
 

 

FOCOLAREJOURNAAL CH 

Een familie die met elkaar in verbinding staat 

Rocca di Papa, 27 maart 2021 

 

Na de audiëntie met paus Franciscus 

WELKE PERSPECTIEVEN VOOR DE FOCOLARE? 

Hoe zien Margaret Karram en Jesús Morán het 

 

1) Groeten in verschillende talen 

 

2) Groeten en inleiding 

Giulio: Prachtig deze beelden. Goedemorgen, welkom aan iedereen die naar ons luistert. 

Goedemorgen Margaret, goedemorgen Jesús, en bedankt jullie allemaal die hebben 

meegewerkt aan deze prachtige bijdragen. 

Ik ben Giulio Meazzini, ingenieur en journalist, ik verzorg de cultuursectie van het tijdschrift 

Città Nuova en de website ervan. 

Het focolarejournaal van vandaag zal een beetje anders zijn dan normaal. We zouden graag 

van dit moment gebruik willen maken om samen met Margaret Karram, de nieuwe 

presidente van de Focolare, en Jesús Morán, de herkozen co-president, om bijna twee 

maanden na Margaret’s verkiezing de woorden te verdiepen die de paus aan het einde van 

de Algemene Assemblee tot de Focolare richtte. Belangrijke woorden, die we zullen 

verdiepen met de hulp van enkele mensen van verschillende leeftijden, culturen en 

ervaringen, zowel mensen van de beweging, als ook mensen van buitenaf. 

Om de beweging op haar weg aan te moedigen, bood de paus enkele beschouwingen aan 

die verschillende reacties opriepen. Sommigen hebben ze geïnterpreteerd als een openlijke 

kritiek op de Focolare; anderen zien het als een hulp die de Kerk aan de beweging biedt 

opdat ze kan groeien in overeenstemming met haar charisma. Er zijn verschillende punten 

die de paus heeft benadrukt. We zullen er enkele uitdiepen. 

Paus Franciscus moedigde de beweging bijvoorbeeld aan om het ‘dicht bij de mensen staan’ 

niet te vergeten, wat de meest authentieke taal van God is; “nabijheid is de stijl van God”, 

zijn de woorden van de paus. 

Bij onze overdenking worden we geholpen door de bijdrage van Rassim Bouabdallah, een 

jonge Algerijnse moslim die in het focolare van Tlemcen woont. Dan is er de bijdrage van 

Mabel Aghadiunho, arts, Brits staatsburger van Nigeriaanse afkomst, dus een persoon die 
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twee continenten in zich draagt. En tot slot is de derde bijdrage van Paula Luengo, een 

Chileense psychologe die werkt in Zuid-Amerika en Italië. 

Laten we naar ze luisteren. 

2) Mohammed Rassim Bouabdallah, Mabel Aghadiunho, Paula Luengo 

Mohammed Rassim Bouabdallah: Ik waardeer deze uitnodiging van de paus om de 

spiritualiteit consequent te beleven en met realisme. Naar mijn mening is het een 

boodschap die voor de hele wereld in al zijn diversiteit toegankelijk is. Toen ik ernaar 

luisterde moest ik denken aan de gulden regel die zegt de anderen lief te hebben als jezelf. 

Wij moslims zeggen dat niemand een gelovige is als hij de ander niet liefheeft als zichzelf. 

Daarom bekijk ik de oproep van de paus met de ogen van de gulden regel: consequent zijn 

met ons geloof, het in praktijk brengen, dan kan het realisme niet ontbreken. 

Het is dus nodig elkaar lief te hebben overeenkomstig onze identiteit, met wat wij werkelijk 

zijn, ons bewust van ons wezen, in de werkelijkheid waarin wij ons bevinden. 

Hierin ligt volgens mij de volledige verwezenlijking van de mens. Het is praktisch wat Chiara 

ons altijd heeft voorgehouden: anderen liefhebben met wat we zijn, overtuigd dat we door 

God bemind worden, totdat zijn liefde ons bereikt en met ons ware wezen consequent 

handelen met wat wij geloven en doen.  

