen ontbost:
* Het regenwoud beschermt de bodem en zorgt voor een evenwichtige watervoorziening. - De
weidelanden, die naar de ontbossing van het regenwoud ontstaan, zijn slechts enkele jaren
bruikbaar, daama zijn ze wegens de aard van de bodem uitgeput. Er ontstaat een erosie.
* Het regenwoud heeft een stabiliserende invloed op het klimaat, zowel lokaal als wereldwijd. Het rooien van het woud draagt bij tot zowat 20% verhoging van het schadelijke kooldioxide,
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dat met andere gassen verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Alleszins produceren de industrielanden uit het Noorden met hun ongeremd energieverbruik veel meer kooldioxine en broeikasgassen.
* Het tropisch regenwoud herbergt waarschijnlijk meer dan de helft van alle dieren en plantensoorten. Talrijke kruiden, voedings- en genotsmiddelen alsook geneesmiddelen en vele andere
nuttige grondstoffen körnen uit het tropische regenwoud. - Actuele schattingen gaan ervan uit.
dat dagelijks zowat 50 dier- en plantensoorten uitsterven.
* In en van het regenwoud leven miljoenen mensen, die er sinds vele generaties wonen. Zij wer¬
den bedreigd, in het nauw gedreven en verdrongen. Zij moeten zieh aan de wetten van de indu¬
strielanden aanpassen, afstand doen van hun leven in eenklank met de natuur. en zieh laten overtuigen van de voordelen, die de technische vooruitgang met zieh meebrengt.
Als belangrijkste veroorzakers van het onherstelbaar verstoringproces van het tropisch woud
worden in het algemeen aangewezen:
* de fast-food industrie, die de ontboste respectievelijk door bosbrand veroverde oppervlaktc gebruiken als weiland voor het rundvee;
* de voedselindustrie die in regenwoudvlakten investeert, om zo goedkoop voedingsmiddelen
(soja) te kunnen produceren;
* andere landeconomische projecten zoals bijvoorbeeld voor de export van cacao-, ananas, caoutchouc en bananen;
* stuwdamprojecten (waarvoor grote oppervlakten ontbost en onder water werden gezet) met
bijbehorende centrales, om zo voldoende energie voor concems uit industrielanden te voldoen;
* de houtindustrie, die de commerciele houtbewerking zo de binnenlandse markt en van bouw en
brandhout te voorzien en de export van edele houtsoorten te verzekeren.
* bouwgenootschappen die nederzettingsprogramma in het Amazonegebied doorvoeren;
* bergontginning voor de winning en verwerking van de bodemschatten;
* de wegenbouw voor het uitvoeren van de hierboven genoemde projecten.

Vragen:
1.

Hoe werken deze geschiedenis op je en de groep waarmede je werkt in?

2.

Welke concrcte consequenties heeft dit voor je en voor het leven in uw regio?
Voor welke alternatieve technieken kan je je inzetten?

2 Toepassing_

_ *

Kurt Marti, in zijn bock “Scheppingsgeloof. De ecologische van God”, stelt hij vragen, die
zieh tot allen richten:
“Is het kapitalisine wellicht een nieuwe zondeval, die de natuur zelf om haar paradijs gebracht
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heeft? Toch ook bij Marx komt de verzoening tussen mens en natuur neer op de volkomen ondenverping en bewerking van de natuur door de mens. Of het kapitalisme, of het Marxisme is
voor de natuur om het even. het gaat om het optreden tegen haar in beide Systemen. En de Pes¬
simist E M. Cioran definieert de mens zelf als een catastrofe: “Doordat de natuur de mens toeliet, heeft ze veel meer dan een rekenfout gemaakt; een aanslag op zichzelf’. Is het aanslagwapen, waarmede de natuur zieh door de mens ziet omgebracht worden, waarschijnlijk de natuurwetenschap, die tevens deze mens ontwikkelt en technisch/ industrieel weerbaar heeft gemaakt?
Een andere pessimist, Friedrich Nietzsche, heeft rondweg gezegd: “Het doel van de wetenschap
is de wereldvemietiging.”

Vragen:
1. Wat denk je van de in de tekst geopperde meningen over kapitalisme, marxisme,
natuur van de mens en het doel van de wetenschap?
2. Wat is daaraan vanuit franciscaans standpunt juist en vals?

_3e Toepassing_
Wie verstaat er meer van de vlinder - een kind, dat in de weide een vlinder ontdekt, zijn vlucht
nakijkt en in zijn dromen het mee naar huis neemt - of de wetenschapper, die ongekend vele
manier kent om de vlinder te vangen, vastpint, catalogiseert en hun namen kan noemen?
Wie verstaat meer van Jezus Christus - de zuster die Grieks en Hebreeuws verstaat en de redactiegeschiedenis van het NT beheerst - of de broeder, die zieh in de eenzaamheid terugtrekt, de
ogen sluit en Jezus de zaligsprekingen hoort zeggen?
Opgave:
Poog een antwoord te vinden op deze vragen en er met elkaar over te spreken.
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Om na te denken
_Gebed_
Heer, Gij schepper en maker van de wereld. hoe heerlijk is het dat Gij haar in handen houdt.
Heer, Gij Christus, hoe goed is het, dat wij in U het aangezicht van onze God zien. Heer, scheppende Geest, hoe wonderbaar is het dat wij in Uw kracht meewerken kunnen om Uw wereld te
bewaren.
In een kind ben je ons nabij gekomen, uit jouw mond kwam wijsheid en heil. Uw hinderen zijn
het, waarvoor wij ons zorgen maken.
Wnneer ik de hemel zie, het werk van uw vingers,
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de maan en de sterren. die Gij gemaakt hebt, wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, en het
mensenkind. dat Gij hem als het uwe aanneemt.
Gij hebt hem gevaarlijke gaven gegeven, Gij hebt hem bekwaam gemaakt, Uw gedachten te
denken, schepper te zijn tezamen met U.
Maak hem nu tot behoeder van Uw heerlijke aarde, tot een heer, een verzorger van Uw scheppmg.

Gij hebt hem instructies gegeven de aarde te bezitten, en Gij zegde: Zalig de zachtmoedigen, aan
hen behoort de aarde. Gij, die God ziet, behoort het rijk. Maak hen tot zonen van de Vader, zoals
Gij zoon zijt, en geef hen de heerlijkheid van de gemeenschap met de armen, de hinderen van de
Vader in heel de schepping.
Geef hem het woord, dat scheppend, dat verlossend is voor al het levende, dat Gij hem hebt toevertrouwd.
Heer, Gij Schepper, hoe heerlijk toont Gij U over de hemel heen. Toon U heerlijk ook in ons.
Jörg Zink (naar psalm 8)

V. SAMENVATTING

Handleiding 25: De blijvende opdracht van de franciscanen in de Kerk

Uit de bronnen
De droom van de paus_
De grote paus lnnocentius III had eens een droom. Hij zag hoe de Kerk ineenstortte. Machteioos
moest hij toezien hoe de muren ineen klapten, hoe het Heilige geschonden werd, hoe het onbeschermd werd buitengezet. Het geloof verzwond, de hoop werd steeds kleiner, de liefde vluchtte
uit de Kerk ...

Plots dook er vanuit de achtergrond een armzalige man, een tamelijk klein en onbeduidend le¬
rn and op. Met beide handen greep hij ze vast, met heel zijn wezen zette hij zieh in. En zie: de mu¬
ren richtten hie Iden op met elkaar af te breken, ja, de omgevallen stenen keerden naar hun
plaats terug. En ook het dak welfde opnieuw om het heilige opnieuw beschutting en een huis te
geven. Het geloof versterkte, evenals de hoop, en de mensen namen elkaar opnieuw in de armen.
De volgende dag had lnnocentius Ul een onverwacht bezoek. Toen hij Franciscus over de drempel zag stoppen, herkende de paus in hem de armzalige man, die in zijn nachtelijke droom de
Kerkhemieuwde. (naarLM III, 10)

A. inleiding
_Kerken bouwen_
"Ga. herstel mijn Kerk'' (3 Gez 13) - dat is de blijvende opdracht. die de franciscaanse familie in
de school van de h. Franciscus te vervullen heeft. Thomas van Celano ontwikkelt in de gedeelten. die deze roepinggeschiedenis verhaalt (vgl. 1 Cel 18 vv.) een hele “Kerkbouw theologie .
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Clara van Assisi voegt zieh met haar gemeenschap voorbeeldig in dit kader (vgl. Skizze S. 20,
Handleiding 19)
In vele landen van het Noorden lopen de Kerken leeg, en de Ordes hebben nauwelijks kandidaten. De Kerk heeft zowel voor het leven van de enkeling als voor de gestaltegeving van het gemeenschappelijk leven aan betekenis ingeboet. De landen, van waaruit vroeger de christelijke
missie uitging, zijn zelf missielanden geworden (Handlciding 14).
Anders is het gesteld met de landen uit het Zuiden. Daar heeft de Kerk aan betekenis eerder ge¬
wonnen. Nobelprijswinnaar voor de vrede en voorvechter voor de rechten van de mens, zoals
bisschop Tutu uit Zuid-Afrika, bisschop Belo uit Oost-Timor en kardinaal Ams van Brazilie zijn
Symbolen van een profetische kerk. Vele broeders en zusters vertegenwoordigen de optie voor
de armen (vgl. Handleiding 19 en 20). De Latijns-Amerikaanse Kerk heeft zieh in Meddellin,
Puebla en Santo Domingo aan de zijde van de armen gesteld en daarmede de profetische rol van
de Kerk opnieuw waargenomen.
De franciscaanse familie moet zieh in het Noorden en het Zuiden terug bczinnen op de opdracht,
die ze van het Kruis van San Damiano te vervullen kreeg. Het gaat crom, dat zij het huis van
Christus herstelt. Dat betekent: zij moet op de fundamenten, die Jezus zelf gelegd heeft, de Kerk
bouwen. Zij moet zelf Kerk zijn, zoals Jezus haar gedacht heeft. Zij moet veelmeer van daaruit
* de Kerk helpen, steeds meer Kerk te worden (zij moet zieh aldus binnenkerkelijk als een
voortdurende hervormingsbeweging verstaan),
* alle mensen helpen om in de Kerk beschutting en een thuis te vinden.
“De Kerk ontstaat uit de evangeliesering door Jezus en de twaalf... Geboren uit de zending is de
Kerk op haar beurt door Christus gezonden ... De Kerk is het Godsvolk, ondergedompeld in de
wereld en dikwijls door afgoden bekoord en ze heeft het steeds nodig de verkondiging van de
“machtig's werken Gods” te hören, die haar tot de Heer hebben bekeerd; ze heeft het steeds no¬
dig door hem opnieuw verzameld en verenigd te worden. Kortom, dit betekent, dat ze, indien ze
haar frisheid, haar kracht en sterkte om het Evangelie te verbreiden wil behouden, er constant
behoefte aan heeft geevangeliseerd te worden. Dit thema van de Kerk, die, om met geloofwaardigheid de wereld te kunnen evangeliseren, zelf geevangeliseerd moet worden door niet aflatende bekering en vemieuwing is door het Tweede Vaticaans Concilie in herinnering gebracht en
de Synode van 1974 heeft het nog eens met klem aan de orde gesteld. ” (EN 15)

