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Goede vrienden van FIAT,
 

Het is nu alweer meer dan een jaar geleden dat in Rome (oktober 2015) de
Gezinssynode plaatsvond.

Synodes zijn een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie en beogen de
beleving van meer collegialiteit en de dialoog tussen “Rome” en de
“plaatselijke Kerken” aan te moedigen.

Tijdens de twee Gezinssynodes (2014 en 2015) ging Paus Franciscus daar
volledig op in. Hij drong aan op wederzijdse dialoog.

Twee jaar geleden werd vanuit het secretariaat van de synodes een
vragenlijst naar elk bisdom van de wereld gestuurd. Van dan af zijn er – op
verschillende niveaus – antwoorden geformuleerd, gegroepeerd,
uitgewisseld en bediscussieerd tijdens de Gezinssynodes van 2014 en
2015.

Bij het feest van Sint Jozef van 19 maart 2016 heeft de Paus zijn post-
synodale Apostolische Exhortatie “Amoris Laetitia” aan de wereld gegeven.
In deze Exhortaties over de liefde in het gezin vinden wie die heel
eenvoudige, directe en concrete stijl van Paus Franciscus terug.

Voor deze Newsletter nr. 56 bieden wij u een selectie aan van enkele
passages uit het hoofdstuk 4 van “Amoris Laetitia”. Daarin geeft Paus
Franciscus ons – vanuit het Hooglied van de Liefde van Sint-Paulus –
enkele grondhoudingen opdat echtgenoten mekaar zouden ontdekken of
herontdekken als een geschenk de een voor de ander. Dat is dan ook een
weg in vrijheid, van spiritueel groeien, een weg van geluk … van liefde.

In die geest wenst het FIAT team u nu reeds een zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar.

Cecile & Roger Matthys
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Geduld

… De betekenis komt uit de Griekse vertaling van het
Oude Testament, waar van God gezegd wordt dat Hij
“geduldig” is. (Ex. 34, 6 ; Nu 14, 18)…
Het is een kwaliteit van de God van het verbond die
oproept om Hem ook na te volgen in het gezinsleven.…
Gods geduld is een daad  van barmhartigheid tegenover
de zondaar, een openbaring van zijn ware macht. … (nr.
91).

… Als we het geduld niet voeden, zullen we altijd
excuses vinden om woedend te antwoorden en
uiteindelijk zullen we mensen worden die niet kunnen
samenwonen, asociaal en onbekwaam om onze driften
te beheersen en het gezin zal veranderen in een
slagveld.

 

… Geduld wordt versterkt wanneer ik erken dat de
ander, zoals hij is, ook het recht heeft te leven op deze
aarde, dicht bij mij.

Om het even of hij voor mij een last is, mijn plannen
dwarsboomt, mij stoort door zijn manier van zijn of dat
zijn ideeën niet zijn wat ik verwachtte.

De liefde heeft altijd een gevoel van diep medeleven dat
ertoe leidt de ander te aanvaarden als een deel van
deze wereld, zelfs wanneer hij anders handelt dan ik zou
verwachten…. (nr. 92).

Houding van dienstbaarheid

… Omwille van zijn plaats in het strikte parallelisme met
het woord dat eraan voorafgaat, is het er een aanvulling
van.

De apostolische exhortatie “Amoris Laetitia” van Paus Franciscus Een
commentaar op het “Hooglied van de Liefde” van Sint-Paulus (1Kor 13,4-

7), een opsomming van de kenmerken van de ware liefde
 

“De liefde is geduldig en vriendelijk ;
de liefde is niet afgunstig,

zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,

zij zoekt zichzelf niet, 
zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.

Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verduurt zij” 

(1Kor 13, 4-7).
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Zo wil Paulus verduidelijken dat ‘‘geduld’’ als eerste
verwoord, niet een houding van totale passiviteit is, maar
gepaard gaat met een activiteit, met een dynamische en
creatieve reactie tegenover anderen.

Het toont aan dat liefde anderen ten goede komt en hen
ondersteunt. Daarom wordt het vertaald als
‘dienstbaar‘… (nr. 93).

… Zoals Sint-Ignatius van Loyola [Paus Franciscus is
Jezuïet] het verwoordde: ‘‘De liefde moet zich meer uiten
in daden dan in woorden‘‘. Het toont ons zo heel zijn
vruchtbaarheid en het stelt ons in staat om ervaringen
op te doen rond het geluk van het geven, de
edelmoedigheid en de grootheid van zich volledig te
geven, zonder maat, belangeloos, alleen voor het plezier
van het geven en het dienen.… (nr. 94).