Tenslotte kan ik persoonlijk zeggen dat de paus een teken van vrede is. Hij is ook de eerste 

die deze woorden leeft; hij leeft deze werkelijkheid om ze aan anderen te kunnen geven; kijk 

maar naar wat hij de laatste jaren allemaal heeft gedaan in de moslimwereld; de vele 

momenten van dialoog en broederschap met het volk van Abraham. 

Mabel Aghadiunho: Ik woon in Nigeria, in Abuja, en ik zie hier oorzaken van onrecht en 

armoede, maar ik zie ook oorzaken op wereldniveau; en hier word ik in geholpen doordat ik 

samenleef met anderen, andere focolarina’s uit verschillende landen.  

We spreken over kwesties en misschien is mijn visie beperkt en zij helpen me mijn visie te 

verbreden. En dat is de gave die we hebben in de beweging: een zienswijze kan zich 

verbreden door open te staan voor de visie en de gevoelens van de ander.  

Dus als Focolarebeweging, denk ik dat dit een geweldige kans voor ons is, een schitterende 

kans om te groeien om steeds meer te zijn wat we zijn en wat we zouden moeten zijn als 

een geschenk aan de wereld.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat keuzes die politici lokaal maken ongetwijfeld invloed hebben op 

het leven van mensen hier, maar ook de keuzes die politici in rijke landen maken, kunnen 
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een verwoestende impact hebben op mensen hier. Dus ik zie de woorden van de paus als 

een grote kans voor ons als Focolarebeweging. 

Paula Luengo: Ik denk dat het een bewegen betreft naar het meer dicht bij de mensen te 

zijn, maar het moet bewust zijn. Dus ons afvragen, welke mensen willen we nabij zijn. We 

willen weer dialogeren met de werkelijkheid. Wij willen een nieuw verbond aangaan met de 

werkelijkheid, maar vragen we ons af: over welke werkelijkheid hebben we het? Naar welke 

werkelijkheid gaat onze voorkeur uit? We weten dat we in complexe tijden leven. We 

sterven aan ongelijkheid. Wij weten dat ongelijkheid een probleem van waardigheid in zich 

draagt: Waarom heeft het ene leven meer waarde dan het andere?  

En de Algemene Assemblee van de Focolarebeweging werd zich hiervan bewust en zag de 

noodzaak om dat moedig onder ogen te zien, om dat te durven erkennen. Met moed die van 

binnenuit de beweging vertrekt. Erkennend dat er mensen buitengesloten geweest zijn, dat 

er situaties waren die niet voldoende erkend werden binnen de beweging, die naar de 

mensheid toegaat. Daarom gaat het om de moed om van ons voetstuk af te komen, om het 

zo te zeggen, om niet boven de ander te willen staan en niet zelfingenomen te zijn en om 

dichter te staan bij de mensen die lijden, de gemarginaliseerden, de onzichtbaren, zij die 

gediscrimineerd worden. Chiara Lubich geeft daar een sprekend beeld van in het begin van 

de Beweging: aan tafel zaten we een focolarina een arme, een focolarina een arme. We 

moeten dat deel van de mensheid dat buitengesloten is juist opzoeken en aan onze tafel 

brengen, om het te omhelzen, we moeten handelen. De systemische oorzaken onderkennen 

die aan de basis liggen van ongelijkheid, en dat samen doen met anderen. Om zoals wij 

zeggen niet alleen een voorkeursoptie te hebben voor de uitgeslotenen, de armsten en de 

gemarginaliseerden, maar een voorkeurspassie voor hen. 

Giulio: Bedankt Rassim, bedankt Mabel, bedankt Paola. 

4) Vraag 1 aan Margaret 

Margaret, Paula spoorde ons in haar woorden aan om van ons voetstuk af te komen, om 

zonder aarzelen de voorkeursoptie voor de armen te kiezen; terwijl Rassim en Mabel het feit 

onderstrepen dat er in de verschillende gemeenschappen van de beweging verschillende 

culturen, leeftijden, Kerken en religies zijn. Dit is een grote uitdaging, maar het is ook een 

kans om in alle situaties dicht bij anderen te staan. Wat denk jij ervan? 