B. Overzicht
_Nieuwe wegen gaan_
Deze handleiding omvat twee delen. In het eerste gaat het erom, aan de hand van enige aspecten
erop te wijzen, dat de Kerk zelf een voortdurende bekering nodig heeft en zelf geevangeliseerd
moet worden. De franciscaanse beweging krijgt hier door haar oorsprong een bijzonder beteke¬
nis. Eerst moet gezegd worden, dat men het onderscheid moet maken tussen hören en horigheid:
kerkelijkheid is doorgans verenigbaar met eigen wegen, met fantasie en initiatieven. Het gaat er
daarbij om een nieuw begin, die in de kerkgeschiedenis te zetten is, alleszins zo, dat de gemeen670

schap van de Kerk niet verbroken wordt.
Daarmede is ook aangeduid, dat de eigenlijk opdracht van de franciscanen niet het ambt is, maar
het profetisch Charisma betreft, waartegenover men een grote gevoeligheid moet hcbben. juist
ook vanwege de kant van de ambten. Bij deze sensibiliteit komt de liefde, die niet in de laatstc
plaats op de uiterlijke kant betrekking heeft, en het argument is, dat overtuigender is dan alle
geweld.
In het tweede deel gaat het om de criteria voor de onderscheiding van de Geest. Een zulk criterium met objectief karakter is het evangelie. Een tweede betreft meer de intentie; de liefde als
handleidingprincipe. Een derde criterium is persoonlijk; een leven aan de zijde van de armen.
Het vierde is een missionaire aangelegenheid; de grensoverschrijding over de kerkelijke grenzen
heen.

C. Informatie
Bekering in de Kerk
‘"Ga herstel mijn Kerk, die dreigt in te vollen” (3Gez 13). In de kerkgeschiedenis is zelden een
zending met zulke klare en duidelijke woorden uitgedrukt geworden. Het gaat om een missie van
hoogste belang: de Kerk van God van binnen uit her op te bouwen.
Dat betekent, de franciscaanse familie is als vemieuwingsbeweging binnen de Kerk te verstaan.
Dat is haar Charisma.
In de eerste bronnen werd deze vemieuwingsbeweging op faschierende wijze voorgesteld en met
vele voorbeelden aangetoond, wat er gebeurt, wanneer christenen zieh binnen de Kerk evangeliseren laat:

1.1 Horen in plaats van horigheid.
Vooreerst moet er op gewezen worden, dat Franciscus alle pogingen, om hem een traditionele
levensvorm te doen aannemen, weerstond. Hij volgde de roeping, die rechtstreeks van God uitgaat, met een gehele en juist nieuwe begin:
“En nadat de Heer mij enkele broeders had gegeven, toonde niemand mij wat ik moest doen, maar
de Allerhoogste zelf heeft mij geopenbaard dat ik moest leven volgens het model van het heilig
evangelie. En ik heb dat met weinig woorden en eenvoudig op laten schrijven en de heerpaus heeft
dat voor mij bekrachtigdr (Test 14 -15)
Het is dus geen illusie te hopen, dat christenen steeds een nieuw begin maken binnen de Kerk en
zo de gehele Kerk in en bekeringsproces binnen leiden. De evangeliesering wäre vaak eenvoudiger, wanneer de kerkelijke ambtsdragers meer vertrouwen hadden in de werken van de h. Geest.
"Ofschoon de Heilige Geest op velerlei wijze de missiegeest in de Kerk Gods opwekt en niet
zelden de activiteit van hen, wier taak het is het leven van de Kerk te leiden, voorafgaat:' (AG
29)
671

Gehoorzaamheid aan de kerkleiding moet vooreerst steeds als gehoorzaamheid tegenover de
Geest van God zijn en mag geen blote horigheid zijn. Vaak stagneert het leven, en het evangelie
verliest zijn werking. Maar anderzijds zal men zijn eigen inzichten en ervaringen ook niet als absoluut poneren. Franciscus ging naar de paus om zijn nieuwe levensvorm te laten bevestigen,
niet om haar te ontvangen (vgl. 1 Cel 32). Nochtans was deze bevestiging voor hem belangrijk
om in eenheid met de Kerk te leven.

1.2. CharismaJn plaats van macht__
De moed van Franciscus om nieuwe wegen van geloof en van verkondiging te gaan, baseerde hij
op zijn charismatisch zelfbewustzijn: “De Heer heeft mij geopenbaard ... Hij had aan de lijve
de kracht en de werken van de Geest ervaren. Dit maakt hem niet overmoedig. Hij gebruikt zijn
charisma niet om spirituele machtsaanspraken te doen. In tegendeel. hij vraagt iedere broeder
juist om zieh van zijn eigen charisma bewust te worden (vgl. Leo). Die achting voor de werken
van de Geest in ieder broeder heeft zijn neerslag gevonden in de regel voor de broeders. Daarbij
ontwikkelde hij een grote fijngevoeligheid voor de werken van de Geest, wanneer het op de
missionaire roeping van een broeder ging (vgl RegB 12), of als het om de roeping van de
enkeling in het algemeen ging (vgl. RegNb 2, 1; 16,3; LevenCl 1).
In confhctsituaties met broeders, die een leidinggevende opdracht hadden, verbindt Franciscus
het oordeel aan het kapittel, de verzameling van alle broeders, de hoogste instantie in de Orde.
De invoering van deze democratische structuur betekende voor de Kerk van de 13e eeuw een wä¬
re revolutionäre wending. Franciscus had deze christelijke levensregel opnieuw ontdekt, omdat
hij de werking van de Geest in iedere broeder wenste en er de structuren voor wilde verschaffen,
die aan de werken van Geest aangepast zijn, die voor hem de eigenlijke generale minister van de
Orde is (vgl. 2 Cel 193).
Franciscus gebruikt het evangelie niet om over anderen te heersen. De eerbied voor de werken
van de Geest voert hem tot een achting voor de mensen. Als de Kerk in haar zielzorg en in de
missies sterker deze principes tot handelen geacht had, die Franciscus binnenkerkelijk stichtte,
dan weren haar vele conflicten in de geschiedenis gespaard gebleven. Dit geldt in de laatste
plaats ook voor de franciscaanse familie en haar missionaire werken.

1.3. Liefde in^plaats van veroordelen_
De “Fioretti” berichten het verhaal over de drie rovers. Franciscus neemt de gardiaan, die ze verjaagd heeft. zwaar onder handen:
“Welnu, omdat je in strijd met de naastenliefde en met het heilig evangelie van Christus gehandeld heb, gebied ik je in naam van de heilige gehoorzaamheid nu meteen deze zak brood die ik
gebedeld heb en deze kruik wijn te nemen, en die rovers vliegensvlug over de bergen en door dalen achtema te gaan totdat je hen gevonden hebt. Je geeft hun uit mijn naam dit brood en deze
wijn, vervolgens kniel je voor hen neer en verontschuldigje je nederig voor je wrede gedrag? En
je zegt namens mij dat voortaan geen kwaad meer moeten doen,, maar God moeten vrezen en
hun naaste niet mögen lerenken, en dat als zij dit doen, ik beloof in hun behoeften te zullen voorzien en altijdvoor hun eten en drinken te zorgen ” (Fior 26)
Wat in dit verhaal geschilderd wordt is als principe in de Regel opgenomen: "En wie er ook bij
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hen komt, vriend ofvijand, diefofrover, hij zal welwillend ontvcmgen worden(RegNb 1,14)
Dit hceft zeker iets te maken met de armoedeopvatting van Franciscus: wie beseft, dat wat hij heeft
niet zijn bezit is, zal de anderen niet uitsluiten. Daarenboven is het een bewijs van een fundamentele Goede, die alle mensen omvat en zelfs over schuld en fouten nog de mensen ontdekt. die niels
dan Goed nodig hebben.
Wie denkt hier niet de gelijkenis van het verloren schaap? Juist de marginalen, die niet in de maatschappij geintegreerd zijn, hebben een bijzonder aandacht nodig, niet de veroordeling, maar de
liefde.

1.4. Rede in plaats van slagen_
Wat er kan gebeuren, wanneer iemand zieh door de geest van het evangelie laat leiden, wordt
geheel duidelijk in de vermelde ontmoeting tussen Franciscus en de sultan:
Terwijl een kruisvaarders met de zegen van de Kerk tegen de sultan ten slrijde trokken, gaat
Franciscus zonder wapen door het front heen, gaat tot de sultan en spreekt met hem. Jacques de
Vitry, die het leger van de kruisvaarders begeleidde, bericht hierover: “ Wij hebben gezien hoe de
eerste stichter en leider van deze orde, aan wie alle anderen als aan hun hoogste overste gehoorzaam zijn, een eenvoudig en ongeletterd man, geliefd bij God en bij de mensen, broeder
Franciscus gebeten, tot een zo uitzonderlijke graad van bezieling was meegesleurd en van zo een
vurige geestdrift was vervuld dat hij, toen hij bij het leger van de christenen voor Damiate in
Egypte gekomen was, onverschrokken en onder de krachtige bescherming van het schild van zijn
geloofnaar het kamp van de sultan van Egypte ging. En toen de Sarazenen hem onderweg aangehouden en vastgezet hadden, zei hij: ’lk ben Christen, breng mij bij uw heer”. (HO 32)
Een teken voor de echtheid van de missionaire overtuiging is met zekerheid gegeven, als de
fronten doorbroken worden. Deze fronten kunnen uit afrveermechanismen en agressie, maar ook
uit overtuigingen of het sociale erbij behoren bestaan. Wie zulke fronten doorbreekt, zet door
war Jezus met zijn menswording begonnen is, doordat hij de grenzen tussen mens en God afbrak. In deze tocht naar de sultan steekt voor de middeleeuwen een politieke springstof, zoals
wij hen op gelijkaardige wijze in de uitspraken van de bevrijdingstheologen ontdekken.

