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 ‘Overweging 1 bij Fratelli tutti  
 
Al meer dan 2000 jaar zingen we over Gods erbarmen met de wereld en over aanzien voor 
wie gering is. Zo ook Maria in haar Magnificat: een loflied op de barmhartigheid en 
gerechtigheid van de Eeuwige. Het is een lied tegen de draad in, tegen de wereld die we 
kennen. Een lied dat veel verzetsbewegingen geïnspireerd heeft, omdat het een andere 
wereld schetst, dan de alledaagse werkelijkheid. Een rechtvaardige wereld.  
Zij, Maria, is er zwanger van en deelt de zwangerschap met haar oude nicht Elisabeth. Voor 
beiden is het ongelofelijk, maar waar. In deze adventsperiode leven we mee met die hoop 
en verwachting dat er een nieuwe wereld komen zal. We blijven hopen op verbetering in het 
lot van hen die niet gezien worden, bijna tegen beter weten in. Hopen is eigenlijk hard 
werken, een keuze om ervoor te gaan. 
Paus Franciscus heeft onlangs ons een hart onder de riem willen steken met de nieuwe 
encycliek Fratelli Tutti, oftewel: We zijn samen één familie. Dit document leest als een 
lichtpuntje in deze donkere periode. Zou zo’n andere wereld toch mogelijk zijn? We staan 
graag stil bij deze encycliek, omdat het raakt aan de het lied van  Maria al zong. 
De paus deelt een aantal belangrijke gedachten over hoe we kunnen proberen uit de 
wereldwijde crisis als gevolg van de coronapandemie, te komen. Hij onderstreept de 
onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar als één grote menselijke 
familie die een gemeenschappelijk huis deelt. Fratelli tutti : we zijn allen broeders (en 
zusters) van elkaar.  
Alleen samen kunnen we sterker uit deze crisis komen door meer belang te hechten aan zorg 
voor elkaar, verantwoordelijkheid, harmonie en naar elkaar luisteren. 
Ieder van ons heeft een eigen verantwoordelijkheid.  De Paus verwijst naar de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan. Wat doe je bij de problemen die je signaleert: loop je door en 
kijk je de andere kant op of blijf je staan en neem je je verantwoordelijkheid. Het gaat over 
ons zelf, niet om de ander. We moeten goede buren zijn. 
Paus Franciscus nodigt ons uit ons open te stellen voor de wereld om ons heen met zijn 
diversiteit en veelheid van stemmen en ideeën. Alleen dan zal het mogelijk zijn aan vrede te 
bouwen. 
Eén woord komt door de hele tekst heen telkens terug: liefde. Liefde voor de naaste, liefde 
voor alle mensen. Dat betekent dat nieuwe systemen moeten worden bedacht, nieuwe 
ideeën moeten worden overwogen en nieuwe wegen moeten worden aangelegd. 
Deze encycliek is een aanklacht tegen de politiek die onvoldoende oplossingen biedt voor 
een ongebreidelde cultuur van individualisme, nationalisme en economische modellen die 
de zakken van de rijken nog voller maken. Terwijl een deel van de mensheid in weelde leeft, 
ziet een ander deel zijn of haar waardigheid ontkend, geminacht of vertrapt en worden 
fundamentele rechten geschonden. Het is een krachtige stem te midden van pandemie, 
groeiende ongelijkheid, conflicten en rassenonrust. 
De visie van de paus is geworteld in menselijke solidariteit en dan meer alleen af en toe 
vrijgevig zijn. Het betekent het bestrijden van structurele oorzaken van armoede, 
ongelijkheid, het gebrek aan betaald werk, land en huisvesting. Het betekent dat we dag in 
dag uit geroepen worden de confrontatie aan te gaan met de vernietigende effecten van het 
rijk van geld en macht voor alle mensen en onze planeet. Ieder mens is het waard.  
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 Overweging 2 ’Hoop op verandering’.   
 
We houden hoop, zoals Maria zong, en waaraan de Paus ons herinnert. Maar,  hoop is 
echter niet genoeg.  
 
Tenminste, niet voor mij. Ik geloof niet in een God die na een mooi avondgebed morgen mijn 
wensen in vervulling laat gaan. Ik denk dat we het écht zelf zullen moeten regelen, al of niet 
geïnspireerd door Goddelijke of andere impulsen. Bijvoorbeeld door een Bijbelverhaal, door 
hetgeen de paus schreef in zijn encycliek dit jaar, of door de troonrede. Eh, troonrede…? 
 
Ja, in de Duurzame Troonrede van september dit jaar houdt Jan Jonker ons voor dat er een 
aantal weeffouten in onze samenleving zitten zoals onacceptabele ongelijkheid en 
ecologische uitholling. Door de massale Corona-overheidssteun ontstaat er een kans om de 
samenleving nu bij te sturen. Al waren de berichten over de hoop dat we het nu allemaal 
anders gaan doen in april talrijker dan nu. Jonker roept op om niet routineus terug te keren 
naar de oude economie maar een route te kiezen waarin moedige mensen gezond en 
houdbaar samen kunnen leven. We kunnen beter onze obsessie met economische groei 
loslaten, net als onze levensstijl gebaseerd op overvloed ten koste van anderen. Pas dan 
ontstaat gerechtigheid! 
 
De gemeenschap is het centrum, niet het individu. Het is een collectieve opgave, net als het 
bestrijden van een pandemie. Hiervoor is een doortastende overheid nodig om maatregelen 
te nemen die we als consument misschien niet leuk vinden. De komende 10 jaar zijn 
daarvoor diverse maatregelen nodig die misschien erg politiek of economisch klinken, maar 
ook zeer Christelijk zijn. Én de basis leggen voor een volhoudbare en veerkrachtige 
samenleving. Daarmee kunnen we werken aan gerechtigheid en dat geeft hoop! 
 
Ik zal de 7 keuzes, maatregelen of breekijzers zoals Jonker ze noemt hier niet allemaal 
opsommen. U kunt ze, tijdens de stilte straks, lezen in he liturgieboekje. Beschouw ze zoals 
het voorbeeld dat Jezus gaf, of zoals in de Bijbel geschreven staat. Of zoals Trees van 
Montfoort het interpreteert: Groene theologie. Diverse elementen komen terug: 
Rentmeesterschap over de aarde, rijken zullen de armen zijn en armen worden rijk, 
aandacht voor elkaar en voor een gelijkwaardige maatschappij. Dit zijn gemeenschappelijke 
Christelijke waarden. Ze zijn in ons aller belang! 
 
Gelukkig zijn er ook al hoopgevende ontwikkelingen zichtbaar: Steeds meer kinderen krijgen 
onderwijs, steeds minder mensen sterven van de honger en medische voorzieningen zijn 
bereikbaar voor steeds meer mensen. In de westerse wereld wordt het water en de lucht 
schoner en leven mensen steeds langer. 
Toch kan er meer veranderen en zijn er daarom keuzes nodig. We kunnen in deze 
adventsperiode uitzien naar de nieuwe wereld en ons erop voorbereiden door ons te 
bezinnen op onze eigen bijdrage, en die van de samenleving als geheel. Vanuit het weten dat 
we er niet alleen voor staan. Wie pakt deze kans? 
 