Margaret: Ik denk dat het waar is, en ik bedank ze echt voor wat ze eerder zeiden, want het 

is zo mooi en zo essentieel. Toen we naar hen luisterden dacht ik precies aan wat Chiara ons 

altijd heeft geleerd en wat ze “de kunst van het liefhebben” noemde. Enkele punten van 
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deze kunst van liefhebben zijn: je één maken met de ander, iedereen liefhebben, Jezus in de 

ander zien, het beeld van God in de ander zien. Dit zijn enkele punten die ons helpen te 

begrijpen wat het wil zeggen om onze naaste lief te hebben. De naaste is diegene die God 

naast ons plaatst. 

Deze zin van Chiara heeft me altijd geraakt, dat ieder mens is geschapen als een geschenk 

voor mij en ik ben geschapen als een geschenk voor de ander. Daarom is elke persoon, arm, 

rijk, van een andere Kerk, van een andere religie, van een andere overtuiging, elke persoon 

van welke cultuur dan ook, uit welk land hij ook komt, een geschenk voor mij. In die zin kan 

ik ook een geschenk zijn voor de ander. 

Voor mij betekent dit dicht bij de mensen zijn, jezelf helemaal één maken met de ander, in 

zijn leven binnengaan, zoals ze zeggen: in de schoenen van de ander gaan staan, in de huid 

van de ander kruipen. En ik heb vaak meegemaakt dat als ik de ander als een geschenk voor 

mij beschouw, het gemakkelijker wordt om de ander lief te hebben en te respecteren in zijn 

diversiteit. Maar ik heb ook ontdekt dat het niet genoeg is dat ik de ander liefheb, ik moet 

accepteren dat de ander mij liefheeft, en ik heb vaak gezien hoe moeilijk dit is, zowel voor 

mezelf als voor anderen, omdat ik vaak heb geprobeerd om een daad van liefde te doen, ook 

een kleine daad van liefde en ik heb gezien dat de ander die soms niet accepteert omdat hij 

onafhankelijk wil zijn, of omdat ik hem niet heb liefgehad zoals hij had gewild. 

Hieruit heb ik geleerd dat het mezelf veel innerlijke vrijheid geeft als ik me laat liefhebben 

zoals de ander me wil liefhebben. Dit verwijdert elk vooroordeel en elke barrière uit mijn 

hart, omdat het me vrij laat om de ander te accepteren zoals hij is, en het geeft me de 

vrijheid om een relatie op te bouwen die zo oprecht, zo waar, zo puur is. Deze relatie voert 

je dan naar een diepte, naar zo’n mooie relatie met de ander dat je die bijna een deel van je 

eigen familie voelt, en niemand kan je ooit deze nabijheid ontnemen, omdat het deel 

uitmaakt van je leven. 

Dit betekent het voor mij om dicht bij de mensen te zijn. 

 Giulio: Heel mooi, Margaret, bedankt. 

5) Inleiding video 2 

Een ander punt dat door de paus naar voren werd gebracht, betreft ‘de tijd na de stichteres’ 

en het risico om op jezelf gericht te zijn. De paus zegt: “Het op jezelf betrokken zijn 

verhindert je om fouten en tekortkomingen te zien, vertraagt de weg en belemmert een 

open verificatie van procedures en stijlen van bestuur”. 
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Hierover hebben we om commentaar en advies gevraagd aan Stephen Pong, een getrouwde 

focolarino van het focolare van Hong Kong, en twee externe waarnemers: Marco 

Impagliazzo, president van de gemeenschap van Sant’ Egidio die velen van jullie kennen, en 

Patrick Gilger, een Jezuïet, promovendus aan de ‘New School for Social Research’ in New 

York, die momenteel verschillende kerkelijke bewegingen bestudeert, waarvan de volledige 

interventie te vinden is op de website van het focolarejournaal. 

We gaan ernaar luisteren. 

6) Stephen Pong, Marco Impagliazzo en Patrick Gilger 

Stephen Pong: In het afgelopen jaar was de samenleving in Hongkong verdeeld vanwege 

verschillende politieke standpunten. Sommige leden van de beweging en ook mijn eigen 

familieleden hadden tegengestelde meningen en hadden geen contact met elkaar. Ik bleef 

openstaan, bleef met ze praten en luisterde naar verschillende meningen. Maar tegelijkertijd 

sprak ik met hen over de principes van ‘eenheid in verscheidenheid’. Geleidelijk aan 

verbeterde onze relatie. 