2. Tot een onderscheiding van de Geest: franciscaanse criteria
_voor een evangeliesering_
De centrale uitspraak van “Evangelii nuntiandi” dat het de Kerk is die “steeds nood heeft zelf
geevangeliseerd te worden, indien ze haar frisheid, haar kracht en sterkte om het Evangelie te
verbreiden wil behouden ”, is met zekerheid nog steeds door vele ambtsdragers en leken niet verstaan. Aan het leven van de h. Franciscus is af te lezen, hoe de Geest van God in de kracht van
het evangelie een mens en met hem heel de Kerk kan veränderen. De zending van de francis¬
caanse familie in de Kerk bestaat aldus niet erin, het christelijke geloven naar buiten te verdedigen. Zij rieht zieh veeleer naar binnen: de broeders en zusters moeten zieh steeds onder de aanspraak van het evangelie stellen en een nieuwe levensvorm (= forma vitae) ter zoeken. Zij zal
daaibij op pastoraal en theologisch gevestigde bastions stoten, die zieh in een verburgerlijkte
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Kerk gevestigd hebben. In zulke situatie kan een conflict met de ambtskerk nauwelijks vermeden
worden. Wij willen in het volgende enige criteria opstellen, met behulp waarvan de onderscheiding van de Geest verduidelijkt worden.

2.1. Het evangeliejalseerste criterium_
Aan de fundamentele trouw van de h. Franciscus aan de Kerk bestaat geen twijfel. De woorden
van de ordestichter over het rechte geloof en de sacramenten, zijn eerbiedige houding tegenover
alle priesters en theologen, zijn respect voor de diocesane bisschoppen, alsook zijn keuze voor
een kardinaal protector getuigen ervan. Op basis van zijn trouw aan de Kerk kon hij ook in Ro¬
me zijn ideaal doorzetten.
Anderzijds was Franciscus geen kerkelijke functionaris, omdat het hem volstond, zieh in het
voorgegeven in te voegen en slechts op een mogelijke vlotte afloop te hopen. Franciscus stelde
zijn gemeenschap niet direct in dienst van de kerkelijke instituten, zoals de andere ordestichters
meestal deden. Terwijl hij waarschuwde er uitdrukkelijk voor, niet in de ketterijen te glijden of
zieh buiten de Kerk te stellen (vgl. 2 BrGel 32 w.; BrOrde 44; Test 6 w), is nochtans zijn wil
niet in de voorste linie van de dienst aan de kerkelijk leer, de kerkelijke cultus en de kerkelijke
organisatie gericht. Zonder dit alles te loochenen, verkondigde hij, temidden de ervaringen van
zijn tijdgenoten, een nieuwe religieuze ethische boodschap, een nieuwe wijze van levensroeping
volgens het evangelie. Franciscus keerde zieh ertegen, de blijde boodschap in wetten, rechtsregels en voorschriften neer te leggen, zoals hij zijn broeders ten strengste verbood, de Regel van
commentaren te voorzien. De zelfverzekerdheid, waannede Franciscus de kerkelijke ambtsdragers tot en met de paus benaderde, fundeert hij in zijn keuze volgens het heilige Evangelie te leven. Aan dit evangelie waren ook de Kerk en haar ambtsdragers onderworpen. Franciscus bewees hun dat het ook daadwerkelijk beleefd kan worden. Zo is het te verstaan, wanneer Francis¬
cus schrijft:
"In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De regel en het leven van de mindere
broeders is dit: het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden en leven in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in kuisheid(RegB 1,1)
ledere nieuwe generatie van broeders en zusters Staat de vrijheid en de opdracht toe de leefbaarheid
van het evangelie in hun tijd te bewijzen. Daartoe bchoren initiatieven, improvisaties en de moed
oude gewoontes te doorbreken. Het blijft een oerfranciscaanse aangelegenheid, het concrete leven
te veränderen en daarin het evangelie op een nieuwe wijze tot geldigheid te brengen.
Het hoofderiterium voor het leven en werken van de broeders en zusters in de kerk is de praxis van
Jezus, zijn wenswording, zijn leven en werken, zijn dood en zijn verrijzenis. Daarbij komt het er
niet op aan de teksten van de bijbel, de dogma en de moraalaanwijzingen uit de traditie steeds opnieuw te formuleren. De opdracht van de broeders en zusters van de h. Franciscus is veeleer het
evangelie in zijn eigen leven zo concreet mogelijk herkenbaar te maken.
De hele cursus over het franciscaans missionair-charisma wil aantonen, wat dat vandaag betekent.
Het gaat erom, in de huidige probleemvelden het evangelie te beleven, Kerk te zijn, in de geest van
Jezus naar de mensen en de wereld te gaan.
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2.2. Leven volgens het evangelie: liefde als principe tot handelen
Het doel van alle missionaire activiteit is de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Dit doel
is aan heel de Kerk opgedragen. Daarom stelt het missiedecreet vast:
De pelgrimerende Kerk is krachtens haar natuur op zending gericht, omdat zij volgens het plan
van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige
Geest. Dit plan vloeit voort uit de ‘bron van alle liefde', de liefde nl. van God de Vader. ‘ (AG 2)
Het evangelie bevat een rij van voorbeelden, waarin Jezus door zijn handelen toont, dat God de
mensen liefheeft. Daarbij gaat het Hem niet opvallend om de leer, het handelen is belangrijker. Dat
maakt Jezus aanschouwelijk in de gelijkenissen, o.a. door de parabel van de goede Samaritaan.
Deze bekommert zieh concreet om de noodlijdende. Hij geldt derhalve als voorbeeld, ofschoon hij
niet tot het volk van Israel behoort en als Samaritaan een godsdienstige buitenstaander is. Priester
en leviet daarentegen verloochenen door hun houding de grondwet van hun geloof en de tempelliturgie, dat wil zeggen de eenheid van de liefde tot God en de mensen.
Wie alleen de geloofsartikelen van de Kerk bewaart en onverkort veider draagt, vervult nog niet de
criteria voor een leven, dat aan het evangelie ontspringt. Het evangelie is leven. Wie het enkel
leert, maar door zijn handelingen loochent, drijft de godsdienst met godsdienst uit. Wij hebben in
de Kerk nog veel te weinig geleerd wat het betekent concreet volgens het evangelie te leven. Dat
gebeurt daadwerkelijk slechts, wanneer men in de ontmoeting met de mensen in de omgang met
hen die manier van ontmoeten beleeft, die Jezus voorgeleefd heeft.
De kwaliteit van de ontmoeting met de mensen is voor Jezus identiek aan de ontmoeting met de
Vader: “Uw naam heb ik hun bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat de liefde die U mij
hebt toegedragen, in hen mag zijn - opdat Ik in hen mag zijn” Joh 17,26)
Daarom moeten de pastorale ontmoetingen in de üefde tot God geworteld zijn. Slechts wanneer de
liefde, die Jezus met zijn Vader verbindt, steeds opnieuw levendig wordt in de mensen, die zieh tot
hem bekennen, kan ze aanwezig zijn. In de samenhang met de pastorale zendingsopdracht ‘wijdt
mijn lammeren” (Joh 21, 15) vraagt Jezus aan Petrus driemaal; “Simon, zoon van Jonas, bemin je
miß” (Joh 21,5 vv.) Dit is een duidelijke uitspraak over de kwaliteit van de ontmoeting, die de
kerkelijke ambtsdragers kenmerken zal. Keren wij de uitspraak om, dan zegt Jezus tot Petrus:
“Wanneer je mij niet liejheb, dan houdtje de hand af van de pastorale dienst aan de mensen
De verkondiging van leven, dood en opstanding van Jezus Christus is aldus in spirituele ontmoetingen ingebed: de liefde tussen Jezus Christus en zijn Vader wordt overgedragen op zijn omgang
met de mensen. Hij rekent op de liefdesbekwaamheid van de mensen, die God in hen gelegd heeft.
Dit is een deel van zijn gelijkenis met God. De mens bezit de vrijheid zijn wezen en zijn bestaananders te bepalen. Hij kan rebelleren tegen de scheppingwerkelijkheid; hij kan zijn wezen verloo¬
chenen en de liefdesbekwaamheid bedelven. De evangelies tonen hoe de mensen in de ontmoeting
met Jezus zichzelf kurmen terugvinden. Deze maakt de mensen opnieuw vrij en bekwaam om God
en de medemensen in liefde te aanvaarden. Dit bereikt Jezus minder door te spreken over de liefde
van God dan door zijn concrete verhoudingen, die door de liefde gedragen worden.
Jezus laat zieh niet door afwijzing, ongeloof en doodsbedreigingen afleiden van zien liefdevolle
gerichtheid, en dat in gehoorzaamheid aan zijn Vader.Juist zo maakt hij de mensen opnieuw be¬
kwaam, in dit handelen de liefde van God te herkennen en in gehoorzaamheid aan de wil van God
zijn egoi'sme overwinnen. Dit handelen van Jezus roep bij de eerste christenen een duiding op:
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'God is liefde, en wie in de liefde blijfi, blijft in God, en God in hem” (1 Joh 4, 16) Dat is geen lo¬
gische afleiding, maar een theologische existentiele duiding van het handelen van Jezus. Een voorbeeld: Jezus gaat niet aan Zacheüs voorbij, die in een boom zit om hem te zien. Hij maakt halt en
gaat bij de tolbeambte binnen. Deze ontmoeting bewerkt dat Zacheus zijn vermögen begint te delen. Jezus commentarieert: “ Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze is een zoon
van Abraham” (Le 19,9).
“ Wat gebenrt er? Onze gewone theologische onderscheidingen falen eigenlijk. Was het nu een
were/ddienst of was het een heildienst, wat Jezus gedaan heeft? Heeft Hij hier als opperste herder,
priester of leraar om een bed gevraagd? Is het aan de goddelijke of de menselijke natuur in Jezus
te danken, dat tenslotte allen vrolijk zijn? ... Van waar komt de verandering, die zieh in het hart
van Zacheüs voltrokken heeft? ... Volgens de Schrift is dit alles de werking van een enkel ogenb/ik,
van het ogenblik, dat Jezus deze Zacheüs aankeek, hem zijn aanzien teruggaf, zijn waarde, zijn
zelfwaardering. Vanaf dat ogenblik kon Zacheüs zieh veränderen. Alleszins is niet ieder manier
van omgang tussen de mensen bevorderlijk voor de menswording van de mensen. er zijn omgangsvormen, die de identiteit van de mensen vemietigt: in de kinderhamers, in de scholen, in de slaapkamers, in de gevangenissen, in de folterkamers. Identiteitsbevorderend, versterkend is slechts een
omgang, waarbij de beide partijen wederzijds elkaar respecteren, elkaar onvoorwaardelijk accepteren ... Wat is er wat Jezus in zijn omgangsstijl met de mensen zo tekent? ... Hij is degene, die hen
God brengt en daarmede de mogelijkheid, zelf evenbeeld van God te worden, dat wil zeggen goed
zijn voor de anderen, zoals God voor hen goed is. ” (Zerßass 232)
ln deze geschiedenis spreekt Jezus niet uitdrukkelijk van God en ook niet van bekering. Hij gaat
gewoon bij Zacheüs binnen, tegen alle goede gebruiken en geldende geboden van de vromen. “Dat
is christelijk handelen: God naar de anderen toespreken, ofschoon alles dat tegenspreekf
(Zerßas). Ieder, die vandaag deze geschiedenis leest, weet dat Jezus Zacheüs zeggen wil: 'geef niet
op. Gij zijt een zoon van Abraham. God heeft je lief?" De onvruchtbaarheid en tragedie van vele
Pastorale activiteiten ligt in het feit, dat velen de ervaring hebben dat God is er niet ten gunste van
hen, maar wordt tegen hen in het spei gebracht. Van dit nieuwtestamentisch heilsgebeuren laten
zieh de dimensies afleiden, die voor het pastoraal handelen van iedere tijd van fundamenteel be¬
lang zijn. Zoals Jezus vanuit de liefde tot zijn Vader handelde en zoals Hij de pastorale zendingsopdracht van Petrus afhankelijk maakte van de liefde tot hem, zo wortelt iedere pastorale handeling in het evangelie, in de blijde boodschap van leven, dood en opstanding van Jezus Christus.
Pastoraal handelen gebeurt niet in eigen naam, maar in naam van Jezus. Wie een persoonlijk doel
nastreeft, wie op zichzelf vertrouwt, en geen rekening houdt met de liefde van God, handelt in ei¬
gen naam. In naam van Jezus daarentegen handelt hij, die met de krachten rekening houdt, die vrij
komen wanneer mensen in concrete ontmoetingen en handelen de liefde van God ervaren en opnieuw in de eigen liefdesbekwaamheid gaat geloven. In de tijd van Franciscus en Clara was het
handelen van de Kerk zeer sterk door interesses getekend, die niets met het wezen van het evange¬
lie van doen hadden. In hun discussie met de Kerk letten zij er bijzonder op, dat hun handelen aan
de liefde van Jezus ontsprong. Daarin ligt de zendingsopdracht van de broeders en de zusters tot op
vandaag.