De liefde is niet jaloers

… Dit betekent dat er in de liefde geen ruimte is voor
gevoelens van onbehagen omwille van de voorspoed
van de ander.(cf. Hnd 7, 9 ;17, 5). …
Ware liefde  waardeert het succes van de ander, ze
ervaart die niet als een bedreiging en ze bevrijdt ons van
de bittere smaak van de afgunst. De liefde aanvaardt de
verschillende gaven en verschillende levenswegen van
elk ander. De liefde probeert zo de eigen weg naar geluk
te ontdekken en laat ook toe dat anderen die vinden…
(nr. 95).

… De liefde leidt ons naar een oprechte waardering van
iedere mens door de erkenning van zijn recht op geluk.
Ik hou van deze persoon, ik bekijk hem met de blik van
God de Vader die ons “alles rijkelijk te genieten geeft”(1
Tim 6.17), en dus aanvaard ik dat die mens ook kan
genieten van een mooi moment.… (nr. 96).

Zij praalt niet en beeldt zich niets in

… Daarna volgt de uitdrukking perpereuomai, wat
verwijst naar eerzucht, het verlangen om zich de
meerdere te tonen en om indruk te maken op anderen
door een betweterige en wat agressieve houding.

Als men bemint, dan vermijdt men niet alleen om veel
over zichzelf te praten, maar juist omdat men gericht is
op de anderen, kan men zich inleven in de ander zonder
zelf in het middelpunt te staan… (nr.  97).

… Jezus herinnerde zijn leerlingen eraan dat iedere
wereldlijke macht probeert de anderen te overheersen,
daarom zegt Hij: “zo moet het onder jullie niet zijn”
(Mt20.26). De logica van de christelijke liefde is niet
deze die zichzelf meer acht dan de andere en die
behoefte heeft om hen dit te laten voelen; maar “Wie
groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn” (Mt
20.27).. …
Deze raad geldt ook voor de gezinnen: “Allen moeten
zich in de omgang met elkaar laten leiden door
nederigheid, want God weerstaat de hoogmoedigen,
maar aan de nederigen geeft Hij zijn genade” (1P 5, 5)
… (nr. 98)

Vriendelijkheid

… Vriendelijk zijn is niet een houding die de christen kan
kiezen of verwerpen: ze maakt deel uit van de
noodzakelijke vereisten van de liefde. Bijgevolg “ is de
mens verplicht vriendelijk te zijn in zijn relaties met
anderen”. Dag na dag “binnenkomen in het leven van de
ander, zelfs als die deel uitmaakt van ons leven, vraagt
een houding van fijngevoeligheid die niet opdringerig is,
die het vertrouwen en respect vernieuwt.… (nr. 99).

… Een vriendelijke blik maakt het mogelijk om niet
zozeer stil te staan bij de grenzen van de ander als wel
om de ander te aanvaarden en om ons te verbinden in
een gemeenschappelijk project, ook al blijven we
verschillend.

Vriendelijke liefde schept banden, onderhoudt relaties,
creëert nieuwe integratienetwerken, bouwt aan een sterk
sociaal kader. …

Iemand die liefheeft is in staat om woorden van
bemoediging te spreken die kracht geven, opbouwen,
troosten, aansporen. In het gezin moet men dit
vriendelijk taalgebruik aanleren … (nr. 100).
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Onthechting

… Dit loflied op de liefde beklemtoont nochtans dat
liefde “niet zichzelf zoekt”, of “dat ze niet egoïstisch is”
…”Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen” (Fil 2, 4). … (nr. 101).

Maar Thomas van Aquino heeft verklaard “dat het meer
eigen is aan de liefde te beminnen dan om bemind te
worden” en dat inderdaad, “moeders diegenen zijn die
het meest liefhebben, omdat ze ernaar streven meer te
beminnen dan bemind te worden”. Daarom reikt liefde
verder dan gerechtigheid en kan ze belangeloos eigen
grenzen overschrijden, “zonder daarvoor iets terug te
verwachten” (Lc 6,35), tot ze de grootste liefde bereikt:
‘zijn leven geven’ voor de anderen (Joh 15,13). Maar is
dit het onthecht zijn dat toelaat om zich belangeloos te
geven en zich te geven ten einde toe, wel mogelijk?
Zeker is het mogelijk, want het is dat wat het Evangelie
vraagt: “Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets
moet je geven” (Mt 10, 8) … (nr. 102).