In feite valt de oproep van de paus samen met de ontwikkeling van de beweging in de 

afgelopen jaren. Zes jaar geleden vroeg de beweging ons interne leden om onszelf ‘goed 

voor te bereiden’ en de geest van eenheid te versterken, om vervolgens ‘samen’ naar buiten 

te treden om sociale harmonie te bereiken en zorg te dragen voor de achtergestelde 

groepen in onze samenleving. In de laatste Algemene Assemblee werd benadrukt dat we in 

de trieste situatie van vandaag uit onze comfortzone moeten komen en elke uitdrukking van 

de Verlaten Jezus in de samenleving moeten omarmen. 

Ik denk dat zolang wij en de hele lokale gemeenschap de richtlijnen naleven die in het 

‘Slotdocument’ worden voorgesteld, en de cultuur van wederzijdse liefde blijven delen met 

onze samenleving in de komende jaren, we een antwoord kunnen geven op het verzoek van 

de paus voor ons: Consequent en met realisme de spiritualiteit beleven. 

Als ik hierover nadenk, kan ik niet anders dan het werk van de Heilige Geest prijzen! 

Marco Impagliazzo: Ik ben blij om bij te dragen aan het focolarejournaal.  

Ik geloof dat het op jezelf betrokken zijn waarover de paus spreekt, een probleem is van 

iedereen binnen de Kerk, van de bewegingen maar ook van de instelling als instelling.  

We hebben allemaal te maken met dit probleem. Om het te overwinnen, moeten we naar 

mijn mening doen wat het Concilie ons zegt, en wat uit het evangelie komt: de tekenen van 
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de tijd lezen, dat wil zeggen, leren van de werkelijkheid waardoor God tot ons spreekt, 

omdat de Heer ons in de werkelijkheid veel zegt en als we niet teveel op onszelf betrokken 

zijn, kunnen we luisteren naar de stem van de Heer die spreekt in de werkelijkheid en de 

wegen volgen die Hij ons aangeeft.  

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kwam in me op. Hij is degene die niet op 

zichzelf betrokken is. Hij loopt over straat, maar als hij iemand halfdood ziet liggen, stopt hij. 

Hij houdt niet vast aan zijn programma, zoals de leviet en de priester, hij onderbreekt zijn 

programma omdat er iemand half dood ligt. Dit is niet op jezelf betrokken zijn. 

En de beste manier om dat te doen voor mij, in mijn ervaring, ook van Sant’Egidio, zijn de 

armen. Zij zijn het die ons uit onszelf, uit onze plannen, uit ons taalgebruik laten komen en 

tot ons spreken en ons oproepen op de weg die Jezus ons toont.  

En dit geldt des te meer in de huidige wereld in crisis, de crisis van de pandemie, waarin we 

leren dat we alleen samen kunnen worden gered; niet alleen, niet door ons programma te 

volgen, ons schema, ons taalgebruik. Maar door onszelf open te stellen voor de ander door 

van het ‘ik’ naar het ‘wij’ over te gaan. Dit ‘wij’ dat elke dag groter wordt, omdat het nodig is 

dat de christenen zelf het gist van dat ‘wij’ zijn.  

Dit is wat naar mijn bescheiden mening de weg is om niet op jezelf betrokken te zijn te 

komen. 

P. Patrick Gilger: Jullie hebben een geschenk gekregen van Chiara en haar metgezellen en ja, 

jullie weten dat er zwakheden zijn en jullie beginnen ze te herkennen, maar het blijft altijd 

een geschenk [...] en dat wil ik aan ieder van jullie opnieuw bevestigen.  

Jullie weten dat een van die fouten die uit deze gave kunnen voortvloeien, is proberen de 

komst van Jezus te overhaasten. Maar ik wil zeggen [...] dat niemand de komst van Jezus kan 

beheersen. Dat betekent dat we de komst van Jezus in ons midden niet kunnen produceren. 