2.3. Leven aan de zijde van de armen_

_

Hier moet op een bijzonder manier van de armen gesproken worden. Het evangelie, en vooral het
evangelie van Lucas, beschrijft op iedere bladzijde, hoe Jezus naast de armen stond en daarbij dui-
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delijk maakte, dat God een God van de armen is. Eveneens behoort het tot een bijzonder kenmerk
van de h. Franciscus en de h. Clara, dat zij zieh tot de armen rekenden en bij de uitgestotenen van
hun tijd wilden leven. Omdat er over dit thema een eigen handleiding bestaat (Handleiding 19)
wordt er hier niet verder op ingegaan. Nochtans moet er nog aangedacht getrokken worden op een
bijzonder aspect:
Jezus richtte zieh op een bijzonder wijze tot de mensen, die in hun liefdesbekwaamheid bedreigd
zijn. Daartoe behoren de randgroepen en de kinderen, in wie de liefdesbekwaamheid bedekt of bedorven kan worden. Mensen, die zo bedreigd zijn, vormen een speciale doelgroepen voor de pastorale inzet. Ze kunnen zieh op Jezus beroepen. “ Wie zulk een kind in mijn naam opneemt, neemt mij
op” (Mt 18,5)
Er zijn voor Jezus geen mensen, die hij op religieuze gronden van zijn gemeenschap uitsloot, om¬
dat ze bijvoorbeeld onbekwaam zijn voor cultus, dat is volgens het oordeel van de mensen "godsonbekwaam”zijn: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar wel de zieken” (Lc 5, 31) De
scherpste sancties spreekt Jezus uit tegen mensen, die de kleinen en de zwakken hun vertrouwensen liefdesbekwaamheid bedreigen of vemietigen: “Maar wie een van deze kleinen die opMij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee gegooid ” (Mt 18,
6)
Op de vraag van de leerlingen, wie er in de hemel de grootste zal zijn, antwoordt Jezus dat men
moet worden als een kind. Wie aldus aan de grootte, sterkte en macht verzaakt, “die is de groot¬
ste in het Rijk der hemelen”. (Mt 18, 1-4) Jezus plaatst de kinderen en de leerlingen op een zelfde niveau. Voor beiden geldt het: “Wie een kind opneemt om mijnentwil, neemt mij op" (Mt 18.
5) Wie zieh zoals Christus, door geweldloosheid bijvoorbeeld, weerloos maakt en als Franciscus
naar de sultan gaat, heeft het evangelie aan zijn zijde.

2.4. Het probleem van de kerkvervreemding
De Kerk Staat overal voor de opdracht van de eerste verkondiging. Dat enkelingen niet naar de
kerk gaan en de Kerk niet meer als normerende instantie erkend wordt. is niets nieuws. Nieuw ech¬
ter is, dat compacte groepen, welke juist de grote meerderheid van de maatschappij uitmaken, buiten de Kerk staan. Men spreekt daarorn juist van een “postchristelijk tijdpeik". Deze situatie vraagt
om mensen, die bereid zijn, de grenzen van de Kerk te overschrijden, om gans opnieuw, nog onbetreden domeinen van de pastoraal te openen. In vele traditionele christelijke landen bestaat er een
aanzienlijk percentage van mensen, die zieh als “ongodsdienstig" aanduiden. Ander verstaan zieh
als christenen, maar voelen zieh in de officiele Kerk niet meer thuis, of behoren tot geen Kerk =
het onkerkelijke volk. Tegelijkertijd zijn er mensen, die niet tot een Kerk behoren, maar zieh als
volgelingen van Jezus verstaan als christenen = “churchless Christianity” Deze fenomenen komen
ons vooral in Japan tegemoet, waar volgens de statistieken 1, 6% van de bevoIking zieh Christen
noemt, terwijl er slechts 0,8% gedoopte Christen zijn.
Zijn ten opzichte van deze situatie niet juist degenen, die zieh op Franciscus beroepen, geroepen op
nieuwe wegen te gaan? Omdat Franciscus door zijn oproep tot boete, zijn “exhortatio”, juist zulke
mensen wou bereiken, die de gebruikelijke predikatie niet bereikte. Het onderscheid tussen de
preek en de exhortatie bestond juist daarin:
* dat de preek in het gebouw van de Kerk, de exhortatie buiten op de open plaatsen en in de straten
gehouden werd;
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* dat de preek dogmatisch, de exhortatie echter op het praktisch leven gericht was;
* dat de prediking juist de mhoudelijk de in de scholen geleerde. academische vormprincipes
moest volgen, terwijl de exhortatie spontaan uit het hart vloeide, volks was en vaak de vorm van
een lied aannam.
Het gaat hier om een methode, die aan de "'unchurchcd people” het meest aangepast is.
Komt het volk niet naar de kerk om het woord van God te hören, dan moet het evangelie naar buiten gedragen worden op de wegen en de hagen. Daarbij moeten wij alle fantasie en creativiteit gebruiken. Franciscus zei: “Ik heb het mijne gedaan. Laat Christus jullie leren watjullie nu verder te
doen hebben(2 Cel 214).