Zonder innerlijk geweld

… Het gaat over innerlijk geweld, een verborgen
ergernis die ons in een verdedigende houding tegenover
anderen plaatst, alsof ze lastige vijanden zijn die men
moet vermijden. Het voeden van deze innerlijke
agressiviteit dient tot niets. Dit maakt ons alleen maar
ziek en uiteindelijk belanden we in een isolement… (nr.
103).

… Het Evangelie nodigt ons eerder uit om te kijken naar
de balk in ons eigen oog(cf. Mt 7, 5). …
…”Laat u niet overwinnen door het kwade” (Rom 12,21).
“Laten we onophoudelijk goed doen, de moed niet
opgeven” (Gal 6,9). Voelen dat de kracht van de
agressiviteit opwelt, is een zaak; ermee instemmen, ze
toelaten om een voortdurende houding te worden, is een
andere: “Wordt u boos, zondig dan niet. De zon mag
over uw boosheid niet ondergaan”(Ef 4.26).

Daarom mag men nooit een dag beëindigen zonder de
vrede in het gezin te herstellen. “En hoe kan ik de vrede
herstellen? Door te knielen? Neen! Alleen door een klein
gebaar, een klein iets komt de gezinsharmonie terug.
Een knuffel volstaat, zonder woorden. Maar beëindig
nooit een dag zonder vrede te sluiten” … (nr. 104).

Vergeving

… Als we toelaten dat kwaadaardige gevoelens
binnendringen in ons diepste wezen, geven we ruimte
aan die wrok die zich nestelt in ons hart. Het
tegenovergestelde is vergeving, een vergeving die
steunt op een positieve houding, die de zwakheid van de
ander probeert te begrijpen en die probeert excuses
voor de ander te vinden, zoals Jezus het uitdrukte:
“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”
(Lc 23, 34). … (nr. 105).

… Als men gekwetst of ontgoocheld is, is vergeving
mogelijk en aangewezen, maar niemand zegt dat dit
gemakkelijk is. De waarheid is : “Alleen een geest van
grote offerbereidheid maakt het bewaren en het
optimaliseren van de gezinsverbondenheid mogelijk. Zij
eist immers een milde en vlotte openhartigheid van allen
en van elk afzonderlijk voor begrip, verdraagzaamheid,
vergeving, verzoening. Elk gezin weet hoezeer egoïsme,
onenigheden, spanningen, conflicten de
gezinsverbondenheid kunnen aantasten en soms zelfs
vernietigen: daar ligt de basis van de vele en
verschillende vormen van scheiding in het gezinsleven”.
(nr. 106).

… Vandaag weten wij dat om te kunnen vergeven, we
zelf de bevrijdende ervaring van onszelf te begrijpen en
onszelf te vergeven moeten meegemaakt hebben.
Dikwijls hebben onze fouten of de kritische blik van de
mensen die ons beminnen, ons ertoe gebracht dat we
de liefde voor onszelf verloren. Uiteindelijk leidt dit tot
wantrouwen tegenover anderen, vluchten van
genegenheid en vervuld zijn van vrees in
interpersoonlijke relaties.
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Dan biedt het kunnen beschuldigen van de anderen een
misleidende verlichting. Men moet met zijn eigen
geschiedenis in het reine komen, zichzelf aanvaarden,
leren leven met zijn eigen beperkingen, ze eveneens
vergeven, om dezelfde houding tegenover anderen te
kunnen hebben.… (nr. 107).

… Als we aanvaarden dat de liefde van God
onvoorwaardelijk is, dat de tederheid van de Vader te
kopen noch te betalen is, dan kunnen we doorheen alles
liefhebben, anderen vergeven, zelfs als men onrecht
bedreven heeft tegenover ons. Anders zal ons
gezinsleven ophouden een oord van begrip, begeleiding
en bemoediging te zijn en zal het een ruimte worden van
voortdurende spanning en wederzijdse verwensing …
(nr. 108).

Zich met anderen verheugen

… Deze zin wordt vervolledigd met de volgende die het
op een positieve manier uitdrukt: sygxairei te alétheia:
zich verheugen in de waarheid. Dit betekent zich
verheugen in het goede van de ander, als men zijn
waardigheid erkent, als men zijn bekwaamheden en
goede werken waardeert. … (nr. 109).

Als een liefhebbende persoon de ander goed kan doen,
of als men ziet dat het goed gaat in het leven van de
ander, beleeft men er vreugde aan en kan de persoon
op die manier God eren, want “God houdt van een
blijmoedige gever” (2 Kor 9,7). Onze Heer waardeert
vooral die persoon die zich verheugt in het geluk van de
ander.