We kunnen hem niet overhaasten. Hij arriveert wanneer hij wil. Dus jullie spiritualiteit is een 

methode niet om hem te dwingen te komen, maar om hem uit te nodigen te komen. Ruimte 

voor hem te maken, om een leegte te maken, zodat hij die kan vullen. [...] Mijn eigen 

ervaring als priester en academicus is dat mensen geen woorden nodig hebben over lijden. 

Ze kennen hun eigen lijden. Wat ze nodig hebben, zijn jullie, ze hebben jullie aanwezigheid 

nodig. Ze hebben jullie genegenheid voor hen nodig, midden in hun ervaring van lijden. En ik 

denk dat dit heel kenmerkend is voor jullie spiritualiteit, omdat ik begrijp dat jullie een 

ongelooflijk vermogen hebben om naast degenen te staan die kwetsbaar zijn, maar je kunt 
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niemand dwingen: jullie noch anderen kunnen dat, ook niet andere leden van de beweging 

[...] 

Daarom wil ik jullie zeggen dat de anderen jullie zouden moeten toestaan om uniek en 

anders te zijn. Het is een wederzijdse ervaring en als die niet wederzijds is, is die niet reëel 

[...]. En als julle niet volledig jezelf zijn, en dus kwetsbaar, met je eigen unieke ideeën en 

gaven, beroof je onbedoeld de ander van de mogelijkheid van de gave van eenheid. We 

hebben de neiging om de mogelijkheid van eenheid te snel om te zetten in de realiteit van 

uniformiteit. Wees jezelf, dit is wat zowel ik als jullie nodig hebben. En dit geldt zowel binnen 

als buiten de beweging. 

[...] Bedankt en moge God jullie zegenen [...]terwijl jullie je best doen om het geschenk dat 

God jullie heeft gegeven, en door jullie aan de wereld wil geven, nog vollediger tot uiting te 

laten komen.  

Giulio: Bedankt Steven, bedankt Marco en bedankt Patrick. 

7) Twee vragen aan Jesús 

Jesús, één van de dingen die me het meest opvielen in de toespraak van pater Patrick, is dat 

we die van eenheid zijn, dat is waar, maar soms lopen we het risico om dat te veranderen in 

uniformiteit van opvattingen, uniformiteit van denken. Wat denk jij daarvan? 

Jesùs: Ik denk dat dat risico er is en altijd zal zijn. 

Uniformiteit is een deformatie van de eenheid, het is alsof de eenheid wordt of is 

weggenomen, mensen voelen zich niet vrij, zijn zichzelf niet. Wanneer we daarentegen ware 

eenheid ervaren, voelt iedereen zich zichzelf, ook in zijn diversiteit, van identiteit, cultuur, 

etniciteit, religie, geslacht... Ik denk altijd dat de eenheid des te waarachtiger is naarmate zij 

meer verscheidenheid kan bevatten; hoe meer verscheidenheid zij kan bevatten, des te 

waarachtiger is de eenheid. 

Tegelijkertijd is de eenheid niet ongeordend, ze is harmonisch, ze is geordend, ieder heeft 

zijn rol; het is niet eenvoudig, we weten het heel goed, maar het is ook niet onmogelijk; het 

vereist een diepe liefde, een capaciteit tot opoffering. Laten we het zo zeggen, het betekent 

ongetwijfeld openstaan voor de ander, luisteren. De vreugde die voortkomt uit een diepe 

ervaring van eenheid is niet te bevatten. Ik denk aan het Pinksterverhaal: daar zien we dat 

mensen veel talen spreken en toch elkaar begrijpen; iedereen heeft zijn eigen identiteit, 

verschillend van de anderen, maar ze begrijpen elkaar allemaal. 
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Maar laten we echter nooit vergeten dat de eenheid een geschenk is, en dat Jezus om 

eenheid heeft gebeden, en dat wil veel zeggen. 

Giulio: Heel duidelijk, Jesús, bedankt. 