_Kerkelijke en franciscaanse bronnen_
Bijbel
Kerkelijke documenten
Bronnen

Mt 18,1-6; Lc 5; 19, 9; Joh 17, 26; 21, 15; 21, 5 vv.;
1 Kor 12,1-30; 1 Joh 4,16
AG 2; 28; EN 6
2 BrGel 32 vv.; BrOrd 44; BrLeo; RegNb 2, 1; 7, 14; 16,
3; RegB 1,1; 12; Test 6 w; 1 Cel 18 w.; 19 w.; 32, 2; 2
Cel 193; 214; 3 Gez 13; LMIII, 10; Fior 26; HO 32; Lev¬
el 1

Interfranciscaanse documenten
OFM- OFMCap - OFMConv
OSC (Clarissen)
OSF (TOR)
Franciscaanse
gemeenschap:
FG/OFS
Aanvulling

D. Oefeningen
i8 Oefening

_

_

Thomas van Celano beschrijft hoe Franciscus (in S. Daminano) "God een huis bouwt”. Hij spreekt
figuurlijk: “hier ook leeft Vrouwe Clara, in Assis/ geboren, die als de kostbaarste en meest onaantastbare bouwsteen het fundament werd, waarop de verdere bouw steunde

Lees het hier op aansluitende hoofdstuk uit 1 Cel: _
]9 Zo steunde op haar dat edele bouwwerk, haar orde, opgetrokken uit de kostbaarste edelstenen" die door geen mens naar waarde te prijzen zijn. Dat is alleen voorbehouden aan God. Te
beperkt is ons denken om zieh een denkbeeid van hun waarde te kunnen vormen en ons spreken
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schief te kort. Alles overheersend domineert in die gerneenschap als voomaamste de deugd van
blijvende, wederzijdse liefde. En deze stemt aller wil zo op elkaar af dat ze, wanneer ze met
veertig of vijftig tegelijk ergens samenzijn, hetzelfde willen en niet willen en een zijn van geest en
hart, hoezeer ze onderling ook verschillen. Daamaast straalt in ieder van hen de parel van de
nederigheid. Deze brengt hen ertoe de van de hemel ontvangen gaven en geschenken zo behoedzaam voor zichzelf te hotiden, dat ze geen beletsel zijn om ook de andere deugden te verwerven.
Verder verspreidt de lelie van de maagdelijke kuisheid bij hen haar wonderheerlijke geur. Deze
omvangt en doordringt hen zozeer, dat ze met opzijzetten van alle aardse gedachten alleen maar
verlangen aan het hemelse te denken. En onder de bedwelming ervan ontspringt in hun hart zo'n
intense liefde voor de eeuwige Bruidegom, dat deze in haar heilige puurheid iedere genegenheid
uit het vroegere leven buitensluit. Op de vierde plaats gaan ze terwille van de allerhoogste armoede zover, dat ze er meestal zelfs moeite mee hebben aan hun dringendste behoeften aan
voedsel en kleding te voldoen.
20 Als vijfde parel bezitten zij op bijzondere wijze de gave van onthechting en zwijgzaamheid.
Zonder zieh veel geweld aan te doen houden zij de begeerten van hun lichaam in toom en bedwingen ze hun tong. Sommigen van hen hebben het spreken praktisch helemaal verleerd en
wanneer ze noodgedwongen wel moeten spreken, weten ze nauwelijks meer, hoe ze zieh moeten
uitdrukken. Vervolgens is er de deugd van geduld. Deze blijken ze in alle omstandigheden op
bewonderenswaardige wijze te kunnen beoefenen. Wat er ook gebeurt, of ze nu in moeilijkheden
komen of tegenslagen ondervinden, of men ze lästig valt of beledigend behandelt, niets brengt
hen van de wijs of in verwarring. Als zevende en laatste parel hebben zij zieh de hoogste graad
van beschouwing eigen gemaakt. Daarin komen zij te weten, wat ze al of niet moeten doen, en
bezitten i.j de gelukkige gave hun geest vrij en toegankelijk te maken voor God, terwijl ze dag en
nacht tot Godbidden en Zijn heerlijkheidbezingen.

Vragen:
1. Welke van deze door de clarissen gebruikte bouwstenen behouden voor de gehele
Kerk een algemeen geldende en blijvende waarde?
2. Welke nieuwe bouwstenen lijken je vandaag belangrijk, opdat een levendige plaatselijke kerkgemeenschap zou kunnen ontstaan?

2° Oefening_

_

Lees 1 Kor 12,1-30.

Vragen en opgave:
1. Beschrijf de kerkelijke diensten, die in de tijd van de h. Paulus in Korinthe bestün¬
den en zock de daaraan beantwoordende hedendaagse benamingen.
2. Welke van deze kerkelijke diensten zijn afwezig in uw gemeente?
3. Welke andere diensten ken je daadwerkelijk?
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4. Wat telt er in uw gemeente/ gemeenschap het meest?

3e oefening
Deze handleiding eindigt met de volgende uitspraak: “Komt het volk niet naar de kerk om het
woord van God te hören, dan moet het evangelie naar huiten gedragen worden op de wegen en de
hagen. Daarbij moeten wij alle fantasie en creativiteit gehmiken.'’

Vragen en opgave:
1. Waar heb je in uw maatschappij, in de Kerk, in de Orde “unchurched people”
ontmoet?
2. Wat zijn dat voor mensen?
3. Ken je een pastoraal programma, dat aan hen aangepast is, welk?
4. Poog om in groep zulk een pastoraal programma te ontwerpen.

E Toepassingen
_1e Toepassing_
Lit volgende teksten worden uit drie godsdienstvormen drie verschilfende Kerkmodellen
gchaald:

* Communio model:
“De in het geloof gerijpte hidder is een hoorder. Hij waardeert ook de gebedsbijdrage van de
andere en weet zijn gebed of lied dan in te brengen, wanneer ze in de thematiek van de anderen
past of ze vervolledigd verder zet. Zo ontstaat een ordening, die ook Paulus voor zijn gemeente
in Korinthe vraagt (1 Kor 14, 40; vl. 14, 33) ... ”
*

Individualistisch model

Staat daartegen een gemeente van christenen bij de aanvang, het merendeel van hen heeft nog
niet de stap van een levensovergave gezet, nog niet geleerd de Geest van God volledig te vertrouwen, zo wil ik hun godsdienst eerder een spontane, maar niet charismatisch noemen ... Een
zulke godsdienst tekent zieh daardoor, dat de leden in de regel geen onderling gebedscontact
hebben. Ieder bidt juist zo, wat hem juist lijkt te zijn . Men heeft nog niet dat gevoel dat de Geest
van God ook in de andere bidt, en slaat daarom ook weinig acht op het gebed van de anderen.
Iedereen wendt zieh direct naar het midden . . . ”
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* Het hierarchisch model:

_

‘In de traditionele gemeenschappelijke godsdienst komt de priester een verheven plaats toe. Hij
Staat tegenover de gemeenschap ... Hij is de spreker in de gemeente, de aßonderlijke gelovige
kan zijn gebed slechts in stille formuleren respectievelijk in de ritueel voorgeschreven gebeden
fertigenden. Onder elkaar bestaat er geen expliciete gebedsverhouding. ”
(A. Rotzetter)

V ragen:
1. Waar heb je de hierboven beschreven drie modcllen van een kerkelijke gemeen¬
schap ontmoet?
2. Welk model spreek je vanuit de ervaring het meest aan? Vertel!
3. Welke van deze drie modcllen wil je eigen, welke de pastorale noden van uw omgeving het meest voldoen?

2® Toepassing
Franciscaanse trouw aan Rome en de profetische kritiek:
Het is een bijzonder kenmerk van de h. Franciscus van Assisi, dat hij zijn nieuwe leven in de
Kerk en met de Kerk wou beleven. Daarom tekent hem een grote liefde en eerbied voor de paus.
Nochtans zijn er vele gelegenheden in het leven van de heilige, waarop hij de voorschriften van
de roomse Kerk niet kon aanvaarden. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is zijn publieke afwijzing van de 5e kruistocht (1217-1221) die onder paus Honorius III georganiseerd werd. Deze
was met de geest van het evangelie, dat hij “de vorm van zijn leven” maakte, niet te verenigen.
Trouw aan de Kerk ontheft ons aldus niet van de zware plicht, haar concreet handelen aan de
geest van het evangelie te onderwerpen. Dat behoort bij de profetische opgave, bijzonder van de
Orde, zonder dewelke de Kerk niet de “ecclesia semper reformanda” (de zieh steeds vemieuwende Kerk) kan zijn.
Een uitdrukking van zulk een profetisch uitspraak is het volgende gedieht, dat een franciscaan
met zorg en liefde voor de Kerk geschreven heeft in samenhang met de excommunicatie van de
wereldberoemde theoloog en oblaat Tissa Balasuriya uit Sri Lanka. Aanleiding daartoe was het
in 1990 versehenen boek “Maria en de menselijke bevrijding”. De inhoud van dit boek werd
door de Romeinse congregatie voor het geloof als “onverenigbaar met het geloofsgoed van de
Kerk” verklaard en de auteur geexcommuniceerd. Dit gebeurde zonder het door het kerkelijk
recht voorgeschreven proces (CJC 221 en 20)? In het gedieht gaat het niet om de vraag van de
rechtgelovigheid, maar om het recht van een mens in de Kerk en om de evangelische normen in
de omgang van de Kerk met de mensen, zoals de 72-jarige theoloog Tissa Balasuriya. die een
leven lang de Kerk trouw gediend had, ook in het geval, dat er terecht de theologische bedenken
zijn.

Aan paus Joahnnes Paulus II
Als je Petrus waart,
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kon ik je broeder noemen
en me tot u wenden
in eigen en vreemde nood.
Toch "Uwe heiligheid"
laat scheidingsmuren groeien
tussen U en mij,
die onze Meester,
de mijne en de uwe,
niet wilde oprichten.
En dus vraag ik u van ver:
Wie was er daar aan het meer,
toen Petrus in de golven onderging?
Liet Jezus hem nog dieper
zinken in de golven,
bestrafte hij hem ervoor,
dat het waagde,
achter zieh te laten
de boot en de zekerheid
en zijn Heer tegemoet ging
over het water in beroering?
Hij had het zelf niet gewaagd,
als Jezus zelf
hem niet geroepen had:
Kom!
Als Christus zijn Kerk
op baste rots bouwde,
deed Hij het niet,
het leven, de liefde. de vrijheid ...
aan de harde rotsen zou stoten
in de zorg om de waarheid,
veeleer om een vaste grond te zijn
voor de onzekere stap van de mens.
Zo smeek ik U:
laat toch de waarheid
zieh zelf verdedigen!
Laat graan. wilde kruiden
tezamen opwassen tot de dag van de oogst.
Omdat de zaaier zelf
vermag te onderscheiden
tussen beiden
in de diepte van tijd.
Hoe gemakkelijk wordt goed zaad
met onkruid verwisseld,
achtloos in het vuur geworpen
en verbrand.
(Verdwijn. donker schaduwen
van de inquisitie!)
“Laat beiden toch samen opgroeien
tot de oogst”, zegt de Heer.
Maar wie ben ik,
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om U dat allemaal te zeggen.
En toch: ook koningen
luisterden naar hun narren.
Waarom aldus gij ook niet?
Maureen More (Uit het Engels vertan Id)

Opgave:
1. Spreek met elkaar over dit gesprek.
2. Zoek hoe daarin de trouw aan de Kerk en de profetische opdracht van de Orde el¬
kaar vinden.

