FRATELLI TUTTI
Het bizarre jaar 2020 loopt stilaan op zijn einde. Het zal straks een rustige en stille overgang worden van oud
naar nieuw. Een jaarwisseling in onze eigen bubbel. Hoe dan ook wordt het een moment om even achteruit te
kijken, en vooral om hoopvol vooruit te kijken. De terugblik op het voorbije jaar wordt beheerst door de
pandemie waardoor heel de wereld getroffen wordt. De storm die corona heeft te weeg gebracht, heeft meer
dan ooit onze eigen kwetsbaarheid ontmaskerd. Veel zekerheden waarrond we ons leven opbouwen kwamen
aan het wankelen. Midden de storm leeft de hoop dat we niet langer zullen denken in termen van ‘zij’ en ‘die’,
maar alleen nog van ‘wij’. ‘Wij’ samen kunnen én gaan door de storm geraken. Met veel nederigheid en
eenvoud mogen we hoopvol het nieuwe jaar binnen gaan.
Wensen voor elkaar
Hoe rustig en bescheiden we dit jaar Nieuwjaar ook vieren, toch wensen we elkaar alle goeds toe. Meer dan
ooit mogen we nu ervaren hoe de wens voor een goede gezondheid zo belangrijk is. Ik wens het jullie allen
alvast van harte. Een goede gezondheid, veel optimisme, de nodige humor, en veel moed om doorheen de
goede en kwade dagen van het nieuwe jaar te varen. Ik wens je van harte toe, dat je met al je talenten en
mogelijkheden, samen durft bouwen aan dromen voor een hernieuwd samenleven. Daarom hebben we elkaar
nodig. Want samen dromen, dat is elkaar helpen om vooruit te blijven kijken. Wie in zijn eentje blijft dromen,
die loopt het risico in luchtspiegelingen te leven. Paus Franciscus zegt het mooi en duidelijk: ‘Laten wij dus

dromen als één menselijke familie, als medereizigers, als kinderen van dezelfde aarde die ons
gemeenschappelijke huis is, ieder van ons met de rijkdom van zijn of haar geloof en overtuiging, ieder van ons
met zijn of haar eigen stem, allemaal broeders en zusters.’ Woorden, als een wens voor elkaar, een wens en
droom die te doen is.
Broederlijkheid en sociale vriendschap
Op 3 oktober dit jaar heeft paus Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli tutti’ ondertekend. Hij deed dit op het graf
van de heilige Franciscus van Assisi, de heilige van de broederlijkheid. Allen broeders en zusters. Met die
woorden richtte de heilige Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters en liet hen kennismaken met
een manier van leven die doortrokken was van de smaak van het evangelie. Deze encycliek van de paus heeft
niet de bedoeling om ons één of andere leerstelling op te leggen. Zijn boodschap is veeleer als een wens voor
de toekomst, een Nieuwjaarswens. Paus Franciscus nodigt uit om de essentie van een open broederlijkheid te
(her)ontdekken. Een broederlijkheid die toelaat ieder mens te erkennen, te waarderen en lief te hebben
ongeacht zijn of haar fysieke aanwezigheid, ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft. Broederlijkheid en
sociale vriendschap, daar mogen wij samen werk van maken. Dat heeft onze wereld en ons samenleven meer
dan ooit nodig. Donkere wolken gaan er altijd blijven hangen boven het samenleven. Maar die kleine stapjes
op de weg van broederlijkheid gaan zonnestralen zijn, die priemen door de donkere wolken. Paus Franciscus
zegt het zo: ‘God blijft overvloedig zaadjes van goedheid zaaien in onze menselijke familie. De recente

pandemie leerde ons om alle mensen om ons heen te erkennen en te waarderen. We begonnen ons te
realiseren dat ons leven onlosmakelijk verweven is met en gedragen wordt door gewone mensen, die moedig
en zonder aarzelen de beslissende bladzijden van onze geschiedenis hebben geschreven: artsen, verpleeg- en
zorgkundigen, winkeliers en supermarktmedewerkers, schoonmaakpersoneel, verzorgers, mannen en vrouwen
die essentiële diensten en de openbare veiligheid verzekeren… Ze begrepen dat niemand in zijn eentje wordt
gered.’ Een wens om samen verder te stappen op de weg van de hoop. Een wens die te doen is.
Een nieuwe cultuur
‘Fratelli tutti’ is een geschenk, een wens om samen de toekomst tegemoet te gaan. Samen dromen van en
bouwen aan een nieuwe cultuur. Hoe hypersnel we ook door sociale media met elkaar verbonden zijn, toch
blijft de nood aan broederlijkheid groot. Een nieuwe cultuur kan geboren worden, wanneer we terug de kunst
van het ‘dialogeren’ leren. Hopelijk mogen we elkaar snel weer ontmoeten, desnoods op veilige afstand. Elkaar
ontmoeten, zich uitdrukken, luisteren naar elkaar, in gesprek gaan met elkaar, wederzijds begrip opbrengen
voor elkaar,… Het is nodig, willen we elkaar zorgzaam nabij zijn. Een volgehouden en moedige dialoog haalt
geen krantenkopen zoals geschillen en conflicten. Ze helpt de wereld discreet om beter te leven, om het
welzijn van allen groter te maken. In dialoog met elkaar wordt het algemeen welzijn vooropgesteld. In dialoog
wordt niet gezocht naar de voordelen van de macht, of naar een manier om eigen ideeën op te leggen. Om nog

even de paus aan het woord te laten: De helden van de toekomst zullen diegenen zijn die de ongezonde logica

van macht en eigen gelijk kunnen doorbreken en op een respectvolle wijze de waarheid boven het persoonlijk
belang kunnen behartigen. Als God het wil, komen deze helden stilletjes aan het licht in het hart van onze
samenleving!’ Een wens om elkaar straks weer te mogen ontmoeten, samen een weg te zoeken naar morgen.
Een wens die te doen is.
Ik wens jullie graag een hoopvol en gezond 2021. Een jaar ‘Fratelli tutti’, waar we samen meer broeders en
zusters worden.
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