           In zijn toespraak wees de paus ook op het noodzakelijke onderscheid tussen het 

zogenaamde " forum internum" en het " forum externum", tussen de meer intieme, meer 

persoonlijke dimensie en die van de relatie met anderen; tussen datgene wat de sfeer van 

het geweten betreft en datgene wat daarentegen de sfeer van het bestuur en de relatie met 

superieuren betreft, wellicht ook verwijzend naar de gevallen van seksueel misbruik en 

misbruik van gezag die zich hebben voorgedaan. 

Dit is iets dat mij erg belangrijk lijkt. Kunnen we dieper ingaan op dit aspect van het 

onderscheid tussen forum internum en forum externum, Jesús? 

 Jesùs: We moeten het hier wel kort houden, maar het is ongetwijfeld een zeer belangrijke 

kwestie. De Kerk dringt bij verschillende gelegenheden aan op dit onderscheid tussen het 

forum internum en externum, de sfeer van bestuur en die van het geweten, en richt zich tot 

verschillende christelijke instellingen en gemeenschappen, juist omdat ze misbruik wil 

vermijden, vooral met betrekking tot de kwesties van misbruik van macht, misbruik van 

geweten, misbruik van gezag. 

Ik denk dat we de aanwijzing van de paus in die zin moeten opvatten, vanuit het oogpunt 

van het moederschap van de Kerk, d.w.z. de Kerk die ons wil helpen om de zuiverheid van 

het charisma te vrijwaren; want natuurlijk mag een charisma als het onze - maar elk 

charisma, denk ik - niet leiden tot het plegen van misbruik, het is een beetje tegenstrijdig. 

Het zou toch enigszins paradoxaal zijn dat een spiritualiteit die van de liefde voor de broeder 

de voornaamste weg naar de eenheid met God maakt, in misbruik van gezag, van het 

geweten vervalt, dat is tegenstrijdig. 

Dus de paus wil ons helpen de zuiverheid van het charisma veilig te stellen. 

De paus gebruikte krachtige woorden, dringende woorden, maar ook algemene woorden, 

wat betekent dat hij het aan ons overlaat om de juiste manier te vinden om dit onderscheid 

te maken. Wij moeten onze weg vinden en volgens mij moet dat gebeuren met een dubbele 

trouw: trouw aan de Kerk, aan haar leer en trouw aan het charisma. Deze dubbele trouw is 

in wezen één enkele trouw: trouw aan de Geest. 

Giulio: Ja, we moeten onze manier vinden. 
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8) Vraag aan Margaret 

Margaret, een ander punt dat de paus Franciscus naar voren brengt betreft de uitnodiging, 

die ook dringend lijkt, tot een steeds grotere synodaliteit, ‘opdat alle leden van de beweging 

- zo schrijft hij - medeverantwoordelijk zijn en deelnemen, door ieder zijn eigen gaven en 

mening in waarheid en in vrijheid ten dienste van anderen te stellen. 

Margaret, hoe combineer je synodaliteit en medeverantwoordelijkheid voor beslissingen 

enerzijds, met de behoefte aan een referentiefiguur die leiderschap heeft en die beslissingen 

weet te nemen anderzijds? 

Margaret: Allereerst, bedankt Giulio dat je hierop wijst, want het was heel belangrijk voor 

ons om de paus hierover te horen spreken. 

Alvorens je een antwoord te geven, zou ik willen zeggen dat wij persoonlijk tijdens de hele 

toespraak van de paus tot ons deelnemers aan de Assemblee, de liefde en genegenheid van 

de paus voor de Focolarebeweging voelden. In heel zijn toespraak, hoewel die in sommige 

delen misschien kon voorkomen als een terechtwijzing of iets dat in ons een beetje twijfel 

kon oproepen - ‘Waarom zegt hij deze woorden tegen ons?’ -, ik heb ze opgenomen als een 

aanmoediging, een liefde voor de Kerk die ons meer en meer wil leiden om ons charisma te 

verwezenlijken, omdat de paus op verschillende momenten van zijn toespraak bleef zeggen 

“wees trouw aan jullie charisma”, hij herhaalde vaak wat Chiara ons gezegd heeft. 