_F. Literatuurverwijzing_
Franz von Assisi,
Legenden und Laude (Zürich 1976) 402-410.
Fuchs, O.,
Die praktische Theologie im Paradigma biblisch-kritischer Handlungswissenschaft zur
Praxis der Befreiung: 0. Fuchs (Hg ), Theologie und Handeln: Betr. zur Fundierung der
Praktischen Theologie als Handlungstheorie ( Düsseldorf 1984) 243.
Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschluß der gemeinsamen Sy¬
node zum „Missionarischen Dienst in der Welt" (Freiburg 1977) 821-845, Nr. 3,4.

Godin, HVDaniel, Y.,
La France - pays de Mission? (Lyon 1943).
Laumanns, C.,
Die Eucharistiefeier im Stil charismatischen Betens als missionarischer Gottesdienst: A. Rotzet¬
ter (Hg ), Geist und Kommunikation, Seminar Spiritualität 4, (Zürich 1982) 201 ff.
Lohfink, N.,
Der Geschmack der Hoffnung. Christsein und christliche Orden (Freiburg 1983).
Mascarenhas, L.,
Loyale Opposition im Namen des hl. Franz: Fidelis. Provinzzeitschrift der Schweizer Kapuziner
72 (1985) Nr. 2, 69ff.
Missionszentrale der Franziskaner (Hg.),
aus der Reihe Berichte - Dokumente - Kommentare:
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(Bonn 1991).
•Heft 52: Dein Wort ist Leben - III. (1. Teil) Bibelmeditationen lateinamerikanischer Or¬
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■Heft 55: Santo Domingo 1992 - IV. Generalversammlung der Lateinamerikanischen
Bischofskonferenz, Werden - Verlauf - Wertung (Bonn 1993).
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•Heft 58: Der franziskanische Missionsauftrag in einer veränderten Welt. Erinnerung und
Erneuerung (Bonn 1994).
•Heft 64: Franziskanische Spiritualität und Evangelisation. Dokumente der XIV.
UCLAF (Bonn 1996).
•Heft 67: Menschenrechte. Unsere Anwaltfunktion für die Entrechteten (Bonn 97).

Schmälzte, U.,
Die Not Kirche: Ihre Erneuerung in Europa: A. Camps/G. W. Hunold (Hg ), Erschaffe mir ein
Zerfaß, R.,
Jesu Umgangsstil als Maßstab für die Seelsorge: Diakonia 14 (1983) 232f.
Zulehner, P. M.,
„Denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor ...". Zur Theologie der Seels¬
orge heute (Düsseldorf 1984).
•Helft den Menschen leben. Für ein neues Klima in der Pastoral (Freiburg 1983).
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•Leibhaftig glauben. Lebenskultur nach dem Evangelium (Freiburg 1983).

Om na te denken
_Lui steren_
De franciscanen hebben de mensen van onze tijd veel te zeggen vooral onze door de consumptie
getekende industriemaatschappij, die nauwelijks aandacht geven aan het lijden van miljoenen
hongerige mensen op de hele wereld. Er zijn velen, die de oorlog op touw zetten in plaats van
vrede te stichten, die het milieu vemietigen in plaats van de natuur te beschermen, die Franciscus
feestelijk bezingt. Het komt voomamelijk aan u franciscanen toe, de mensen een antwoord te
geven op onze hedendaagse Problemen, ze op te voeden de dingen juist te beschouwen en daardoor een klaar geweten en een evenwichtige innerlijke instelling tot onze wereld te ontwikkelen.
In zover gij de waarachtige christelijke waarden weder in het leven roept, kunt gij een grote bijdrage voor de vrede en voor de vooruitgang van de mensheid geven. Als kinderen van de heilige
der evangelische armoede, van de natuurvriend, zijt gij de beste uitdragers van de boodschap, die
Franciscus tot de mensen van zijn tijd richtte, een boodschap die tot in onze tijd haar waarde niet
verloren heeft en die met jullie kracht het geweten van de maatschappij hemieuwt.
(Paus Johannes Paulus II, Boodschap aan het generaal kapittel van de MinderbroedersConventuelen op 28.05.1989)

Bidden
Heilige Franciscus,
gestigmatiseerd op de Alvemaberg,
de wereld heeft nood aan u
als icoon van de gekruisigde.
Zij heeft nood aan uw hart,
open voor God en de mensen,
uw gewonde voeten,
uw doorboorde en bloedende handen.
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Zij verlangt naar uw zwakke stem,
gesterkt door de macht van het evangelie.
Franciscus, help de mensen van vandaag,
opdat zij het euvel van de zonder herkennen
en hun innerlijke reinheid door boete verlangen.
Help deze mensen zieh te bevrijden
van de structuren van de boze,
die onze maatschappij onderdrukken.
Maak het geweten van de regeringen opnieuw wakker,
om vrede onder de naties en onder de volken te stichten.
Draag op de jongeren de kracht van uw leven over,
die zieh van arglist
van de veelvoudige doodsculturen afkeert.
Franciscus, toen allen, die de boze gekwetst,
uw vreugde van vergeving.
Allen, die door leiden,
honger en oorlog gekruisigd worden.
opent opnieuw de deur van de hoop.
Amen.
(Paus Johannes Paulus II, La Verna, de kapel van de wondetekenen, 17.09.1993)
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1. De heilige Daniel en zijn gezellen: vurig verlangen naar het martelaarschap-'7'
2. De zalige Raymundus Llullus: dialoog met de joden en de moslims-177
3. Johannes van Piano di Carpine. verstaan van de Volkeren-'77
4. Coletta van Corbie: roep tot hemieuwing van de orde-173
5. Francisco Jose de Jaca en Epifanio de Moirans: inzet voor gerechtigheid-174
6. De heilige Fidelis van Sigmaringen: conflictrijke omgang met de Protestanten-175
7. Antonio Caballero: strijd voor de inculturatie-'77
8. Placide Tempels: dialoog met de godsdiensten- '77
9. Marie de la Passion: optie voor de armen-'7^
10. Wilhelm Kardinaal Massaia. moed tot pastorale zelf verantwoordelijkheid-179
11. De heilige Johannes van Capestrano: zorg voor het christelijke avondland-180
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181
12. Marv Hancock: de vrouw in de politiek182
4.3. Augusto Ramirez Monasterio: martelaar voor gerechtigheid en vrede
183
D. Oefeningen183
1. Oefening■184
2. Oefening..
■184
3. Oefening186
4. Oefening186
E. Toepassingen186
1. Toepassing186
2. Toepassing ■
1 Uit “Redemptoris missio”, Encycliek van paus Johannes Paulus II over de blijvende
geldigheid van de missie-opdracht-187
2. Uit “Ecclesia in Afrika”, postsynodaal apostolisch schrijven van paus Johannes Paulus II over
de Kerk in Afrika en haar evangelisatieopdracht in het licht van het jaar 2000,1955:-188
F. Literatuurverwijzing188
Om na te denken-190
Maak mij een werktuig van uw vrede-190
Handleiding 9: De franciscaanse zending volgens de moderne bronnen-193
Uit de bronnen-193
Hoe de andere tijd, ook de onze, de tijd van God is.-193
A. Inleiding-193
Grondgedachte voor een missionair leven en arbeid in onze tijd.-193
B. Overzicht-194
Ingaan op de missionaire gronddynamiek-194
C. Informatie194
1. Motieven voor de franciscaanse missie.-194
1.1. De franciscaanse familie als zodanig is missionair--195
1.2. Ieder broeder en zuster is een missionaris-196
2. De manier van franciscaanse missie-196
2.1. Grondhoudingen-196
2.2. Wat betekent “vrede en heil”?.
199
3. Antwoord op een bezwaar.-202
4. Praktische gevolgen-202
4.1. Nieuwe profetische en missionaire initiatieven.
202
4.2. Werken aan de eenheid van de mensheid.
202
4.3. De noodzakelijke vormingsstructuren verschaffen-203
4.4. De betekenis van de vorming tot missionair bewustzijn aan de jongere broeders en zusters
tonen.
203
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-203
D. Oefeningen-204
1. Oefening204
2. Oefening-204
3. Oefening-205
1. De “Franciscaanse missionarissen van Maria” (FMM) uit de Filippijnen - terugkeer naar de
eenvoudige aanwezigheid:-205
2. Bericht van een kleine franciscaanse gemeenschap in het Noordoosten van Brazilie - sociale
woonverandering, een noodzakelijk stap:-205
3. Bericht uit Ivoorkust/ Afrika - een levensdialoog:-206
4. Brief uit Moundou/ Tsjaad van december 1984: een kerk van de armen bouwen:-206
E. Toepassingen-208
1. Toepassing:208
2. Toepassing-209
F. Literatuurverwijzing-209
Om na te denken-210
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Wek de kracht, tegenstellingen te verbinden-