Als we onze bekwaamheid om ons te verheugen in het
welzijn van de ander niet voeden en vooral als we ons
concentreren op onze eigen behoeften, veroordelen wij
ons tot een leven met weinig vreugde, zoals Jezus het
heeft gezegd: ”Het is zaliger te geven dan te ontvangen”
(Hnd 20, 35). … (nr. 110).

Liefde vergeeft alles

… De opsomming wordt vervolledigd met vier
uitdrukkingen die spreken over een totaliteit : ”alles”.
“Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verduurt zij” (Kor 13,7). Zo wordt nog eens de nadruk
gelegd op de krachtige dynamiek eigen aan de
tegencultuur van de liefde die in staat is alles te
trotseren wat haar kan bedreigen. … (nr. 111).

… Echtgenoten die van elkaar houden en elkaar
toebehoren, spreken geen kwaad van elkaar, ze
proberen de goede kant van de partner te tonen, voorbij
zijn zwakheden en fouten. In ieder geval bewaren ze de
stilte om het beeld van de ander niet te beschadigen.
Nochtans is dit niet alleen een uiterlijk gebaar maar komt
dit voort uit een innerlijke houding.

… Het is dan ook geen naïveteit van iemand die beweert
de moeilijkheden en zwakke kanten van de ander niet te
zien, maar het is de scherpzinnigheid van iemand die
deze zwakheden en fouten in hun context plaatst. Men
denkt eraan dat deze tekortkomingen maar een deel,
niet de totaliteit van het wezen van de ander zijn. Een
vervelend aspect van de relatie is niet de relatie in haar
geheel. Bijgevolg kan men in eenvoud aanvaarden dat
we allemaal een ingewikkeld geheel zijn van licht en
schaduw. De ander is niet alleen dat wat me stoort. De
ander is veel meer dan dat. Om de ander te waarderen,
verlang ik daarom niet dat de liefde van de partner
volmaakt is. De ander bemint mij zoals hij/zij is en zoals
hij/zij het kan, met zijn/haar beperktheden. Maar dat de
liefde van de ander onvolmaakt is, betekent niet dat ze
vals of onwerkelijk is. De liefde is werkelijk, maar beperkt
en aards. … (nr. 113).
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Liefde vertrouwt

… Panta pisteuei : [de liefde] ‘‘gelooft alles. In deze
context dient men ‘‘geloof” niet in de theologische zin te
verstaan, maar in de alledaagse betekenis van
“vertrouwen”. Het slaat niet alleen op de ander niet
verdenken van me te beliegen of te bedriegen. Dit
basisvertrouwen bespeurt ook het licht dat God
ontstoken heeft, verscholen achter elke duisternis, of de
genster die nog brandt onder de as. (nr. 114).

Ditzelfde vertrouwen maakt een relatie in vrijheid
mogelijk. …
Liefde schenkt vertrouwen, beschermt de vrijheid, doet
afstand ervan alles te controleren, te bezitten, te
beheersen. Deze vrijheid die ruimten van autonomie,
openheid op de wereld en nieuwe ervaringen mogelijk
maakt, draagt ertoe bij dat de relatie zich verdiept en
zich niet omvormt tot een besloten kring zonder
perspectief.

Zo kunnen echtgenoten als ze elkaar terug zien, de
vreugde delen van wat ze ontvangen en geleerd hebben
buiten de kring van het gezin. Daarentegen laat een
gezin waar er een fundamenteel warm vertrouwen
aanwezig is en waar het vertrouwen ondanks alles
telkens hersteld wordt, toe dat de ware identiteit van de
leden naar voren komt en daardoor wordt bedrog,
valsheid of leugen spontaan afgewezen. (nr. 115).

Liefde hoopt alles

…  Panta elpízei : liefde wanhoopt niet over de
toekomst. In verband gebracht met het voorgaande
woord, verwijst dit naar de hoop van iemand die weet
dat de ander kan veranderen. Men hoopt altijd dat een
groeiproces mogelijk is, een verrassende uitbarsting van
de schoonheid, dat de meest verborgen mogelijkheden
van zijn wezen ooit ontkiemen. Dit betekent niet dat alles
zal veranderen in dit leven.

Dit houdt in dat men aanvaardt dat sommige zaken niet
verlopen zoals gewenst, maar dat God wellicht recht
schrijft op kromme lijnen en het goede weet te halen uit
het kwaad dat men niet op deze aarde kan overwinnen.
(nr. 116).