Ook toen hij over synodaliteit sprak, leek het me zo belangrijk dat hij het met zeer sterke 

woorden onderstreepte. Ik zei tegen mezelf: wat de paus ons zegt, is wat Chiara geleefd 

heeft, het is wat Chiara ons altijd geleerd heeft, omdat Chiara ons altijd heeft gezegd wat 

‘synodaliteit’ voor ons wil zeggen. Het woord ‘synodaliteit’ betekent ‘samen de weg gaan’. 

En dat is wat Chiara haar hele leven heeft gedaan. 

Het Collegamento zelf is ontstaan in de jaren tachtig omdat Chiara wilde dat iedereen in de 

Focolarebeweging samen de weg kon gaan. Maar Chiara bedoelde niet om samen de weg te 

gaan om elkaar gezelschap te houden en ons er goed bij te voelen, Chiara gaf ons haar leven, 

haar persoonlijke ervaring met God en wat God deed in de beweging, de vruchten van haar 

charisma in de hele beweging. Dit was het Collegamento. 

Maar bovenal is samen de weg gaan voor Chiara - en dat is het voor ons nog steeds, hoop ik 

- samen op weg zijn op de Heilige Reis om elkaar te helpen samen heilig te worden. 
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Als we het overbrengen naar de tijd van vandaag, is synodaliteit een woord - we weten het 

goed in de Focolarebeweging - wat samen de weg gaan betekent, het betekent samen leven 

volgens de tactiek van de Drie-eenheid, wat inhoudt dat we elkaar liefhebben om door te 

dringen in deze liefde die geen maat heeft, dit binnengaan in elkaar opdat de Heilige Geest 

werkelijk in onze relaties aanwezig is. 

Ook wat betreft het betrokken zijn bij beslissingen lijkt mij te moeten onderstrepen dat het 

niet is om vrijheid, of democratie te leven; het charisma van de eenheid is een charisma dat 

ons helpt te leven voor de eenheid, in eenheid. Dus als we beslissingen moeten nemen - en 

dit op elk niveau van onze bijeenkomsten niet alleen op bestuursniveau - is het niet dat ik 

bereid ben om naar de ander te luisteren, ik luister naar iedereen en dan zeg ik, nu beslis ik, 

het is afgelopen, ik zeg mijn gedachte. 

Als we echt synodaliteit willen beleven wil dat zeggen dat ik naar iedereen luister, iedereen 

heeft iets te zeggen; en dan probeer ik ook te veranderen wat ik denk, nadat ik naar alle 

anderen heb geluisterd. En dit lijkt me heel belangrijk, want als ik niet bereid ben... Als ieder 

van ons bereid is om zijn mening te geven, zijn gedachte - want ieder heeft zijn eigen 

gedachte en iedere gedachte is een verantwoordelijkheid, een gave, en we zijn verschillend 

in het uiten van onszelf ook omdat we van verschillende culturen zijn, verschillende 

gevoeligheden hebben - moeten we in dat geven van onze gedachte ook bereid zijn de 

gedachte van de ander te ontvangen en samen, in dit licht, op deze basis van wederzijdse 

liefde, iets te onderscheiden dat dan onze beweging, onze beslissingen, onze activiteiten 

bepaalt. 

In die zin heb ik, sinds ik ben gekozen, dit zo benadrukt dat we willen dat het zes jaar zijn 

waarin we op weg kunnen zijn in synodaliteit, in gemeenschapsonderscheiding, om zover te 

komen dat het bestuur van het Werk niet wordt bestuurd door één persoon; Chiara heeft 

het herhaaldelijk benadrukt dat ons Werk geleid zal worden door Jezus in ons midden. 

Hierin voel ik dat ieder van ons dit prachtige mozaïek vormt, maar elk stukje van dit mozaïek 

is onmisbaar, als er een ontbreekt, zal er dit mozaïek niet zijn. Maar de stukjes van dit 

mozaïek moeten dicht bij elkaar worden gelijmd, ze moeten verdwijnen in de schoonheid 

van de ander om de wereld om ons heen een mooi mozaïek te kunnen geven, een voorbeeld 

ook van synodaliteit, van bestuur, van leiderschap dat anders is dan dat van de wereld. We 

zijn geen bedrijfsorganisatie of een politieke organisatie, we zijn een werk van God. 