III DE RELIGIEUZE-MYSTIEKE DI MENS IE VAN H ET FRANCISCAANS-MISSIONAIR
CHARISMA213
Handleiding 10: De eenheid van contemplatie en missie213
Uit de bronnen213
Als was het de stem van God214
A. Inleiding214
Openheid voor het goddelijke214
B. Overzicht214
Aspecten van de contemplatie215
C. Informatie..*.
215
1. De betekenis van het woord “contemplatie” bij Franciscus en Clara215
2. Franciscus: “niets anders willen wij verlangen ...”217
3. Clara: “Met gehele overgave ...”218
4. De terugtocht: De wereld binnen de wereld verlaten219
De wereld als schepping, als Universum, de kosmos, “hemel en aarde”, het al: 219
De wereld in haar tweeslachtigheid:219
Het menselijk gezelschap220
5. Hem beleven die voor allen gestorven is221
6. De wereld als klooster: contemplatie als missie222
7. De cel overal met zieh meenemen223
8. Meer dan een kluizenarij: contemplatie als beleefde werkelijkheid..
223
9. Contemplatief door wereld trekken224
10. De Geest des Heren bezitten: gebed en overgave.
226
Slotbeschouwingen226
Kerkelijke en franciscaanse bronnen227
D. Oefeningen227
1. Oefening--—.
■227
2. Oefening■228
1. Uit Zuid-Korea - contemplatie en vriendschap:•229
2. Uit Afrika - indruk van een bezoek aan Malawi: -..
3. Uit Brazilie - Uitdrukkingsvormen van de contemplatie, zoals ze in de context van de
bevrijding beleefd worden, zijn o.a. de volgende:-230
4. Een tijdsdocument uit de vroegere Sovjet-Unie, dat echter ook vandaag nog in vele delen van
de actuele wereld gebeurt - gebed midden vervolging en onderdrukking:-232
E. Toepassingen-234
1. Toepassing-235
2. Toepassing-235
3. Toepassing-236
F. Literatuurverwijzing-238
E. Om na te denken-239
Haniileiding 11: De keuze voor Christus en universele ruimteUit de bronnenAan allen in de wereld gezondenA. InleidingUniversele dimensie.C. Informatie1. De religieuze overtuiging van de 13e eeuw.1.1. Buiten de Kerk geen heil (“extra ecclesiam nulla salus”)1.2. De gewelddadige bekering - (“compelle intrare”)1.3. Tendens van universele theocratie2. Universele ingesteldheid en ruimte bij Franciscus van Assisi, vanuit zijn keuze voor Jezus
Christus694

241
241
241
241
241
242
242
242
243
243
244

2.1. Universele grondhouding van de h. Franciscus-244
2.2. De exclusieve binding aan Jezus Christus als fundament van de universele ingesteldheid 245
2.3. Bekering tot het concentrerende midden-246
2.4. Brüggen naar een modern verstaan-247
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-249
D. Oefeningen..
249
1. Oefening-249
2. Oefening250
3. Oefening..—..250
Begin van het rondschrijven “Fidei donum” van paus Pius XII, 1957:-250
Uit het apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi” van paus Paulus VI, 1975:-251
4. Oefening-253
E. Toepassingen-254
1. Toepassing-254
2. Toepassing.
255
3. Toepassing-255
4. Toepassing-255
F. Literatuurverwijzing-256
Om na te denken-257
Menselijke waardigheid - Mensenrechten-257
Handleiding 12: Universele broederschap: verzoening met God, mens en natuur-261
Uit de bronnen-261
Alle schepselen zijn broeders en zusters-261
A. Inleiding...261
Universele verzoening-261
B. Overzicht-263
Eenheid van de schepping-263
C. Informatie263
1. Uit de vroegste berichten.
263
2. Poging tot een duiding-265
2.1. Nuttigheid, symbolische betekenis en innerlijke heiligheid van alle geschapen dingen — 265
2.2. De eenheid van het geschapene-266
2.3. Christusbetrokkenheid-267
2.4. Solidariteit en “duurzaamheid”.
269
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-269
D. Oefeningen-270
1. Oefening.
270
2. Oefening-270
Verklaring van de Franciscanen bij de UNO naar aanleiding van de Conferentie van de
Verenigde Naties over ecologie en tonwikkeling (UNCED/ECO) in Rio de Janeiro /Brazilie
1992:-270
3. Oefening-272
Uit de herderlijke brief van de bisschoppen van Papua-Nieuw-Guinea en de Salomon-eilanden
uit het jaar 1988: “Een leefwereld voor mögen verschaffen””:-273
4. Oefening273
Lees het Gubbio-document van het internationale seminarie Terra Mater in het jaar 1982: — 273
E. Toepassingen-277
1. Toepassing-277
2. Toepassing-279
Meditatie over een gebroken wereld.-279
3. Toepassing-280
Hoe kunnen wij handelen? -280
4. Toepassing.
283
F. Literatuurverwijzing283
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Om na te denken-285
Handleiding 13: De franciscaanse zending cn de verkondiging van het woord-287
Uit de bronnen-287
Broeder Egidius preekt-287
A. Inleiding-287
Verkondiging: getuigenis van het leven-287
B. Overzicht-288
Drager van de verkondiging-288
C. Informatie289
“Wee mij, wanneer ik het evangelie niet verkondig”-289
1. De gemeenschap als drager van de verkondiging-290
2. Prediking en levensstijl-290
3. De contemplatieve achtergrond van de verkondiging-293
4. Preken vanuit de beleefde situatie-293
5. Het woord des Heren verkündigen-295
6. Vanuit eigen geschiedenis preken-295
7. Vanuit de geschiedenis van andere preken-296
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-297
D. Oefeningen-297
1. Oefening-297
1. Tekst-297
2. Tekst298
2. Oefening-298
3. Oefening.
299
Uit de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring “Dei verbum” van het 2e
Vaticaans Concilie, 1965:-299
2. Woorden van de h. Franciscus:-300
4. Oefening300
E. Toepassingen-300
1. Toepassing-300
1. Tekst-300
2 Tekst:-301
2. Toepassing-301
3. Toepassing-301
1. Uit Azie:-302
2. Uit Afrika:-302
3. Uit Latijns-Amerika:.303
4. Uit Europa en Noord-Amerika-303
F. Literatuurverwijzing-304
Om na te denken-305
Het wezen van de spiraal-305
Handlciding 14: Zusters en broeders in een geseculariseerde wereld-307
Uit de bronnen-307
De ganse wereld is ons klooster-307
•
•
1C\1
A. Inleiding--/
Secularisatie als bepalende werkelijkheid-307
B. Overzicht-308
Het heilige in de alledaagse sleur-308
C. Informatie-309
1. Christus heiligt alle menselijke werkelijkheden-309
2. Het begrip secularisatie-310
2.1. Secularisatie en godsdienst-311
2.2. Secularisatie en secularisme-311
2.3. Terugkeer van het religieuze-312
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3. Het christendom en de secularisatie-313
3.1. De Verlichting-313
3.2. De reactie van de Kerk-314
4. Het “nieuwe humanisme”-316
4.1. Streven naar menselijker totaliteit-317
4.2. Het zoeken naar de diepere zin binnen het wereldlijk leven-317
4.3. De geest van de zaligsprekingen-318
4.4. Het heilige in het gewone en alledaagse-318
4.5. V emieuwing van de liturgie-318
5. Getuigenis afleggen-319
5.1. Franciscaans getuigenis vandaag-319
5.2. Vrijheid voor het leven-319
5.3. De “genade om te arbeiden” en de “geest van het gebed”-320
5.4. De franciscanen in de plaatselijke Kerk-320
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-321
D. Oefeningen-321
1. Oefeningen321
uit de encycliek “Mirari vos” van paus Gregorius XVI, 1832: -..321
2. Oefening322
uit de encycliek “Redemptoris missio” van paus Johannes Paulus II, 1990:-322
3. Oefening-323
1. Uit “de mis over de wereld”, 1923, in Ordos, China, geschreven:-323
2. Uit “het goddelijk milieu”, 1926/27 in Tientsin, China, geschreven:-323
E. Toepassingen-325
1. Toepassing-325
2. Toepassing-327
3. Toepassing-327
F. Literatuurverwijzing-328
Om na te denken-330
Ik word gevraagd:-330
Handleiding 15: De dialoog mct andere godsdiensten: een franciscaanse weg-331
Uit de bronnen-331
Waarom Franciscus van Assisi de geschriflen van de mensheid eerbiedigde-331
A. Inleiding..- 33 1
Invloed van de verschillende godsdiensten in het leven van de mensen.331
B. Overzieht-332
Dialoog als principe-332
C. Informatie.333
1. Dialoog: begripsverklaring en grondregels333
1.1. Begripsverklaring-333
1.2. Vooropstellingen-334
1.3. Doel-334
1.4. De hoogdringendheid van de dialoog-334
1.5. Openbaring..336
2. Het christendom en de andere godsdiensten.
336
2.1. Het Tweede Vaticaans Concilie-337
2.2. Na het Concilie-338
3. Theologische tendensen-338
3.1. De dialectische theologie-338
3.2. Theologie van de vervulling-338
3.3. Theologie van het anonieme christendom-339
3 .4. Theologie van het Logos-christologie-340
4. De dialoog in het alledaagse leven-341
4.1. Dialoog op sociaal gebied-342
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4.2. Ontmoetingen van dialoog-342
5. De franciscaanse dialoog-343
5.1. Dialoog vanuit de dynamiek van het gebed-343
5.2. Onderdaan zijn van alle schepselen-343
5.3. Zichzelf zijn.
343
5.4. Midden onder hen-344
5.5. De initiatieven aangrijpen.-344
5.6. De anderen vertrouwen-344
5.7. Door het leven en door het woord werken-344
5.8. Met de andere samen werken-344
5.9. Veeleer verstaan dan verstaan worden-345
5.10 Als werktuig van de vrede.
345
Kerkelijke en franciscaanse bronnen345
D. Oefeningen-345
1. Oefening-345
2. Oefening-346
3. Oefening..—--346
4. Oefening-347
1. Van het secretariaat voor de niet-christenen: “Ideeen en aanwijzingen voor dialoog en missie
- de houding van de Kerk tegenover de aanhangers van andere godsdiensten”, 1984:-347
2. Uit “Redemptoris missio”, encycliek van Johannes Paulus II, 1990:-347
E. Toepassingen-348
1. Toepassing-348
1. Dialoog met de culturen en godsdiensten van Azie-348
2. Missionaire inzet van ontwikkelingshelpers in Sri Lanka:-349
3. Toepassing349
Lees de volgende bijdrage uit India:-349
4. Toepassing-349
5. Toepassing-350
Lees het volgende uittreksel uit de zogenaamde Riva-verklaring, waarmede de conferentie
afgesloten werd:-350
F. Literatuurverwijzing351
Om na te denken-354
Oog voor de anderen-354
Handlciding 16: Ontmoeting met de moslims-355
Uit de bronnen-355
Hoe Clara de Sarazenen tegemoet ging-355
A. Inleiding355
Omgang met de moslims-355
B. Overzicht-356
Toenadering tot de Islam-356
C Informatie-357
1. Het Tweede Vaticaans Concilie-357
1.1. Waardering-357
1.2. De dialoog-357
1.3. Consequenties-357
2. Franciscus en de sultan-358
3. Verandering van gezindheid bij Franciscus-359
3.1. Vroomheidoefeningen-359
3.2. Ervaring van het transcendente-360
4. De eerste internationale Islamconferentie van de franciscanen in Assisi-361
5. Praktische gevolgen-366
Leven in een islamitisch land.-36o
Islamitische feesten vieren-366
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Deelnemen aan de grote gebeurtenissen, die het menselijk leven tekenen,-366
Samenwerken aan gemeenschappelijke projecten,-366
Gezamenlijk bidden-367
Gezamenlijke krantenlectuur,-367
Jonge broeders bemoedigen hun pastorale stage als gast bij broeders door te brengen,.367
Dienstbetoon en hulp,-367
Op het intellectueel domein-367
6. Basisinformatie over de Islam-368
6.1. Een körte samenvatting van de geschiedenis van de Islam-368
6.2. De belangrijkste groepen en rechtscholen in de Islam-370
7. Fundamentalisme - bedreiging van het geloof en van de achting voor de “anderen”-373
7.1. Zien-373
7.2. Oordelen-375
7.3. Handelen-375
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-376
D. Oefeningen-376
1. Oefening-376
De strijd om de baard van de profeet.-376
2. Oefening—.
378
3. Oefening-380
E T oepassingen-380
1. Toepassing-380
2. Toepassing-381
Uit enkele preken voor de kruistocht van Bemardus van Clairvaux:-381
Een gebed geformuleerd naar de verklaring van paus Paulus VI en de patriarch Athenagoras
(1982):-381
3. Toepassing-382
Yahya ibn Muadh (+871), Pers:-382
Abu Yazid (Bayazid) Bistami (+874), Noord-Perzie:-382
Abu Abdallah Ibn Chafif (+982), uit Schiras:-382
Ab ul-Hasan Charaqani (+1033), Iranier:.
383
Ainul-Quadat Hamadani (+1131), wegens ketterij gevangen gezet in Bagdad:-383
Pir Sultan Abdal (+1560), Turkije: -383
Dara Schikoh (+1659), zoon van de Mongoolse heerser Scha Dschahan, door zijn broeder
wegens ketterij terechtgesteld:383
Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan (+1927); opvolger in de rij van de Indische Soefi-meester en
mystieker Chisti:-383
F. Literatuurverwijzing-384
Om na te denken-387
Ontmoeting-387
Handleiding 17: Inculturatie als franciscaanse opdracht-389
Uit de bronnen-389
Hoe Franciscus van een andere cultuur leerde-389
A. Inleiding389
Een boodschap voor alle Volkeren-389
B. O verzieht390
Geestelijke erfenis van broeder Franciscus en zuster Clara-390
C. Informatie-390
1. Een nieuw begrip voor een natuurlijk proces-390
1.1. De inculutratie zet de herkennen van de cultuur voorop-391
1.2. Belangrijk, maar mislukte pogingen392
1.3. Het einde van de kolonisatie als een nieuwe kans voor de inculturatie.-392
1.4. Vruchtbare spanning tussen eenheid en veelheid-393
2. Goed nieuws voor alle Volkeren - De ene Christus voor allen-393
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2.1. Goed nieuws ook voor niet-joden-393
2.2. Een geloof in verscheidene culturele gestalten-394
2.3. De eventuele cultuur als voedings- en moederbodem voor het christelijk geloven-395
2.4. Missiemethode onder de eis van de inculturatie-395
2.5. De filosofie als werktuig (dienares) van de theologie-395
2.6. Door cultuur getekende mensen--396
2.7. Van plaatselijke Kerk naar een koloniale Kerk-397
2.8. De tijdgeest naast zieh leggen-398
2.9. Terug naar hetbegin---398
2.10. De herontdekking van de plaatselijke Kerk als kans voor de inculturatie-398
2.11. Inculturatie als blijvend proces-399
2.12. Latere correcties.
399
2.13. De kracht voor de inculturatie-400
3. Volgens de heilsordening van de menswording-400
3.1. Geboren uit een vrouw400
3.2. Ieder cultuur wordt tot voedingsbodem van het Woord geroepen-401
3.2. Culturen op de proefbank-401
3.4. Tussen aanspraak en werkelijkheid.
402
3.5. De rol van de gemeenschappen....— 402
4. Inculturatie als franciscaanse opdracht-402
4.1. Volgens plaats en tijd en koude landstreken-402
4.2. Naar patronen van inplanting-403
4.3. Aan de zijde van de armen voor gerechtigheid en verzoening-403
4.4. Terug naar de bronnen, met de blik vooruit-404
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-405
D. Oefeningen405
Voorbereiding:-405
1. ) Missieschrijven “Sancta Dei civitas”, 1880, paus Leo XIII:-405
2. ) Apostolische schrijven “Maximum illud”, 1919, paus Benedictus XV:-406
3. ) Encycliek “Rerum Ecclesiae”, 1926, paus Pius XI:-406
4) Encycliek “Evangelii praecones”, 1951, paus Pius XII:-407
5. ) Encycliek “Princeps pastorum”, 1959, paus Johannes XXIII:407
6. ) Apostolisch schrijven “Evangelii nuntiandi”, 1975, paus Paulus VI:-408
7. ) Encycliek “Redemptoris missio”, 1990, Johannes Paulus II:-408
1. Oefening-410
2. Oefening-411
3. Oefening...411
4. Oefening411
5. Oefening-411
E. Toepassingen-412
1. Toepassing-412
2. Toepassing-412
3. Toepassing-412
Een (bijna) echte geschiedenis412
4. Toepassing—.
413
F. Literatuurverwijzing-414
Om na te denken-416
Verleden-416
Vandaag-416
Slot-417
Handleiding 18: De franciscaanse droom van een amerindiaanse Kerk-419
Een moderne fioretti-419
Hoe de heilige Franciscus in Machu Picchi door de Geest van God gegrepen werd-419
Inleiding---420
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Franciscaanse poging tot missionering-420
B. Overzicht-420
Een altematieve cultuur-420
C. Informatie-421
1. Het begin van een Utopie---421
1.1. De ontmoeting met “anderen” als bedreiging.421
1.2. De franciscaanse bejegening van de “anderen”.-422
1.3. Ontmoeting met culturen-424
1.4. De indiaanse-franciscaanse Utopie: een altematief-425
1.5. Christianiseren en niet Hispanisering-425
2. Theologische en historische invloeden-426
2.1. De oorsprong van de franciscaanse visie-426
2.2. Tijdgeest en intolerantie-427
2.3. Geweld en Inquisitie-427
3. De franciscaanse missie in Amerika van de 16e eeuw: een poging tot inculturatie?-429
3.1. Verdediging van de cultuur van de overwonnen Volkeren-429
3.2. Een boek, dat ontcijferd moet worden-430
D. Oefeningen-430
1. Oefening...—.430
Een fragment uit de “ambtvoorschriften” van een Spaanse gemeenschap in de 16e eeuw:-430
2. Oefening-431
3. Oefening-432
4. Oefening-433
E. Toepassingen-433
1. Toepassing-433
Aztekisch-franciscaanse dialoog:-433
Uittreksels uit de slotrede van de franciscanen-436
2e Toepassing-436
3e Toepassing-437
Volgend tekst komt uit het boek “Siembras entre Brumas” (gezaaid in de nevel) van Mario
Cayota (blz. 419-422):.
437
4. Toepassing-438
Bernardino de Sahagün: vader van de volkenkunde:-438
Mogelijk kritiek op zijn werk met de anders gelovigen voorkomt Bernardino de Sahagün in het
voorwoord van zijn werk:-440
5. Toepassing-441
Verklaring bij het herdenkingsjaar 1992---441
F. Literatuurverwijzing-442
Om na te denken-444
IV DE S OIC AAL -POL ITIEKE DIMENSIE VAN HET FRANCISCAANS CHARISMA-445