Hier is de hoop in zijn volle betekenis aanwezig omdat
die ook de zekerheid op een leven voorbij de dood
insluit. Deze persoon, met al zijn zwakheden, is
geroepen tot volheid in de hemel. Daar, helemaal
omgevormd door de verrijzenis van Christus, zullen zijn
zwakheden niet meer bestaan, zijn duistere kanten noch
zijn ziekten. Daar zal het waarachtige wezen van deze
persoon schitteren in al zijn kracht en schoonheid. Dit
laat ons ook toe om te midden van de aardse zorgen
deze persoon te bekijken met een bovennatuurlijke blik,
in het licht van de hoop, en deze volheid te verwachten
die men ooit zal ontvangen in het koninkrijk der hemelen,
zelfs als dat nu niet zichtbaar is. (nr. 117).

Liefde verdraagt alles

Het is zich krachtig staande houden in een vijandige
omgeving. Dit bestaat er niet alleen in om vervelende
zaken te verdragen maar het is ook ruimer: een
dynamische en aanhoudende weerbaarheid die maakt
dat men bekwaam is om elke uitdaging aan te pakken.
Het is liefde ondanks alles, zelfs als heel de situatie
oproept tot iets anders …

Het doet me denken aan de woorden van Martin Luther
King die te midden van de ergste vervolgingen en
vernederingen opnieuw koos voor de broederliefde: “Wie
jou het meest haat, heeft iets goeds in zich” …

… En als je ertoe komt om het gezicht van iedere mens
te zien als wat de godsdienst “het beeld van God”
noemt, begin je met de ander lief te hebben ondanks
[alles]. Ongeacht wat hij doet, je ziet in hem het beeld
van God. Er is een aspect van goedheid waarvan je je
nooit mag ontdoen […]. …
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… Haat tegen haat versterkt alleen het bestaan van de
haat en het kwaad in de wereld. Als ik je sla en jij mij
slaat en ik je terug sla en jij me nog eens slaat,
enzovoort, zie je dat dit tot in het oneindige kan
voortgezet worden.

Vanzelfsprekend eindigt dit nooit. In zekere zin moet
iemand een beetje gezond verstand hebben, en die
persoon is de sterke. De sterke is hij die de keten van
haat, de spiraal van kwaad doorbreekt […].

Iemand moet gelovig en wijs genoeg zijn om dit te
doorbreken en om in de structuur zelf van de wereld een
sterk en krachtig element, dat van de liefde, in te
spuiten. (nr. 118).

In het gezinsleven moet men die liefdeskracht die helpt
het kwaad te bestrijden voeden.

Liefde laat zich niet overmeesteren door wrok,
minachting tegenover mensen, het verlangen om te
kwetsen of om wraak te nemen. Het christelijke ideaal,
vooral in het gezin, is een liefde ondanks alles.. … (nr.
119).

 De integrale tekst van dit hoofdstuk 4 en van de Apostolische Exhortatie
“Amoris Laetitia”, een uitgave van “Licap/Halewijn nv” met ISBN. 978-94-6196-131-0,
is verkrijgbaar in de boekhandel.

 

 

 

“Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria,
opdat de genade naar de “schenker” zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is”.

(H. Bernardus, 12  eeuw)de

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. De
werking van het Internationaal secretariaat vereist

echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men
ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij

het zenden van rozenkransen en ander
evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch

niet zo goed voorstaan.

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard.
Ziehier onze bankgegevens:

IBAN : BE15 0011 7774 7930
BIC : GEBABEBB
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Jezus, Maria en Jozef,
in U aanschouwen wij
de pracht van de ware liefde,
tot U richten we ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth
maak onze gezinnen
tot plaatsen van verbondenheid en gebed,
tot  waarachtige scholen van het Evangelie
en tot kleine huiskerken.

Heilig Familie van Nazareth,
geef dat gezinnen gespaard blijven
van geweld, uitsluiting en verdeeldheid;
maak dat allen die gekwetst of ontredderd zijn
troost en genezing ervaren.

Heilige Familie van Nazareth
onthul aan iedereen
het heilige en onaantastbare karakter van het gezin,
zijn schoonheid binnen Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef,
luister naar ons, verhoor ons gebed.
Amen !

Paus Franciscus, 19 maart 2016

Moge de heilige Familie ons helpen om ontvankelijk te zijn voor de
Liefde.

 

 

Gebed tot de Heilige Familie
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