Daarom is leiderschap voor mij dit: zo leven dat God, Jezus in ons midden onze weg kan 

verlichten. Voor mij is dìt synodaliteit. 
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9) Inleiding video 3 

 Giulio: Bedankt Margaret, heel mooi. Deze toespraak van jou lijkt mij een goed 

uitgangspunt, deze verduidelijking van jou voor de komende zes jaar. Zes jaar van bestuur 

van het Werk met Jezus in het midden. bedankt. 

Op dit punt om af te sluiten, aangezien we aan de vooravond van Pasen zijn, hebben we een 

Collegamento gevonden van Chiara uit 1994, het is alleen audio omdat het een 

telefoonverbinding was, en het was precies zoals vandaag aan de vooravond van de Goede 

Week. 

Laten we er naar luisteren. 

  

10) Chiara Lubich    

PAASVOLK ZIJN  

 Binnenkort is het Pasen, het grootste feest van het jaar. We staan voor de Goede Week, die 

rijk is aan de meest kostbare mysteries uit het leven van Jezus. Ze worden vooral Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag herdacht en herinneren ons aan de 

centrale aspecten van onze spiritualiteit: […] wat willen we nu als uitgangspunt nemen bij 

het naderen van de Goede Week en gedurende deze gezegende dagen? Ik denk dat, 

wanneer we Pasen vieren, wanneer we met andere woorden de Verrezene in onszelf laten 

leven, we de beste manier hebben om al deze aspecten te beleven. Om de Verrezene in 

onszelf te laten stralen, moeten we de verlaten Jezus beleven en altijd zoals we zeggen 'door 

de wonde heengaan' en de liefde laten regeren in ons. De liefde brengt ons ertoe het nieuwe 

gebod te beleven en tot de eucharistie te naderen.[…] Het is de liefde die ons ook tot de 

eenheid met God en met onze broeders brengt. Door de liefde kunnen we in zekere zin een 

andere Maria zijn.  

[…] Allemaal samen kunnen we op die manier dat paasvolk zijn dat iemand in onze beweging 

zei te herkennen.  

11) Paasgroet 

Margaret: Na deze mooie gedachte wil ik alleen maar wensen dat deze Pasen echt een 

vernieuwing mag zijn voor ons allemaal; dat we - ook in deze moeilijke periode van 
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pandemie, in deze Pasen de ervaring op mogen doen om over te gaan van dood naar het 

leven, van de duisternis naar het licht. 

Ik dacht dat dit is wat we willen geven aan de mensen om ons heen, waar we ook zijn in de 

wereld, een beetje hoop, een beetje licht, een beetje vreugde in de komende dagen, en dat 

Hij het is die verrezen is uit de dood die met ons meeloopt. Zo zal het geen avond worden, 

want Hij is in ons midden en er zal altijd licht zijn. 

Dus zalig, gezegend Pasen voor iedereen, voor degenen die het nu vieren en voor degenen 

die het later zullen vieren, de beste wensen. Wij zijn bij jullie en groet iedereen, in alle 

continenten. Dus ciao en tot de volgende keer. – De beste wensen. 

Jesùs: Zalig Pasen! 

  

12) Afsluiting 

 Giulio: Bedankt Margaret, bedankt Jesús, en dank ook aan allen die dit focolarejournaal 

mogelijk hebben gemaakt. Het volgende focolarejournaal zal over een paar maanden zijn, 

jullie zullen hiervan bericht ontvangen. In de tussentijd zullen we elkaar allemaal samen 

terugzien voor de Week voor een Verenigde Wereld van 1 tot 9 mei aanstaande. 

Dus bedankt, ciao allemaal, bedankt voor het luisteren en gezegend Pasen. 

 

13)  

Alessandra: Ciao allemaal. Wij van Gen Verde wensen jullie nu al een zalig pasen, en we 

vertellen jullie ook dat met Pasen de Italiaanse versie van “You call us by name” - “Je noemt 

ons bij name” zal verschijnen, waarvan jullie nu een voorproefje zullen krijgen. 

 

groeten in verschillende talen volgen 

 