Handleiding 19: Franciscus van Assisi en deoptie voor de armen-445
Uit de bronnen-445
Over de waarde van de arme-445
A. Inleiding445
Aspecten van de armoede-445
B. Overzicht-446
De evangelische optie-446
C. Informatie-447
1. De armoede-447
1.1. De armoede en de armen tegen het einde van de 20e eeuw-447
1.2. De armen in het Oude testament--451
1.3. Jezus en de armen-452
1.4. De armen in de middeleeuwen-454
2. De vroege franciscaanse beweging-455
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2.1. De maatschappelijke en economische gegevenheid in de 13e eeuw.-455
2.2 De ervaring van Franciscus van Assisi-456
2.3. De ervaring van Clara van Assisi...457
2.4. De franciscaanse beweging: van armen naar armoede!-459
3. Samenvattende perspectieven-462
3.1. De sociale positie-462
3.2. De gerechtigheid-463
3.3. Het gezichtspunt van de armen-463
3.4. Een nieuwe economische orde-463
3 .5. Een nieuwe machtsuitoefening-463
Kerkelijke en franciscaanse bronnen-464
D. Oefeningen-464
le Oefening464
Hoofdstuk 9 (Het vragen van aalmoezen)-464
2e oefening.
465
Lees in het volgende de commentaar van M. von Galli S J:-465
3. Oefening-467
Lees de volgende tekst uit het slotdocument van de 4e algemene vergadering van de Latijns
Amerika in Santo Domingo op 12-18 Oktober 1992:-467
4. Oefening468
Uit de verklaring van de 5e algemene vergadering van de Aziatische bisschoppenconferenties
(FABC), in juli 1990:468
Uit de postsynodaal apostolisch schrijven “Ecclesia in Africa” van paus Johannes Paulus II,
September 1995:.-..469
5. Oefening471
E. Toepassingen-472
1. Toepassing-472
2. Toepassing-472
Uit de tijd van de kerkvaders (Basilius de Grote):-472
Armoede in de Eerste wereld (Christopher William Jones):-472
Bezitbij de Indianen in Amerika (uit de beeldenserie: “Indianen spreken”):-473
F. Literatuurverwijzing-473
Om na te denken-475
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